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MDB JANUARI-JUNI 2011 +1,6%: IS DE ACHTERUITGANG 

INGEZET? 

Bij de officiële bekendmaking van de cijfers van de kwantitatieve pige 

MDB voor de eerste zes maanden van het jaar kunnen wij al meteen één 

iets vaststellen: na de goede cijfers van 2010, namelijk +6% in constante 

waarde, vertoont het 1ste semester van 2011 slechts een groei van 

minder dan 2%. Niet echt een reden tot vreugde. De mediawaarde lijkt in 

ieder geval omhoog te worden getrokken door bepaalde “duurzame” 

categorieën zoals de automobielsector of de non-fooddistributie. Wij 

kunnen evenwel niet echt meer spreken van een heropleving. Het ziet er 

trouwens sterk naar uit dat 2011 een stagnatiejaar zal zijn voor de 

mediamarkt.. 

 

In een 

notendop : 

  

•  Over de eerste 6 maanden van 2011 wint de 

mediamarkt 1,6% aan constante waarde in vergelijking 

met vorig jaar.  

• De situatie verschilt sterk naargelang de 

productsectoren en soms zelfs naargelang de 

adverteerders binnen een sector... 

• .. maar de grote actoren zoals de banken gaan 

duidelijk achteruit. Over het algemeen doet de 

automobielsector het goed. 

• Wat de media betreft heeft de pers het duidelijk 

het moeilijkst: bij de dagblad- en tijdschriftenpers zitten 

we opnieuw op het niveau van het slechte jaar 2009. 

• Doen het uitstekend: de bioscoop, de radio en het 

internet. Bij de televisie waren wij een meer 

indrukwekkende vooruitgang gewoon, maar kan dat nog 

wel als men al zo hoog staat? 

• Toch is de groei van de digitale media in de MDB-

perimeter niet zo spectaculair. Is dit evenwel een juiste 

weergave van de situatie van dit type van media in 

België? 
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Een context die weinig goede perspectieven biedt

 

Je mag het tegenwoordig niet meer hebben over de “pige CIM-MDB”, want 

de valorisatie van de media-investeringen in België is buiten de CIM-

perimeter getreden. Nu staat dataleverancier MediaXim dus in voor de 

informatie voor de kwantitatieve pige. In deze fase merkt de 

eindgebruiker amper iets van deze verandering.  

 

Er is nog een contextelement, dat evenwel meer opvalt: de groei van de 

vertrouwensindex die tot nu toe de bovenhand voerde in de rapporten van 

de Nationale Bank, is van richting aan het veranderen. Wij zijn natuurlijk 

nog ver verwijderd van het grote dieptepunt van 2008-2009, maar de 

consument ervaart de huidige tijden toch als zorgwekkender dan toen 1. 

 

 

                                    
1
 Economic indicators for Belgium 29/07/2011. 

http://www.nbb.be/doc/DQ/E/DQ3/HISTO/IEE1130.PDF 
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Ook bij de 
ondernemingen is 
er een dalende 
trend voor 2011. 
De Nationale Bank 
merkt op dat de 
algemene index in 
juli 2011 al voor de 
vierde maand op rij 
in dalende lijn 
gaat. 2 
 

 
 

Als wij dit koppelen aan een terugkeer van de inflatie (die op minstens 3% 

wordt geraamd voor het hele jaar 2011) en aan de euro-, schulden- en 

beurzencrises, dan is deze trend niet echt positief. In dit geval verbaast 

het dan ook niet dat de mediawaarde er slechts in zeer beperkte mate op 

vooruitgaat. 

 

 

 

  

                                    
2
 “Business barometer falls back again in July”  25/0722011 

http://www.nbb.be/doc/DQ/E/DQ3/HISTO/PEC1107.PDF 
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Minder dan 2% groei in constante termen 

Algemeen genomen vertoont de nominale evolutie van de MDB-gegevens 
voor de eerste 6 maanden van 2011 een al povere ratio van +2,5%. En er 
is een aanzienlijke breuk tussen enerzijds de pers die het hard te verduren 
krijgt en anderzijds bepaalde media die er sterk op vooruitgaan zoals de 
radio en de bioscoop. Met een +9% in nominale waarde komt het internet 
verrassend uit de hoek, net als de televisie. 
Op constante basis ligt de vooruitgang duidelijk onder de 2%. 
 

