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CIM NATIONAL READERSHIP SURVEY & CINEMA 2016-
2017: VIJF LESSEN MET EEN SOMS DUBBEL GEVOEL 

Eind oktober werd het eerste deel van de nieuwe persstudie aan de markt 

meegedeeld. De eerste vooropgestelde publicatiedatum van maart werd 

dus meerdere keren uitgesteld. Het lijkt ons twijfelachtig dat de uitgevers 
van kranten en magazines onverdeeld blij zijn met deze nieuwe cijfers.. 

 
In het kort:  

 
 

 

 

 

  

• De publicatie van de CIM NRS gegevens bevat zowel gegevens met 

betrekking tot het leespubliek op verschillende platformen als oplage- en 

verspreidingscijfers, evenals informatie over het leesgedrag op het internet 

zoals dat opgemeten wordt door de CIM internetstudie.  

• Deze gegevens betreffende het leesbereik "pers" en "web" worden 

momenteel naast elkaar geplaatst, maar nog niet gecombineerd door een 

fusie. 

• In tegenstelling tot het verleden zijn de leesindicatoren over louter papieren 

uitgaven niet langer beschikbaar. De beschikbare informatie die in principe 

het meest bruikbaar is voor mediaplanning, is de bereikindicator print + 

digitale versies ("P + D"). 

• De snelle technologische ontwikkelingen en het beperkte vermogen van de 

ondervraagde personen om verschillende leeswijzen te onderscheiden, 

bemoeilijken helaas het trekken van duidelijke scheidingslijnen tussen het 

bereik van "digitale edities van de titels" (meestal zeer gelijkend op de 

papieren edities) en hun andere verschijningsvormen (websites). Daardoor 

is het aan te raden alle vergelijkingen met de gegevens uit het verleden te 

baseren op de bereikindicator "totaal merk", die alle verklaarde 

leesmomenten omvat. 

• De vergelijkingen met de resultaten uit vorige CIM-studies draaien zelden 

positief uit: alleen de Nederlandstalige dagbladpers is licht gestegen ten 

opzichte van 2015. Daarbuiten stelt men voor een grote meerderheid van 

titels bereikdalingen vast, die soms aanzienlijk kunnen tegenvallen.  

• De meetmethode van het nationale bioscoopbezoek is stabiel gebleven. Het 

is dus logisch te stellen dat de bioscoop ongedeerd en zelfs versterkt uit de 

nieuwe studie komt met een bevestiging van het wekelijkse bereik en een 

marktpenetratie op recordhoogte. 

• Deze nieuwe studie is slechts een eerste module van een groter project, dat 

in de komende maanden (of weken?) nieuwe bereikindicatoren over 

dagbladen en tijdschriften zou moeten opleveren.  
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« NRS » : what’s in a name ? 

“NRS” betekent “National Readership Survey”. Deze benaming wordt 

wereldwijd gewoonlijk gebruikt voor bereikstudies voor perstitels, die nu 

in hun totaliteit worden gemeten: dat wil zeggen dat alle papieren edities 

en digitale versies in rekening worden gebracht.1 Deze publicatie van de 

NRS is de eerste module van een groter geheel, dat op termijn (zie 

verder) 7 onderdelen zal omvatten zoals aangegeven in onderstaand 

schema.  

 

De NRS heeft enige vertraging opgelopen: het veldwerk van deze 

vernieuwde studie werd gepland over 9 maanden maar nam uiteindelijk 

11 maanden in beslag. Net voor de geplande publicatie van de cijfers 

hebben de uitgevers met voorafgaande toegang tot de gegevens, aan de 

medewerkers van het CIM extra gedetailleerde analyses gevraagd 

betreffende de resultaten en de verschillende aspecten van het 

terreinwerk. Dit komt tot uiting als "methodologische validering". 

                                    
1 Op dit punt maakt België deel uit van een meerderheid van landen: van de 101 persstudiestudies ter 
wereld bevatten niet minder dan 75 onderzoeken een mate van meting van het digitale leesbereik, 
naast die van papieren versies. Katherine PAGE. “Latest developments in audience measurement: 
The PDRF 2017 Review of Audience Research”, Publishing & Data Research Forum, Madrid Oct 
2017, p.7. 
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Het CIM heeft de voornaamste aspecten van de studie samengevat in 

onderstaande tabel:  

