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BELGISCHE SPOTS OP TF1: WAT VOOR BELANG VOOR 

ADVERTEERDERS? [VERVOLG]  

Vanaf september 2017 opent TF1, zoals het management van de grootste 

Franse zender had aangekondigd, zijn programmarooster voor Belgische 

adverteerders. We beschikken vandaag over meer informatie, onder 
andere over commercialisatievormen. Er resten daarentegen nog veel 

vragen over de bereikmeting. 
 

In het kort:  
 

 

 

  

• De komst van TF1 op de Franstalige Belgische markt zal 

niet in mineur van start gaan: van bij aanvang wordt een 

aanzienlijk aanbod op de markt gebracht met 80 tot 90% 

van het programmarooster.  

• Er blijft een quotum met exclusief Franse reclameblokken 

bestaan: de contexten binnen de sportuitzendingen en 

bepaalde ficties. Daardoor kan het zijn dat er 

verschillende aanbiedingen of promoties voor identieke 

producten naast elkaar bestaan.  

• De impact op de concurrentie wordt bevestigd: de regie 

Transfer die instaat voor TF1, kondigt een aanmoedigend 

tariefbeleid aan. Het is nog aanlokkelijker als de 

adverteerder de regie toelaat om zijn planning te 

beheren.  

• Tegelijk blijft het reclameaanbod van TF1 overvloedig en 

omvat het wat de ‘reclametunnel’ genoemd wordt. Dat is 

anders dan op de Franstalige Belgische zenders, die 

minder overvol zitten en kortere, maar talrijkere, 

reclameblokken verkiezen. Dit is een van de meest 

onderscheidende punten tussen TF1 en het bestaande 

Belgische aanbod.  

• Wat de bereikprofielen betreft, biedt de nieuwkomer 

geen echte innovatie maar wel de mogelijkheid om de 

Franstalige Belgische bevolking sneller te bereiken in een 

drukker beconcurreerde context.  
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Vandaag is een aantal vragen die overbleven bij onze eerste ‘paper’ over 

TF1 beantwoord. Zo zijn de speler, de perimeter voor de 

commercialisering en het tariefbeleid bekend.  

De speler: de regie Transfer 

Door omstandigheden op de markt is de commercialisering van TF1 in 

handen van Transfer. Als challenger op de markt van de televisiereclame 

in het noorden (met een marktaandeel van minder dan 7%) zal de kleine 

regie vanaf september 2017 haar tot dusver vrij beperkte positie in het 

Franstalige landsgedeelte (ongeveer 2 tot 2.5% tijdens de eerste 

maanden van 2017: zie hieronder) aanzienlijk versterken. Tot dusver 

bestond de portefeuille van Transfer uit themazenders (vandaar het vrij 

grote aantal zenders in het aanbod). De komst van TF1 betekent ook de 

toevoeging van een generalistisch merk met een sterk bereik in de 

portefeuille van de regie.  

 

Commercialisering: een zeer ruim aanbod 

Het is duidelijk: vanaf dit jaar brengt TF1 een groot aandeel van de 

reclameblokken die de zender commercialiseert op de Belgische markt. In 

de praktijk zal Transfer 30 tot 40 reclameblokken per dag te koop 

aanbieden, dus iets minder dan 240 per week. Dat lijkt misschien weinig: 

de meeste Belgische Franstalige zenders telden vorig jaar meer dan 300 

reclameblokken.  

Maar de reclameblokken op TF1 zijn traditioneel erg lang. Ze duren 

gemiddeld meer dan vier minuten, terwijl de Franstalige reclameregies 
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gemiddeld op minder dan twee minuten afklokken1. Er werd gekozen voor 

meer maar korte reclameblokken.  

Uiteindelijk zou het Belgische aanbod van TF1 17 uur reclame per week 

vertegenwoordigen. Dat is beduidend meer (40%) dan rivaal RTL-TVi die 

net geen 12 uur reclame gespreid over zeven dagen aanbiedt.  

 

Spots uit kortere blokken (de Belgische Franstalige zenders) vervangen 

door ‘reclametunnels’ is dus geen vervanging met dezelfde 

communicatiewaarde. Uit een IPSOS Observer, onderzoek dat in 2002 

gevoerd werd in Frankrijk, bleek dat het impactverschil tussen een blok 

met 7 spots en een blok met 14 spots (typisch voor de blokken van TF1) 

slechts 8% bedraagt: +100% in uitzending, +8% in gemiddelde 

efficiëntie2. 

