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Press Release 
 
De belg kijkt TV op andere schermen dan zijn 
vaste scherm, maar met mate. 
Resultaten van GfK studie over het TV-kijken op computer, tablet en 
smartphone. 

 

Brussel, 10 December 2012 – In totaal kijkt 15% van de Belgen wel 
eens naar TV content op andere schermen en dagelijks is dat 
gemiddeld iets meer dan 6%. De computer is veruit het belangrijkste 
device,  terwijl de tablet en de smartphone aan elkaar gewaagd zijn. 
Ongeveer de helft van deze content is lineair live TV kijken en de 
gemiddelde sessie van dat live kijken ligt rond de 40 minuten. De 
plaats van dit live TV kijken op andere schermen is vooral thuis. 
In vergelijking met het live TV kijken naar het klassieke TV scherm is 
het volume op andere schermen verwaarloosbaar klein, lager dan 1%.  

Gedurende een aantal jaren was Live TV viewing via het internet beperkt 
tot Journaals. Met de komst van platformen zoals TV Overal/TV Partout 
(Belgacom) en Yelo (Telenet) is het nu ook mogelijk om op andere 
schermen zoals de computer, tablet of smartphone te genieten van Live 
TV. Met de ontwikkeling van sneller breedband internet en de komst van 
nieuwe platformen is het de verwachting dat het klassieke TV-scherm zich 
mag opmaken voor wat concurrentie. GfK wou het fenomeen alvast in kaart 
brengen en nagaan hoever deze ontwikkeling al is doorgebroken. 

Hoe jonger, hoe meer 

Het totale gebruik van andere schermen om TV content te beleven ligt in het 
Noorden op 15.4%, en in het Zuiden op 14.3% (bij de 18 jaar en ouder). 
Het zal zeker geen verrassing zijn om vast te stellen dat jongeren veel 
sneller naar andere schermen grijpen. Bij de groep 18-24 jaar ligt de 
penetratie boven de 30%, en tot 44 jaar is het gebruik bovengemiddeld.  

Men gebuikt meerdere devices 

Quasi de totaliteit van de gebruikers (rond de 95%) grijpt naar de computer 
om TV content te bekijken. De andere schermen lijken eerder een 
aanvulling te zijn – het gemiddeld aantal schermen ligt rond de 2 ongeacht 
geslacht of leeftijd. Dat lijkt erop te wijzen dat eenmaal de gewoonte is 
opgepikt men van het ene op het andere device overspringt. Ongeveer 1/3 
gebruikt de tablet en ongeveer evenveel de smartphone. 
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Het dagbereik ligt op 1/3 van het totaal bereik 

Niet iedereen schakelt even frequent over op een ander scherm – 1/3 doet 
dit zelfs eerder occasioneel.  
Dagelijks worden de andere schermen in het Noorden gemiddeld door 6.0% 
van de 18+ en in het Zuiden gemiddeld door 6.5% van de 18+ gebruikt om 
TV content te bekijken. 
Dit gebruik is iets hoger bij mannen, en ook weer hoger bij jongeren. Het is 
ook een fenomeen dat eerder thuishoort bij de hogere sociale groepen. 

Live content is slechts de helft van de totale content 

Het doel van deze studie was om een beter begrip te krijgen over het type 
content en meer specifiek hoe vaak het gaat om live kijken naar TV. Dit 
blijkt uiteindelijk maar ongeveer op de helft te liggen maar met nuances 
naargelang het profiel.  Bij mannen ligt het duidelijk hoger - rond de 60% - 
het feit dat nieuws en sport belangrijke aanleidingen zijn om live naar 
andere schermen te grijpen is daar wellicht niet vreemd aan.  Jongeren 
(18-24jaar) blijken dan weer eerder naar “niet lineaire content” te grijpen, 
het aandeel live daalt er tot tegen 40%. 

De gemiddelde duur van een live sessie ligt rond de 40 minuten, met 
weinig verschillen qua geslacht, leeftijd of sociale groepen. 

