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Rusland gaat één Belgische
diplomaat het land uitwijzen.
Het gaat om een medewerker
die gevestigd is in Moskou. Dat
heeft de Belgische overheids-
dienst Buitenlandse Zaken gis-
teren bevestigd. Rusland rea-
geert daarmee op de beslissing
van de Belgische regering om
één Russische diplomaat uit te
wijzen. 

Over de identiteit van de
diplomaat bestaat geen duide-
lijkheid. De FOD Buitenlandse
Zaken verduidelijkt wel dat de
diplomaat nu veertien dagen de
tijd krijgt om Rusland te verla-
ten. Buitenlandse Zaken zal die
terugkeer in goede banen lei-
den. 

De Belgische minister van
Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR) laat in een reac-
tie weten dat hij de Russische
beslissing “betreurt”. Op de
Belgische ambassade in

Moskou werkt een handvol
diplomaten, maar daarnaast
zijn er in Rusland ook nog
Belgen aanwezig die zich bezig-
houden met de consulaire
taken. Voorts heeft België er nog
vertegenwoordigers van de
gemeenschappen en gewesten,
een verbindingsofficier van de
federale politie en nog één van
de douane. 

Het uitzetten van diplomaten
is een gevolg van de vergiftiging
van de Russische ex-spion
Sergej Skripal, op zondag 4
maart in het Britse Salisbury. De
Britse regering heeft de schuld
voor de aanval bij Moskou
gelegd. Daarop volgde een
diplomatenoorlog waarbij bijna
dertig landen beslisten om alles
samen meer dan 140 Russische
diplomaten het land uit te zet-
ten. In een tegenzet stuurt
Rusland evenveel diplomaten
terug naar hun land.  (BELGA)

Rusland zet één Belgische
diplomaat het land uit 

Afgelopen maand is het aantal
 verkochte woningen in
Vlaanderen met 7,6 procent
gezakt. Het is de tweede forse
daling op rij. De Vlamingen
gaan op de rem staan in afwach-
ting van de verlaagde
 registratierechten, die in prin-
cipe vanaf 1 juni in voege treden. 

In februari noteerden de
notarissen nog 14.600 compro-
missen, of 7,9 procent minder
dan een jaar eerder. In maart
heeft die daling zich voortgezet.
Vorige maand werden 17.400
transacties doorgevoerd, of 
7,6 procent minder dan in
maart 2017. Over het hele eerste
kwartaal gaat het om een terug-
val  van 4,1 procent. De aarze-
lende houding van kandidaat-

kopers heeft alles te maken met
de hervorming van de registra-
tierechten, die Vlaams begro-
tingsminister Bart Tommelein
(Open Vld) eind vorig jaar aan-
kondigde. 

De voorbije  weken was er
twijfel gerezen over de start -
datum van 1 juni, maar op het
kabinet van Tommelein ver-
wacht men geen vertraging.
“Alleen het parlement moet zich
nog uitspreken”, zegt de woord-
voerster. “Alles ligt op schema
om vanaf 1 juni in werking te
treden.” Concreet betekent dit
dat het verouderde kadastraal
inkomen van een huis of appar-
tement niet langer een rol zal
spelen bij het bepalen van de
registratierechten. (FRD/BCL)

Verkoop huizen daalt
vanwege hervorming

‘Mensen gaan niet
noodzakelijk meer kijken,

maar gerichter’
WENDY VAN DEN BROECK 
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Bingewatching – meerdere afleveringen
van een serie na elkaar bekijken – is zeker
sinds de komst van de streamingdienst
Netflix een vertrouwd fenomeen. Dat geldt
nu ook voor producties van eigen bodem,
zegt Telenet.

Volgens cijfers van het telecombedrijf Telenet is
het aandeel van Vlaamse series die gebingewatcht
worden in drie jaar tijd nagenoeg verdubbeld, van
22 naar 41 procent van alle bekeken content. 