Medium Value Jan-Jun in thd EUR 

Evolution 

2011/2010 

  2009 2010 2011 Nominal Constant 

Newspapers 360.565 372.155 366.646 -1,5% -7,9% 

Magazines 135.846 144.749 136.346 -5,8% -7,3% 

Free local press 83.296 77.914 71.014 -8,9% -5,0% 

Outdoor 122.435 123.888 129.732 +4,7% +3,5% 

TV 574.640 684.819 707.507 +3,3% +4,5% 

Radio 175.612 187.082 211.708 +13,2% +10,2% 

Cinema 9.320 9.534 11.964 +25,5% +25,5% 

Internet 60.417 81.117 88.216 +8,8% +10,4% 

Grand Total 1.522.130 1.681.257 1.723.133 +2,5% +1,6% 

Source: CIM MDB – Adstat Mediaxim.  
* constant indexes = Space estimates 

 

Zoals blijkt uit de tabel, lopen “nominaal” en “constant” redelijk gelijk. 

Maar hoe gaan wij van de ene waarde over op de andere? Een overzicht 

van de verschillende media, met de elementen die werden toegepast om 

de gegevens op elkaar af te stemmen. 
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Voor de kranten bleef de waaier 
van onderzochte titels constant. De 
vergelijking wordt hoofdzakelijk 
beïnvloed door de tariefinflatie. Om 
deze inflatie te berekenen, hebben 
wij ons gebaseerd op de stijging 
van de kostprijs voor een module 
die overeenstemt met een kwart 
pagina: +6,4% in 2011 ten 
opzichte van 2010. Het feit dat wij 
een kwart pagina als referentie 
namen, houdt verband met de 
effectieve praktijken van de 
adverteerders: over het 1ste 
semester van 2011 komt het 
gemiddelde formaat dat de 
adverteerders gebruiken immers 
neer op een gemiddelde van 
279/1000 van een pagina voor de 
dagbladpers en 303/1000 voor alle 
titels onder de categorie “kranten”, 
dus ook inclusief De Zondag, De 
Krant van West- Vlaanderen en 7 
Dimanche. 
 
Bij de tijdschriftenpers 
neutraliseren wij enkele titels die er 
in 2010 nog bij waren, maar niet 
meer in 2011 (Art & Décoration, 
Bizz, Libelle Specials, Neos, 
Omtrent en Première), waardoor de 
evolutie op -5% neerkomt. Maar als 
wij rekening houden met de 
tariefinflatie (gewone 
vierkleurenpagina) die wij op 2,1% 
ramen, doet dat het jaarpercentage 
des te meer zakken. 
 
 
 
 
 

 
 
Wat de affichage betreft, worden 
sinds 2010 de belastingen op 
reclameborden effectief meegeteld 
en daardoor is dus een 
rechtstreekse vergelijking mogelijk 
tussen 2011 en het jaar daarvoor 
(maar niet met 2009). In nominale 
cijfers ligt de evolutie dicht bij een 
groei van 5%, maar enerzijds 
moeten wij Think Media Outdoor 
buiten beschouwing laten wegens 
onvolledige informatie (geen 
gegevens voor juni) en anderzijds 
moeten wij rekening houden met 
een tariefstijging die algemeen op 
3,1% wordt geraamd. 
 
Bij de televisie levert de 
berekening van de tariefevolutie 
van het 1ste semester van 2011 een 
lichte achteruitgang van -1% op 
(methode UMA 3) in vergelijking 
met dezelfde periode in 2010. 
Daardoor bedraagt de groeiratio 
(bij een constante perimeter – dit 
wil zeggen dat wij geen rekening 
houden met de kortstondige EXQI-
zenders) meer dan 4%. 
 
De radio doet het uitstekend. Ook 
al stijgen de tarieven met 
gemiddeld 3%, toch remmen zij de 
groei van het medium, die 10% 
bedraagt, nauwelijks af (bij een 
constante perimeter moeten wij 
enkel rekening houden met het feit 
dat Foorire FM niet in de gegevens 
van 2011 zit). 
 
