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Daadkracht voor 2020! 

De evoluties en veranderingen zullen in alle sectoren, en 
zeker in de media, ook in 2020 blijven voortrazen. Digitale 
productie, distributie en consumptie leiden de dans, maar 
wel in een tango met de print. Verdieping, specialisatie, 
merkversterking in functie van een betere klanten-
kennis en –service maar ook samenwerking binnen het 
media-ecosysteem zullen en moeten voort evolueren. 

Wij als uitgevers en mediabedrijven kijken met hoge 
verwachtingen naar onze politieke leiders. Geef ons 
ruimte om voort te innoveren, maak de Gafa’s conform ons 
ecosysteem, geef de openbare omroepen hun juiste rol 
ten opzichte van de private markt en in de samenleving. 

In 2019 keurde Europa het uitgeversrecht goed in 
een richtlijn. Het geeft ons een wettelijke basis om 
het gebruik van onze content te doen gelden. Echter, 
Google heeft officieel al laten weten dat het toch niet 
zal betalen voor het verspreiden van onze content. De 
omzetting van de richtlijn naar nationaal recht maar ook 
de steun van de overheid om het afdwingbaar te maken 
zullen nodig blijven. 

Als onze samenleving ook morgen nog kwaliteitsvolle 
en betrouwbare media wil, zullen we daar moeten op 
toezien. We verwachten ook van onze overheden dat ze 
op alle niveaus, van regionaal tot federaal en Europees, 
maatregelen nemen zodat dominante digitale spelers 
geen misbruik kunnen maken van hun machtspositie.

Ook de adverteerders beseffen meer en meer dat ze die 
kwaliteitsvolle omgeving en betrouwbare, transparante 
media nodig hebben voor hun investeringen.

Het initiatief dat we met WE MEDIA en UBA hebben 
genomen voor de lancering van een kwaliteitslabel voor 
online campagnes, DAT of Digital Ad Trust Belgium, is 
de goede weg. De eerste labels zijn er, nu nog video en 
zoals in Frankrijk het engagement van de adverteerders. 

Op de lezersmarkt trekken abonnementen aan, ook de 
digitale, al zijn ze nog niet winstgevend. De consument 
weet de weg naar onze kwaliteitsvolle producten meer 
en meer te vinden of beter nog, wij weten de aandacht 
van de mediagebruiker beter en beter te trekken met 
content van topkwaliteit en goede marketing. 

De rol van de openbare omroepen is dan ook des te 
belangrijker. Ook zij hebben een grote impact in de 
mediasector. Het is belangrijk dat ze uit een slinkende 
advertentiemarkt slechts beperkte of geen commer-
ciële middelen kunnen putten afhankelijk van het 
platform. Voorts is het evident dat ze ook aanwezig zijn 
op het digitale terrein maar dan niet met alles gratis 
en niet als concurrent van de private spelers. Laat de 
openbare omroepen de promotor zijn van de private 
media in plaats van onze kwaliteitsvolle media te 
beconcurreren. De echte strijd woedt niet tussen onze 
Europese media. Als we overeind willen blijven, zullen 
we allen samen moeten strijden tegen de niet-Europese 
wereldspelers.

 
Xavier Bouckaert
Voorzitter WE MEDIA
CEO Roularta Media Group
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01 Raad van Bestuur

Xavier Bouckaert
Roularta Media Group
Voorzitter WE MEDIA

 
Steven Van de Rijt

VDR Consult
Ondervoorzitter WE MEDIA

Johan Beke
VIZA vzw

Bart Bollen
Mediahuis

Thierry Hugot
Groupe Rossel

Andy Noyez
Professional Media Group

Toon Osaer
Halewijn

Gregori Skatchkoff
REKAD

Dieter Van den Brande
DPG Media

Daniel Van Wylick
Groupe Rossel

Leo Van Dorsselaer
KIM vzw

Luk Wynants
Roularta Media Group
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Maatschappelijk 
belang

Geen goed functionerende democratie zonder betrouwbare 
onafhankelijke media die zorgen voor goed geïnformeerde 
kritische burgers. Meer dan ooit heeft onze samenleving nood 
aan kwaliteitsvolle journalistiek die werkt volgens deontologi-
sche codes. Meer dan ooit vraagt de burger dit ook.

Uit een internationaal onderzoek door het bureau Ipsos 
in 26  Europese markten blijkt dat de burger nog steeds 
vertrouwen heeft in de klassieke media. Hij ziet in hen een 
baken van vertrouwen tegen fake news, een goede gids in een 
oerwoud aan informatie op sociale media. 

Ook de overheden beseffen in groeiende mate de waarde 
van de klassieke media en uitgevers in dit digitale tijdperk. 
Klassieke media betekent niet klassieke methodes. De traditi-
onele uitgevers investeren massaal in digitale platformen en 
formats maar op zo’n manier dat ze burgers en adverteerders 
vertrouwen en transparantie geven over de inhoud van hun 
publicaties alsook over de behandeling van de privé-gegevens 
van de consument. 

Uit hetzelfde onderzoek van Ipsos blijkt ook dat de burger wil 
betalen voor goede journalistiek en kwalitatieve content in het 
algemeen ook op het vlak van ontspanning. Vooral jongeren 
blijken nog het meest bereid om te betalen net zoals ze dat 
nu al doen voor diensten als Spotify of Netflix. Het geeft hen 
toegang tot exclusieve content en extra beleving. Kortom ze 
waarderen dat ze waar krijgen voor hun geld.

WE MEDIA ijvert samen met journalisten en experts daarom ook 
voort voor een uitstekende zelfregulering en handhaving van 
strenge journalistieke deontologie. Alleen zo kunnen we het 
vertrouwen van de burgers blijven verdienen en behouden. Enkel 
zo werken we mee aan een performante en open democratie. 

WE MEDIA ondersteunt, bevordert en verdedigt de maat-
schappelijke rol van uitgevers en mediabedrijven die op een 

professionele en onafhankelijke manier inhoud creëren.

EXPLOREEXPLORE

INFORMINFORM

DIALOGUEDIALOGUE

CREATECREATE

QUESTIONQUESTION

DEFENDDEFEND

INSPIREINSPIRE

ACTACT

CHECKCHECK
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Daarnaast maken in Vlaanderen 115.000 kinderen kennis 
met kranten en tijdschriften via het project “Nieuws in 
de Klas”. Dit project is gestart in 2003 enkel voor kranten, 
maar is er sinds twee jaar ook voor magazines. Het 
bereikt 1 op de 3 jongeren in het vijfde en zesde lager 
onderwijs. In het middelbaar is dat 1 op 5. Het aantal 
digitale pakketten neemt uiteraard toe al is er nog een 
zekere praktische drempel in scholen om hier massaal 
mee uit te pakken.

