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IMPLEMENTATIE AFSCHAFFING BUREAUCOMMISSIE NIET TRANSPARANT 
 
Medialaan schaft bureaucommissie af 
In juni 2015 besloot Medialaan om de bureaucommissie van 15% af te schaffen met ingang van 1 
januari 2016 met als doel in een convergerende en digitale wereld meer uniformiteit te krijgen. De 
bureaucommissie van 15% is een korting op media die oorspronkelijk werd toegekend aan het 
reclame- of mediabureau voor de vergoeding van de geleverde diensten. 
De meeste media (tv, radio, print, out-of-home, enz…) hebben een brutotarief. Op dit brutotarief 
gelden verschillende soorten kortingen: de bureaucommissie van 15%, de surcommissie 
en extra kortingen, zoals volumekorting, sectorkorting en specifieke kortingen. In de meeste 
gevallen worden al deze kortingen aan nationale adverteerders doorgegeven. 

Adverteerders reageerden aanvankelijk positief 
Een aantal digitale spelers hebben deze bureaucommissie van 15% nooit toegepast en werken met 
directe kortingen op basis van onderhandelingen met de mediabureaus en/of rechtstreeks met de 
adverteerders. De adverteerders zagen in de afschaffing van de bureaucommissie een stap in de 
juiste richting voor een transparanter prijsbeleid en waren vragende partij voor een harmonisering 
(cfr. UBA Position paper dd. november 2015). 

Regies werden het oneens over berekeningswijze en timing 
Het initiatief van Medialaan lokte heel wat uiteenlopende reacties uit vanwege mediaregies en 
mediabureaus in België. De meeste spelers waren akkoord dat de afschaffing van de 
bureaucommissie een goede zaak was, maar er rees eerst onenigheid over de timing, en vervolgens 
over de manier waarop dit zou berekend worden. 
Een aantal mediaregies volgde Medialaan door het afschaffen van de bureaucommissie en het 
verlagen van hun bruto-tarief. Na een lange periode van stilte, kwam IP dan met de aankondiging 
dat het ook zijn bureaucommissie zou schrappen vanaf 1 januari 2017, weliswaar volgens een ander 
systeem, namelijk door de 15% mee op te nemen in de commerciële korting. Het bruto-tarief blijft 
dus gelijk en er is geen vermindering van de geafficheerde tariefkaart. De commerciële korting 
daarentegen stijgt met 15%. 
Concreet met een cijfervoorbeeld zien de verschillende methodes er als volgt uit:  

Mediaregies zullen dus in 2017 drie verschillende systemen hanteren, wat voor de adverteerder 
onnodige complexiteit teweegbrengt. Dit veroorzaakt moeilijkheden in rapportering en analyse en 
brengt ons weer verder weg van de door adverteerders gevraagde transparantie in het commerciële 
beleid van de media. 
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Klassiek Medialaan IP

Tariefkaart 100 85 100

Negotiatie (bvb. 20%) -20 -17 -32

Bruto 80 68 68

Bureaucommissie 15% -12 0 0

Netto 68 68 68



Welke mediaregie volgt nu welk systeem ? 
Het oorspronkelijk goed bedoeld initiatief heeft helaas niet geleid tot een eenduidige 
implementatie. De situatie per regie kan vandaag als volgt samengevat worden:  

UBA betreurt dat de regies niet voor een eenvormig systeem kiezen 
UBA blijft positief over het oorspronkelijk initiatief om de bureaucommissie af te schaffen. Dit bracht 
alvast het prijsmechanisme van traditionele media en digitale media dichter bij elkaar. 
Anderzijds betreurt UBA dat de verschillende regies gekozen hebben voor verschillende systemen. 
Ook al is het uiteindelijk netto-tarief voor de adverteerder hetzelfde, toch zorgt dit voor grote 
onduidelijkheid en moeilijkheden in rapportering. Ook de vergelijking van tarieven in de bruto-pige 
wordt zeer gecompliceerd. Het bemoeilijkt tevens de berekening van mediabureau-vergoedingen, 
die veelal nog gebaseerd zijn op basis van media-investeringen. 
UBA blijft voorstander om de voormalige bureaucommissie (en de nog bestaande surcommissie) in 
mindering te brengen van de bruto-tarieven, maar dan op een eenvormige en transparante manier. 
De adverteerders vragen een verdere harmonisatie en een uniform systeem, wat meer 
transparantie en duidelijkheid in de prijszetting van media kan brengen. 

Voor meer informatie: 
UBA, Chris Van Roey, CEO, chris@ubabelgium.be, 0495-557-150 

UBA is de Belgische organisatie van en voor merken. De UBA-ledencommunity telt vandaag 288 bedrijven die 
samen het merendeel van de nationale mediabestedingen voor hun rekening nemen. Daardoor vormt UBA 
een uniek platform om de belangen van merken te behartigen en aan kennisuitwisseling te doen.  
www.ubabelgium.be - Antwerpselaan 2, 1853 Strombeek-Bever

28/11/16                     UBA Position Paper                                                               pagina ! /!2 2

Regie Invoering Vermindering 
tariefkaart

Verhoging 
korting

AdUX 01/01/2017 √

Belgian Posters neen - -

Brightfish 01/01/2017 √

Clear Channel neen - -

De Persgroep 01/01/2017 √

IP 01/01/2017 √

IPM 01/01/2017 √

JCDecaux 01/01/2017 √

Mediahuis neen - -

Medialaan 01/01/2016 √

Pebble 01/01/2017 √

Produpress 01/01/2017 √

RMB 01/01/2017 √

Rossel 01/01/2017 √

Roularta Media 01/01/2017 √

Sanoma 01/01/2017 √

SBS 01/01/2016 √

Skynet 01/01/2017 √

VAR 01/01/2016 √
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