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INLEIDING 
Sinds 2011 staat Nielsen in voor de MDB-studie, niet alleen als operator, maar ook met de “research lead”. Het instituut 

bepaalt hoe de studie evolueert, welke methode er wordt gehanteerd, welke mediumtypes er worden gemeten. Het CIM, 

Centrum voor Informatie over de Media, is hierbij niet meer betrokken. 

Ook al kan Nielsen zelf beslissen hoe de studie eruit ziet, toch heeft ze de wens om in België de overlegstructuur, zoals die 

binnen de federaties bestaat, verder te zetten. Dit is niet altijd eenvoudig en soms ook heel vertragend. 

We begrijpen dat Nielsen daarom soms knopen doorhakt, soms met belangrijke gevolgen. Zoals de publicatie van MDB online 

cijfers die een grote verschuiving veroorzaakten. 

 

" Binnen de werkgroep MDB bij Nielsen wordt gekeken of er geen andere valorisatie dient te 

gebeuren voor programmatic campagnes. 
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1. METHODOLOGIE 
 

Welke sites? 

De websites (zo’n 200-tal) die gedeclareerd werden, blijven behouden in de publicatie. Hier wijzigt de perimeter: er zijn 

belangrijke sites zoals youtube toegevoegd, zodat het universum niet 1 op 1 meer kan vergeleken worden met het verleden.  

Welke formaten? 

Op dit moment worden de IAB-formaten (zowel standaard als impactformaten1) gemeten op DESKTOP en MOBILE. Preroll 

wordt gemeten op DESKTOP. 

Applicaties vallen op dit moment nog buiten de scope van de studie. 

Identificatie van reclamecampagnes 

Waar vroeger mediabureaus en reclameregies instonden voor de identificatie van reclamecampagnes, via zogenaamde MDB-

ID’s, gebeurt dit vanaf nu door Nielsen.  

Aangezien een identificatie niet zomaar kon gebeuren tot op het niveau van adverteerder bij programmatic (Real Time 

Bidding), werden deze cijfers niet gedeclareerd door de meeste reclameregies.  

Nu worden zowel I/O2 als programmatic campagnes opgenomen in de MDB-studie. 

Valorisatie van reclamecampagnes 

In de nieuwe studie wordt gebruik gemaakt van de ratecards van elke regie en worden alle inlassingen gevaloriseerd aan het 

CPM-tarief uit deze tariefkaarten.  De zogenaamde performance-campagnes (klikverkoop) werden in het verleden 

gevaloriseerd aan een gemiddelde eCPM. Dit cijfer was het algemeen gemiddelde op basis van de confidentiële uitwisseling 

met Nielsen van reële eCPMs van klikcampagnes. In de nieuwe methode worden al deze campagnes aan CPM-tarieven 

gevaloriseerd. 

Binnen de werkgroep MDB bij Nielsen wordt gekeken of er geen andere valorisatie dient te gebeuren voor programmatic 

campagnes. Tot vandaag is het daarom niet mogelijk om de verdeling tussen I/O en programmatic weer te geven. 

Hoe werkt Pathmatics? 

De tool “Pathmatics” gaat websites, URL’s, crawlen en zo trachten het universum te reproduceren. Zoals bij een onderzoek 

wordt er met een steekproef gewerkt, met de ambitie om representatief te zijn voor het totale surfvolume van de gemeten 

sites en in dit geval de reclamedruk die hierbij aanwezig is. 

De frequentie waarin websites gemonitord worden hangt af van 3 factoren: de trafiek van de site, het aantal 

reclameformaten op de site, moment tijdens de dag. Grote websites worden vaker gecrawld. Als er minder 

advertentieformaten zijn, worden er minder gecheckt. Rond de piek van page views verlaagt het interval waarin de site wordt 

gemonitord. 

Er worden ongeveer 100 tot 200 pagina’s bekeken op dagbasis, met aandacht voor de belangrijkste sitesecties.  

Bij elk crawling-moment worden de cookies van de robot opgekuist, zodat het profiel van de crawler zo neutraal mogelijk is. 

De volgorde van de sites is telkens at random om te vermijden dat er terugkerende sessies ontstaan en ads worden getoond 

die hierop gebaseerd zijn. 

                                                                        
 

1 Rising stars 
2 I/O is rechtstreekse verkoop door de regie => via buymedia.be 
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Tijdens de crawling wordt het “pad” van de advertentie geïdentificeerd: Nielsen kan het onderscheid maken tussen de 

achterliggende ad server en de verschillende SSP3’s, die gehanteerd worden in de aansturing van programmatic campagnes. 