In de Franse Gemeenschap organiseert WE MEDIA, in 
samenwerking met IHECS Academy, opleidingen voor 
journalisten gewijd aan de digitale transitie. Bovendien 
zijn de subsidies die de organisatie van deze opleidingen 
mogelijk maken, door minister Marcourt verlengd voor 
een periode van drie jaar (2019-2021).

Ook in 2019 zijn er opnieuw honderden opleidingen 
georganiseerd door de uitgevers zelf of door WE MEDIA 
en Medianetwerk Plus in samenwerking met de Thomas 
More- en Arteveldehogeschool in Vlaanderen en door 
WE MEDIA en IHECS Academy in het zuiden van het land. 
 
Bij de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse 
regering raakt bekend dat de subsidies voor deze oplei-
dingen in het noorden van het land worden geschrapt 
vanaf 2020. WE MEDIA en Medianetwerk Plus beslissen 
om de vormingen toch voort te zetten en zijn nieuwe 
onderhandelingen gestart om een zekere steun toch nog 
mogelijk te houden. De Vlaamse regering heeft de deur 
alvast geopend.
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04 Facts & Figures
113.301.900

4.992

182 100

verspreid voor losse 
verkoop door AMP

in België waar u een 
tijdschriftkunt kopen

op de markt gebracht 
door WE MEDIA-leden

zijn lid van 
WE MEDIA

gepubliceerd door 6 uitgevers 
van WE MEDIA Digital

door Bpost bezorgd 
bij de abonnees 

225.058.400

400

Met 6,2 miljoen wekelijkse lezers kunnen tijdschriften een zakelijke boost geven, 
bieden ze creatieve mogelijkheden en zorgen ze voor een unieke leeservaring. De aandacht 

voor een tijdschrift is optimaal en de advertenties zijn niet opdringerig.

Philippe Belpaire, CEO RoulartaMedia

UITGEVERS

TIJDSCHRIFTEN 

MERKENVERKOOPPUNTEN

TIJDSCHRIFTEN 

S I T E S / A P P S 
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Legal & Lobby
2019 is een druk jaar. Van Europa tot het lokale niveau is WE MEDIA in de weer om tal van 
beleidsaspecten te behartigen. De digitale switch en regelgeving spelen daarin de hoofdrol. 
Niet alleen de businessmodellen moeten zich aanpassen, ook de regelgeving moet op orde.

UITGEVERSRECHT 
Op Europees vlak is de officiële erkenning van een uitge-
versrecht in de Richtlijn 2019/790 aanvaard. De lidstaten 
hebben tot 21 juni 2021 om de Richtlijn om te zetten. In 
afwachting van een federale regering in ons land, werkt 
de administratie aan de voorbereiding van die omzet-
ting. WE MEDIA neemt deel aan de discussies tussen 
rechthebbenden, dienstverleners en experts. In Frank-
rijk is die nieuwe wet er al maar Google wil toch niet 
betalen voor het verspreiden van content van uitgevers. 
Procedures zijn gestart. 

BTW
De federale overheid keurt een 0% tarief goed voor digi-
tale kranten en tijdschriften die meer dan 48 keer per 
jaar verschijnen. De andere perspublicaties, boeken, 
kleurboeken, muziekpartituren en e-books gaan naar 
6% in plaats van de huidige 21%. Papieren en digitale 
publicaties worden op het vlak van de btw voortaan dus 
gelijk behandeld. 

05
 8  WE MEDIA Jaarverslag 2019

VOLGENDE PAGINATERUG NAAR INHOUD

https://wemedia.be/nieuws/uitgeversrecht-google-moet-onderhandelen-met-uitgevers-zegt-franse-overheid/?utm_source=Jaarverslag%202019&utm_medium=PDF&utm_campaign=Jaarverslag%202019
https://wemedia.be/nieuws/btw-goedkeuring-van-de-kamer-commissie-financien/?utm_source=Jaarverslag%202019&utm_medium=PDF&utm_campaign=Jaarverslag%202019


Downloaded from MediaSpecs

BPOST
De concessie voor de verdeling van magazines en 
kranten aan Bpost is verlengd met 2 jaar evenals de 
subsidies van de overheid om de verdeling betaalbaar 
te houden. Deze dienst blijft beschouwd als een dienst 
van algemeen economisch belang. De huidige concessie 
loopt af in 2020. WE MEDIA voert gesprekken met Bpost 
om de kwaliteit van de levering en de informatie aan 
de uitgevers hoog te houden. In december organiseert 
WE MEDIA met Bpost een infomoment voor de uitgevers 
waarop Bpost de nieuwe structuur en distributie-
strategie toelicht. 

GRATIS PERS: TAKSEN EN STICKERS 
De problematiek van taksen en de neen/neen of ja/
neen-sticker voor de gratis pers blijft delicaat. De 
uitgevers worden geconfronteerd met honderden 
verschillende taksen in evenveel gemeenten in Vlaan-
deren en Wallonië. De gratis regionale persproducten 

worden verward of vereenzelvigd met de zuiver publi-
citaire bladen. In de drie gewesten ijvert WE MEDIA met 
een brede coalitie voor het behoud van de huidige stic-
kers waarmee bewoners kunnen aangeven of ze reclame 
en/of gratis pers willen.

RAAD VOOR DE RECLAME
De Raad voor de Reclame publiceert een nieuwe code 
over native advertising. Elke commerciële communi-
catie moet onmiddellijk duidelijk herkenbaar zijn voor 
de consument en ook de adverteerder moet duidelijk 
geïdentificeerd zijn. Het doel is meer transparantie en 
informatie voor de consument en een hulpmiddel voor 
de adverteerders, communicatiebureaus alsook media 
om de regels correct toe te passen.

