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OFFLINE MEDIABESTEDINGEN: DE RECESSIE ZET ZICH DOOR 

IN 2017 

Eerste publicatie van de Nielsen-gegevens aangaande de waarde van de 

media-investeringen voor de periode van januari tot december 2017: voor 

de offline media zien we een beperkte daling ten opzichte van 2016. Het is 
evenwel waarschijnlijk dat de digitale media een toenemend aandeel in de 

inspanningen van de adverteerders opslorpen. Helaas geven de tools 
waarover we beschikken dat niet (voldoende) weer. 

 
In het kort:  

 
 

 

 

 

  

• Na een rampzalig eerste semester van 2017 is de daling 

van de mediamarkt voor de volledige twaalf maanden 

beperkter. Er was sprake van -5% eind juni, het gaat 

uiteindelijk om een daling met ongeveer 3%. 

• Daling bij de adverteerders in de FMCG-sector. Hier 

heeft de televisiereclame blijkbaar de zwaarste klappen 

gekregen. 

• De radio schrijft verder aan zijn ongelooflijke epos. Het 

is het enige medium dat zijn waarde ziet stijgen en ook 

het enige dat erin slaagt zijn marktaandeel verder te 

ontwikkelen in België. 

• In 2017 was de groei te danken aan de diensten, 

duurzame goederen, zoals auto’s, toerisme en 

misschien ook een beetje e-commerce. De tijd dat de 

courante verbruiksproducten bijna allemaal 

vooruitgingen, zoals twee jaar geleden, lijkt lang 

voorbij. 

• Tot slot blijft de kwestie met betrekking tot de digitale 

investeringen steeds weer opduiken. De operator 

Nielsen is er niet in geslaagd om de markt een 

betrouwbaar alternatief voor de vroegere methode aan 

te reiken en suggereert dat hij op zijn stappen zou 

kunnen terugkeren. In afwachting maken de enkele 

beschikbare bronnen gewag van een boom in dit 

segment, ook al zou België toch achterop hinken ten 

opzichte van de buurlanden. 

•  
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Media Data Bank (MDB) is de referentietool voor de kwantitatieve 

registratie (‘pige’)die Nielsen al meerdere jaren in België voert. Op zich 

bestaat hij uit de opvolging van de mediaplannen van de Belgische 

adverteerders. De basisdoelstelling is het verstrekken van de publicitaire 

acties in de media voor de merken en producten van deze adverteerders 

en, indien nodig het ter beschikking stellen van de visuals, films, spots, 

enzovoort. Op basis van de actiekalenders kunnen ook de bereikte 

contacten met eender welk bevolkingssegment in de verschillende CIM-

bereikstudies geschat worden. Ook de waarde van deze mediaplannen kan 

worden geschat, door ze af te leiden van de tarieven voor de media 

waarin ze verschenen zijn, zonder korting. De waarde van een mediaplan 

op basis van de MDB-gegevens kan zelfs hoger zijn dan de waarde zoals 

die berekend zou worden aan de hand van de algemene 

verkoopvoorwaarden van de desbetreffende media! Ze heeft dus weinig te 

maken met de prijs die de adverteerder daadwerkelijk betaalt. Het is de 

bedoeling om de waarden zoveel mogelijk te vergelijken binnen een 

constante perimeter, maar niet om een financiële doorlichting van de 

Belgische mediamarkt op te stellen. 

Televisie onder druk 

Globaal gezien door de Nielsen-bril (met enige toevoegingen door Space, 

waar er gegevens ontbraken), ging de totale offline mediamarkt in 2017 

achteruit. Op basis van lopende waarden bedraagt de daling minder dan 

2%; in constante en geharmoniseerde gegevens schommelt de daling  

rond -3%. 

Bron : MDB/Nielsen Internet excluded. Constant = Space estimates ; * = 

estimate 2017 

  

Media category

Jan-Dec 2015 Jan-Dec 2016 Jan-Dec 2017 Current Constant

Newspapers * 767.469 820.711 786.965 -4,1% -3,0%

Magazines 291.079 281.469 270.347 -4,0% -3,6%

Free local press * 90.463 89.389 81.631 -8,7% -11,8%

OOH 330.925 331.939 332.125 0,1% -2,5%

TV 1.577.461 1.746.213 1.715.812 -1,7% -3,7%

Radio 513.823 558.254 576.727 3,3% 3,3%

Cinema 37.457 31.600 29.643 -6,2% -8,2%

Total 3.608.677 3.859.575 3.793.250 -1,7% -2,7%

Evolution 2017/2016Value in 000 €



 

 

15/02/2018 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

3 

Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van de doorgevoerde correcties, 

meer bepaald om van ‘lopende’ naar ‘constante’ gegevens over te gaan. 

