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Tot nog toe moesten we ons bij 

analyses over uitgesteld tv-kijken of 

time-shifted viewing (TSV) beperken 

tot buitenlandse gegevens1. In België 

verzamelde de CIM-studie over het 

tv-bereik tijdens 2009 al informatie 

over TSV, maar de aanpassing van de 

software om deze nieuwe gegevens 

te verwerken, was pas eind 2009 een 

feit. De mogelijkheid om de Belgische 

gegevens rechtstreeks te analyseren 

is dan ook een heel recent gegeven. 

Hieronder volgen enkele specifieke 

bevindingen voor de situatie in ons 

land. 

Die kunnen in enkele elementen worden samengevat :

• ondanks de steile opmars van digitale televisie in de Bel-

gische huiskamers en de duidelijke troeven van TSV voor de 

consument haalt uitgesteld kijken slechts een bereik van 4 % 

tot 5 % in Vlaanderen en zelfs minder dan 2 % in Wallonië ;

• recente groeitrend bij uitgesteld kijken maar de groei blijft 

niettemin bescheiden in volume ;

• zoals kon worden voorspeld, is fictie het televisiegenre 

dat het vaakst in time shift (en live...) wordt bekeken ;

• het profiel van fervente TSV-kijkers is erg duidelijk bij “time 

poor”-personen die sowieso weinig televisie kijken ;

• het aantal extra reclamecontacten van deze nieuwe 

manier van tellen, is zeer beperkt : ongeveer een percent 

verschil met de “live” referentie in het noorden van het 

land - wat momenteel de toon aangeeft op dit vlak.

Het tv-bereik van uitgesteld kijken :      
de eerste resultaten voor België

in een notendop

• Ondanks de tegenwoordig massale beschikbaarheid van de nodige technologie haalt uitgesteld kijken 

nog steeds een zeer bescheiden aandeel.

• De laatste trends laten echter een duidelijke groei zien.

• Bijkomende reclamecontacten dankzij TSV : ongeveer 1 % in het beste geval.

• Zoals kon worden voorspeld, is fictie (films, reeksen, feuilletons) het genre dat het vaakst uitgesteld 

wordt bekeken.

• Door de continue evolutie van de uitrustingen en de recente groeitrend voor uitgesteld kijken, loont het 

zeker de moeite om het fenomeen van heel dichtbij op te volgen.

1 Zie “Timeshifted viewing en televisiereclame in België”, Spac’Essentials, zomer 2009 en ‘Timeshifted viewing : het aftellen gaat 
verder”, Spac’Essentials november-december 2009.
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Digitale televisie kende ontegensprekelijk 

een steile opmars. Aan Nederlandstalige 

zijde begon 2009 met 30 % volwassenen 

die toegang hadden tot digitale televisie. 

Op het einde van het jaar was hun aandeel 

al tot 53 % gestegen. Na een kwartaal in 

2010 zet die trend zich door. Momenteel 

bedraagt de penetratie bijna 59 %. In het 

zuiden van het land kunnen nog sterkere 

groeicijfers worden voorgelegd, met een 

aandeel van 47 % eind maart 2010 (40 % op het einde van 2009). 

Bij de decoder met harde schijf (DVR) - met de mogelijkheid om 

op te nemen, te pauzeren enzovoort - zijn de cijfers zelfs meer dan 

verdubbeld tussen januari en december 2009, opnieuw aan beide 

kanten van de taalgrens. De teller staat nu (maart 2010) bijna op 

48 % in Vlaanderen en op 29 % in Wallonië. Het verschil tussen 

beide regio’s is te wijten aan de vertraging die Voo opliep bij het 

ontwikkelen van een aanbod voor decoders met harde schijf, in 

vergelijking met Telenet (veel meer aanwezig in Vlaanderen) en 

Belgacom TV. 

technische penetratie/gebruik :                  
een totaal contrast

Explosive increase digital TV capacities

Uitgesteld kijken is a priori een voordeel 

voor de Belgische consument. Volgens 

onze SpaceWatcher-studie over digitale 

televisie (december 2008) is uitgesteld 

kijken een van de belangrijkste troeven in 

het nieuwe tv-tijdperk:

• de mogelijkheid om programma’s te 

pauzeren of op te nemen was voor de 

abonnees de belangrijkste praktische reden om over te schakelen 

op digitale tv (vermeld door 33 % van de respondenten) ;

• nog steeds bij de abonnees vond de helft dat uitgesteld kijken 

een zeer belangrijke functie is ;

• bij de personen die niet op digitale tv zijn geabonneerd, kwam 

“time shift” als tweede beste reden - na de prijs - naar voren om 

eventueel over te schakelen.
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Ondanks de duidelijke belangstelling is 

uitgesteld kijken nog lang niet algemeen 

ingeburgerd. Aan Vlaamse zijde (alle 

televisiezenders en personen in gezinnen 

die beschikken over digitale televisie) wordt 

dagelijks gemiddeld 153 minuten lang 

“live” televisie gekeken. Dit cijfer stijgt 

met twee minuten als we het kort 

uitgesteld kijken (VOSDAL voor Vision On 

Same Day As Live) toevoegen en nog eens met drie minuten 

als we ook uitgesteld kijken binnen de week in aanmerking 

nemen. In Wallonië ligt de duur van “live” kijken hoger: 192 minuten. 