Ook blijkt het gebruik van andere schermen zich vooral thuis af te spelen – 
rond de 85%. Dit heeft zeker te maken met de huidige stand van 
breedband buitenshuis, maar ook met de link die de aanbieders zoals 
Telenet en Belgacom maken met hun eigen netwerk en klanten. 

Het volume live TV kijken op andere schermen blijft beperkt 

Omdat zowel het aantal gebruikers als de minuten per sessie beperkt zijn 
is het volume TV dat via andere schermen bekeken wordt eerder klein in 
vergelijking met het klassieke, vaste toestel. Bij de totale doelgroep 18+ 
estimeert GfK Audimetrie dat zowel in Noord als in Zuid minder dan 1% 
van de kijktijd loopt via andere schermen 

Alleen bij jongere leeftijden, onder de 44 jaar, stijgt dit aandeel boven de 
1% grens met als uitschieter de jongeren van 18-24jaar die in het Noorden 
tot 4.8% en in het Zuiden tot 3.8% uitwijken naar andere schermen. 

De nieuwe platformen stuwen het kijken op andere schermen 

De recentere platformen nemen het grootste deel van dit nieuwe kijken 
voor hun rekening. In het Noorden zijn dat Yelo (48%) en TV Overal (18%) 
en in het Zuiden TVPartout (27% en TV Nomade (22%). 
Het kijken via een browser is in het Noorden goed voor 34%, in het Zuiden 
voor 42%. 
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Via de browser zijn het de nieuwsplatformen die het meest bekeken 
worden, terwijl in het Noorden er ook veel aandacht gaat naar Sporza. De 
buitenlands streams zijn goed voor 1/5, iets meer in het Zuiden dan in het 
Noorden. 

Besluiten 

Het TV kijken via andere schermen dan het traditionele (vaste) Tv scherm 
heeft reeds een basis in het Belgische TV landschap, maar het aantal 
gebruikers is nog steeds beperkt. Omdat men nog eerder occasioneel  
overschakelt is het dagbereik van TV via andere schermen heelwat lager 
dan het huidige totaal potentiëel. 

 Noord Zuid 

 TV 
scherm* 

Andere 
schermen 

TV 
scherm* 

Andere 
schermen 

Dagelijks bereik  18+ 73,0% 6,0% 72,0% 6,5% 

Totaal bereik 18+ 96,0% 15.4% 95,1% 14,3% 

* Bron : Space NV, CIM TV- 1/10 - 31/10/2012, 02-26h, Live 

 

Voor meer informative kan u terecht bij Wout Dockx tel. +32 495 533 033,  
wout.dockx@gfk.com  

Deze studie wordt uitgevoerd door GfK Audimetrie, in samenwerking met 
Significant GfK die instond voor het veldwerk - een online bevraging bij 
10.666 respondenten van 18 jaar en meer, tussen 1-10 october 2012. 
Weging gebeurde op geslacht, leeftijd, provincie en regio. Een calibratie 
parameter werd gebruikt om de bias van online bevraging te neutraliseren.  

 
Over GfK Audimetrie 
GfK Audimetrie voert het nationale onderzoek naar kijk-en luistercijfers uit in België, in 
opdracht van het CIM. Daarnaast is GfK Audimetrie ook actief in zake monitoring , ondermeer 
voor de Bpost en voor de Europese Commissie, en commercialiseert ze software voor media 
analyse. Het bedrijf behaalde in 2011 een omzet van 5.7 Mio Euro en stelt 22 mensen te 
werk. Samen met de andere Belgische afdelingen : Significant GfK, GfK Retail & Technology 
en GfK Panel services, maakt het deel uit van de wereldwijde GfK groep. 
 
Over de GfK groep 
GfK is een van de grootste marktonderzoekbedrijven in de wereld. Het innoveert voortdurend 
verder en gebruikt de laatste technieken en de beste methoden om haar opdrachtgevers 
diepgaand inzicht te verschaffen in wat voor hen allerbelangrijkst is, namelijk hun klanten. In 
2011, bedroeg de omzet van GfK wereldwijd 1.37 miljard EUR 
Om meer te vernemen, bezoek www.gfk.com of volg GfK op Twitter: www.twitter.com/gfk 
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