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De Franse overheid heeft per 5 januari 

2009 de publieke omroep France 

Télévisions verboden om tussen 20u 

en 6u -nog reclame uit te zenden. 

Voor de Belgische consument en 

adverteerder voorspelden we toen 

geen grote verandering. En we 

hadden het bij het rechte eind: op 

een gemiddelde week in 2009 daalde 

het aantal reclamespots bekeken 

door een gemiddelde tv-kijker met 

5% (wij hadden 6% geschat). De reden : de gedeeltelijke 

verschuiving naar TF1 en de commerciële aanpak van 

France Télévisions, die de bezetting van de reclameblokken 

vóór 20u heeft verhoogd. Kortom, 2009 eindigt in 

dezelfde lijn van de vorige jaren: zoals altijd zorgen de 

Franse zenders voor aanzienlijk wat extra reclamevolume 

in het Zuiden van België. Een situatie waar sommige 

merken handig op inspelen omdat ze zo hun visibiliteit 

kunnen verhogen, zij het nu in termen van gemiddelde 

wekelijkse contacten of van aanwezigheidsduur op het 

scherm.

2009 brengt weinig verandering    

In een notendop

in de reclameoverflow vanuit Frankrijk  

• Het kleinere reclamevolume op France Télévisions heeft slechts een minieme invloed op de 

Belgische consument…

• … want het is nog steeds TF1 dat tekent voor het gros van de reclamecontacten die vanuit Frankrijk 

overstromen naar België.

• Het reclamevolume op de Franse zenders is bovendien veel groter dan op de Belgische zenders.

• Gemiddeld is een merk ongeveer 9 weken aanwezig op de Belgische zenders. Voor de merken die 

deel uitmaken van de Franse overflow is de aanwezigheidsduur meer dan het dubbele daarvan en 

neemt de reclamedruk toe met 32% ten opzichte van het gemiddelde berekend voor de Belgische 

omroepen alleen.
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Het is niet zo eenvoudig om een duidelijk 

inzicht te krijgen in die overflow van reclame 

die via Franse televisiezenders de Belgische 

huiskamers binnendringt. De informatie-

bronnen waaruit hiervoor wordt geput 

hebben namelijk niet alleen een grote 

invloed op de berekening van de kijkcijfers, 

maar ook op de registratie van de 

reclameactiviteiten.

 

De kijkcijfers zijn gebaseerd op het CIM tv-

onderzoek. Voor de grote Belgische zenders 

beschikken we zowel over kijkcijfergegevens 

berekend tot op de seconde als over de 

zogenaamde ‘horodatage’ (het exact meten 

van het uitzenduur en de duur van de 

reclamespots). Voor de buitenlandse 

elevisiezenders beschikken we echter alleen 

over de zogenaamde ‘ratings’ per kwartier 

voor vooraf bepaalde doelgroepen. Dit bete-

kent dat er dus een weging moet worden 

In de grafiek hieronder wordt de totale 

publiciteitsduur per televisiezender weer-

gegeven (uitgedrukt in aantal minuten per 

dag) tijdens het voorbije jaar, waarbij u een 

vergelijking kunt maken tussen de Vlaamse 

en de Franstalige zenders. Zoals u uit de 

grafiek kunt afleiden, ligt het reclamevolume 

per televisiezender in Vlaanderen relatief 

Een moeilijke        
en deels subjectieve schatting

Een bevestigd reclamevolume         
op de Franse zenders

uitgevoerd om een schatting te verkrijgen van het bereik van de recla-

mespots, die meestal slechts korte segmenten zijn in deze blokken 

van 15 minuten. Voor alle duidelijkheid: reclame op Belgische thema-

zenders (zoals MTV) blijft hier buiten beeld. Voor de Franse televisie-

zenders beschikken we alleen over de kijkcijfers voor de grote omroepen 

die in de klassieke ‘packages’ worden aangeboden: TF1, France 2 en 

France 3. Zenders zoals M6, het Franse Canal+ of de verschillende 

zenders van TNT worden dus ook niet in beschouwing genomen.

Voor de database over de Belgische reclamespots gebruiken we 

de ‘pige’ CIM MDB. Voor Frankrijk ontvangen we van mediabureau 

Yacast de complete lijst van de reclameboodschappen die op TF1, 

France 2 en France 3 worden uitgezonden, maar volgens hun eigen 

parameters. Zoals eerder moesten de gegevens dan ook eerst 

grondig manueel worden bewerkt om ze te kunnen inbrengen in het 

Belgische systeem. 

Deze analyse steunt dus gedeeltelijk op ruwe schattingen. 

Zowel wat de kijkcijfers als de nomenclatuur van de reclameactivi-

teiten betreft, kunnen de Space-schatting en andere schattingen 

dus uiteenlopen.

hoog, met meer dan twee uur reclame per dag op VTM, anderhalf 

uur op 2BE en bijna één uur en drie kwartier op VT4. Op de 

zogezegd ‘reclamevrije’ VRT-zenders krijgen kijkers dagelijks toch 

8 minuten publiciteit op één en 4 minuten op Canvas voorgeschoteld.