                                    
1 We beschikken niet over de gegevens van 2016, maar de trend gezien over de vorige jaren is 
duidelijk: 3 minuten 48 in 2012 (bron: Yacast), 4 minuten in 2013, 4 minuten 18 seconden in 2014, 4 
minuten 24 in 2015 (het gemiddelde van de afgelopen drie jaar hebben we verwerkt in bovenstaande 
grafiek). Op basis van onze Yacast-gegevens voor 2012 (zie: 
http://www.space.be/comm/files/src//frenchspillin-nl.pdf, een exclusiviteit voor Space) kunnen we ook 

tonen dat de avondblokken (prime time 19u-22u30) iets langer zijn dan het gemiddelde: 4’12 ‘s 

avonds tegenover 3’48, voor de rest van de dag.  
2 Gemeten efficiëntie in aantal zonder hulp vermelde merken, tijdens een ‘day after recall’ onderzoek. 
2.72 merken vermeld in de ‘7 spots’ situatie tegenover 2.95 met 14 spots. Zie: 
http://efficacitepublicite.free.fr/encombrement%20et%20efficacite%20publicitaire.htm 
 

http://www.space.be/comm/files/src/frenchspillin-nl.pdf
http://efficacitepublicite.free.fr/encombrement%20et%20efficacite%20publicitaire.htm
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Mogelijke verwarring voor de consument 

Vanaf september zal tijdens de programma’s van TF1 in het gros van de 

reclameblokken (85-90% van het hele rooster) de Franse inhoud 

vervangen worden door spots uit Belgische campagnes. Op basis van de 

rechten zal een bepaald aantal blokken 100% Frans blijven: alle sportieve 

contexten, maar ook bepaalde films en series van grote studio’s zullen 

nog omringd worden door ‘100% Franse boodschappen’. Transfer zegt dat 

het een eigen identificatie voor de Belgische reclameblokken wil 

uitwerken, maar er blijft nog verwarring mogelijk. Een product van 

hetzelfde merk zou met verschillende prijzen/promoties getoond 

kunnen worden op dezelfde zender. Dat zou zich bijvoorbeeld kunnen 

voordoen als een merk tegelijk campagne voert in Frankrijk en in België, 

en aanwezig zou zijn in de nog resterende Franse blokken alsook in de 

door Transfer verkochte blokken bij ons. Dat zal waarschijnlijk niet elke 

dag gebeuren, maar het kan niet worden uitgesloten voor bepaalde 

categorieën. In feite geldt het voor alle categorieën die een identieke 

naam hebben in Frankrijk en in België, waarvoor diverse fiscale 

verplichtingen die verband houden met de distributie of die geërfd zijn uit 

het verleden, verschillende prijzen per land met zich meebrengen. Voor de 

doorsnee consument zal het niet makkelijk zijn daar zijn weg in te vinden.  

Concurrentiële commercialisering  

Om de ‘Belgische TF1-tarieven’ te commercialiseren, steunt Transfer op de 

verhouding kost/bereik op de voornaamste verantwoordelijken voor 

aankoop (VVA) van 18 tot 54 jaar. Dat kan enerzijds de Belgische versie 

van de “huisvrouw jonger dan 50 jaar” betekenen. Maar het zet TF1 

meteen op dezelfde lijn als zijn grote generalistische rivalen; la Une en 

RTL-TVi hanteren voornamelijk dit soort bevolkingsgroep als referentie.  

Transfer kondigt een basisprijs van 650 € op de VVA 18-54 jaar: hiermee 

positioneert het TF1 in het midden van de ranking, zoals blijkt uit 

onderstaande grafiek (schatting van Space voor het hele jaar 2017, wat 

de Belgische zenders betreft).  
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Transfer moet een aanzienlijk breed rooster commercialiseren, zoals we 

hierboven gezien hebben. Bovendien moet de regie ook rekening houden 

met de duur: de Belgische reclameblokken moeten precies even lang 

duren als de Franse (waarvoor de precieze minutering pas bekend zal zijn 

de dag voor uitzending). De regie hanteert dus incentives om 

adverteerders aan te moedigen haar toe te laten de uitzending van hun 

spots te plannen (binnen bepaalde planningsvereisten). Het gebruik van 

‘floating’ waarbij het de regie is die de boodschappen precies plaatst en 

vervolgens rapporteert over de gekozen plaatsingen, genereert een 

korting van 10% op het nominale tarief.  

Onvolledige informatie 

In dit stadium resten nog heel wat vragen. De momenteel beschikbare 

gegevens over TF1 zijn onvolledig: we moeten het nog stellen met de 

gegevens per kwartier op vooraf bepaalde doelgroepen. Er zijn dus geen 

details over het bereik van de lange reclameblokken die uitgezonden 

worden door de eerste Franse zender. En de specifieke netto inbreng 

inzake bereik ten opzichte van het vooraf bestaande aanbod is niet 

beschikbaar (het kan enkel geschat worden, zonder absolute zekerheid). 