Het gewicht, de reclamedruk, van een adverteerder op een specifieke website, wordt bepaald door de proportie die de 

crawler meet op de 100 tot 200 pagina’s van die dag. In de methodologie van Nielsen4 staat hierover een gedetailleerd 

voorbeeld: 

 Een site heeft 1.000.000 page views per dag 

 De site wordt 100 keer gecrawld op een specifieke dag 

 Advertentie A wordt 75 keer geïdentificeerd tijdens de crawling 

 Advertentie B wordt 50 keer geïdentificeerd tijdens de crawling 

 Advertentie A krijgt 750.000 impressies (75/100*1.000.000) 

 Advertentie A krijgt 500.000 impressies (50/100*1.000.000) 

Sta ons toe hier kritisch naar te kijken. 

Vooreerst willen we aangeven dat het gebruik van elke methode die de studie verbetert aan te bevelen is. Partijen die niet 

wensen te declareren, kunnen op deze manier toch gemeten worden. 

Natuurlijk is het online universum complex aangezien eenzelfde impressie aan heel verschillende tarieven verkocht wordt (bij 

andere media zijn er uiteraard ook grote verschillen, maar de range binnen online lijkt ons het grootst). 

In deze methode wordt ervan uitgegaan dat elke advertentie tijdens het crawling proces evenveel kans heeft om te 

verschijnen. Niets is minder waar, naarmate er meer gebruik gemaakt wordt van data binnen de campagnes en 

programmatic tools worden aangewend waarbinnen heel veel criteria worden gebruikt om een reclamecampagne te tonen. 

 Misschien maken enkele voorbeelden het concreter. Stel dat op een site 4 verschillende campagnes verschijnen: 

 Eén campagne werd verkocht via I/O met een SOV5 van 25%  

 Een andere campagne werd verkocht via I/O op een data segment: bvb sportliefhebbers 

 Een derde campagne werd verkocht via programmatic en wordt door de buyer ingesteld op reach (capping 

van 1 op de dag) 

 Een vierde campagne is verkocht op performance (klikcampagne: de klant betaalt als de surfer klikt op de 

advertentie) 

Het is zo goed als zeker dat de crawler de eerste campagne zal identificeren en dat de advertentie meerdere keren zal 

verschijnen. Met een SOV van 25% is de kans heel reëel dat de advertentie met een sterk gewicht zal verschijnen.  

De reclamecampagne die vertoond wordt aan de sportliefhebber is een ander verhaal. Het materiaal wordt vertoond aan die 

surfers die het meetsysteem van Pebble Media detecteert als “sportliefhebber”. De cookie van de crawler wordt enkel als 

sportliefhebber geïdentificeerd als er meerdere page views voor die cookie zijn gemeten op de sportsites. Aangezien cookies 

worden verwijderd is de kans hiertoe relatief beperkt. 

                                                                        
 

3 Sell Side Platform, tool die zorgt voor connectiee van het sales house met het ecosystem van programmatic (real time bidding) 
4 “Belgium online study -white paper 2017 – februari 2017” – pagina 9 
5 SOV is share of voice; in dit geval dus 25% van het totale volume op de site 
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De programmatic campagne heeft weinig kans om opgepikt te worden. De capping regel bepaalt dat de advertentie minder 

vaak vertoond wordt, waardoor de kans verlaagt dat de crawler deze campagne “tegenkomt”. Vaak worden er ook nog data 

toegevoegd aan de criteria in de aansturing van de campagne. Dit heeft een gelijkaardig effect zoals de campagne van de 

sport lovers. Het is dus enkel wanneer de programmatic campagne met een hoge SOV wordt geprogrammeerd, dat de kans 

groot is dat ze zeker geïdentificeerd wordt via Pathmatics. 

Als we dit toepassen op het theoretisch voorbeeld heeft dit volgend effect: 

 De advertentie wordt één keer vastgesteld op de 100 keer dat de site werd gecrawld 

 Indien de site dus 1.000.000 page views heeft, zal deze advertentie onmiddellijk 10.000 impressies toegewezen 

krijgen (1%) 

De performance campagne wordt aangestuurd door een optimalisatiesysteem dat de advertentie toont aan surfprofielen die 

de meeste kans tot klikken hebben. Hier speelt opnieuw het effect van de opkuis van cookies. Indien de campagne veel 

volume aanroept op de site, kan dit ook een uitgesproken positief effect hebben. We sluiten niet uit dat performance 

campagnes over- en ondervertegenwoordigd zullen zijn. 

Er is met andere woorden voor campagnes met een hoge SOV de hoogste kans dat de meting accuraat gebeurt. Voor alle 

campagnes die eerder “long tail” zijn, dient het model verder onder de loep genomen te worden. Een mogelijke oplossing 

hierbij is dat “long tail”-advertenties een lager gewicht krijgen in het model om oververtegenwoordiging in te perken. Het 

aantal page views per UB (dat de achterliggende cookie vertegenwoordigt) is een mogelijke oplossing om beter te 

antwoorden op de meting van campagnes die via capping worden aangestuurd. Een site met 15 page views per UB zal een 

ander effect hebben dan een site met 2 page views per UB op een dag. 