WE MEDIA neemt het voorzitterschap waar van de Raad 
voor de Reclame dat ook de JEP beheert. 
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B2B06

WE MEDIA

Hoogstaande redactionele  kwaliteit, 
journalistieke onafhankelijkheid en 
correcte toepassing van de deon-
tologische regels van de publiciteit.  
Het zijn de basiswaarden waar we 
als uitgevers van vakbladen met onze 

Andy Noyez
Voorzitter WE MEDIA B2B

Directeur Professional  Media Group

“

federatie blijvend willen voor staan.  
Ook al hebben we een vrij stabiel le-
zerspubliek en trouwe adverteerders,  
toch moeten ook wij onze publica-
tievormen aanpassen en omvormen 
naar meer platformen en het digitale.  
2019 was een jaar van veel zoeken, tas-
ten, proberen. We hebben dat nieuwe 
evenwicht nog niet helemaal gevonden.  
Belangrijk is zeker het project op het 
niveau van de federatie om ook in het 
digitale hoge kwaliteitsnormen voor-
op te stellen in het Digital Ad Trust 
Belgium samen met de adverteerders.  
Transparantie en vertrouwen zijn es-
sentieel voor onze adverteerders en 
ons model. ”
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DE LEDEN 

Professional Media Group 
Andy Noyez (voorzitter van het departement B2B)

Rekad 
Gregori Skatchkoff 
(ondervoorzitter van het departement B2B)

Roularta B2B 
Burt Riské (bureaulid)

Publicarto 
Patrick Boon, volgt Guy Spietaels op (bureaulid)

Roularta Health Care 
Jan Bamelis (bureaulid)

Boerenbond 
Philippe Masscheleyn (bureaulid) 

Beci 
Emmanuel Robert (bureaulid)

Belga 
Lieven De Maertelaere (bureaulid) 

MediaSpecs 
Bart Kuypers (bureaulid)

Army Recognition Group Sprl • Asg-Centrum Voor Culinair 
Erfgoed • Association Belge Des Hopitaux - Belgische 
Vereniging Der Ziekenhuizen/ Chu Brugmann • Association 
Des Journalistes Professionnels • Autovista Benelux Sa • 
Bakkers Vlaanderen • Beherman Motors • Belgische Unie Van 
Landmeters-Experten • Bond Voor Lichamelijke Opvoeding • 
Bsae Vzw • Businesseurope Confederation Of European 
Business • Confederatie Bouw • Confederatie Bouw - Vlaamse 
Schrijnwerkers Vzw • De Belgische Beenhouwerij Vzw • De 
Landelijke Uitgeverijen Nv Les Editions Rurales Sa • Dynamoo 
Bvba • Edition Krammer Belgium • Fco Media • Febelgra 
Vzw • Feb-Vbo (Féd.Entreprises Belgique-Verbond Belgische 
Ondernemingen) • Fed.Ho.Re.Ca. Bruxelles Asbl • Federatie 
Van De Betonindustrie • Feprabel Fédération Des Courtiers 
En Assurances & Intermédiaires Financiers De Belgique • 
Hec Liège - Université De Liège • Informazout • Ivvob • 
Kenniscentrum Economie West - Provincie West-Vlaanderen 
• Klasse - Vlaams Ministerie Van Onderwijs En Vorming • 
Maison Des Entreprises Wallonnes • Maronet Bvba • Mcb 
Trading • Media Animation Asbl • Nelectra- Federatie Van De 
Elektrosector • Omicron Bvba • Rederscentrale C.V.B.A • Retail 
Today • Rotary Belux Services (Rbs) • Secretariaat-Generaal 
Benelux Economische Unie • Societe Royale Belge Des 
Electriciens • The New Pub Sa • Touring • Travel Productions Nv 
• Uba Vzw • UCM Asbl • UZ Gent • VFP • Vlaamse Volksbeweging 
Vzw • Vlaco Vzw • Voka Vzw • Vormingscentrum Guislain 
Broeders Van Liefde • VVJ • Welcome Media • Weliswaar C/O 
Vlaamse Overheid Departement Wvg

DE ACTIVITEITEN 
B2B Awards
WE MEDIA B2B is voor het zesde opeenvolgende jaar 
partner van de BTOB Press & Communication Awards, 
een wedstrijd georganiseerd door Marcom World.

Om uitgevers en communicatiemanagers aan te 
moedigen om deel te nemen aan de wedstrijd, is in 
juni een seminar georganiseerd bij Marcom World. De 
winnaars van de vorige editie geven de belangrijkste 
lessen die ze hebben geleerd tijdens hun deelname, de 
spin-offs van de media (lees commercieel) en hun do’s 
en don’ts.

De kandidaten kunnen tot eind september hun dossiers 
indienen. Bij het afsluiten van de inschrijvingen zijn er 
10 dossiers in de categorie Pers. De redenen voor dit 
beperkt aantal dossiers zijn talrijk: niets nieuws te 
melden, tijdrovend, inschrijvingskosten, ...

De winnaars zijn bekend gemaakt tijdens de gala-avond 
op 22/10 in de Docks Bruxsel.

In de BTOB-perswedstrijd gaat het Goud naar de 
gepersonaliseerde nieuwsbrief van de Boerenbond (Best 
of Diversification). De vereniging van Vlaamse boeren 
wint ook een Brons met het tijdschrift Boer & Tuinder 
(Best Relaunch).

De Kamer van Koophandel van Brussel (BECI) vertrekt 
met twee Silver voor haar Brussels Metropole magazine 
(Best Content) en haar Next Step podcast (Best Launch).

Over het algemeen is er weinig zichtbaarheid voor WE 
MEDIA B2B (enkel de klassieke logo-vermeldingen). De 
afdeling besluit om voor de gala-avond zelf een flyer te 
maken met de sleutelcijfers uit de sector.

Bij de debriefing stellen de leden van het WE MEDIA 
B2B bureau de sponsoring (€ 10.000) ter discussie. Ze 
beslissen de samenwerking met Marcom World stop te 
zetten wegens te weinig meerwaarde. Het budget zal 
worden besteed aan andere projecten.
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WE MEDIA

Magazines zijn zwaar onder gewaar-
deerd door adverteerders en agent-
schappen. De werkelijke  toegevoegde 
waarde van het medium voor cam-
pagnes ligt veel hoger dan de percep-
tie. Dat is al langer onze overtuiging 
maar het is in 2019 opnieuw zwart op 
wit aangetoond in de gerespecteerde 
Re-Evaluating Media studie door bu-
reau Ebiquity. De perceptie tegenover 
de evidence. Een erg belangrijk punt 
in 2019 waarmee de hele sector kan 
uitpakken en dat we ook willen verzil-
veren met hoge kwaliteits normen in 
het digitale.” 

07 B2C
“

Xavier Bouckaert
Voorzitter WE MEDIA B2C

CEO Roularta Media Group
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CIM
Toekomst van de persstudie: Leden hebben nog steeds 
dezelfde vragen: moeten uitgevers van tijdschriften in 
de CIM-persstudies blijven? Zo ja, moet de doelgroep-
studie dan zo groot zijn? Wat zijn de echte behoeften 
van mediabureaus?

De meerderheid van de leden betwijfelt het nut van 
de doelgroepstudie in zijn huidige vorm en wil hierin 
wijzigingen aanbrengen. Het secretariaat geeft een kort 
overzicht van persstudies in het buitenland.

Iedereen is het erover eens dat de studie altijd een 
kwaliteitslabel vertegenwoordigt maar dat het moet 
veranderen.

