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TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 
TV & DIGITAL VIDEO 

D-MAT HD-systeem 

D-MAT HD is het enige systeem dat door RMB wordt aanvaard voor het aanleveren van 
reclamespots voor TV en DIGITAL VIDEO. De kwaliteitscontrole en de levering moet gebeuren door 
Belgische postproductiehuizen, erkend door de ABMA-BVAM (Belgische Vereniging voor 
Audiovisuele Media). De lijst van postproductiehuizen is beschikbaar op http://www.abma-
bvam.be/fr/dmat.cfm 
 
De multiplicatie van professionele videoformaten laat ons niet toe bestanden te aanvaarden die op 
een andere manier worden aangeleverd. Informatie over compatibiliteit van videoformaten kan 
verkregen worden bij de Belgisch postproductiehuizen erkend door de ABMA-BVAM (Belgische 
Vereniging voor Audiovisuele Media). 
 
RMB vraagt om 1 enkel D-MAT HD bestand in het Frans aan te leveren, per spot en per versie, 
ongeacht het aantal zenders (media) waarop de spot wordt uitgezonden. Wij zorgen ervoor dat de 
spot op de zenders komt waarvoor een reclamecampagne werd gereserveerd. 

 

1. TV en Digital 
De Franstalige TV-zenders waarvoor we de reclameruimte beheren op 01/03/2017: 
TV:   RTBF La Une / La Deux / La Trois  
  AB3    
  BeTV / VOO Foot  
  BX1 
  NRJ Hits TV 
DIGITAL:   RTBF.BE  
  TF1.FR / NT1 / HD1 / TMC 
  LALIBRE.BE / DHNET.BE / PARISMATCH.BE 
  BX1 
  AB3 
  ADUX (réseau) 
  

2. Beeldformaat TV  
Beeldgrootte: 1920 x 1080 pixels. 
Frame rate: 25 beelden per seconde (Progressive mode) of 50 beelden per seconde (Interlaced 
mode), upperfield first. 
Aspect ratio: 16:9 
De codec te gebruiken om het HD masterbestand aan te leveren kiest u in overleg met uw D-MAT 
HD partner (zie lijst http://www.abma-bvam.be/fr/dmat.cfm ) 

 
De verzekerde tekstzone is de beeldzone waarvoor de zenders de zichtbaarheid van de inhoud 
garanderen op alle tv-toestellen verkocht op de markt. Het is dus verplicht om de teksten en 
wettelijke vermeldingen zo te plaatsen dat ze niet buiten de tekstzone vallen.   
(zie: illustratie hieronder)  

http://www.abma-bvam.be/fr/dmat.cfm
http://www.abma-bvam.be/fr/dmat.cfm
http://www.abma-bvam.be/fr/dmat.cfm
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verloren zone 
actiezone (90% van de totale resolutie) 
De grafische elementen mogen buiten de actiezone komen 

tekstzone (80% van de totale resolutie) 
Alle tekstelementen moeten binnen de tekstzone blijven.  

 

3. Audioformaat TV  
Het geluidsniveau van de tv-zenders in België volgt de UER/EBI R 128 standaard: tot -23 db LUFS 
(Loudness Unity Full Scale).  
 
Samplingfrequentie: 48 khz 
Bitdiepte: 16 bits 
Audiokanalen: stereo  
Audiofase: de audio moet in fase zijn gedurende minimaal 50% van de duurtijd van de spot 
 
Program Loudness: subjectief geluidsniveau geïntegreerd op 2 tijdsintervallen:  
- begrensd: M (vlottend frame van 0,4 sec): maximum -15 db LUFS 
- geïntegreerd: I (totale programma): maximum -23 db LUFS 
 
Loudness Range: afwijking van het subjectief geluidsniveau: vrij 
Maximum True Peak Level: elektrisch technisch niveau: maximum -1 db TP 
 
Meer informatie over de R128 standaard kunt u downloaden op deze links: 
- Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals 
- Loudness metering 
- Loudness range 
- Practical guidelines for Production 

http://www.abma-bvam.be/PDF/EBU_PLOUD/EBU_r128.pdf
http://www.abma-bvam.be/PDF/EBU_PLOUD/EBU_tech3341.pdf
http://www.abma-bvam.be/PDF/EBU_PLOUD/EBU_tech3342.pdf
http://www.abma-bvam.be/PDF/EBU_PLOUD/EBU_tech3343.pdf
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Goed om te weten: 
- Materiaal zonder audio (niveau continu beneden -96 db LUFS) is verboden om uit te zenden. 
- Materiaal mag niet worden aangeleverd in dolby 5.1 of een andere audionorm. 
- De klankband van een radiospot is niet geschikt voor een tv-spot. Er is een mix voor TV nodig 
volgens de R128 richtlijn.  
 

4. Tijdsduur reclameboodschap 
Om technische redenen moet de lengte van het materiaal (D-MAT HD bestand) een exact veelvoud 
zijn van een seconde en 00 beelden. Met andere woorden: een exact veelvoud van 25 beelden 
(EBU norm). 
Voorbeelden :  
750 beelden = TC 00:00:30:00 = CORRECT 
749 beelden = TC 00:00:29:24 = FOUT 
Spotmateriaal dat niet aan dit criterium voldoet, wordt door RMB geweigerd.   
Tijdsduur die aanvaard wordt: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 90, 120 sec 
Tijdsduur sponsoringmateriaal = Billboard: 5, 7 of 10 sec naargelang de duur die overeengekomen 
is in het sponsoringovereenkomst. 
 