De methode zal onder de loep genomen worden door de werkgroep MDB Nielsen en mogelijk verfijnd worden. Wat ons 

enigszins verbaasde was dat in het buitenland, waar deze methode al actief is, geen vragen of opmerkingen zijn gekomen 

hierover. 

Veel nieuwe parameters, niet alles gepubliceerd 

Pathmatics identificeert heel wat nieuwe parameters, die kritisch geanalyseerd worden door de werkgroep. Binnen de DMA6 

worden deze vaststellingen verder opgevolgd. Pebble Media is voorstander van transparantie als basisprincipe, maar het is 

uiteraard belangrijk om de meting van specifieke parameters goed te analyseren en te valideren, om te vermijden dat 

foutieve conclusies worden genomen. 

Het gaat om volgende parameters: 

 Visibiliteit van de advertentie 

 Type aankoop: I/O of programmatic 

 URL waar crawling plaatsvond 

 URL waar de advertentie naar doorlinkt 

 Ad impressies 

  

                                                                        
 

6 Digital Media Association, federatie van digitale publishers en sales houses; www.dma-belgium.be 
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Video 

Pathmatics meet nu ook video waardoor het universum significant uitbreidt, doordat youtube is opgenomen in de studie. 

Uitdaging hier is de juiste valorisatie van preroll ads op youtube. Er is hier namelijk een heel groot volume user generated 

content die niet aan dezelfde waarde wordt verkocht als meer kwalitatieve content. Verder is er het fenomeen van ad 

skipping: de surfer kan de advertentie overslaan, maar de crawler zal uiteraard elke gestarte preroll inventariseren. 

Specifiek aan sommige video players is dat deze niet altijd automatisch opstarten: de surfer dient het filmpje aan te klikken 

vooraleer dit start en dus ook de preroll wordt opgeladen. De crawler zal hier met andere woorden geen advertentie 

identificeren. 

De bemerkingen die we maakten over data en capping, zijn ook bij video van toepassing. 

Sommige partijen, zoals Medialaan en RTL, waren in het verleden niet bereid om hun video-ads te declareren, omdat Google 

met Youtube niet participeerde. Door de nieuwe meetmethode wijzigt hier uiteraard de perimeter. Aangezien Medialaan via 

logins werkt, heeft de crawler geen toegang tot content en kan de meting niet zomaar gebeuren. Hier geldt dezelfde 

opmerking rond data: geregistreerde surfers kunnen nog beter aangestuurd worden als doelgroep, waardoor de crawler een 

vertekend beeld kan geven. Om die reden prefereert Medialaan om zelf zijn advertenties, met impressies en valorisatie te 

declareren. Wordt vervolgd. 
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2. ANALYSE VAN DE GEPUBLICEERDE CIJFERS 

2.1 Mediamix 
De totale advertentiemarkt stijgt in 2017 (ytd) met 2% ten opzichte van 2016 (ytd). Het medium internet laat ten 

gevolge van de nieuwe declaratiemethode een groei optekenen van 118%. Cinema krabbelt terug recht na een forse 

daling in 2016 (+7%) en Radio bevestigt haar groei (+4%).  

Aan de andere kant daalt Out Of Home met double digits (-11%), en verliezen Print en Television respectievelijk 8% en 

6%.  

Internet neemt in 2017 11% marktaandeel in en komt daarmee bijna op gelijke hoogte met Radio.  

 

 

2.2 Sectoriële Analyse 
Het aantal economische groepen dat stijgt en daalt is bijna perfect in evenwicht. 7 economische groepen realiseren een 

mooie stijging, 8 economische groepen gaan achteruit tegenover dezelfde periode in 2016. Cultuur, Toerisme, Vrije Tijd 

en Sport blijft de grootste sector, gevolgd door Distributie, Transport en Diensten. De economische groep Voeding zakt 

van de 3de plaats naar de 5de. 