Een werkgroep zal voorstellen uitwerken. Ze bestaat uit 
RMG, DPG, MagAdvertising, Produpress en Sanoma. Esther 
Braspenning voegt zich bij de groep als experte vanuit 
WE MEDIA.

Financiering: De titel Deze Week trekt zich terug uit de 
publieksstudie. Vlan is ook van plan uit de studie te 
stappen. Steps en De Zondag blijven er nog in. 

DE LEDEN

Roularta Media Group 
Xavier Bouckaert 
(voorzitter van het departement B2C publieksbladen)

Roularta Media Group 
Philippe Belpaire 
(voorzitter PUBCOM)

DPG Media 
Mieke Berendsen

MAG Advertising 
Francia Neirynck

Produpress 
Michel Mabille

Groupe Editions de l’Avenir 
Yves Berlize 

Editions Ciné Télé Revue  
Daniel Van Wylick

Belgomedia 
Harry Gentges

Groupe Rossel  
Daniel Van Wylick

IPM 
Sybille de Meeus

Sanoma Regional Belgium 
Nico Smout

Tijdens de laatste golf is in interviews (meer online) 25% 
(100 K) bespaard. Deze besparing wordt echter gecom-
penseerd door het verlies aan inkomsten uit de Golden 
Standards.

Magazinemedia.be
Magazinemedia.be, de B2B-site van WE MEDIA voor 
adverteerders, mediabureaus en creatieve bureaus, 
blijft groeien. Vergeleken met 2018 is er een stijging van 
12,45% voor sessies, 14,32% voor paginaweergaven en tot 
slot 12,91% voor gebruikers.

De nieuwsbrief heeft daarentegen een zekere verla-
ging van het openingspercentage. Het belangrijkste 
wervingskanaal is organic search.

sessies
+ 12,45%

paginaweergaven
+ 14,32%

gebruikers
+ 12,91%

2019 (VS 2018)
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MAGnify
Het MAGnify-seminar kent zijn 3e editie in 2019.

Het doel van dit evenement is veelzijdig: WE MEDIA-leden 
inspireren, de waarde van het mediamagazine in de 
schijnwerpers zetten bij communicatie- en marketing-
professionals, een   moment van netwerken voor de hele 
mediasector.

Het aantal inschrijvingen is gestegen van 170 naar meer 
dan 200. 

Voor de programmering nodigt WE MEDIA nationale en 
internationale sprekers uit. Een slimme mix van studie-
presentaties, business-ontwikkelingen met tussendoor 
een selectie case-movies van de StuMPA-wedstrijd en 
een ronde tafel gesprek bekoren het publiek. Het semi-
narie is meesterlijk geleid door Marcel Vanthilt.

Opnieuw volgt een kort videoverslag van het event dat 
het hele weekend in loop wordt uitgezonden door Kanaal 
Z. Tal van artikels met interviews met de verschillende 
sprekers zijn gepubliceerd op magazinemedia.be en de 
vakpers is vol lof over de conferentie.

StuMPA & Young Creatives Day
De Student Magazine Print Award viert in 2019 zijn 10e 
verjaardag.

Deze wedstrijd staat open voor alle tweede en derde-
jaars studenten van de Belgische kunstuniversiteiten, 
grafisch ontwerp / reclame. Het wil de Belgische creati-
viteit in de tijdschriftenmedia in al zijn vormen (papier, 
digitaal, apps, enz.) en het gebruik van dit medium in 
merkcommunicatie promoten.

In totaal zijn 86 werken ingezonden door leerlingen van 
6 verschillende scholen.

De jury, zeer eclectisch omdat ze uit zeer verschillende 
profielen bestaat (docenten, creatieven, professionele 
pers, WE MEDIA-leden, …) selecteert 20 laureaten.

Deze 20 genomineerden verdedigen hun creatie tijdens 
de Young Creatives Day die is gehouden bij BBDO en die 
georganiseerd is in samenwerking met Creative Belgium 
en Media Marketing.

Gouden en zilveren winnaars vliegen in juni naar het 
prestigieuze ‘Cannes Lions, International Festival of 
Creativity’, bronzen winnaars wonen de CB Awards & 
Party in Knokke bij.
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De beste school van de 10e editie is de LUCA School of Arts 
Gent. De winnaars zijn te vinden op magazinemedia.be.

Congres BAM
Een bevoorrechte bijeenkomst voor WE MEDIA-leden is 
ongetwijfeld het jaarlijkse congres van BAM. Met een 
geanimeerde tijdschriftenkiosk gedurende de twee 
dagen van het evenement genieten leden van een 
verhoogde zichtbaarheid en kunnen ze verschillende titels 
beschikbaar stellen aan de deelnemers van het congres.

Een uitgelezen kans om meer dan 3.000 tijdschriften in 
handen te geven van zo’n 1.250 marketeers.

Ebiquity campagne
De audiovisuele federatie heeft Ebiquity gevraagd om 
de (non) correlatie te bestuderen tussen de perceptie 
die reclamebeslissers hebben en de cijfers die zijn 
verkregen na verschillende sectorstudies. Conclusie: 
tijdschriften zijn duidelijk ondergewaardeerd.

De perceptie zit totaal fout in vergelijking met hetgeen 
blijkt uit studies. Het is één van de belangrijkste bood-
schappen van het jaar voor de hele sector. 

Daarom is beslist een campagne te voeren in de profes-
sionele pers om de kracht van de tijdschriftenpers in de 
kijker te zetten. 

BUILD YOUR 
BRANDS ON FAITH ! 

proof

Trigger a positive 
emotional response

Deliver a better 
campaign ROI

Get your 
ads noticed

Increase brand 
consideration

Source: Belgian Ebiquity study

RE-EVALUATE THE MEDIA MIX !

WEMEDIA.BE

MAGAZIN
ES

 • MAGAZIN
ES

 • 

WEM-8910-AdvEbiquity-Pub-nov2019-H275xB215-UK 021219.indd   2 3/12/19   09:40

 15  WE MEDIA Jaarverslag 2019

VOLGENDE PAGINATERUG NAAR INHOUD

https://www.ebiquity.com/news-insights/research/ebiquity-plc-releases-the-belgian-edition-of-the-re-evaluating-media-study/


Downloaded from MediaSpecs

De special intrest-bladen mogen dan 
al een vast en trouw publiek hebben, 
echt groeien doen ze niet meer en de 
advertenties blijven eerder achteruit 
gaan. Onze bladen zijn vaak een soort 
kruising van publieksbladen, vak- en 
ledenbladen. De grenzen vervagen… In 
elk geval zijn ze gemaakt met veel pas-
sie en staan ze voor veel vak kennis. In 
2019 zijn we gestart met zoeken naar 
mogelijkheden om ons meer te tonen. 
We kijken toch vooral naar een goe-
de samenwerking met Bpost en om 
de verkooppunten meer in te kijker te 
kunnen plaatsen. Verder onderzoeken 
we de mogelijkheden om een specifiek 
distributieplatform op te zetten waar-
bij print en digitale publicaties een 
breed publieksbereik genieten.”