 

                                    
3
 Zie “Evolutie van de ruimtekost in de reclame van 2005 tot 2010”. 

http://www.uma.be/nl/costs_evolution_nl.php 
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Bij de gratis regionale pers zwakt 
de negatieve evolutie van het 
reclametarief (-4%) de nominale 
achteruitgang af: als wij weten dat 
de titelgroep ongewijzigd is 
gebleven, dan komen wij - in 
constante cijfers - aan een 
achteruitgang die beperkt is tot 
5%. 

Omdat de bioscoop gelijk blijft wat 
het aanbod betreft en omdat er 
geen tariefinflatie is, is het 
“nominale” cijfer strikt genomen 
identiek aan het constante cijfer.   
 
 

Tot slot moeten wij voor het 
internet de jaarlijkse 
veranderingen in het aanbod en de 
websites neutraliseren. Bij een 
constante perimeter komt de 
waarde verspreid op het internet 
neer op +10% tegenover het eerste 
semester van 2010. Deze waarde 
moet niet worden afgewogen aan 
de tariefinflatie: berekend volgens 
de methode UMA is deze inflatie 
gelijk aan nul. 
 

 
Wij wijzen er nogmaals op dat de 
digitale perimeter van de MDB-

gegevens verre van volledig is. 
Hij is beperkt tot de “display” 
reclame in een ruime reeks van 
Belgische internetregies, maar 
heeft geen weet van wat gepland is 
via bepaalde grote netten – met 
Facebook op kop – of van de 
aankoop van sleutelwoorden op 
zoekmachines. Deze activiteit zou 
minstens even zwaar wegen als de 
displayreclame in België. 
 

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek zijn april en juni over het algemeen 

negatief ten opzichte van het jaar daarvoor. En geen enkel medium kon 

tijdens een van de zes voorbije maanden een relatieve daling vermijden.   
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Misschien wijzen de uiteindelijk redelijk beperkte evolutie van de 

mediamarkt in dit eerste semester en het gebrek aan bezieling in de 

maand juni erop dat 2011 nagenoeg zal stagneren. In ieder geval hebben 

wij uit het verleden geleerd dat de investeringsindex in het eerste 

semester over het algemeen gelijkliep met de index van het volledige 

jaar, zoals onderstaande grafiek aantoont: 

 

In nominale cijfers zien wij bij de aandelen van de verschillende media 

over het eerste semester van 2011 de televisie dus meer dan ooit aan de 

top staan (41% van het totaal!). Ook de radio (met 12% een punt 

vooruitgegaan), het internet (meer dan 5%) en de bioscoop gaan er 

relatief op vooruit. Bij de pers is er in de 3 onderzochte jaren een 

regelmatige achteruitgang waar te nemen. 
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De duurzame goederen doen het goed 

Als wij de evolutie onderzoeken aan de hand van de “macrosectoren” van 

de MDB, dan lopen de ratio’s veeleer uiteen: in bepaalde gevallen kunnen 

wij aanzienlijke vooruitgang noteren. Met uitzondering van transport 

(voornamelijk auto’s, die een stijging van 14% vertonen), betreffen deze 

zeer positieve evoluties eerder sectoren met een relatief bescheiden 

aandeel in het totaal, zoals de categorieën dieren of kleding en 

accessoires.   

Daarnaast vertoont de distributie – de 2de “macrosector” -  een 

aanzienlijke stijging (+9%, 49% van het totaal van de vooruitgang op 

jaarbasis). Deze stijging situeert zich vooral bij de “non-food”-

distributeurs: meubilair, telecom en kleding.  

Kortom, de “duurzame” producten lijken het goed te doen.  

In de belangrijke dienstensector is de teruggang aanzienlijk: de cijfers 

worden naar beneden getrokken door de overheidscommunicaties (-19%) 

en de financiële adverteerders (-3%, maar deze sector vertegenwoordigt 

nagenoeg de helft van de “dienstengroep”). Wij mogen ons daarentegen 
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verheugen over de opleving van de interimsector, die haar zichtbaarheid 

in de media verdubbelt ten opzichte van 2010 en zelfs van 2009. Als het 

goed gaat met de interimsector, wordt dat algemeen gezien als een 

opleving van de tewerkstelling. 