Universum   Het referentie-universum, bestaande uit alle 

individuen (Belgen en buitenlanders) 
woonachtig in België, van 12 jaar en ouder 

bedraagt 9.721.896 individuen   

Steekproef  10.063 individuen  

Sampling rate  9.721.896 / 10.063 = 966,1. Dit betekent dat 

iedere individu van de steekproef gemiddeld 
957 individuen in het universum 

vertegenwoordigt   

Rekrutering  Face-to-face, gebaseerd op een toevallige 

trekking van individuen per arrondissement 

(43 arrondissementen)   

Aantal invalspunten  1 interview per invalspunt voor New Antwerp 

CIM (13 gemeenten) et New Brussels CIM (35 
gemeenten)  

4 interviews per invalspunt voor de andere 
gebieden   

Bevraging  Face-to-face CASI (Computer Aided Self 

Interviewing). In 21 % van de gevallen, grijpt 
de enquêteur in tijdens een gedeelte of de 

gehele mediavragenlijst Het sociodemo luik 
wordt altijd ingevuld door de enquêteur 

(CAPI)  

Veldwerk  Van 20 juni 2016 tot 31 mei 2017 

 

Brand report: een stap dichter bij een synthetisch 

overzicht 

Tot op heden heeft het CIM elk kwartaal de evoluties van de 

basisgegevens van de persmerken over de laatste 12 maanden 

gerapporteerd: de oplage (het aantal exemplaren dat in goede staat van 

de drukpersen rolt) en de verspreiding. De totale verspreiding is 

opgedeeld in enerzijds de betaalde distributie, die de verkopen per 

abonnement, losse verkopen of via derden omvat en anderzijds de gratis 

gedistribueerde exemplaren. Het gerapporteerde betalende 

verspreidingscijfer is beperkt tot de papieren exemplaren, maar ook 

digitale edities worden gerapporteerd, als ervoor werd betaald.  
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Hieronder behandelen we het “Brand Report” dat de 

verspreidingsgegevens weergeeft zoals hierboven beschreven, maar ook 

de informatie uit de NRS-informatie en zelfs cijfers uit de internetmeting 

van het CIM omvat. Dit rapport per titel wordt voortaan gepubliceerd op 

hetzelfde moment als de ‘Module 1' – van de bereikstudie op basis van de 

gegevens die zoveel mogelijk dezelfde periodes bestrijken. 

Het “Brand report” waarvan u hieronder een voorbeeld ziet, omvat op 

heden de volgende informatie: 

• NRS: Totaal Bereik (“gelezen, doorlopen of doorbladerd tijdens de 

afgelopen maanden”) op het niveau van het merk (zie hieronder) en 

Bereik Laatste Periode (“AIR” voor “Average Issue Readership”) 

volgens de drie gepubliceerde indicatoren: merk, website en papier 

+ digitale uitgaven. 

• Surfers: schatting van het gemiddelde aantal van individuen dat de 

website heeft bezocht (“Real users”) en, indien pertinent, het aantal 

unieke surfers dat gebruik heeft gemaakt van de app van het 

betreffende persmerk.  

• Verspreiding: omvat de gegevens met betrekking tot de oplage 

(‘print run’) en de verschillende opdelingen per verspreidingswijze.  
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In de praktijk kan men aan de hand van de brand reports makkelijk 

bewerkingen maken in een kruistabel met gegevens uit verschillende 

bronnen. De meest voor de hand liggende berekening zou de zogenaamde 

"readers per copy" ratio (lezerscoëfficiënt) zijn, die de verhouding 

weergeeft tussen het gemiddelde bereik en de verspreiding een titel. 

Helaas zijn de twee gegevens niet strikt op elkaar afgestemd: het 

bereikcijfer wordt gerapporteerd in "print + digitale versies" (of "P + D", 

zie hieronder), terwijl de totale verspreiding (betaald en gratis) alleen kan 

worden berekend op basis van de papieren exemplaren. Van de digitale 

verspreiding wordt alleen het betaalde deel weergegeven en dus is dat 

cijfer niet per se compleet. 

Nu zullen we 5 grote lessen trekken uit deze publicatie.  
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Eerste les: persbereikindicatoren nemen afscheid 

van print  

De vragenlijst van het NRS richt zich op alle mogelijke platformen voor 

het raadplegen van perstitels, met een onderscheid tussen papier, digitale 

versies die in principe de papieren edities benaderen en webversies 

(hieronder behandelen we het onderscheid tussen deze twee categorieën). 

De manieren van ondervragen voor leesmomenten op papier en via 

digitale edities zijn geharmoniseerd: een filter met betrekking tot het 

totale bereik wordt gevolgd door de vragen naar het leesgedrag tijdens de 

laatste periode, alvorens over te gaan naar vragen over de leesfrequentie, 

het gedeelte van de inhoud dat wordt gelezen, de wijze van verkrijgen (is 

het een gekocht exemplaar of ontvangen voor zichzelf, een exemplaar van 

een familielid, of een exemplaar dat zich buitenshuis bevond?) en 

tenslotte het aantal keren dat het exemplaar ter hand genomen is.  