08 B2C Special Interest
WE MEDIA

Leo Van Dorsselaer

“

Voorzitter WE MEDIA B2C Special Interest

CEO K.I.M.
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DE LEDEN 

KIM vzw  
Leo Van Dorsselaer 
(voorzitter van het departement B2C special interest)

Rekad 
Gregori Skatchkoff 
(ondervoorzitter B2C special interest) 

Berpress 
Thierry Misson (bureaulid)

Ackroyd Publications Nv • Audax Publishing Bv • Bloom • 
De Deeluitgeverij • De Hoogstraatse Pers • Druk & Pers • 
EOS- Wetenschap • Gemex Publishing Bvba • Hearst Bv • 
Ips-Snoecks Nv • Jvjv Sprl • Keesing Belgium Nv • Media-
Participations • Mjpublishing • Motorrijder Bvba • New Skool 
Exploitatie Bv • Pro Materia Asbl • Rekad Uitgeverij N.V. • 
Uitgeverij Big Balloon B.V. • Vipmedia Publishing & Services • 
At-Europe Bvba

DE ACTIVITEITEN

Special Interest-tijdschriften hebben dezelfde zake-
lijke uitdagingen als de grote publieksbladen. Zowel de 
advertentiemarkt als de lezersmarkt bevinden zich in 
een moeilijke situatie (o.a. vanwege GAFA). Wat de losse 
verkoop betreft, is de grote uitdaging om te zorgen voor een 
goede zichtbaarheid in verkooppunten ook al is het persas-
sortiment verminderd. Minder visibiliteit leidt uiteraard tot 
minder kennismaking met de Special Interest-titels.

Bij Bpost is een informatieve sessie georganiseerd voor 
WE MEDIA-leden om uitleg te geven over de nieuwe 
distributiestrategie voor tijdschriften. Ook geeft Bpost 
inzage in het investeringsplan om meer bezoeken aan 
verkooppunten te genereren en de verkoop van maga-
zines op te drijven.

Er zijn enkele pistes overwogen om deze situatie aan te 
pakken:

•  De verspreiding van een Special Interest magazine 
(SPIN), met de verschillende Special Interest titels om 
de diversiteit van het medium te demonstreren. Dit 
tijdschrift kan worden verspreid tijdens evenementen 
van of met Special Interest uitgevers.

•  Aanwezigheid in leeszalen van de bibliotheek via een 
abonnementssysteem. Sommige titels zijn er al.

•  Aanwezigheid in wachtkamers van dokters, tandartsen, 
kappers ...

• Samenwerking met de Boekenbeurs van Antwerpen
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2019 heeft ons enkele keren doen 
slikken en zeker ook verslikken. 
De regerings onderhandelingen op 
Vlaams niveau betekenen een serieu-
ze knauw in onze mogelijkheden. De 
steun voor de journalistieke opleidin-
gen voor 2020 is afgeschaft en tal van 
socio- culturele verenigingen moeten 
het met minder stellen. Ook de cultu-
rele, literaire en erfgoedtijdschriften 
hebben aan Vlaamse ondersteuning 
moeten inboeten. Voor het zuiden 
van het land blijven we voor ons de-
partement wat ondervertegenwoor-
digd en doen we voort inspanningen. 
Met Bpost hebben we dan weer de 
eerste stappen gezet naar een betere 
samenwerking en uitwisseling van be-
kommernissen.”

09 Community & Cultural
WE MEDIA

“

Johan Beke
Voorzitter WE MEDIA C&C
CEO VISA
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DE LEDEN

VIZA vzw
Johan Beke (voorzitter van het departement C&C) 

Halewijn
Toon Osaer (ondervoorzitter C&C) 

Beweging.net
Liesbeth De Winter (bureaulid) 

Okra
Katrien Vandeveegaete (bureaulid) 

Averbode
Barbara Vangheluwe (bureaulid) 

Medianetwerk Plus
Jan Boulogne (bureaulid) 

FOLIO
Carlo Van Baelen (bureaulid) 

A.A.A. (Collect Arts Antiques Auctions) • Agence Alter Asbl 
• Alechia Events Vzw • Alliance Nationale Des Mutualites 
Chretiennes • Armee Du Salut/Leger Des Heils • Bold & Pepper 
• Bruxelles Laique Asbl • Cathobel Asbl • Centre D’Action 
Laïque • Centre De Recherches Historique Et Environnementale 
De La Haute Ardenne (Crheha) • Cercles Des Naturalistes De 
Belgique Asbl • Communicatie & Cognitie /Iciwo • Consistoire 
Central Israelite De Belgique • Davidsfonds • Diabetes Liga 
Vzw • Etion Ledenwerking Vzw • Federation Des Amis De La 
Morale Laique/Cedil • Federation Du Tourisme De La Province 
De Namur • Gezinsbond • Interregionale Wallonne De La Cgsp • 
Katholieke Landelijke Jeugd • Knoet Bvba • Les Amis De L’Unesco 
• Ligue Des Familles • Mémoire D’Auschwitz. Centre D’Etudes Et 
De Documentation Asbl • Mutualites Libres / Onafhankelijke 
Ziekenfondsen • Nationaal Verbond Van Socialistische 
Mutualiteiten Nvsm • Natuurpunt • Nelos Vzw - Hippocampus • 
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen • Onderwijskrant • Openbaar 
Kunstbezit In Vlaanderen • Pasar Vzw • Photographie Ouverte 
• Poeziecentrum Vzw • Samana • Solidarite Maternelle 
Internationale • Stichting Vlamingen In De Wereld • Streven 
Vzw • Thema • Turkse Unie Van Belgie Vzw • Unie Vrijzinnige 
Verenigingen • Union Nationale Des Mutualites Neutres • 
Vdr Consulting • Vie Feminine • Visie Fv • Vlaams & Neutraal 
Ziekenfonds • Vlaamse A.C.O.D. • Vocvo Vzw • Akrostis • Amsab • 
Centrum Voor Studie En Documentatie Vzw • Creatief Schrijven 
Vzw • Deus Ex Machina • Dietsche Warande & Belfort Vzw • 
Documenta • Faro Vlaams Steunpunt Voor Cultureel Erfgoed 
Vzw • Filmmagie Vzw • Gonzo Circus Vzw • Histories Vzw • Kluger 
Hans • Koninklijk Conservatorium Antwerpen & Amsterdam 
University Press • Kunstwerkt • Letterenhuis • Muziekmozaïek • 
Ny • Ons Erfdeel Vwz • Oogst Vzw • Orgelkunst Vzw • Rekto:Verso 
• Strip Turnhout Vzw • Theaterpublicaties Vzw • Vereniging Van 
Antwerpse Bibliofielen Vzw • Volkskunde • Willemsfonds Vzw • 
Witte Raaf • Yang Vzw • Zacht Lawijd Vzw • Zink