Maar terug naar ons onderwerp. De bijna 302.000 reclamespots 

die Yacast op de Franse televisiezenders telde, vertegenwoordigen 

een behoorlijke zendtijd per dag. TF1 spant de kroon, daar krijgt u 

dagelijks vijftien minuten meer reclame te zien dan op VTM. Maar 
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In vergelijking met 2008 heeft TF1 10% aan 

reclameaanbod gewonnen. Op France 3 is 

de reclametijd dan weer gedaald met 24% 

(van 65 naar 49 minuten) en op France 2 

met 12% (van 76 naar 67 minuten).

En nochtans hebben de twee Franse 

openbare omroepen de reclametijd eerder 

opgetrokken ! In de grafiek hieronder 

vertegenwoordigt het deel in donkerblauw 

het uitgezonden volume in 2009, de rode lijn is het reclamevolume 

in 2008 en de paarse lijn is het reclamevolume uitgezonden in 

2008 door de twee openbare omroepen vóór 20u. Voor France 2 

stellen we vast dat het reclamevolume voor 2009 duidelijk hoger ligt 

dan op dezelfde uren in 2008. In december 2009 slaagde France 2 

er zelfs in om meer reclametijd te halen dan het jaar ervoor, toen het 

verbod in prime time nog niet van kracht was. France 3 kon echter 

nog niet hetzelfde niveau halen als in 2008.

Broadcast advertising time per 24 hours 2009

ook de zenders van France Télévisions laten 

zich - ondanks de verminderde reclametijd - 

niet onbetuigd: met 67 minuten reclame per 

dag doet France 2 zelfs iets beter dan Club RTL, waar nochtans 

geen reclameverbod geldt na 20u. Het reclamevolume op France 

3 ligt dan weer in de lijn van dat van La Deux of AB3.
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Uiteraard is de uitgezonden reclame-

tijd maar één aspect. Studies toonden 

aan dat de impact op de kijker vooral 

bepaald wordt door het aantal spots. 

Binnen een verhoudingsgewijs lange 

uitzendtijd werpen de Franse zenders 

iets kortere reclamespots in de strijd : 

gemiddeld 19 seconden tegenover 

22 seconden op de Belgische zenders. 

Resultaat: als TF1 al een aanzienlijke overmacht vertoonde in 

termen van reclameminuten, wordt de zender een echte opper-

macht als we het aantal reclamespots per dag tellen : 459 ! Ook 

de andere Franse openbare omroepen zijn hier redelijk zichtbaar, 

met een dagelijks volume aan reclamespots dat gewaagd is aan 

dat van de Belgische zenders.

In de verdeling van de contacten (rechterdeel van de grafiek) 

vertegenwoordigen de Belgische zenders 55% van het totaal, 

tegenover 45% voor de Franse omroepen.

 

Broadcast advertising minutes per month 
2009 vs 2008
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Net zoals in de vorige jaren ligt de totale 

reclameoverflow duidelijk hoger in Wallonië 

dan in Vlaanderen, toch als we de aan-

zienlijke inbreng van de Franse zenders 

meerekenen. 

Als we ons beperken tot de Belgische 

zenders is het volume aan reclamespots 

per dag of per week immers vrij gelijklopend en ligt het zelfs een 

beetje lager in Wallonië. Zodra we de drie Franse omroepen in de 

berekening opnemen schiet het reclamevolume dat de gemid-

delde Franstalige kijker bereikt echter de hoogte in : +53% per 

dag (van 34 naar 52 spots gemiddeld, volgens onze schattingen) 

en +74% per week. Waarden die veel hoger liggen dan wat de 

Vlaamse kijker gewoon is.

TV South 2009: overview total ad volume

Estimated number of spots seen
2009 15-54 years
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Op basis van de gegevens van 2008 

hadden wij geraamd dat het aantal spots 

dat gemiddeld wordt bekeken door een 

Franstalige tv-kijker zou dalen met 6%1. Op 

weekbasis was de gemiddelde waarde in 

2008 272 bekeken spots per week, of 5% 

meer dan vandaag : een correcte schatting 

dus, ook al hebben de intensieve commerciële inspanningen van 

de regie van France Télévisions (zie hoger) ertoe bijgedragen dat 

het reclamevolume op de Franse zenders op een hoog niveau blijft. 

We hadden het dus bij het rechte eind toen we een jaar geleden 

schreven : “de reclamebeperking op hun schermen [van de open-

bare Franse zenders] zal wel een impact hebben in België, maar 

één waar de gemiddelde (Belgische) kijker weinig van zal merken”.