De vragenlijst met betrekking tot de website is beperkter: de vraag naar 

het wanneer er voor het laatst een connectie was met de website van de 

titel wordt gecombineerd met de leesfrequentie.  

 

A priori zouden de bereikcijfers kunnen worden weergegeven voor elk 

platform afzonderlijk.  

Het Strategische Comité voor “Reading”, dat binnen het CIM belast is met 

het algemene kader van de studie, heeft echter besloten slechts drie 

indicatoren vrij te geven:  

- Papier+Digitale “replica”: volgens de uitgevers is dit de 

standaardeenheid voor de reclameverkoop in hun titels  
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- “Total brand” geeft het netto leesbereik aan op de totaliteit van de 

platformen.  

- Leesbereik op het Web, exclusief of niet. 

Op vraag van de uitgevers werd hen toegang gegeven tot de gegevens 

met betrekking tot de papieren edities, maar alleen voor intern gebruik en 

op basis van een vertrouwelijkheidsovereenkomst 

 

Tweede les: lezen op de website en lezen van 

“digitale versies” zijn steeds moeilijker te 

onderscheiden 

Reeds in de vorige uitgaven maakte de bereikstudie voor de pers een 

onderscheid tussen websites en digitale versies van de papieren edities, 

zoals PDF's. De reden ligt voor de hand: de reclameboodschappen zijn 

vrijwel identiek op papier en PDF.  

Om de respondenten in de steekproef van de NRS het onderscheid te 

laten maken tussen hun leesmomenten van een perstitel op de website of 

van digitale versies, wordt hun de volgende uitleg verschaft: (we hebben 

enkele specifieke verwoordingen gemarkeerd): 
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We maken hierbij het onderscheid tussen de website enerzijds en de 

digitale versie anderzijds. 

- de websites van de kranten en magazines zijn toegankelijk via de 

webbrowser van de smartphone, tablet of computer, of via een 

applicatie die continu het nieuws updatet.  

- onder de digitale versie van de kranten en magazines verstaan we 

het raadplegen van een specifiek nummer van kranten en 

magazines, in PDF versie of via een applicatie. 

De vragenlijst maakt een onderscheid tussen de statische versies 

("replica") en de dynamiek op de websites.  

Helaas is het voor de respondenten niet zo duidelijk. Het CIM erkent de 

mogelijke verwarring met betrekking tot bovenstaande vraagstelling in 

het document 'Methodologische validering': “Hoe moet de gebruiker van 

persapplicaties op deze filtervraag antwoorden ? Het enige wat zeker is, is 

dat het niet om de papieren versie gaat. De (meestal) hybride applicaties 

vanvandaag laten zowel een lectuur van digitale (replica) versies toe, als 

het surfen naar artikels alsof het om de website gaat.Het is met andere 

woorden méér dan onwaarschijnlijk dat het antwoordalternatief ‘Digitale 

versie’ enkel naar ‘de .pdf’ versie van een editie verwijst.” 

Kortom, het is zeer riskant om de indicator "paper + digitale versies" (P + 

D) " te gebruiken als “de beste schatter van het advertentiebereik van 

vandaag”. 

Derde les: vergelijkingen met het verleden zijn 

ongegrond maar …  

Veel elementen van de NRS 2016-2017 blijven ongewijzigd in vergelijking 

met eerdere uitgaven van de persstudie. Het instituut dat het terreinwerk 

beheert, is wel veranderd: IPSOS heeft Kantar TNS vervangen. Maar een 

aantal fundamentele aspecten blijven: 

- Face to face studie bij de respondenten aan huis 

- Universum Belgische bevolking van 12 jaar en ouder 

- Veldwerk gespreid over 1 jaar (zelfs als dit voor 2016-2017 niet 

vooropgesteld was!) 

- Vragenlijst op computer, CASI (Computer Aided Self Interviewing) 

zelf ingevuld door de meerderheid van respondenten 
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- Vragen over leesbereik zijn gebaseerd op het logo van de titels, met 

een onderscheid tussen het logo van de papieren versie (“P”) en dat 

van de digitale versies en websites (“D/W”). 

Ook de “success rate” blijft perfect stabiel in de opeenvolgende edities van 

de 'NRS', terwijl de gemiddelde tijdsduur van het interview iets langer 

geworden is in vergelijking met de vorige drie enquêtes (dat fenomeen 

houdt verband met de toevoeging van nieuwe vragen). 