5. MBCID 
MBCID = Media Buying Campaing IDentification = het unieke campagnenummer. 
Voorbeelden van MBCID: SPA113411 MECRA12000165 MDSRA12002797 
 
Deze MBCID wordt gecreëerd (uitsluitend) door het mediabureau dat de campagne beheert. 
Gebruik hem a.u.b. als referentie in elke communicatie met de personen die betrokken zijn bij een 
reclamecampagne: adverteerder, agency, productie- en postproductiehuizen. De persoon die het 
WAV-bestand bij RMB aanlevert moet de MBCID vermelden in de informatie over het WAV-
materiaal (metadata) op het uploadplatform MAYA WEB UPLOAD. Zo weet RMB, zonder tijd te 
verliezen en zonder zich te kunnen vergissen, voor welke gereserveerde campagne het materiaal 
bestemd is. 
NB: de adverteerders die hun campagnes niet via een mediabureau reserveren, beschikken niet 
over een MBCID.  
 

6. Aanleverdatum: klassieke campagnes (SPOT) 
Het materiaal (D-MAT HD bestand) moet bij RMB worden aangeleverd uiterlijk 5 werkdagen voor 
de eerste uitzenddatum op al onze media. 
 
Uitzonderingen: 
1) Tijdens de vakantieperiode, op feestdagen en brugdagen moet het materiaal bij RMB 
aangeleverd worden ten laatste 8 werkdagen voor de eerste uitzenddatum op al onze media.  
2) Materiaal voor spots in opgesplitste RTBF-blokken (endsplit en countdown) moeten uiterlijk 8 
werkdagen voor de eerste uitzenddatum aangeleverd worden.   
3) Materiaal voor boodschappen uitgezonden in het kader van een RTBF-overeenkomst of -
partnerschap moet uiterlijk 10 werkdagen voor de eerste uitzenddatum aangeleverd worden en na 
goedkeuring van een controlebestand (mp4, wmv,...) door de dienst die verantwoordelijk is voor de 
overeenkomst bij de RTBF.  
 

http://www.mayaweb.be/
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7. Aanleverdatum: sponsoringcampagnes (NON-SPOT) 
Billboardmateriaal moet worden aangeleverd binnen de termijn die nodig is om de billboard te 
produceren en uit te zenden, hetzij 15 tot 20 werkdagen voor de eerste uitzenddatum. 
Het storyboard van de billboard moet ons voor goedkeuring toegestuurd worden (in Word of PDF 
per e-mail) 25 werkdagen voor de eerste uitzenddatum. 
 
Het logo van de adverteerder moet worden aangeleverd per e-mail, 10 werkdagen voor de eerste 
uitzenddatum. Gevraagde beeldbestand: een vectorbestand - RGB, .eps of .psd resolutie 1920 x 
1080 pixels in 72 DPI (HD) (horizontaal) 
 
IMU météo: het adverteerdersbeeld moet aangeleverd worden per e-mail, 10 werkdagen voor de 
eerste uitzenddatum. Gevraagde beeldbestand: .jpg resolutie 302 x 132 pixels in 72 DPI 
(horizontaal). 
 
Bijzondere informatie in het kader van het sponsoringcontract wordt u meegedeeld door ons traffic-
team: traffic@rmb.be 
 

8. Te late levering 
Indien het materiaal te laat wordt aangeleverd (na de deadline), dan (i) factureert RMB een vast 
bedrag van 250 € per te laat ingeleverd materiaal, (ii) kan RMB de uitzenddatum niet verzekeren 
indien er zich een (technisch) kwaliteitsprobleem of een (ethisch) inhoudsprobleem voordoet, (iii) 
kan de start van de campagne worden uitgesteld, zonder verhaal of vergoeding voor de 
adverteerder of opdrachtgever. Uitzendingen die niet volgens de voorziene planning konden 
doorgaan, worden als verloren beschouwd en komen niet in aanmerking voor compensatie. 
 

9. Gebruik door RMB 
Door zijn videomateriaal aan te leveren bij RMB, geeft de klant aan RMB de toestemming om - 
eenmaal de campagne loopt - (i) de reclameboodschappen en sponsorboodschappen bestemd voor 
de betrokken media, volledig of gedeeltelijk te gebruiken voor de promotie van zijn activiteiten als 
Reclameregie, in privéverband, op commerciële beurzen, festivals of plechtigheden, (ii) informatie te 
verspreiden over de productie en/of uitzending van de reclameboodschappen, en (iii) bij haar 
klanten de videopige te verspreiden op de gebruikelijke manier (onder meer via website, transfer 
van bestanden, DVD, Blue Ray Disc, en e-mails). Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat RMB niet 
verantwoordelijk kan gesteld worden voor verlies of eventuele schade van het materiaal dat 
aangeleverd wordt voor het uitvoeren van het reclameorder. Van de adverteerder wordt verwacht 
dat hij altijd een kopie of een dubbel bewaart van het materiaal dat bij RMB aangeleverd wordt. Het 
materiaal aangeleverd bij RMB voor uitvoering van een reclameorder, wordt niet in een archief 
bewaard. 

 
 

file://///bx1/vol_f/Files/OLIVIA/CGV%20RMB/NL/traffic@rmb.be