DE ACTIVITEITEN

•  Het bureau wil de verschillende leden van de afde-
ling beter in kaart brengen om te weten wat ze van de 
federatie verwachten en waar hun prioriteiten liggen. 
De resultaten van dit onderzoek zullen het economi-
sche belang van de C&C-sector nog meer aantonen. Er 
bestaat enige twijfel over de respons op een dergelijke 
enquête.

•  Aanwerving van Franstalige leden: Het is duidelijk dat 
de afdeling C&C niet veel Franstalige leden heeft. Het 
bureau wil werven. De vraag naar de kostprijs van het 
lidmaatschap is relatief. Er zijn meerdere factoren die 
de prijsbepaling beïnvloeden maar het lidmaatschap is 
over het algemeen vrij goedkoop. 
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10 Digital
WE MEDIA

Kwaliteit, vertrouwen en transparan-
tie, drie kernbegrippen die we in 2019 
omzetten in een nieuw keurmerk: 
 Digital Ad Trust Belgium, het kwali-
teitslabel voor online campagnes van 
 adverteerders. 

Samen met UBA, de federatie van de 
adverteerders realiseren we met de 
uitgevers van WE MEDIA Digital dit la-
bel dat via een onafhankelijke audit 
een absolute kwaliteitsgarantie biedt 
aan de adverteerders op het vlak 
van zichtbaarheid, advertentiefraude, 
kwaliteitsvolle omgeving, gebruiks-
vriendelijkheid en correcte toepassing 
van de GDPR-regels. Onze kwaliteits-
volle media bewijzen nu transparant, 
vastgelegd door een auditeur, dat ze 
hoge standaarden en garanties bie-
den aan de adverteerders. Redenen 
genoeg voor de adverteerders om te 
investeren in de lokale Belgische me-
dia die werkgelegenheid creëren en 
zuurstof geven aan onze economie, de 
basis dus voor koopkracht.”

Thierry Hugot

“

Voorzitter WE MEDIA Digital

Commercieel en Marketing 

 Directeur Groupe Rossel
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DE LEDEN

Groupe Rossel 
Thierry Hugot (voorzitter van het departement Digital)

Mediahuis 
Bart Bollen (bureaulid)

DPG Media 
Olivier Van Zeebroeck (bureaulid)

DE ACTIVITEITEN
Digital Ad Trust Belgium
De Belgische uitgevers nemen de groeiende ongerust-
heid rond zichtbaarheid van advertenties, ad fraude, 
data protectie, brand safety en optimale gebruikerser-
varingen heel ernstig. Wereldwijd wordt gepleit om een 
digitale omgeving te creëren, waarin respect en bescher-
ming van consumenten en merken centraal staan. 

WE MEDIA en UBA roepen 
een kwaliteitslabel tot 
leven, dat staat voor een 
lokale markt-standaard 
die kwaliteit en transpa-
rantie garandeert en die 

als doel vooropstelt een veilig en betrouwbaar Belgisch 
universum te creëren, te garanderen en te onderhouden. 
Digital Ad Trust Belgium (DAT) start in augustus 2019. 

Hoe werkt het?
Websites die het label aanvragen, worden grondig door-
gelicht door een onafhankelijke auditeur (fma), die op 
basis van kwalitatieve en kwantitatieve feiten beslist 
of een website voldoet aan de 5 criteria die beschreven 
zijn in het charter van de adverteerders en de Belgische 
uitgevers.
• Zichtbaarheid van advertenties 
• Gebruikerservaringen 
• Brand Safety
• Advertentiefraude 
• Gegevensbescherming 

Een website krijgt een label toegekend als hij een posi-
tieve evaluatie krijgt voor de 5 beschreven criteria.

IPM 
Pascaline Goffin (bureaulid)

Roularta Media Group 
Lara Chammah (bureaulid)

Groupe Vers l’Avenir 
Sabrina Castiglione (bureaulid)

Kwalitatieve merken bouwen een veilig en betrouw-
baar Belgisch universum
Na een strenge audit controle, krijgen 10 websites het label. 

WE MEDIA Digital start ook gesprekken met technolo-
giepartners, waaronder Google, om het label te laten 
verschijnen in de aankoopsystemen. De eerste stap voor 
het ontstaan van een lokaal kwalitatief ecosysteem is gezet.
Inschrijvingen voor het bekomen van een label zijn 
mogelijk via de website: https://digitaladtrust.be/
inschrijven/?lang=nl

Video in 2020 
Na de criteria voor display is nu ook video in voor-
bereiding. Om dat te realiseren heeft WE MEDIA langs 
uitgeverszijde een samenwerking opgezet met de 
 Belgische audiovisuele bedrijven, verenigd in VIA.
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11 Free Press
WE MEDIA

De markt voor de gratis huis-aan-huis-
bladen blijft erg fragiel. Het business-
model is gebaseerd op advertenties en 
die gaan hier nog sterker achteruit dan 
bij de andere mediavormen.

Lokale handelaars en industrie heb-
ben het moeilijker en moeilijker door 

de groeiende e-commerce en ander-
zijds zoeken ook zij al maar vaker hun 
toevlucht tot Facebook en Google om 
hun campagnes te plaatsen. 

Toch wijst studie na studie uit dat de 
burgers het meeste vertrouwen heb-
ben in hetgeen ze lezen in de klassieke 
media, ook voor advertenties. 

Investeren in klassieke media is daar-
enboven ook beter voor de lokale eco-
nomie omdat de burgers daar in eer-
ste instantie hun informatie halen over 
nieuwe handelszaken en op zoek gaan 
naar kortingsbonnen. 

Terwijl we enorm investeren in recy-
cleerbaar papier, moeten we ook blij-
ven opboksen tegen de gemeentelijke 
taksen die een zware last zijn voor onze 
producten.”