ECONOMISCHE GROEP 2016 2017 STIJGING/DALING 

CULTUUR, TOERISME, VRIJE TIJD, SPORT 412.721.471 433.295.767 5% 

DISTRIBUTIE 283.014.929 285.959.909 1% 

TRANSPORT 195.433.952 208.070.178 6% 

DIENSTEN 188.381.539 202.957.528 8% 

VOEDING 214.471.479 170.476.063 -21% 

UITRUSTING WONING - BUREAU 93.260.369 93.545.549 0% 

SCHOONHEID - HYGIENE 108.816.168 90.714.472 -17% 

TELECOM 86.159.882 77.130.468 -10% 

GEZONDHEID - WELZIJN 48.386.989 45.093.216 -7% 

ONDERHOUD WONING - BUREAU 47.276.454 40.558.390 -14% 

KLEDING - ACCESSOIRES 21.637.080 24.163.731 12% 

ENERGIE - BRANDSTOFFEN 17.364.483 13.620.688 -22% 

DIEREN 2.025.053 4.389.665 117% 

CORPORATE 2.585.897 847.317 -67% 

DIVERSEN 680.001 626.996 -8% 
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2.3 Focus op Online 

2.3.1 Evolutie online saleshouses 

De meeste online saleshouses gaan flink vooruit ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Door de 

nieuwe meting sinds 2017 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen CPM- en CPC – campagnes, 

worden campagnes gekocht via programmatic ook aan de cijfers toegevoegd en zijn er een aantal nieuwe 

websites opgenomen in de studie. 

Uit de tabel hieronder blijkt dat De Persgroep de eerste plaats overneemt van Mediahuis, gevolgd door 

Rossel en Pebble Media.  

In vergelijking met 2016 zien we ook dat Microsoft Advertising terug zijn intrede maakt in de studie. 

Ook de video van Youtube is voor de eerste keer opgenomen in de studie. Van januari tot mei bedragen 

de investeringen in Youtube meer dan 11 mio en zijn ze de 5de grootste regie. 

Publisher 2016 2017 Stijging/Daling 

PERSGROEP ADVERTISING 17.206.712 46.592.000 171% 

ROSSEL ADVERTISING 16.894.554 41.484.083 146% 

PEBBLEMEDIA 8.577.863 23.399.257 173% 

MEDIAHUIS CONNECT 25.999.885 22.423.214 -14% 

YOUTUBE  11.699.477  

HI-MEDIA BELGIUM 5.817.629 11.467.566 97% 

IPM ADVERTISING 7.248.511 10.295.024 42% 

ROULARTA 7.778.856 9.835.867 26% 

PRODUPRESS 2.693.698 6.540.402 143% 

TRUSTMEDIA 2.163.119 4.493.848 108% 

SKYNET MEDIA 4.355.720 7.711.836 77% 

MICROSOFT ADVERTISING   3.294.799   

 

 

2.3.2 Display - Video 

Het aandeel van video is in 2017 bijna verzesvoudigd ten opzichte van 2016. Video neemt nu ongeveer 

12% van de totale online markt in. Dit is inclusief de bestedingen op Youtube. Een vergelijking met 

voorgaande jaren is dus  moeilijk aangezien ze nu voor de eerste keer deel uitmaken van de MDB-studie. 

Zonder Youtube investeringen neemt video 6% van de totale online markt, dus een verdrievoudiging tov 

dezelfde periode in 2016. 
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2.3.3 Andere 

De nieuwe methode van meten beperkt ons op dit moment in onze analyses. Zo kunnen we op dit 

moment nog geen analyse maken wat betreft: 

- I/O vs programmatic: De werkgroep MDB bij Nielsen bekijkt of er nieuwe valorisatie nodig is voor 

programmatic campagnes 

- Youtube: valorisatie van Display, user-generated video content & skippable ads 

- Bestedingen per Agency: campagnes kunnen op dit moment niet worden toegewezen aan een 

bepaald Agency 

 

3. CONCLUSIE 
Digitale reclameregies declareerden hun cijfers op weekbasis aan Nielsen, die cijfers opvolgde en publiceerde. Met deze 

methode bepaalt elke regie (uiteraard volgens afgesproken regels), welke campagnes gedeclareerd worden, hoe deze 

geïdentificeerd worden (exacte naam van adverteerder, merk, product) en hoe ze gevaloriseerd worden (welke 

waarde). 

Via Pathmatics neemt Nielsen het heft in handen en zorgen zij voor het reclame-universum van de MDB-studie. 

Hierdoor is Nielsen niet meer afhankelijk van de regies en kan zelf bepaald worden wie gemeten wordt. Op die manier 

wordt onder andere video uitgebreider gemeten, waarbij youtube wordt toegevoegd aan de cijfers. De markt krijgt 

hierbij veel sneller toegang tot de cijfers: Dag+2… 

De MDB online-cijfers hebben een grote verschuiving veroorzaakt. 

De totale advertentiemarkt stijgt met 2% in de periode januari – mei 2017 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Het medium internet laat de grootste stijging optekenen met 118% en neemt hierdoor 13% marktaandeel. 

Binnen online zien we dat bijna alle saleshouses een mooie sprong voorwaarts maken. Pebble Media is de grootste 

stijger met 173%. 

Het aandeel van video binnen de totale online markt is 6x groter geworden. Video is op dit moment 12% van de totale 

online advertentiemarkt.  
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