 

Van de vorige naar de huidige NRS heeft er wel een evolutie 

plaatsgevonden in het onderscheid tussen print en digitaal. In 2015 (en 

voordien) werd dit onderscheid vanaf het begin van de vragenlijst 

gemaakt in twee categorieën (papier en digitale versies / web). Vandaag 

vangen we de metingen onmiddellijk aan met drie soorten 

platformen, zoals we tonen in de vergelijkende illustraties hieronder, in 

de presentatievorm die "brand first"2 wordt genoemd. 

                                    
2 De “brand first” wijze om de titels te presenteren aan de respondenten zou volgens verschillende 
bronnen een dalend effect hebben op het totale bereik van perstitels, vooral bij tijdschriften met 
minder gekende logo’s. Bron : Katherine Page & Luca Vannini “AMP 21st century print and digital 
measurement for Great Britain” ”, Publishing & Data Research Forum, Madrid Oct 2017, pp.4-5. 

29'

17,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017

CIM NRS: evolution field 

Interview length (minutes)

Success rate (successful interviews vs contacts)



 

 

30/10/2017 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

10 

 

Hieronder een concreet voorbeeld van een filtervraag uit de NRS studie 

2016-2017: 

 

Minieme verschillen? Het verleden heeft aangetoond dat wijzigingen van 

sommige details in de verwoording of in de volgorde van de 

vragen aanzienlijke veranderingen in de resultaten kunnen 

opleveren. De technische evoluties van de applicaties die door de 
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uitgevers worden aangeboden, maken het niet makkelijk voor de minder 

deskundige respondenten om te weten of ze een "replica" versie 

gebruiken of op de website lezen. Bovendien wordt de term "applicatie" 

gebruikt in beide modaliteiten van een vraag die bedoeld is om de versies 

te onderscheiden ... 

Het CIM heeft uitdrukkelijk afgeraden de bereikcijfers “P+D” van deze 

editie te vergelijken met de vorige studie omdat het verre van zeker is dat 

deze indicator over de twee studies equivalent gebleven is. In feite is de 

enige strikt vergelijkbare waarde die van het leesbereik van de 

papieren versies … en net die indicator is niet toegankelijk voor de 

markt!  

De enige zinvolle vergelijking met het verleden die 'toegestaan' is, heeft 

betrekking op de evolutie van de bereikcijfers “total brand”, waarin het 

bereik van papier, digitale versies en het web worden samengevoegd. 

Deze indicator die zo belangrijk is voor de uitgevers, is helaas niet 

bruikbaar voor mediaplanning: men kan de totale lezerskring van 

papieren titels als reclamebereik kopen, evenals alle lezers van hun 

digitale versies, maar alle contactkansen met de lezers op de websites 

kunnen zelden in hun totaliteit aangekocht worden! 3 

Vierde les: de pers komt er niet al te best uit 

Aangezien “total brand” de enige zinvolle vergelijkingen kan opleveren, 

tonen we in de tabel hieronder binnen de verschillende categorieën de 

bereikcijfers 2016-2017 op de laatste periode van de persmerken naast 

een kolom met de vorige NRS.  

De Vlaamse dagbladen vormen de enige categorie met een positief 

resultaat uit de vergelijking terwijl de andere types van kranten en 

tijdschriften dalingen ondergaan, die soms sterk uitvallen.   

  

                                    
3 In 2013, toen de indicator “total brand” werd ingevoerd, waarschuwde het CIM reeds : “Total Brand: 
wij  spreken hier met opzet niet over een “bereikcijfer”. De “Total Brand” strookt vandaag met geen 
enkele commerciële realiteit en mag dus niet gebruikt worden in de rankings en evaluaties of voor 
elke andere handeling in verband met mediaplanning. Deze indicator biedt echter wel een antwoord 
aan de markt betreffende de beschrijving van het bereik van “mediamerken” voor de pers.” CIM 
Tactische Studie voor Pers & Bioscoop 2012‐ 2013, Methodologie & gepubliceerde titels. 
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Media category AIR 12+ total brand 2017 vs 2015 

Newspapers -3% 
  (FR -12%; NL: +2%) 

Magazines -11% 
  (FR -17%; NL: -12%) 
   Weeklies -19% 
   Monthlies+fortnightlies -6% 
   Suppl newspapers -11% 