 

Voor de kranten werden de ontbrekende gegevens van 7 

Dimanche voor de periode september tot december geschat 
voor het gedeelte van de ‘lopende’ gegevens. Voor het 

constante gedeelte bleef de globale perimeter onveranderd 
als we 2017 vergelijken met 2016. De gemiddelde prijs 

voor een advertentie op het equivalent van een halve 
pagina in de voornaamste titels is daarentegen gedaald 

met 1.1. Als we rekening houden met deze ratio, moet de 
evolutie van de papieren kranten bijgesteld worden naar -

3% 1. Dan houden we weliswaar geen rekening met de 

eventuele overdraging van investeringen naar de digitale 
versies van deze titels. 

 

In de magazines vraagt de vergelijking bij een constante 
perimeter voor 2017 twee correcties: een zeer lichte wat 

het tarievenverschil betreft (+0.2% op basis van de 
gemiddelde kostprijs van een 1/1 quadri pagina) en een 

tweede wat de perimeter van de titels aangaat (er zijn vijf 
titels uit de Nielsen-gegevens verdwenen: Ché, Joepie, 

Moto et Loisirs, Public en Zappy Parents). Dat brengt de 
waardedaling in de magazinepers op -3.6%. 

 

De gratis lokale pers onderging een correctie bij de 

lopende gegevens. We hebben de ontbrekende inkomsten 
van de groep Vlan voor de vier laatste maanden van het 

jaar geschat. Bij constante gegevens is er niets veranderd 
aan de lijst van titels tussen 2017 en 2016. Maar de 

tarieven (1/2 pagina in het algemeen, 1 pagina voor Steps) 
zijn met 3.2% gestegen in vergelijking tot vorig jaar. 

Daardoor wordt de evolutie in constante waarden bijgesteld 
naar -12%. 

 

In affichage kunnen we de perimeter als constant 

beschouwen, als we ervan uitgaan dat de nieuwe regie 
Publifer de plaatsingen die vroeger door Clear Channel 

beheerd werden, overneemt. De relatieve stabiliteit die we 
konden vaststellen, moet echter gecorrigeerd worden door 

een tariefstijging van naar schatting 2.6%. 

  

                                    
1 De tariefinflatie wordt rechtstreeks geschat op basis van Nielsen-gegevens, door de gemiddelde 
waarden van de advertenties van equivalent formaat te vergelijken tussen 2017 en 2016. 
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Na het jaren erg goed te hebben gedaan, krijgt televisie af 

te rekenen met een ernstige trap op de rempedaal. De 
nominale cijfers wijzen al op een daling, maar daarbij moet 

nog rekening worden gehouden met de zenders die 
verdwenen zijn uit de kwantitatieve registratie (Radio 

Contact Vision, Be 1, Voo Foot) en de zenders die er 

bijgekomen zijn sinds 2016 (Spike, Eleven, Ment TV, 
Plattelands TV, Viceland, alsook TF1 de afgelopen 

maanden). Verder mogen we evenmin uit het oog verliezen 
dat de prijs van een gemiddelde 30’’-spot in 2017 met 2% 

gestegen is. Op basis van al deze correcties is de MDB-
waarde van televisie met 3.7% gedaald. Dat is het grootste 

waardeverlies van het afgelopen jaar 

 

Wat de radio betreft, is er bijna niets veranderd aan de 

perimeter van de stations (enkel DH Radio is uit de 
registratie verdwenen). De tarieven voor 30’’-spots zijn 

stabiel (-0.2%) ten opzichte van vorig jaar. Het medium 

verwezenlijkt dus een vooruitgang van 3% bij constante 
gegevens. Het is het enige offline medium dat het 

afgelopen jaar groei kon neerzetten. 

 

De bioscoop kijkt aan tegen een flinke daling van zijn 

nominale waarde met 6%. Die evolutie wordt nog 
verergerd door de stijging van het bruto tarief met 2%, 

waardoor de evolutie -8% bedraagt, wat echt een sterke 
daling is. 

