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Begin januari 2010 wordt ‘time-shifted 

viewing’ (TSV) of ‘uitgesteld kijken’ 

opgenomen in de bereiksmeting1. 

Nadat we dit fenomeen in een 

vorige editie al uit de doeken deden, 

kunnen we u deze keer enkele cijfers 

voorschotelen, onder meer voor de 

Belgische markt. Cijfers die bevestigen wat we al wisten : 

ondanks de pijlsnelle opmars van de technische middelen 

(de penetratie van de digitale tv) blijft het aandeel van het 

uitgesteld kijken heel bescheiden. Zoals te verwachten viel, 

haalt TSV een groter aandeel tijdens de avonduren en voor 

bepaalde programmatypes. Maar time-shifted viewing 

betekent niet het einde van het reclamekijken.

Timeshifted viewing :   
het aftellen is bijna afgelopen

1 Een volledige uitleg over ‘uitgesteld kijken’ vindt u in ‘De impact van Time-Shifted Viewing op tv-reclame in België’, Spac’Essentials 
zomer 2009. 

In een notendop

• Vanaf januari 2010 (morgen !) worden de resultaten van het ‘uitgesteld kijken’ of ‘time-shifted viewing’ 

(TSV) opgenomen in de cijfers van het CIM over het tv-bereik.

• Het TSV-publiek vormt een potentieel grote groep : vandaag de dag hebben bijna 50% van de CIM 

TV-gezinnen in Vlaanderen en bijna 40% in Wallonië digitale televisie in huis.

• Het aantal digitale decoders ligt wel een stuk lager, met respectievelijk 37 en 24%.

• Toch blijft het totale kijkvolume voor TSV beperkt tot minder dan 2%.

• Al ligt het TSV-aandeel wellicht hoger in de doelgroepen waar tv-adverteerders zich voornamelijk op 

richten.

• Hoe dan ook komt het aandeel van time-shifted viewing slechts zelden in de buurt van de 10% !
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Intussen is de penetratie van de digitale 

decoders in het kijkerspanel van de CIM 

TV-studie aanzienlijk gestegen. Als die trend 

zich doorzet, zal de symbolische kaap van 

één gezin op twee waarschijnlijk tegen eind 

2009 zijn bereikt - of toch in Vlaanderen. 

Het gros van die decoders zijn modellen 

met een harde schijf, waarmee consu-

menten programma’s kunnen opnemen en 

achteraf bekijken. In Vlaanderen is het (wei-

nig verrassend) Telenet dat de dans leidt, 

met 78% (november 2009) van de ‘digitale’ 

gezinnen, gevolgd op grote afstand door 

Belgacom (19%).

In Wallonië blijft digitale televisie – ondanks de spectaculaire 

groeicijfers – minder ingeburgerd, al mogen we dit aandeel niet 

verwaarlozen. De kloof tussen het totale aantal decoders en die met 

harde schijf is er groter dan in Vlaanderen, wat aan twee factoren 

kan worden toegeschreven:

1. in de CIM TV-studie zijn de gegevens over modellen met HDD 

enkel beschikbaar voor Telenet en Belgacom, terwijl ook andere 

bedrijven die aanbieden, zij het meer in de marge.

2. de VOOcorder (de decoder met harde schijf van VOO) werd pas 

in september gelanceerd op de markt. 

In het zuiden van het land wordt de markt dan weer gedomineerd 

door Belgacom, met een aandeel van 63% in het CIM TV-panel.

Digitale televisie                 
zet zijn opmars voort

Evolution digital TV penetration 
in the CIM TV panel
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Met die cijfers in het achterhoofd kunnen 

we ons afvragen of time-shifted viewing dan 

wel wijdverbreid is. Dat blijkt niet het geval 

te zijn: tijdens de eerste tien maanden van 

2009 bedroeg het gemiddelde kijkvolume 

voor time-shifted viewing minder dan 2% 

(1,7%) in Vlaanderen en iets meer dan 1% 

in Wallonië. Met andere woorden : meer 

dan 95% van de tv-programma’s wordt nog 

steeds live bekeken ! 

De CIM-gegevens waarover wij beschikken, tonen time-shifted 

viewing hogere cijfers haalt ‘s avonds en ‘s nachts. Daarmee zitten 

we op dezelfde lijn als de andere landen waar time-shifted viewing 

wordt gemeten. Op basis van de gegevens voor Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk en Noord-Europa komt IP tot de volgende 

conclusie : “In de loop van de dag is de “Time Shifting” het grootst 

wanneer het programma-aanbod het ruimst is ; […] met een 

piek van gemiddeld 2,6 % rond 21u.”2. Dit fenomeen is duidelijk 

zichtbaar in Vlaanderen, waar een piek van 2,5% van het totale 

kijkvolume tussen 21u en 23u werd genoteerd.