Luk Wynants

“

Voorzitter WE MEDIA Free Press

Algemeen Directeur Roularta Local Media
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DE ACTIVITEITEN 
STOP PUB
WE MEDIA, heeft in samenwerking met verschillende 
actoren (bpost, BDmyshopi, Febelgra, Comeos, ...) een 
coalitie opgericht om de belangen van de gratis regio-
nale pers en reclamefolders te verdedigen. Het lobbyen 
onder leiding van deze gegroepeerde partners maakt 
het mogelijk om een   overeenkomst te sluiten met de 
Vlaamse overheid en de administratie (OVAM). Deze 
overeenkomst voorziet in het voortbestaan van het 
huidige stickersysteem (opt-out) in ruil voor duide-
lijke verbintenissen van de sector (stickerfinanciering, 
bewustmakingscampagne, ...).

In het zuiden van het land is een regeringsbesluit 
aangenomen dat het huidige systeem handhaaft en 
verplichtingen oplegt, maar het is later opgeschort door 
de Raad van State. Binnenkort moet een nieuw decreet 
worden aangenomen.

In Brussel ligt een overeenkomst klaar om te worden 
ondertekend met akkoord van het kabinet Fremault. 
Helaas gebeurt dat niet voor het einde van de vorige 
regering en is dit uitgesteld tot de volgende regering. We 
zijn hierover nog in gesprek met kabinet Maron.

Gemeentelijke belastingen
Dit is financieel en administratief een zeer zware last.

In het noorden van het land bepalen de gemeenten 
de belastingen die ze willen heffen. Er zijn honderd 
verschillende belastingtarieven voor uitgevers van 
gratis regionale pers.

DE LEDEN

Roularta Media Group 
Luk Wynants (voorzitter van het departement FREE PRESS)

Corelio Connect Regional 
Yevva Kruissen (bureaulid)

Groupe VLAN 
Romuald Laurent (bureaulid)

Groupe Vers l’Avenir 
Yves Berlize (bureaulid)

Guido Magazine 
Guy Steyaert (bureaulid)

Uitgeverij Bode van Schoten 
Ren Hesters (bureaulid)

Geminfo 
Marc Meert (bureaulid)

Imprimerie Brabançonne 
Cynthia Mills (bureaulid)

Mass Transit Media 
Monique Raaffels (bureaulid)

Visie 
Roel Guldemont (bureaulid

Expeels bvba 
Caroline Ostyn

In Wallonië en Brussel zijn de gemeenten ook vrij om het 
belastingtarief te bepalen dat ze opleggen, maar volgen 
ze in het algemeen de circulaire van de minister van 
Lokale Autoriteiten waardoor een uniform tarief voor al 
deze regio’s is gecreëerd. Maar het systeem staat onder 
druk door juridische aanvallen van bepaalde produ-
centen van reclamedrukwerk en steeds meer gemeenten 
beslissen om hun gemeentelijke besluiten te wijzigen en 
de belastingen van de vrije regionale pers te verhogen. 
Dit is uiteraard onaanvaardbaar voor onze sector, die 
al met veel moeilijkheden wordt geconfronteerd. We 
hebben regelmatig contact met de betrokken gemeenten 
alsook andere overheden om dit op te lossen. 
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CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 
www.ccecrb.fgov.be

Binnen de centrale raad voor 
het bedrijfsleven werken 

we intensief mee aan het advies over een even-
tuele verlenging van de Bpost-concessie zoals 
beschreven in het hoofdstuk Legal&Lobby.

12 Vertegenwoordiging
WE MEDIA OUTSIDE
WE MEDIA vervult een dubbele rol richting buitenwereld: Enerzijds vertegenwoordigt zij haar leden in nationale en 
internationale organisaties en instellingen waar de verschillende aspecten en uitdagingen van de mediasector worden 
aangepakt en besproken. Anderzijds streeft WE MEDIA naar samenwerkingen met veel diverse en gevarieerde instanties 
om de sector in het algemeen te verdedigen en te promoten.

1/ VERTEGENWOORDIGINGEN

CIM
www.cim.be

In het Centrum voor Informatie over de Media 
discussiëren we over betere meetmethodes 

om de juiste waarde van magazines en de relatie 
tot hun lezerspubliek te kunnen valideren. De uitda-
ging bestaat erin om elk medium op zijn verdienste 
te kunnen beoordelen zodat adverteerders de juiste 
keuzes kunnen maken. De hele sector van audio-
visueel over print en digitaal is erg bezorgd over de 
massale verschuiving van media-investeringen naar 
de GAFA, die niet worden gemeten door het CIM.

EMMA/ENPA 
www.magazinemedia.eu / www.enpa.eu

Samen met de collega’s van 
Vlaamse Nieuwsmedia en 
Lapresse.be werken we met onze 
Europese zusterfederaties voor 

magazines en kranten een heel jaar nauw samen in de 
Europese lobbydossiers (zie Legal&Lobby p.6). EMMA/
ENPA zetelt in Brussel, heeft 54 leden en vertegen-
woordigt 15.000 mediabrands in Europa.

ERKENNINGSCOMMISSIE JOURNALISTEN
COMMISSION D’AGRÉATION DE JOURNALISTES 
www.cebj.be 

We beslissen mee over de erkenning 
van nieuwe beroepsjournalisten in 
maandelijkse vergaderingen.

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK / 
CONSEIL DE DÉONTOLOGIE JOURNALISTIQUE
www.rvdj.be / lecdj.be

In beide zelfregulerende organen 
zijn we aanwezig in de Raad van 
Bestuur en in de Raad zelf om 
klachten te bespreken. We zien 
toe op de naleving van de journa-

listieke deontologie en bespreken journalistieke 
uitdagingen van het ogenblik. 

RAAD VOOR DE RECLAME EN JEP
www.jep.be 

In de instantie van zelfregulering zetelen 
we als Voorzitter van de Raad van 

Bestuur. We werken mee aan nieuwe regels op het vlak 
van native advertising en influencers. De geloofwaar-
digheid van onze reclame is belangrijk. Lidmaatschap 
bij WE MEDIA betekent ook aanvaarding van deze regels 
evenals bijdragen in de financiering van de werking. 
Daarbij hoort ook de JEP, de Jury voor Ethische Prak-
tijken inzake de reclame die de klachten behandelt. 

RAAD VOOR INTELLECTUELE EIGENDOM 
www.economie.fgov.be/nl

Dit is het door de FOD Economie 
opgerichte overlegorgaan waar alle wetsont-
werpen met betrekking tot intellectuele eigendom 
worden besproken voordat ze aan het Parlement 
worden voorgelegd. Wij vertegenwoordigen alle 
rechthebbenden in de perssector in de sectie 
Copyright en naburige rechten.