Veel heeft natuurlijk te maken met het aanbod.
Zo lanceerde Telenet intussen zes reeksen in pre-
view, dus voor ze lineair op antenne gingen. In
2016 werd Chaussée d’Amour in de eerste twee
weken een half miljoen keer opgevraagd. Ook
Gent West, Crimi Clowns en onlangs nog De dag
werden in het bingemodel aangeboden aan Play-
en Play More-klanten.

Als een nieuwe Vlaamse serie eenmaal loopt,
blijft 72 procent van de Telenet-kijkers ook han-
gen. Van hen kijkt 87 procent minstens drie afle-
veringen na elkaar, de helft bekijkt meteen vijf
afleveringen of meer, 54 procent kijkt de serie bin-
nen een week uit. Ook de eerste cijfers van De dag,
de reeks van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu die
sinds 26 maart integraal beschikbaar is, bewijzen
dat er volop wordt gebinged: 78 procent van de
kijkers bekeek in de eerste week al vijf afleveringen
of meer.

“Bij de komst van Netflix werd voorspeld dat
kijkers massaal hun televisieabonnement zouden

opzeggen, ten voordele van video on demand”,
zegt communicatiewetenschapper Wendy Van
den Broeck (Imec-Smit/VUB). “In de praktijk blij-
ken Vlamingen nog erg verknocht aan Vlaamse
content. En als we de kans krijgen om alles in één
keer te bekijken, zullen we het ook niet laten. Het
gegeven van de cliffhanger aan het eind van een
aflevering wordt nog altijd ingebouwd in fictie.
Dus is het verleidelijk om te blijven kijken.”

Mentale opwinding
Vergelijk het met het lezen van een boek, waarbij
het hele verhaal integraal voorhanden is. En de
verleiding groot is om toch nog een hoofdstuk
meer te lezen. 

Is bingewatchen problematisch? Vorige zomer
verscheen nog een studie van de KU Leuven waar-
uit bleek dat bingewatchen nefast zou zijn voor
de nachtrust, vanwege de mentale opwinding die
series teweegbrengen. 

“Maar wie voor het slapengaan een boek leest,

ligt misschien ook wakker door wat hij net gelezen
heeft”, zegt Van den Broeck. “Mensen gaan niet
noodzakelijk meer kijken, maar gerichter. Vroeger
programmeerden zenders in een treinstructuur,
met een programma dat velen wilden zien,
gevolgd door een minder interessant programma.
Maar mensen bleven kijken, want daarna kwam
er weer iets goeds. Dat wordt nu overgeslagen. We
zoeken gerichter naar dingen die we wél willen
zien.”

F.C. De Kampioenen
Bingewatching werd aanvankelijk vooral door
jongeren gedaan, met Amerikaanse series. Door
het steeds grotere Vlaamse aanbod vindt ook een
oudere generatie haar weg. Van den Broeck: “Al
was het maar omdat Netflix of Play en Play More
het mogelijk maken zonder reclame naar series
te kijken. Dat blijkt een belangrijke motivatie om
te blijven kijken.” 

Aan de andere kant worden series zo wel vluch-
tiger. “We vergeten ze sneller, omdat we ze er snel
door draaien, in plaats van week na week te wach-
ten en te speculeren.”

In de top drie van meest bekeken Vlaamse
series op Telenet staat Chaussée d’Amour boven-
aan. Op de tweede plaats: F.C. De Kampioenen. Zijn
Vlamingen niet zo veeleisend? “Het is een typisch
programma dat de generaties overstijgt”, denkt
Van den Broeck. “Ouders en grootouders keken
er vroeger naar, hun kinderen en kleinkinderen
nu. Televisie kan ook een sociaal gegeven zijn, en
F.C. De Kampioenen leent zich er perfect toe om
samen te kijken.”

Telenet-abonnees Play en Play More kiezen nadrukkelijk voor series van eigen bodem 

► De meest gebingede Vlaamse series op Telenet: Chaussée
d’Amour, F.C. De Kampioenen en Gent West. © VIER / SOFIE 
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We bingewatchen
steeds Vlaamser