Hier winnen we met time-shifted viewing slechts drie minuten, 

maar zoals we eerder al aanhaalden, zijn Waalse gezinnen minder 

“gedigitaliseerd”.

Tot zover de jaarlijkse gemiddelden (vlottend jaar van april 2009 tot 

maart 2010). Die waarden zijn vrij laag, zoals we eerder al zagen. Toch 

is er een groeitrend merkbaar, voornamelijk aan Nederlandstalige zijde.

 
Live vs timeshift viewing time total TV 

(adults with settopbox in house)
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Profile total TV viewing/time shift north

Welke digitale kijkers maken het meest 

gebruik van uitgesteld kijken ? Het antwoord 

op die vraag vindt u in de onderstaande 

grafieken met enerzijds de kijkduur in 

time-shifted viewing in vergelijking tot “live” 

(horizontale as) en anderzijds de kijkduur 

(in minuten per dag) van de verschillende 

segmenten van de populatie. De combinatie 

van de assen levert vier kwadranten op : 

• links onderaan vindt u de personen die 

weinig televisie kijken en naar verhouding 

weinig uitgesteld kijken ; 

• rechts onderaan staan de personen die 

relatief weinig televisie kijken, maar naar 

verhouding vaker uitgesteld kijken ;

• rechts bovenaan staan de fervente tv-kijkers die meer dan 

gemiddeld uitgesteld kijken ;

•  en links bovenaan ten slotte vindt u personen die vaak televisie 

kijken, maar dan eerder live.

Aan beide kanten van de taalgrens zien we dezelfde profielen 

opduiken :

•  jongeren kijken verhoudingsgewijs weinig televisie, zowel live als 

uitgesteld ;

•  weinig verrassend vinden we onder de intensieve gebruikers 

van uitgesteld kijken de “time poor”-personen, zoals ouders van 

gemiddelde leeftijd (35-44 jaar), leden van een gezin met 4 of 

meer personen en beroepsactieven ;

•  “timeshift”-liefhebbers kijken trouwens vaak weinig televisie.

de tsv-profielen :                   
enkele verrassingen
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Profile total TV viewing/time shift South

Niet alle soorten programma’s worden even 

vaak uitgesteld bekeken. 

In de tabel hieronder vindt u een samenvatting 

van drie maanden tv-programmering op de 

Vlaamse zenders met gegevens over :

• het aandeel van elk genre in het 

uitgezonden volume (“broadcast share”) ;

• het aandeel van deze genres in de 

tv-consumptie (duur van live of uitgesteld 

kijken) ;

• het aandeel van elk genre binnen de duur 

van uitgesteld kijken;

• en ten slotte de verhouding van time-shifted viewing tegenover 

de live consumptie.

Voor de selectie van zenders die hier werd opgenomen (we spreken 

hier niet meer, zoals hierboven, over “total TV”), zorgt TSV voor een 

groei van de tv-consumptie met 5 %. Een aandeel dat ruimschoots 

wordt overtroffen voor fictie. In het laatste geval (films en series) gaat 

het zowel om het meest bekeken als het meest verbruikte genre in 

time shift. 

Een andere interessante bevinding is dat de informatieve 

programma’s, toch het live genre bij uitstek, erg weinig uitgesteld 

worden bekeken. 

 

vooral fictie en ontspanning                    
worden uitgesteld bekeken

In het zuiden van het land is er een 

klein verschil merkbaar. Sommige grote 

televisieconsumenten (45-54 jaar en 

opleidingsniveau van hoger middelbaar onderwijs) bevinden zich in het 

rechter bovenkwadrant - een kwadrant dat in het noorden van het land 

leeg is. Maar dit alles is relatief en de verschillen zijn vrij klein.
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Ook in het zuiden van het land gaat 

de voorkeur zowel live als bij uitgesteld 

Ten slotte merken we ook verschillen 

tussen de zenders wanneer het om time-

shifted viewing gaat. Bij een kruising van de 

programmering en het profiel van hun publiek 

doen sommige zenders het beter dan 

andere. Aan Vlaamse kant zijn het vooral de 

generalistische commerciële zenders (2BE, 

VijfTV, VT4 en VTM) die naar verhouding 

betere cijfers kunnen voorleggen op het 

gebied van uitgesteld kijken. We zagen 

eerder al dat jongeren verhoudingsgewijs 

kijken naar fictie, hoewel het verschil door time shift viewing hier 

systematisch kleiner is.

weinig uitgesteld kijken, waardoor kinderzenders logischerwijze 

onder aan het klassement staan. Een verrassing is wel de positie van 

de zender Eén.