Tot slot: hoewel de voedingdistributie niet meteen in topvorm lijkt te 

verkeren en voeding er slechts in beperkte mate op vooruit gaat (+5%), 

mogen wij toch een sterke vooruitgang noteren bij de niet-alcoholische 

dranken (koffie, sapjes et soft drinks). 

Eco group/ Value in 

thd € 

Jan-Jun 

2009 

Jan-Jun 

2010 

Jan-Jun 

2011 

Evolution 

2011/2010 

Contribution 

to growth % 

Culture. tourism. leisure. 

sports 395.015 403.750 401.657 -1% -5,0 

Retail 222.532 239.650 260.090 +9% 48,8 

Food 195.359 225.552 237.478 +5% 28,5 

Transport 160.897 181.920 201.901 +11% 47,7 

Services 196.640 198.021 186.842 -6% -26,7 

Hygiene - beauty 90.210 142.017 146.287 +3% 10,2 

Telecom 83.468 87.056 83.060 -5% -9,5 

Household+office 

equipment 57.489 66.534 73.846 +11% 17,5 

Household+office 

cleaning 37.382 46.523 37.399 -20% -21,8 

Health - wellness 35.632 37.998 36.273 -5% -4,1 

Clothes & related 22.697 25.798 31.750 +23% 14,2 

Energy-fuel 20.995 18.755 17.203 -8% -3,7 

Petcare 3.532 5.262 6.543 +24% 3,1 

Corporate 54 2.204 2.765 +25% 1,3 

Others 228 217 38 -83% -0,4 

Source: CIM MDB – Adstat Mediaxim.  
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Onderstaande grafiek geeft overigens weer in welke mate de 

macrosectoren bijdragen tot de groei (in nominale cijfers) vergeleken met 

hun belang in de MDB-gegevens in hun totaliteit. Wij stellen vast dat de 

groei toe te schrijven is aan bepaalde belangrijke categorieën, zoals 

distributie (maar dus veeleer “non-food”), voeding en transport 

(hoofdzakelijk auto’s), zonder de hygiëne- en schoonheidsproducten en de 

duurzame producten (woninguitrusting en kleding) te vergeten. 

 

Top adverteerders: automobielsector en 

technologie in vorm 

Het is niet makkelijk een duidelijke 
lijn te ontwaren aan de top van de 
adverteerders. Op één na: de grote 
automobieladverteerders hebben 
allemaal hun positie versterkt in 
bruto mediawaarde. De Fiatgroep 
(31ste in 2011, 30ste in 2010) 
vormt de enige uitzondering.  
 
 

Ook de adverteerders in de 
telecomsector of aanverwante 
branches houden goed stand, met 
Telenet, Mobistar (France Télécom) 
of ook nog Tecteo (Voo). Enige 
uitzondering, maar wel een 
serieuze: Belgacom, dat van de 3de 
naar de 5de plaats zakt en een 
zware invloed heeft op de 
telecomsector (zie verderop). 

Procter & Gamble keert terug op de 1ste plaats van het klassement en 

houdt Unilever achter zich, terwijl beide grootheden toch achteruitgaan in 

waarde. Bij de FMCGs treffen wij in de top 50 nagenoeg evenveel 
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adverteerders aan die erop vooruitgaan als die erop achteruitgaan. Zo 