Hierdoor ontstaat een nooit geziene situatie. Uitgedrukt bij constante 

gegevens draagt enkel de radio bij tot de groei van de markt. Op de 

bioscoop na trekken alle andere mediacategorieën de markt naar 

beneden, met de televisie als zeer ongebruikelijke grootste rem op de 

jaarlijkse groei, als we 2017 vergelijken met 2016. 
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De jaarevolutie brengt echter geenszins de relatieve posities van de 

verschillende media in de rangschikking op basis van hun aandeel in de 

bestedingen. Televisie bezet nog steeds met ruime voorsprong de eerste 

plaats, gevolgd door de dagbladpers en de radio (die 0,7 punt 

marktaandeel verovert op basis van de huidige gegevens). 

 

Nog even preciseren dat als de gegevens van 

Nielsen inzake digitale media betrouwbaar zouden 

zijn (wat niet het geval is, zie verder), dan zou dat 

segment 12% van de totale mediamarkt in België 

vertegenwoordigen. 
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Als we de maandelijkse schommelingen ten opzichte van dezelfde maand 

een jaar eerder analyseren, blijkt 2017 duidelijk een jaar van recessie. De 

drie laatste maanden doet zich echter een heropleving voor. Met andere 

woorden, eind 2017 was minder negatief dan eind 2016. De trend gezien 

over drie jaar laat echter geen enkele twijfel over de evolutie. 

 

Zelfs de top van de adverteerdersranglijst doet 

het niet goed 

De top 50 van adverteerders hierna, 

bevat precies de helft van 

adverteerders die achteruitgaan; de 

andere helft wordt gekenmerkt door 

een stabiele of stijgende 

mediawaarde ten opzichte van 2016. 

Toch vertoont de cumul van deze 

grote investeerders een daling van 

meer dan 5%, tegenover het 

gemiddelde van ‘alle adverteerders’ dat -2% bedraagt. Dat is 

ongebruikelijk, want vaak zijn de adverteerders uit de top dynamischer 

dan de rest. 

Bij de adverteerders uit de categorie van de courante verbruiksproducten 

(FMCG) die sterk vertegenwoordigd zijn in de top 50, zijn er ook veel die 

achteruitgaan ten opzichte van 2016 (wat overigens logisch is, gezien de 
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dalende cijfers van televisie, vaak gebruikt door deze merken). Uiteraard 

zouden we kunnen aannemen dat een deel van hun inspanningen 

verschoven is naar digitale media die geen deel uitmaken van het plaatje. 

Dat is de meest optimistische hypothese, wetende dat tien van de dertien 

namen hier achteruitgaan ten opzichte van 2016. De adverteerders uit de 

telecomsector evolueren ook grotendeels negatief, behalve Telenet dat een 

bescheiden groei van 2% neerzet. De autosector is verdeeld: vier 

adverteerders stijgen, vier dalen. Ook in retail is het 50/50: evenveel 

dalingen als stijgingen. 

Nog even preciseren dat deze rangschikking de 

entiteiten die door Nielsen worden ondergebracht onder 

de categorie ‘Gemeenschappen en Gewesten’ elk 

afzonderlijk beschouwt; de categorie in haar geheel zou 

anders op de zestiende plaats staan. Het lijkt ons echter 

onjuist zo verscheiden beslissingscentra als de Vlaamse 

Gemeenschap, het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de 

Duitstalige Gemeenschap onder een enkele noemer samen te brengen. 

Daardoor staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – vrij ongebruikelijk – 

tussen de meest zichtbare adverteerders van het afgelopen jaar. 
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Bron: MDB Nielsen, current data, Internet excluded. 