Van de meer dan 3.900 merken die aan bod 

kwamen in onze studie van de tv-reclame 

in 2009 is het merendeel enkel zichtbaar 

op de Franse omroepen, ofwel omdat 

het gaat om producten eigen aan onze 

zuiderburen, ofwel omdat het om merken 

gaat die niet actief zijn op de Belgische 

televisie (wat niet noodzakelijk betekent dat 

ze niet aanwezig zijn via andere media). 

De Belgische visibiliteit van die merken 

is evenwel beperkt: minder dan 16% van 

de contacten. Iets minder dan een vijfde van de merken (19,5%), 

waaronder een groot deel media, is enkel aanwezig op de Vlaamse 

schermen. Een bijna even groot deel (18%) beperkt zich tot de 

Franstalige omroepen. 

Voor de merken die enkel op het Belgische scherm komen (13% 

van het totaal) of voor het meer beperkt contingent (minder dan 

7%) dat op zowel Belgische als Franse omroepen adverteert, is 

de visibiliteit aanzienlijk : bijna 37% van het totaal van de nationale 

contacten voor de tweede en bijna 29% voor de eerste groep. 

Kortom, een aanwezigheid op de Belgische zenders staat garant 

voor een grote visibiliteit.

Visibiliteit :          
Belgische schermen boven…

Brands TV strategies Belgium 2009

1 De hier gebruikte kijkcijfers hebben betrekking op het segment 15-54 jaar.
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De producten van Belgische adverteerders 

die mee genieten van de overflow van de 

Franse omroepen krijgen aanzienlijk meer 

visibiliteit, zo blijkt uit de grafiek hieronder. 

Als we ons beperken tot de Belgische 

zenders stellen we vast dat een merk 

gemiddeld 9 weken per jaar aanwezig 

is (iets langer in Vlaanderen) en dat de 

gemiddelde wekelijkse druk tijdens deze 

actieve periode vergelijkbaar is (ongeveer 

50 GRP). Tot zover de merken die enkel op 

Belgische omroepen adverteren. 

Voor de merken die genieten van de reclameoverflow is de 

aanwezigheidsduur al langer dan gemiddeld, namelijk ongeveer 

12 weken. Wanneer er rekening wordt gehouden met de Franse 

zenders komt deze activiteitsduur zelfs op meer dan 19 weken (al 

dan niet met overlapping van de reclameactiviteit op de Belgische 

en de Franse schermen). Deze extra aanwezigheid ging dan 

weer gepaard (toch in 2009) met een vergelijkbare reclamedruk : 

ongeveer 63 GRP of toch 32% meer dan een typisch merk uit 

Wallonië.

... maar de Franse zenders          
wegen zwaar door

Weekly TV activity 2009
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Deze wekelijkse activiteit per merk 

vertegenwoordigt 0,4% van het totaal aan 

reclamecontacten per regio en per week, 

of 0,4% als we enkel rekening houden met 

de contacten via de Belgische zenders. 

Voor een gemiddeld merk aanwezig in 

Wallonië tellen ook de Franse zenders mee 

en dan vertegenwoordigen de 48 GRP 

per week nog slechts 0,2% van het totaal. 

Kortom, het verhaal is ingewikkelder in het 

Franstalige deel van het land.

Voor adverteerders die zowel op de Belgische als op de Franse 

televisiezenders actief waren, bleef het belang van France 

Télévisions in 2009 vrij beperkt : 11% van het totaal aantal contacten, 

ofwel een derde van het aantal contacten via TF1. Deze laatste 

zender is bovendien aanwezig in de meerderheid van de gevallen 

(83% van de merken is actief op TF1). 37% van de bestudeerde 

merken is zelfs exclusief zichtbaar op TF1 en dus niet op de twee 

andere bestudeerde zenders2. 

2 Dit betekent niet dat deze merken in Frankrijk geen andere zenders uit het audiovisuele landschap hebben gebruikt : onze 
analyse beperkt zich immers tot de zenders die we kunnen bekijken en meten in België.

Breakdown contacts for brands with 
French spill-in 2009

Zoals wij het hadden voorspeld, heeft de 

beslissing om reclame na 20u te bannen 

op France Télévisions geen verregaande 

gevolgen voor de adverteerders - en al 

zeker niet voor de Belgen onder hen. 

Aangezien niet alleen TF1 profiteert van de 

hervorming betekent de nieuwe regelgeving 

van de Franse overheid dat de Franstalige 

Belgische kijker iets minder publiciteit krijgt voorgeschoteld. Maar 

het audiovisueel landschap in het Zuiden werd in 2009 niet door 

elkaar geschud. En die situatie zou wel eens kunnen aanhouden, 

omdat er in Frankrijk stemmen opgaan om reclame vóór 20u ook 

na 2012 te behouden op France Télévisions, en dus af te zien 

van de voorziene tweede fase: de volledige afschaffing van alle 

reclameboodschappen op France 2, France 3 en hun collega-

zenders. Wordt vervolgd dus…

Een stabiliteit          
die mogelijk zal aanhouden