Free push press -17% 
 

Maar komt deze algehele daling als een verrassing? De gegevens van de 

FOD Economie over de budgetten van de Belgische gezinnen vertoonden 

tijdens de afgelopen jaren al een gevoelige afname van de aankoop van 

kranten en tijdschriften. Het is daarom niet uitgesloten dat de studie van 

het persbereik deze jammerlijke evolutie weerspiegelt.  
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Les nummer vijf: de stabiliteit van het 

bioscoopbereik 

Het aandeel van de bioskoopbezoeken in de budgetten van de Belgische 

huisgezinnen zit volgens de laatste jaren in een stijgende trend. In de 

bereikstudie 2016-2017 van het CIM vertoont de cinema een opmerkelijke 

stabiliteit in vergelijking met de vorige studies. Het dient gezegd dat de 

bevraging over het bioskoopbezoek niet ingrijpend veranderd is. We 

noteren dat 4,7 miljoen Belgen van 12 jaar en ouder naar de bioscoop zijn 

gegaan tijdens de afgelopen maanden (een van de hoogste waarden die 

ooit werden opgetekend). En 544.000 (5,6% van de bevolking) van hen 

zijn bioscoopbezoekers tijdens een gemiddelde week.  

 

Ook het profiel van het gemiddelde weekbereik (de week geldt als basis 

voor het bereik laatste periode) wordt gekenmerkt door stabiliteit: net 

zoals voorheen is de gemiddelde bioscoopganger een jonge dertiger (hij is 

gemiddeld iets minder dan 3 jaar ouder geworden sinds 2011) uit de 50% 

van meest bevoorrechte groep in de Belgische bevolking. (gemiddelde 

score op sociale groepen = 3,7; een berekende waarde die zich dus 

tussen de hogere sociale groepen 3 en 4 bevindt).   
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Coming soon (1): de “variabele” bereikcijfers 

Dagbladpers, het SMS panel 

De toevoeging van het SMS-panel 

voor de dagbladen is het voorwerp 
van de module 2 (zie hierboven). 

Sinds de aanvang van het terrein 
van de studie stuurt een 

steekproef van ongeveer 1.500 
respondenten per taalregio hun 

leesgedragingen van dagbladen 
door per SMS en voor alle 

platformen (papier; gedownloade 
versies; Web via PC, Web via 

tablet, smartphone). 

 
Deze informatie per datum, in combinatie met de dagelijkse evolutie van 

de verspreidingscijfers van de perstitels zouden het binnenkort (begin 

2018?) mogelijk maken om gegevens te berekenen per dag over het 

bereik van de kranten op datum, als complementaire informatie bij de 
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gemiddelde bereikcijfers die een of twee keer per jaar door de NRS 

geleverd worden. Dat project maakt het voorwerp uit van module 4, het 

“daily reach model”, binnen het schema van de nieuwe studie. 

Voor magazines, het “specific issue readership” en de 

bereikaccumulatie 

De modules 5 en 6 van het globale schema van de studie zijn bedoeld om 

twee andere types van gegevens voor magazines te produceren.  

Enerzijds het bereik voor specifieke nummers “specific issue readership”. 

Deze indicator zal berekend worden op basis van een model dat IPSOS 

heeft uitgewerkt. De evolutie van de verspreidingscijfers per nummer zal 

worden gecombineerd met verklaringen met betrekking tot het leesgedrag 

die opgemeten worden door aan de respondenten de 4 meest recente 

covers te tonen van de titels uit de studie.  

 
Het andere luik zal exclusief afkomstig zijn uit informatie verkregen via de 

“covers”. Het zal voor elke titel bestaan uit de reconstructie van de 

bereikaccumulatie-curve van een gemiddeld nummer. Men gaat er immers 

van uit dat een weekblad niet volledig geconsumeerd is na een week, 

maar dat het aantal lezers achteraf nog kan toenemen, soms meerdere 

weken na verschijning. Dezelfde opmerking geldt voor alle titels met een 

andere verschijningsfrequentie; ze worden op een tragere of snellere 

manier gelezen door een deel van hun “officiële” bereik en waarschijnlijk 

ook buiten de gebruikelijke referentieperiode.  
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Onderstaande curve geeft de evolutie van het aantal lezers van een 

weekblad weer zoals dat opgenomen is in de NRS-studie. Zoals kan 

worden vastgesteld kan het zelfs drie weken na verschijning nog nieuwe 

lezers aanspreken, met als gevolg dat het bereik van de eerste zeven 

dagen hier slechts de helft vertegenwoordigt van wat het aan het einde 

van de vierde week kan zijn.  

  

Coming soon (2) : les contacts bruts en 

magazines 

Binnen enkele weken zouden in de NRS-gegevens nieuwe metrische 

gegevens betreffende de magazines moeten opduiken. Die zullen de bruto 

contacten weergeven. Tekst en uitleg.  