Rk Advertiser Group Value 2015 Value 2016 Value 2017 Rank 2016

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 99.110 121.997 114.466 -6% 1

2 D'IETEREN GROUP 67.359 75.155 81.348 8% 2

3 UNILEVER 79.216 73.074 59.693 -18% 4

4 MEDIAHUIS 50.748 57.416 57.467 0% 7

5 RECKITT & BENCKISER 69.681 73.757 57.354 -22% 3

6 DE PERSGROEP 39.494 53.187 55.332 4% 8

7 COCA-COLA COMPANY 59.066 59.383 53.857 -9% 6

8 PROXIMUS GROUP * 65.844 67.712 53.727 -21% 5

9 TELENET GROUP HOLDING 31.494 44.738 45.704 2% 11

10 COLRUYT GROUP 41.156 42.288 44.473 5% 13

11 ORANGE * 30.339 46.265 41.607 -10% 10

12 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 33.431 38.346 37.249 -3% 15

13 PSA PEUGEOT CITROEN 38.242 41.706 37.094 -11% 14

14 ROULARTA MEDIA GROUP 34.360 34.447 36.310 5% 19

15 MEDIALAAN 51.992 51.288 35.914 -30% 9

16 DANONE GROUP 36.240 44.023 31.400 -29% 12

17 CARREFOUR GROUP 33.823 36.420 30.520 -16% 16

18 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 14.116 19.513 28.483 46% 38

19 MONDELEZ INTERNATIONAL 28.062 28.795 28.151 -2% 21

20 L'OREAL GROUP 45.098 34.922 28.007 -20% 18

21 LOTERIE NATIONALE 24.548 26.923 27.477 2% 23

22 AHOLD DELHAIZE * 30.373 35.467 26.903 -24% 17

23 VRT 24.565 25.416 26.646 5% 26

24 BMW GROUP BELGIUM 23.127 24.234 26.475 9% 31

25 BEIERSDORF 23.492 24.393 26.154 7% 30

26 BNP-PARIBAS 23.180 15.000 26.042 74% 49

27 IPM GROUPE 16.077 23.526 26.008 11% 33

28 DAIMLER BENZ GROUP 25.678 24.634 25.549 4% 29

29 NETHYS 30.565 26.468 24.637 -7% 24

30 LIDL & CO 22.189 22.771 23.920 5% 34

31 NESTLE GROUP 36.220 32.443 21.972 -32% 20

32 CLT-UFA 26.287 25.186 21.675 -14% 27

33 GLAXOSMITHKLINE 14.747 20.717 21.623 4% 37

34 TRIVAGO 8.593 17.452 20.908 20% 44

35 METRO GROUPE 17.666 19.015 20.353 7% 40

36 THE WALT DISNEY COMPANY 12.166 15.034 20.090 34% 48

37 BELFIUS BANQUE & ASSURANCES 19.493 23.667 20.049 -15% 32

38 FERRERO 13.344 24.862 20.028 -19% 28

39 SANOMA MAGAZINES FINLAND 20.543 16.463 19.421 18% 45

40 ANHEUSER BUSCH INBEV 22.123 25.764 19.152 -26% 25

41 GENERAL MOTORS CORP. 16.616 21.939 18.756 -15% 35

42 RTBF 17.255 18.587 18.489 -1% 41

43 KBC GROUP 10.363 12.829 18.012 40% 57

44 ING GROEP 24.049 21.004 17.493 -17% 36

45 CONTINENTAL FOODS 13.542 14.909 17.387 17% 50

46 FORD MOTOR COMPANY 18.001 17.589 16.315 -7% 43

47 COLGATE-PALMOLIVE 10.521 12.765 14.738 15% 58

48 REGION DE BRUXELLES CAPITALE 9.689 11.878 14.520 22% 61

49 LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY) 12.321 13.164 14.448 10% 55

50 ALDI 17.350 19.040 14.130 -26% 39

YoY evolution 

2017/2016
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2017: het jaar van niet-materiële en duurzame 

producten 

Globaal is de Belgische mediamarkt dus met meer dan 2% gedaald 

volgens in lopende waarden. De daling stemt overeen met een bruto 

mediawaarde van 84 miljoen euro. Welke macrosectoren hebben dan op 

positieve of negatieve wijze bijgedragen tot deze evolutie? Dat blijkt uit 

onderstaande tabel. Aan positieve zijde vinden we vrijetijd, diensten en 

duurzame goederen (vooral de autosector) en in mindere mate kledij. Alle 

courante verbruiksgoederen hebben echter een negatieve impact op de 

evolutie van de mediamarkt. Hetzelfde geldt voor de distributiesector die 

nochtans geruime tijd een groeipool was. 

Bron : MDB/Nielsen Internet excluded. 