gaan bijvoorbeeld Coca-Cola, l’Oréal, Nestlé of Mars erop vooruit, maar de 

leiders in het klassement niet, evenmin als anderen zoals Reckitt 

Benckiser, Danone of Beiersdorf 

Top advertisers  

Rk Advertiser 

Jan-Jun 

2010 

Jan-Jun 

2011 

Index 

2011/2010 Rk 2010   

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 60.368 57.807 96 2 

2 UNILEVER 61.328 57.228 93 1 

3 D'IETEREN GROUP 30.354 34.685 114 4 

4 PSA PEUGEOT CITROEN 26.349 31.893 121 6 

5 BELGACOM GROUP 30.496 29.863 98 3 

6 

COCA-COLA BELGIUM-

LUXEMBOURG 20.407 26.363 129 10 

7 L'OREAL GROUP 21.671 26.173 121 9 

8 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 26.703 24.195 91 5 

9 FORD AUTOMOTIVE GROUP 15.384 22.552 147 17 

10 RECKITT & BENCKISER 23.523 22.163 94 7 

11 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 18.614 21.336 115 11 

12 DE PERSGROEP 15.016 21.115 141 18 

13 LOTERIE NATIONALE 14.079 17.340 123 20 

14 NESTLE GROUP 12.375 17.038 138 25 

15 KRAFT FOODS 18.233 16.873 93 12 

16 ROULARTA MEDIA GROUP 16.473 16.699 101 15 

17 CORELIO 9.973 15.782 158 32 

18 TELENET GROUP HOLDING 13.313 14.838 111 22 

19 DANONE GROUP 22.045 14.261 65 8 

20 DELHAIZE LE LION 14.178 13.881 98 19 
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Top advertisers (cont’d) 

Rk Advertiser 

Jan-Jun 

2010 

Jan-Jun 

2011 

Index 

2011/2010 Rk 2010 

21 FRANCE TELECOM 12.020 13.018 108 27 

22 CLT-UFA 16.121 12.609 78 16 

23 SANOMA MAGAZINES FINLAND 10.450 12.467 119 31 

24 GENERAL MOTORS CORP. 8.758 12.131 139 36 

25 ING GROEP 7.872 12.107 154 39 

26 BEIERSDORF 12.848 11.891 93 23 

27 BMW GROUP BELGIUM 10.790 11.691 108 29 

28 TECTEO 9.681 11.486 119 33 

29 MARS INCORPORATED 9.330 11.135 119 34 

30 DAIMLER BENZ GROUP 7.605 10.314 136 41 

Source: CIM MDB – Adstat Mediaxim 

 

Andere traditionele groeivectoren, met name de adverteerders uit de 

grootwinkelsector, vertonen in dit 1ste semester van 2011 veeleer een 

achteruitgang, net zoals Delhaize of Colruyt (dat van de 21ste plaats in 

2010 zakt naar nr. 34 van januari tot juni 2011).  

Tot slot is ING de enige financiële adverteerder die erop vooruit gaat: 

Dexia, vorig jaar nog op de 13de plaats, zakt naar plaats 37 en BNP 

Paribas heeft zijn zichtbaarheid in de media eveneens fors afgeremd: van 

nr. 24 is het teruggezakt naar nr. 39 in het klassement! 
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Stagnatie is mogelijk in 2011 

Zullen de komende 6 maanden er net zo uitzien als dit eerste semester 

van 2011? Of worden ze nog slechter? Wij mogen deze mogelijkheid niet 

uitsluiten: geen van de onderliggende economische fundamenten uit de 

eerste helft van 2011 lijkt in de loop van de tweede helft radicaal te zullen 

veranderen.   

Deze zomer van 2011 maakte GroupM prognoses over de media-

investeringen in België en deze wijzen op een relatieve continuïteit4: netto 

zou de vooruitgang over het hele jaar +2,3% bedragen tegenover 2010. 

Opgelet evenwel: deze prognose betreft alle beschikbare media, met 

inbegrip van alle digitale media met daarbij de aankoop van 

sleutelwoorden op zoekmachines en de e-mailmarketing. Door het terrein 

van de digitale media te beperkten tot “display internet” - ofwel datgene 

wat over het algemeen opgenomen is in de perimeter MDB – zou 2011 

volgens GroupM een vooruitgang van 0,4% vertonen, wat eigenlijk 

neerkomt op een stagnatie. Gezien de gegevens van het eerste semester 

van 2011 en de algemene, weinig rooskleurige economische context, ziet 

deze raming van GroupM er helaas bijzonder realistisch uit. 

 

                                    
4
 GroupM This Year, Next Year. Worldwide media and marketing forecasts. Summer 2011 