TSV in België :                  
maximaal 2,5%...  

TSV share % per hour

2  “De tv-bereiksmeting na invoering van het uitgesteld kijken”, Backstage nr. 28, november 2009.
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… als in Wallonië. Opvallende vaststelling : 

ook de reclameblokken hebben een plaats 

veroverd in het klassement van de meest 

bekeken programmatypes. De opvatting 

dat uitgesteld kijken het einde zou inluiden 

van de tv-reclame is dus op zijn minst gedeeltelijk onterecht. We 

vermelden er wel bij dat er geen rekening werd gehouden met 

het ‘fast forwarden’ omdat het geluid dan niet hoorbaar is. En 

uitgerekend dit middel wordt door het audimetrische systeem 

gebruikt om de tv-stations te herkennen waarnaar wordt gekeken.

Programmes genres Items Ratings (total) 
%

Live ratings 
%

TSV ratings 
%

TSV share 
%

Fiction/Soap 1.954 4,1 3,9 0,2 5,2
Fiction/Series 5.790 2,3 2,2 0,1 4,7
Fiction/Movies 1.137 2,5 2,4 0,1 3,4
Non spot advertising 1.461 4,0 3,9 0,1 3,0
Advertising/Billboard 5.423 7,2 7,0 0,1 2,0
Advertising breaks 10.484 3,5 3,4 0,0 1,2
Information/News 1.354 7,6 7,5 0,1 0,7
Bron: CIM TV 1/1/2009 – 31/10/2009

Programmes genres Items Ratings (total) 
%

Live ratings 
%

TSV ratings 
%

TSV share 
%

Fiction/Soap 1.082 2,0 1,9 0,1 5,9
Fiction/Series 3.403 2,7 2,7 0,1 3,2
General knowledge/Other 559 3,3 3,2 0,1 2,2
Leisure/Variété 235 3,1 3,1 0,1 2,1
Non spot advertising 1.557 4,5 4,4 0,1 1,9
Advertising breaks 6.563 3,8 3,7 0,1 1,6
Information/Weather 201 5,0 5,0 0,1 1,1
Bron: CIM TV 1/1/2009 – 31/10/2009

Als we nagaan welk soort programma’s 

het vaakst uitgesteld wordt bekeken, 

dan komt fictie duidelijk als overwinnaar uit de bus – zowel in 

Vlaanderen (zoals blijkt uit de tabel hieronder)...

… maar tot het dubbele                  
voor fictie !
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Per doelgroep bekeken – informatie 

waarover we nog niet beschikten bij het 

schrijven van dit artikel – blijkt uit de cijfers 

voor het buitenland die door IP worden 

aangehaald dat uitgesteld kijken het 

populairst is bij jonge volwassenen (20 of 

25 tot 34 jaar), zowel voor programma’s 

die dezelfde dag nog worden bekeken 

(VOSDAL of ‘Viewing On the Same Day 

As Live’) als voor programma’s die later 

worden bekeken. Voor het Verenigd 

Koninkrijk zouden de VOSDAL-cijfers 2,3% 

bedragen voor de volledige bevolking en 

3,6% voor de leeftijdscategorie 25-34 

jaar. Time-shifted viewing op een andere 

dag zou goed zijn voor 4% van het totale 

kijkvolume bij 25-34-jarigen – tegenover 

2,8% van de volledige bevolking3. 

Afhankelijk van het land scoren de leeftijdscategorieën 35-44 

jaar (Verenigd Koninkrijk) en 35-49 jaar (Nederland) vergelijkbare, 

zij het iets lagere, resultaten. Conclusie is dan ook dat uitgesteld 

kijken populairder is bij de gebruikelijke doelgroep van 

tv-adverteerders dan bij de gemiddelde populatie. 

Voor het overige haalt time-shifted viewing zelfs in landen die 

verder staan op het vlak van digitale televisie (zoals het Verenigd 

Koninkrijk, waar Sky in 1998 al met zijn eerste digitale aanbod 

uitpakte) een gemiddeld aandeel dat onder de 5% blijft. In 

Nederland (waar TSV sinds 2008 wordt opgenomen in de 

metingen) blijft men hangen op 1,4% van het bereik. Kortom, 

wanneer time-shifted viewing straks in januari 2010 zijn officiële 

intrede maakt in de CIM TV-meting, moet men niet meteen een 

revolutie verwachten. Wel zullen we rekening moeten houden, 

zoals we eerder al meldden, met een vertraging van 7 dagen, 

de tijd die nodig is voor de consolidatie van de cijfers voor het 

uitgesteld kijken.

TSV :                  
momenteel maximaal 5%

3 “De tv-bereiksmeting na invoering van het uitgesteld kijken”, Backstage nr. 28, november 2009.