- Het lezen van een gemiddeld nummer geeft het aantal verschillende 

individuen die de titel in kwestie gelezen hebben weer. ‘Gelezen’ in 

de CIM-betekenis, dus “een nummer – ook een oud exemplaar - 

gelezen, doorlopen, doorbladerd hebben, thuis of buitenshuis”.  

- Deze lezers kunnen de titel op verschillende manieren 

geconsumeerd hebben: in een of meerdere keren, grondig of 

oppervlakkig. Deze informatie wordt vergaard via de vraag naar 

“het aantal keren ter hand genomen” en de “gelezen proportie”. 

Deze vragen maken het mogelijk het aantal gegenereerde contacten 

per individu te schatten naargelang zijn type leesgedrag.  



 

 

30/10/2017 
 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

17 

In de praktijk wordt het aantal bruto contacten als volgt verkregen:  

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑠

= 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 ∗ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑑

∗ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝𝑠 

En hun waarde moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de AIR-waarde.  

Coming soon (3) : registratie in plaats van 

declaratie voor digitale leesmomenten  

Op vrij korte termijn zouden binnen de informatie over de pers, de 

bereikcijfers van de digitale dragers niet meer gebaseerd moeten zijn op 

verklaringen van de respondenten, maar wel op een fusie tussen de 

leesinformatie uit de bereikstudie en informatie uit de CIM Internetstudie. 

De op declaratieve wijze verzamelde gegevens over de digitale dragers 

zouden dan alleen nog dienen om het fusiemechanisme te sturen. Deze 

fusie die al oorspronkelijk voorzien was voor de ‘new look’ persstudie, 

wordt momenteel uitgesteld. De uitgevers willen immers dat het 

internetbereik niet alleen de cijfers van hun websites omvat, maar ook die 

van hun apps. Dat is vandaag onmogelijk: de CIM-gegevens betreffende 

de traffic (http://ola.cim.be) omvatten weliswaar informatie over de app-

consumptie, maar die gegevens kunnen niet geëxploiteerd worden via de 

Internet CIM-bereikgegevens. Dat probleem zou in de loop van volgend 

jaar opgelost moeten zijn.  

 

  
 

    
  

http://ola.cim.be/
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Data corner : overzicht in tabellen 

Average issue readership 12 + per platform, geklasseerd per taal in 

dalende volgorde van de AIR “total brand”. 

Kranten 

 

  Total brand Paper+digital Web 

Title Thd % Thd % Thd % 

Dailies+Metro NL 3.835,2 39,4 3.164,2 32,5 1.667,4 17,2 

Het Laatste Nieuws+Nwe Gaz 2.009,2 20,7 1.327,3 13,7 1.039,7 10,7 

Het Nieuwsblad+Gentenaar 1.452,3 14,9 1.070,9 11,0 583,8 6,0 

De Standaard 650,3 6,7 462,6 4,8 293,1 3,0 

Gazet van Antwerpen 567,1 5,8 434,9 4,5 207,4 2,1 

Het Belang van Limburg 514,2 5,3 435,5 4,5 160,0 1,6 

Morgen  402,4 4,1 260,6 2,7 202,7 2,1 

Krant van West Vlaanderen  338,4 3,5 313,8 3,2 43,8 0,5 

Metro NL 320,8 3,3 311,0 3,2 16,8 0,2 

De Tijd  186,8 1,9 117,6 1,2 99,0 1,0 

Dailies+Metro FR 2.008,6 20,7 1.684,7 17,3 665,9 6,8 

Sudpresse  656,7 6,8 511,0 5,3 216,5 2,2 

Le Soir 556,4 5,7 412,9 4,2 207,0 2,1 

l'Avenir 539,5 5,5 428,2 4,4 167,5 1,7 

La Dernière Heure/Les Sports 535,2 5,5 374,4 3,9 222,4 2,3 

Metro FR  393,1 4,0 382,6 3,9 18,6 0,2 

La Libre Belgique 301,7 3,1 213,6 2,2 115,5 1,2 

L'Echo  72,0 0,7 51,0 0,5 27,2 0,3 

Dailies Natl+Metro 5.716,8 58,8 4.750,6 48,9 2.306,8 23,7 

NP 5.435,6 55,9 4.394,9 45,2 2.267,3 23,3 
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Magazinepers 

 