PAPER CHAIN FORUM
www.paperchainforum.org

Het Paper Chain Forum groepeert 
alle sectorfederaties in de Belgische 
papierketen. We ijveren in de strate-

gische studie voor meer en betere aandacht voor 
onze printmedia alsook steun voor onze lobbyac-
tiviteiten. 

 24  WE MEDIA Jaarverslag 2019

VOLGENDE PAGINATERUG NAAR INHOUD

www.ccecrb.fgov.be
http://www.cim.be
www.cim.be
http://www.cim.be
www.magazinemedia.eu
http://www.enpa.eu
www.enpa.eu
http://www.magazinemedia.eu
http://www.enpa.eu
http://www.cebj.be
http://www.cebj.be
http://www.rvdj.be
https://www.lecdj.be/fr/
http://www.jep.be
https://wemedia.be/
https://www.lecdj.be/fr/
http://www.jep.be
https://economie.fgov.be/fr
https://economie.fgov.be/nl
http://www.paperchainforum.org
www.paperchainforum.org
http://www.paperchainforum.org
http://www.ccecrb.fgov.be
http://www.rvdj.be


Downloaded from MediaSpecs

REPROPRESS / REPRO PP
www.repropress.be

WE MEDIA lobbyt en beheert de 
administratie van de beheers-
vennootschappen Repropress 

en Repro PP voor de verdeling van de geïnde thuis-
copie-, reprografie-, leen- en exclusieve rechten 
voor de aangesloten uitgevers die er recht op 
hebben. Voor die beide vennootschappen zetelen 
we dan ook in de Raad van Bestuur van Auvibel als 
wettelijk beheersorgaan voor de thuiscopie en van 
Reprobel, de wettelijke beheersorganisatie voor de 
inning en verdeling van reprografie en leenrecht. 
Binnen Reprobel zijn we lid van de interne audit die 
leidt tot een betere werking en nieuwe CEO.

FIPP
www.fipp.com

Bij The Federation of International 
Press Publishers zetelen we in het 

comité van directeurs van federaties en nemen we 
het voorzitterschap waar van de researchafdeling. 
Het levert informatie uit eerste lijn die we zo ook 
snel delen met onze leden o.a. via onze B2B-site 
magazinemedia.be. We volgen ook met een dele-
gatie het wereldcongres in Berlijn.

2/ SAMENWERKINGEN

COMMPASS
www.commpass.media

Commpass is een initiatief van 
media mensen en commerciële 

regies zijn lid. Samen met hen organiseert WE MEDIA 
enkele infosessies en seminaries. 

EFFIE AWARDS
www.effiebelgium.be

Met de meest prestigieuze award in 
campagnes werkt WE MEDIA samen om 

de juiste aandacht te krijgen voor de toegevoegde 
waarde van elk medium. Zo is er nu een Media 
Mention en een Masterclass voor ook onze leden. 

IHECS ACADEMY
www.ihecs-academy.be

We werken samen met de IHECS Academy 
om digitale opleidingen voor journalisten 
te organiseren. 

Thomas More / Arteveldehogeschool
www.thomasmore.be / www.arteveldehogeschool.be

We werken samen met deze 2 
Nederlandstalige hogescholen 
als onderdeel van de training die 
wordt aangeboden aan professio-
nele journalisten. Het programma 

van deze opleidingen wordt overeengekomen 
tussen WE MEDIA, Medianetwerk Plus en de  
2 scholen die hun lokalen ter beschikking stellen.

UBA
www.ubabelgium.be

De Belgische federatie van adver-
teerders is voor onze uitgevers een 

belangrijke partner in ons ecosysteem. Met hen 
hebben we tal van gemeenschappelijke projecten.

De conferentie Media Date is een exclusief moment 
voor adverteerders waar de status en waarde van 
de Belgische media wordt voorgesteld. 
In 2019 hebben we daar ons gemeenschappelijk 
project Digital Ad Trust Belgium voorgesteld (zie 
Digital p.18).
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LAPRESSE.BE / VLAAMSE NIEUWSMEDIA / VIA 
Lapresse.be / www.vlaamsenieuwsmedia.be 
viabelgium.media

Met onze gewestelijke zustervereni-
gingen en de audiovisuele groepen 
overleggen we voortdurend over 
gemeenschappelijke dossiers om 
samen de belangen van de uitgevers 
te verdedigen. 
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Het C.E.R. is een adviesorgaan op initiatief van de belangrijkste pers- en audiovisuele regies 
om een evaluatie te maken van de communicatiebureaus waarmee ze kunnen samenwerken. 

Het orgaan werkt op twee niveaus: enerzijds nieuwe communicatiebureaus analyseren die een 
positief advies willen en anderzijds follow-up doen van de bureaus die in het verleden een positief 
advies kregen (wanbetalers, recente activiteiten, ...).

In augustus 2018, na het vertrek van Els Van Humbeeck, heeft het comité beslist om zonder voorzit-
ter te werken en te vertrouwen op de coördinatie die volledig door het secretariaat wordt verzorgd.

13 C.E.R.

DE LEDEN
Belgomedia, Brightfish, Ciné Télé Revue, DPG Media, 
L’Avenir Advertising, Editions L’Avenir, IP, IPM, Mediahuis, 
Mondadori, Produpress, RMB, Rossel, Roularta Media 
Group, Sanoma Regional Belgium, SBS, Senior Publica-
tions, Sud-Presse, Trustmedia.

ACTIE
* Jaarlijks onderzoek: zoals elke zomer controleert het 
secretariaat de lijst van bureaus met een positief advies 
om ze te updaten. Dat is een gelegenheid om failliete 
bureaus uit te schakelen, fusies of adreswijzigingen 
te zien,… Het secretariaat roept de leden op om infor-
matie te verstrekken over bureaus waarvan de omzet de 

laatste 18 maanden werd geregistreerd. In totaal hebben 
slechts 6 regies gereageerd. Op basis van de beschikbare 
informatie heeft het secretariaat contact opgenomen 
met de bureaus waarvoor geen commerciële activiteiten 
werden vastgesteld. Rekening houdend met de reacties 
stelde het secretariaat een nieuwe lijst op die aan alle 
leden werd toegestuurd.

CIJFERS
* 276 bureaus met positief advies
*  30 aanvragen van documentatie met het oog 

op  positief advies
*  10 geanalyseerde dossiers, waarvan 7 positief 

advies verkregen

VOLGENDE PAGINATERUG NAAR INHOUD
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14 Medewerkers

Esther Braspenning
Media Knowledge Manager

Isaac De Taeye
Data Officer

Clément Chaumont
Legal Advisor

Marc Dupain
General Manager

Corinne Schollaert
Management Assistant

Siska Truyman
Digital Consultant

Nathalie Meskens
Marketing & 
 Communication Manager
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