
                                             
Nieuw tv-seizoen noord: eerste resultaten 
Het nieuwe tv-seizoen draait momenteel op volle toeren. Er werden tal van nieuwe 
programma’s gelanceerd zoals Deadline 14/10, Krimi Clowns, De vijfhoek, The Spiral, De 
Kruitfabriek,… Keuze genoeg dus waarin de kijker vast en zeker zijn gading zal vinden! Op 
18/9 was het een spannende dag in het tv-landschap, toen zat iedereen vol verwachting 
gekluisterd voor de beeldbuis om het oude VT4 vaarwel te zeggen en het nieuwe VIER te 
verwelkomen. Nu zijn we reeds enkele weken verder, dus hoog tijd om eerste conclusies te 
trekken van deze aardverschuiving die heeft plaatsgevonden in het media-landschap. 

Als we de evolutie van de marktaandelen van de drie spelers (VRT, VMM en SBS) in het 
noorden van naderbij bekijken, moeten we concluderen dat SBS momenteel de enige regie 
is wiens marktaandeel een positieve evolutie ondergaat, nl een stijging van 4% t.o.v. 2011, 
VRT en VMM moeten elk 2% inleveren aan SBS. De grootste verliezer is VRT die gedurende 
de afgelopen 5 weken steeds marktaandeel heeft moeten inleveren. In eerste instantie aan 
VMM waar op 3/9 het nieuwe tv-seizoen van start is gegaan, wat hun aandeel ten goede 
kwam (+8%). In tweede instantie aan SBS, waar op 18/9 het nieuwe VIER werd gelanceerd. 
De kijkers waren hier blijkbaar zeer benieuwd naar, wat zich dan ook vertaalde in een stijging 
van marktaandeel in de week van de lancering (+17%). In die week werd er trouwens veel 
meer TV gekeken (+14%) in vergelijking met dezelfde periode in 2011. 

Als we op zenderniveau gaan kijken, moeten we vaststellen dat het vooral VIJF is die een 
zeer mooie evolutie doormaakt. Hun marktaandeel is nl met 11.5% gestegen t.o.v. dezelfde 
periode vorig jaar. Het nieuwe VIJF lijkt dus goed aan te slaan bij de kijkers. ÉÉN is sterk in 
de vooravond, maar heeft het moeilijk om nadien hun kijkers bij zich te houden. Als we hun 
marktaandeel van maandag tot donderdag tussen 19u en 20u bekijken dan zijn zij de 
winnaar met een marktaandeel van 27.08%. Het journaal blijft het dus zeer goed doen, maar 
ook “Iedereen beroemd”, de vervanger van Man Bijt Hond, scoort goed. ÉÉN blijft het 
hoogste marktaandeel behouden tot 21u, maar moet dan inleveren aan VTM. Van maandag 
tot donderdag staan er bij VTM twee nieuwe programma’s geprogrammeerd, nl. de nieuwe 
fictiereeks Clan op maandag en de nieuwe realityreeks Pubers Van Streek op donderdag. 
Verder moet ÉÉN ook inleveren aan VIER, en met name vooral aan de Slimste Mens Ter 
Wereld, dat van maandag tot donderdag geprogrammeerd staat om 20.45u. Tijdens het 
weekend neemt VTM de leiding na 20u, met een piek tussen 21u en 22u (31.6% 
marktaandeel). Waarschijnlijk zijn de twee nieuw gelanceerde programma’s Belgium’s Got 
Talent op vrijdag en Deadline 14/10 op zondag hiervoor verantwoordelijk. 2BE blijft stabiel, 
en gaat voort op hetzelfde elan. Vooral na 21u kiezen de kijkers voor 2BE. 