In Wallonië kan het erg grote aandeel van uitgesteld kijken voor  

Be 1 (Be TV) gemakkelijk worden verklaard: het aanbod van de groep 

omvat de zender “Be +1”, die de programmering van Be 1 met 

een uur uitstel herhaalt! Voor de andere zenders zijn de aandelen 

van time shift erg beperkt – met een voordeel voor aanvullende 

televisiestations, zoals Plug RTL, La Deux en AB4, hoewel ook het 

algemene RTL-TVi (proportioneel) iets vaker uitgesteld wordt bekeken 

dan gemiddeld.

 

North
Programme genre Broadcast 

share
Viewing share Share of TSV 

viewing
Index TSV vs 

Live

Fiction 42% 36% 56% 109
Magazines, documents etc 19% 19% 14% 104
Entertainment 15% 16% 14% 104
Information 7% 17% 10% 102
Miscellaneous 6% 1% 0% 101
Sport 5% 10% 5% 101
Children 4% 1% 0,1% 101
Advertising 1% 1% 1% 102
Grand Total 100% 100% 100% 105
Source : CIM TV/Arianna Sep-Dec 2009. Targetgroup = all individuals with settopbox.

South
Programme genre Broadcast 

share
Viewing share Share of TSV 

viewing
Index TSV vs 

Live

Fiction 49% 43% 67% 103
Magazines, documents etc 15% 16% 15% 102
Entertainment 12% 7% 5% 101
Information 9% 24% 6% 100
Miscellaneous 7% 0,4% 0,04% 100
Sport 6% 8% 7% 102
Children 1% 0,1% 0,01% 100
Advertising 1% 1% 1% 101
Total 100% 100% 100% 102
Source: CIM TV/Arianna Jan-Mar 2010. Targetgroup = all individuals with settopbox.
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Time shift viewing amplification vs live per channel

Op het gebied van reclame levert 

uitgesteld kijken weinig extra contacten 

op. Voor een gemiddeld merk bedraagt 

het maandelijkse supplement aan bruto 

contacten (GRP) voor volwassenen 

met toegang tot digitale televisie 1 %  

in Vlaanderen en 0,5 % in Wallonië. Dit is de situatie over  

12 maanden (grafiek links hieronder), maar de maandelijkse 

evolutie laat een erg duidelijke stijgende trend zien over de laatste 

drie maanden (grafiek rechts) : tegen dit ritme zou het verschil 

tegen het einde van 2010 iets duidelijker zichtbaar kunnen zijn.

 

reclamebereik :                   
tsv zorgt slechts voor een miniem verschil
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Wat ook duidelijk is, is dat het kleine 

verschil in reclamecontacten vrij uniform 

is naargelang de doelgroep. Iets hoger 

in Vlaanderen, maar met minder dan 1 %  

relatief verschil kunnen we ook dit 

percentage bezwaarlijk significant noemen. Weinig verrassend 

ligt het supplement voor time-shifted viewing naar verhouding 

hoger voor de doelgroepen jongvolwassenen, zowel in 

Vlaanderen als in Wallonië.

Additional monthly ad pressure/brand  
due to TSV per target group*

Additional ad pressure due to TSV
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Moeten we time-shifted viewing dan maar 

zo snel mogelijk vergeten ? Natuurlijk niet ! 

Enerzijds valt het nog af te wachten of de 

gezinnen met digitale tv (en een DVR) niet 

systematischer uitgesteld zullen beginnen 

te kijken. En anderzijds omdat, vooral 

in Wallonië, de penetratie van de digitale 

televisie nog volop aan de gang is. Kortom, 

het is zaak de vinger aan de pols te houden. 

Want uitgesteld kijken, lijkt iedere maand 

wel terrein te winnen. Toch stellen we vast 

dat het fenomeen voor de adverteerder nog 

bescheiden is. Voor de programmatoren 

echter is de studie van het TSV-gedrag 

(welke programma’s, welke uren, welke 

termijn tussen opnemen en kijken) al 

intensief aan de gang.

vinger aan de pols                   