Daar zal verandering in komen, maar niet op een ideale manier. Vanaf 

begin juli 2017 zal de audimetrie-informatie over TF1 in België eindelijk 

‘geliberaliseerd’ worden met evenveel details als over de concurrerende 

Belgische zenders. De levering van gegevens betreffende periodes voor 

juli is niet voorzien. Helaas betreft deze informatie een atypische periode: 

tijdens de zomer zijn de programmaroosters van de generalistische 

zenders vaak minder aantrekkelijk; het weer en de vakantie verstoren de 
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kijkgewoonten. Met andere woorden, het zal nog enkele maanden duren 

voor we de kennis over het bereik van TF1 en dat van de andere Belgische 

Franstalige zenders kunnen vergelijken.  

Tijdens deze 

stabilisatieperiode zal de 

aanbeveling van een 

mediabureau om al dan 

niet op TF1 te 

investeren, gebaseerd 

moeten zijn op een 

aantal hypothesen, met 

inbegrip van modellen geïnspireerd door regressiemethoden.  

Bevestiging van reeds gedeelde insights 

Gelukkig kunnen we nu al de reeds getrokken lessen (her)bevestigen 3.  

TF1 is een van de meest bekeken zenders in het zuiden van België: op 

generalistische doelgroepen en ruime uurschijven is het vaak de tweede 

zender in bereikaandeel.  

 

Inzake profiel gaat het om een vrij klassieke commerciële zender met een 

bereik dat dicht aanleunt bij het bestaande aanbod, zowel privé (IP, RTL-

                                    
3 Zie http://www.space.be/comm/files/src//dec2016-tf1-end2016-nl.pdf 

http://www.space.be/comm/files/src/dec2016-tf1-end2016-nl.pdf


 

 

27/06/2017 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

7 

groep) als openbaar (RMB, met de RTBF-zenders, maar ook AB3), hoewel 

het publiek van TF1 gemiddeld iets jonger is.  

%  

Universe 

Average rating 

 IP RMB 
BE channels 

South TF1 

Men 15+ 47,8 41,1 43,3 42,2 39,7 

Women 15+ 52,2 58,9 56,7 57,8 60,3 

15-24 years 14,6 6,6 4,7 5,6 5,8 

25-34 15,7 10,9 9,6 10,2 12,2 

35-44 16,3 15,4 12,2 13,7 16,2 

45-54 17,0 21,7 19,0 20,3 21,3 

55+ 36,4 45,4 54,5 50,2 44,5 

Upmarket 18-54 54,6 43,6 46,5 45,0 42,6 

Downmarket 18-54 45,4 56,4 53,5 55,0 57,4 

 

Base : CIM TV, 1/4h ratings Jan-May 2017 
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Terwijl TF1 tussen 1/6 en 1/5 van het bereikvolume in het zuidelijke 

landsgedeelte oplevert, zou de zender echter slechts weinig exclusieve 

kijkers leveren. Franstalige Belgen switchen tussen het lokale aanbod en 

dat van de Franse zenders, maar dat laatste is een aanvulling en geen 

unieke keuze. Desalniettemin kunnen we dit niet met zekerheid 

garanderen, vanwege het onvolledige karakter van de informatie waarover 

we beschikken. We 

merken op dat de 

inbreng van netto 

contacten ten 

opzichte van het 

bestaande Belgische 

aanbod zoals dat 

hiernaast blijkt, de 

“andere Franstalige 

zenders” omvat, en 

niet alleen TF1.  

 

Maar als de hypothese van een beperkte inbreng inzake netto contacten 

blijkt te kloppen, betekent het dat het grootste voordeel van TF1 erin zou 

bestaan sneller een groter segment van het Franstalige Belgische publiek 

te bereiken, maar niet van onwaarschijnlijke ‘unserved audiences’ aan te 

boren.  

Enkele maanden om de balans op te maken 

Zoals we gezien hebben, start de introductie van TF1 op de Franstalige 

reclamemarkt op volle kracht. Ze begint ook in een situatie waarin we niet 

alles over de zender weten. Hoewel die al tientallen jaren in België 

aanwezig is, beschikken we slechts over een beperkt aantal 

bereikgegevens. Zoals we aankondigden, zal de ‘beperking’ van de voor 

de markt beschikbare gegevens (eindelijk) opgeheven worden. Door de 

volledige openstelling van de CIM TV-gegevens die deze zomer start 

zonder informatie met terugwerkende kracht, zal het nog enkele maanden 

duren voor we een reëel beeld kunnen vormen over de netto bijdrage van 

TF1 aan het bereik op de adverteerdersdoelgroepen.  