Als we iets nauwkeuriger kijken naar de sectoren die het meest bijdragen 

aan groei, zijn het duidelijke de immateriële sectoren, diensten of 

duurzame segmenten (zoals de autosector) die de daling van de 

mediamarkt opvangen. Omgekeerd is het niet goed gesteld met telecom 

hardware, diverse categorieën van FMCG-producten en distributie. Zoals 

blijkt uit de recente problemen van de groep Carrefour, heeft de oorlog 

tussen de verschillende distributieketens wellicht iets te maken met deze 

daling. Bij de courante consumptiegoederen heeft de sterke druk van 

promoties wellicht een impact op de marges en op het vermogen om 

Ecogroup Value 2017 Index SOM

Culture, tourism, leisure, sports 1.013.066 103 26,8 29,5

Services 398.409 104 10,6 17,4

Transport 389.081 103 10,3 13,9

Clothes & related 51.094 104 1,4 2,2

Other 2.325 117 0,1 0,4

Petcare 6.964 83 0,2 -1,7

Corporate 1.827 38 0,0 -3,5

Energy - fuel 30.644 91 0,8 -3,6

Health & well being 101.325 97 2,7 -3,7

Hygiene & beauty 240.575 96 6,4 -12,0

Retail 645.205 98 17,1 -12,7

Household cleaning 95.643 88 2,5 -15,9

Telecom 178.538 93 4,7 -16,5

Household furniture 180.609 93 4,8 -16,5

Food 440.338 87 11,7 -77,1

Contribution %
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marketinginspanningen te doen 2. Uiteraard moeten we erop wijzen dat 

digitale media niet aanwezig zijn in de cijfers, wat het beeld wellicht 

negatief beïnvloedt. 

 

De groei zit (waarschijnlijk) in de digitale kanalen  

De evolutie is dus allesbehalve vrolijk voor de offline media. Volgen de 

digitale media dan een andere evolutie? 

Om deze vraag te beantwoorden, zouden we in principe Nielsen als bron 

moeten gebruiken. Helaas, moeten we, zoals we reeds aanhaalden 3, 

rekening houden met het volgende: 

- De schattingsmethodes die in 2017 gehanteerd worden, verschillen 

fundamenteel van diegene die tot vorig jaar werden toegepast. 

Daardoor is elke vergelijking met het verleden onmogelijk. 

  

                                    
2 http://promobiss.be/nl/2018/01/09/highco-data-analyse-marges-fabrikanten-druk-volumepromoties/ et 
https://www.retaildetail.be/nl/news/food/“enkel-retailers-winnen-bij-volumepromoties” 
3 Voor meer details, zie http://www.space.be/comm/files/src//aug2017-mbdjanjun2017-fr.pdf, en meer 
bepaald de pagina’s 10 tot 12. 
 

http://promobiss.be/nl/2018/01/09/highco-data-analyse-marges-fabrikanten-druk-volumepromoties/
https://www.retaildetail.be/nl/news/food/
http://www.space.be/comm/files/src/aug2017-mbdjanjun2017-fr.pdf
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- Erger nog is gebleken dat de gegevens uit de kwantitatieve 

tool van Nielsen in 2017 onbetrouwbaar zijn. Uit de 

vergelijking met reële mediaplannen blijken grote en ernstige 

anomalieën en de operator kon tot dusver geen enkele oplossing 

vinden. Momenteel is enkel het ‘content’ gedeelte – de 

terbeschikkingstelling van reclamemateriaal, bruikbaar. We kunnen 

dus antwoorden op de vraag of een bepaald merk actief is in digitale 

media en zelfs de reclameboodschappen visualiseren. Maar het 

kwantitatieve luik is niet bruikbaar. Het is dus onmogelijk om met 

enige zekerheid te antwoorden op de vraag “Wat is het digitale 

mediaplan van merk X?”. Daardoor kan de Nielsen-tool geen globaal 

beeld geven van de bestedingen door de Belgische adverteerders in 

digital. 

Voor het macro-economische aspect, dus het aandeel van digitale media 

in de globale Belgische mediamarkt, bestaan oplossingen. Zo is er ‘This 

Year, next year’, het verslag dat minstens een keer per jaar gepubliceerd 

wordt door GroupM. Maar opgelet, want deze bron geeft enkel rekenschap 

van de markt in haar geheel, zonder details per sector, per maand of per 

merk. Het verslag schat enkel de netto bestedingen. 