Periodicity Language Title Thd % Thd % Thd %

Fortnightly NL De Bond 365,8 3,8 365,8 3,8

Fortnightly NL Autogids 214,0 2,2 154,2 1,6 84,8 0,9

Fortnightly FR Moniteur Automobile 259,7 2,7 191,1 2,0 95,5 1,0

Fortnightly FR Ligueur des Parents 101,1 1,0 101,1 1,0

Monthly NL Libelle Lekker 583,5 6,0 483,5 5,0 150,0 1,5

Monthly NL VAB Magazine 545,4 5,6 491,6 5,1 86,4 0,9

Monthly NL Eos Magazine 271,4 2,8 240,0 2,5 53,4 0,5

Monthly NL Feeling 265,5 2,7 241,9 2,5 35,5 0,4

Monthly NL OKRA Magazine 240,0 2,5 240,0 2,5

Monthly NL Autowereld 207,0 2,1 155,1 1,6 76,6 0,8

Monthly NL Brieven aan Jonge Ouders 157,4 1,6 157,4 1,6

Monthly NL Vrouwen met Vaart 154,1 1,6 154,1 1,6

Monthly NL VT Wonen 113,5 1,2 86,4 0,9 36,3 0,4

Monthly NL Femma 100,0 1,0 100,0 1,0

Monthly NL Motoren & Toerisme 67,8 0,7 51,9 0,5 27,0 0,3

Monthly FR Top Santé 512,2 5,3 427,7 4,4 114,3 1,2

Monthly FR Gael 168,8 1,7 154,0 1,6 24,6 0,3

Monthly FR Art & Décoration 136,1 1,4 136,1 1,4

Monthly FR Elle Décoration 86,5 0,9 86,5 0,9

Monthly NL+FR Goed Gevoel+Vitaya 648,2 6,7 562,4 5,8 133,3 1,4

Monthly NL+FR Nest NL+FR 483,8 5,0 457,1 4,7 42,5 0,4

Monthly NL+FR Elle NL+FR 397,9 4,1 318,4 3,3 116,4 1,2

Monthly NL+FR Plus Magazine NL+FR 363,9 3,7 337,2 3,5 42,0 0,4

Monthly NL+FR Psychologies NL+FR 286,9 3,0 243,2 2,5 63,7 0,7

Monthly NL+FR Marie-Claire NL+FR 272,1 2,8 234,6 2,4 49,7 0,5

Monthly NL+FR Feeling Wonen + Gael Maison 261,7 2,7 239,6 2,5 30,6 0,3

Monthly NL+FR Bodytalk NL+FR 260,6 2,7 243,1 2,5 25,0 0,3

Monthly NL+FR Ik Ga bouwen/Je Vais Construire 221,3 2,3 190,3 2,0 42,7 0,4

Monthly NL+FR Trends Style NL+FR 126,1 1,3 101,0 1,0 29,2 0,3

Monthly NL+FR Data News NL+FR 118,5 1,2 70,2 0,7 76,7 0,8

Bimonthly+ NL Touring Magazine NL 533,3 5,5 455,2 4,7 116,5 1,2

Bimonthly+ NL MO Mondiaal 262,1 2,7 194,9 2,0 115,2 1,2

Bimonthly+ FR Touring Magazine FR 579,1 6,0 493,5 5,1 126,5 1,3

Bimonthly+ FR Le Mag Be TV 382,5 3,9 294,4 3,0 130,5 1,3

Bimonthly+ NL+FR Delhaize Magazine NL+FR 2.256,0 23,2 2.181,5 22,4 230,7 2,4

Bimonthly+ NL+FR Wonen Landelijke Stijl+Maison Charme 278,4 2,9 245,2 2,5 48,6 0,5

Bimonthly+ NL+FR Stijlvol Wonen+Pure Maison 196,8 2,0 168,4 1,7 36,1 0,4

Bimonthly+ NL+FR Act.Wonen+Déco Idées 182,3 1,9 148,6 1,5 42,6 0,4

Bimonthly+ NL+FR Maison Victor NL+FR 109,3 1,1 96,2 1,0 35,6 0,4

Brand Paper+digital Web
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Periodicity Language Title Thd % Thd % Thd %