VIER onder de loep 

Laten we nu eens het nieuwe VIER van naderbij bekijken. Algemeen kunnen we stellen dat 
het marktaandeel van VIER een positieve evolutie kent sinds de lancering. Als we hun 
marktaandeel vanaf week 35 tot aan de lancering vergelijken met hun marktaandeel na de 
lancering (t.e.m. week 40), dan merken we een stijging van 34.5%. Op de uurschijf 21u-22u 
kent het marktaandeel een enorme piek, dan schiet het marktaandeel de hoogte in tot 
20.4%, terwijl dit op 9.07% lag 3 weken voor de lancering. Vooral De Slimste Mens ter 



Wereld is hiervoor verantwoordelijk. VIER is op dat moment de tweede grootste zender in 
het tv-landschap, na VTM. 

Waar komen die kijkers dan vandaan, of met andere woorden, welke zenders verliezen 
marktaandeel? Een eerste vaststelling is dat er meer mensen televisie kijken na de lancering 
dan voor de lancering van VIER. In de uurschijf 21u-22u is VTM de grootste zender, 
weliswaar met een lager marktaandeel dan voor de lancering van VIER. VTM zakt van 
28.3% naar 26.3%, hieruit kunnen we afleiden dat VTM kijkers verliest aan VIER. Ook het 
marktaandeel van ÉÉN zakt tijdens de uurschijf 21u-22u van 17.2% naar 14.5%. ÉÉN is dus 
de grootste verliezer, kunnen we stellen.  

Na 22u daalt het marktaandeel van VIER enorm, nl met 32.4%. ÉÉN en VIER blijven dan in 
elkaars buurt schommelen, waaruit dus blijkt dat ÉÉN het moeilijk heeft om kijkers terug te 
winnen. Ook merken we dat na 22u het marktaandeel van 2BE stijgt van 10.8% naar 13.4%, 
wat echter wel toe te schrijven kan zijn aan de match Anderlecht - Milaan die in de week van 
de lancering werd uitgezonden. 

Draagt Woestijnvis mee aan de stijging van het marktaandeel van VIER? Ja, het effect van 
Woestijnvis is zichtbaar. Als je de marktaandelen van maandag tot donderdag (waarbinnen 
de Woestijnvisprogramma’s geprogrammeerd staan) bekijkt, dan merk je dat het 
marktaandeel van VIER stijgt van 7.6% naar 12.5%. Op de uurschijf van 21u-22u zijn ze 
zelfs marktleider met een marktaandeel van 27.46%. 

We kunnen dus concluderen dat het vooral ÉÉN is die de verschuiving van Woestijnvis naar 
SBS voelt. Andere zenders voelen dit ook licht, maar in mindere mate. Van de drie grootste 
zenders ÉÉN, VTM en VIER is het enkel VTM dat er in slaagt om haar kijkers quasi de hele 
avond aan zich te binden. Hetzelfde geld ook voor de kleinere zenders 2BE en VIJF. Enkel 
dus VIER en ÉÉN hebben het moeilijk om kijkers vast te houden. ÉÉN heeft het moeilijk 
vanaf 21u, en VIER vlak na De Slimste Mens Ter Wereld. Het piekmoment van VIER ligt 
momenteel tussen 21u-22u, daar waar dat bij het oude VT4 om 20u lag, en nadien vrij 
stabiel bleef. Aan die stabiliteit en consistentie moet VIER nog sleutelen. Momenteel lijkt het 
alsof het De Slimste Mens Ter Wereld is dat de zender doet groeien, wat niet de bedoeling 
mag/kan zijn. Uiteraard moeten we hier wel nuanceren dat het momenteel nog vroeg is om 
conclusies te trekken over het al dan niet slagen van het nieuwe VIER. Het gaat hier immers 
om een heuse verandering. Mensen moeten zich nog aanpassen aan het nieuwe VIER. Het 
is net hun Woestijnvisprogramma dat naar een commerciële zender is verhuisd, of hun 
favoriete serie die van een weekdag naar het weekend werd verplaatst. En het is die 
gedragsverandering die tijd in beslag zal nemen. Rome werd ook niet op één dag gebouwd! 

  

Marktaandelen zijn gebaseerd op doelgroep VVA18-54, voor de periode van 27/8 tem 30/9 
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