Volgens de laatste schattingen van GroupM zou het digitale segment 

enorm gestegen zijn in ons land. Internet zou in een jaar tijd gestegen 

zijn van 20.6% naar 23.6% van de totale mediawaarde in België. Met een 

nuance: het ‘display’ gedeelte zakt gevoelig (van 6.4 tot 4.7%), terwijl de 

andere vormen van digitale communicatie sterk stijgen (14.1 tot 18.8!). 
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2017 zou trouwens geen uitzondering zijn: de groei van de 

reclamebestedingen in digitale media (online) zou duidelijk losgekoppeld 

zijn van die van de offline media. Met uitzondering van twee jaar (2009 en 

2015) zou de jaarlijkse groei zoals die geschat wordt door GroupM altijd 

beduidend groter geweest zijn in het online onderdeel. Gezien over de vijf 

laatste jaar zijn de traditionele media licht achteruitgegaan (gemiddeld -

0.6%), terwijl digitale media  jaarlijks met gemiddeld 9% toenamen. Voor 

2017 in het bijzonder stelt GroupM een reëel verschil vast tussen de 

offline (-6.6%) en de online media (+11%) ten opzichte van vorig jaar. 

 

Ondanks dat sterke groeiritme is GroupM van oordeel dat online media 

nog weinig gebruikt wordt in ons land: met minder dan 24% (zoals 

geschat in 2017) ligt het onder het West-Europees gemiddelde 4 dat 

43.5% zou bedragen. Van 100 euro die in 2017 besteed werd aan 

reclame, zouden er dus 44 naar de digitale kanalen gaan in de 15 

betrokken landen. We kunnen ons dus nog aan hoge groeicijfers 

verwachten voor de digitale reclame in België. 

                                    
4 West-Europa omvat volgens GroupM Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, 
Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ook 
Griekenland behoort tot deze regio, maar omdat er geen enkele schatting bet 
reffende de digitale investeringen beschikbaar is, houdt het aandeel van het internet in de totale 
mediabestedingen geen rekening met dat land. 
 



 

 

15/02/2018 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

13 

En in 2018? 

De vooruitzichten zijn somber. Hoewel de 

economische situatie in ons land blijkbaar 

hersteld is 5, zijn er weinig redenen die 

uitzicht bieden op een significante 

verbetering van de mediabestedingen de 

komende maanden. Geen enkele van de 

parameters die in 2017 een rol speelden, 

zouden in 2018 radicaal moeten 

veranderen. De Wereldbeker Voetbal zal 

de zaak niet redden: we konden in het verleden al vaststellen dat dit soort 

evenementen slechts weinig impact heeft op de mediabestedingen gezien 

op jaarbasis 6.  

Wat de opvolging van de digitale groei in België betreft, zegt Nielsen nu 

dat het terug wil naar het systeem dat voor 2017 geldig was. Grosso 

modo zouden de digitale bestedingen geschat worden op basis van 

verklaringen van de Belgische regies. Dat zou een manier zijn om het 

systeem te stabiliseren, maar niet om het conformer 

te maken met de realiteit op de markt. Deze 

voormalige werkwijze die Nielsen nu opnieuw wil 

invoeren, onderschatte systematisch het gewicht van internet in de 

mediaplannen van de Belgische adverteerders. Zo werd geen rekening 

gehouden met de bestedingen die geboekt werden via programmatic noch 

met die op Google, Youtube of Facebook. Ook op dat punt ziet de 

toekomst er dus niet rooskleurig uit. 

 

                                    
5 De laatste analyses van het Planbureau maken gewag van een regelmatige stijging van de 
inkomsten van de particulieren en een relatief goede toestand van de consumptie in 2017 en meer 
nog in 2018. 
http://www.plan.be/admin/uploaded/201802081217400.CP_budget_20180208_FR.pdf 
6 « daar waar bepaalde adverteerders het ‘voetbal’effect benut hebben, hebben anderen hun 
aanwezigheid tijdens deze periode fors teruggeschroefd. Resultaat: de Belgische markt heeft in 2014 
niet geprofiteerd van een ‘World Cup’-effect.. » 
http://www.space.be/comm/files/src//feb2015-mdbjandec2014-nl.pdf 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201802081217400.CP_budget_20180208_FR.pdf
http://www.space.be/comm/files/src/feb2015-mdbjandec2014-nl.pdf
http://www.nielsen.com/be/en.html