Weekly NL Dag Allemaal+Expres 1.035,8 10,7 1.021,2 10,5 30,3 0,3

Weekly NL Libelle NL 753,2 7,7 728,2 7,5 55,8 0,6

Weekly NL HUMO 580,0 6,0 513,7 5,3 114,6 1,2

Weekly NL Knack NL 504,5 5,2 417,5 4,3 140,6 1,4

Weekly NL Flair NL 471,4 4,8 411,5 4,2 101,9 1,0

Weekly NL Kerk&Leven 446,6 4,6 444,8 4,6 5,9 0,0

Weekly NL Story 357,4 3,7 348,2 3,6 12,0 0,1

Weekly NL Weekend Knack 357,4 3,7 330,0 3,4 42,2 0,4

Weekly NL Primo 309,6 3,2 307,1 3,2 3,4 0,0

Weekly NL Focus Knack 281,5 2,9 260,9 2,7 32,9 0,3

Weekly NL TeVe-Blad 276,1 2,8 268,4 2,8 11,6 0,1

Weekly NL Tv-Familie+Blik 244,3 2,5 242,1 2,5 4,2 0,0

Weekly NL Landbouwleven 93,3 1,0 91,3 0,9 5,4 0,0

Weekly NL De Boer & de Tuinder 66,3 0,7 66,3 0,7

Weekly FR Ciné Télé Revue 1.121,2 11,5 1.047,0 10,8 137,6 1,4

Weekly FR Télépro 393,0 4,0 382,6 3,9 22,8 0,2

Weekly FR Femmes d'Aujourd'Hui 385,8 4,0 372,7 3,8 20,1 0,2

Weekly FR Le Vif-L'Express 385,5 4,0 329,9 3,4 88,5 0,9

Weekly FR Télé Star 344,4 3,5 325,5 3,3 26,9 0,3

Weekly FR Paris Match 312,9 3,2 294,6 3,0 24,0 0,2

Weekly FR Moustique 298,8 3,1 274,3 2,8 36,6 0,4

Weekly FR Flair FR 288,8 3,0 267,2 2,7 36,9 0,4

Weekly FR Soir Mag 262,3 2,7 231,8 2,4 34,3 0,4

Weekly FR Weekend Le Vif 186,4 2,0 173,8 1,8 21,0 0,2

Weekly FR Focus Le Vif 127,2 1,3 124,7 1,3 2,8 0,0

Weekly FR Télé Pocket 82,9 0,9 82,9 0,9

Weekly FR Le Sillon Belge 83,2 0,8 79,0 0,8 6,4 0,0

Weekly FR Dimanche 49,1 0,5 49,1 0,5

Weekly NL+FR Sport Magazine NL+FR 549,9 5,7 442,0 4,5 177,3 1,8

Weekly NL+FR Trends NL+FR 289,0 3,0 230,1 2,4 79,7 0,8

Brand Paper+digital Web
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Supplementen van dagbladen 

 

« Push » pers 

 

Language Title Thd % Thd % Thd %

NL Nina (HLN) 506,5 5,2 465,0 4,8 56,6 0,6

NL Nieuwsblad  Mag 505,7 5,2 475,0 4,9 45,8 0,5

NL DS Weekblad (DS) 377,8 3,9 325,4 3,3 83,3 0,9

NL Standaard Mag (DS) 349,8 3,6 318,3 3,3 52,6 0,5

NL Nieuwsblad Fan! 315,8 3,2 299,6 3,1 24,0 0,2

NL Sjiek (BVL) 216,9 2,2 216,6 2,2 3,6 0,0

NL De Morgen Mag (DM) 199,0 2,0 185,2 1,9 31,6 0,3

NL Citta (GAVA) 190,3 1,9 186,4 1,9 7,4 0,0

FR Deuzio (Avenir) 152,5 1,6 152,5 1,6

FR TV News 118,9 1,2 118,9 1,2

FR So Soir 95,3 1,0 92,9 1,0 3,6 0,0

NL+FR Netto + Mon Argent 205,5 2,1 132,8 1,4 101,4 1,0

NL+FR Sabato NL+FR 81,0 0,8 75,7 0,8 7,9 0,0

Brand Paper+digital Web

Brand Paper+digital Index Web

Periodicity Language Title Thd % Thd % Thd %

Weekly NL Deze Week (ex Streekkrant) 2.069,0 21,3 2.048,5 21,1 38,1 0,4

Weekly NL De Zondag 1.547,2 15,9 1.533,0 15,8 31,3 0,3

Monthly NL Steps NL 400,7 4,1 393,8 4,1 9,1 0,0

Weekly NL Bruzz 76,2 0,8 62,7 0,6 23,6 0,2

Weekly FR Vlan 1.606,9 16,5 1.568,4 16,1 92,1 0,9

Weekly FR Proximag+Partners 1.174,8 12,1 1.174,8 12,1

Weekly FR 7 Dimanche 622,1 6,4 618,1 6,4 7,7 0,0

Weekly FR Journal du Centre 94,6 1,0 94,6 1,0

Weekly NL+FR Free Weeklies Total 4.039,2 41,5 3.985,4 41,0 130,0 1,3

Fortnightly NL+FR Logic Immo NL+FR 496,4 5,1 349,8 3,6 210,0 2,2


