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Universe  12 year old and more 

Universe size 9 521 809 persons 

Sample size 10 065 persons 

Sampling 
Random sampling of persons from a list of 
households including a description of each household 
(number of members, sex and age of each member) 

Methodology 

Face-to-face 
CASI → media 

CAPI → socio-demographic 

Duration 26' 

Field July 2012 - May 2013 

Frequency 2x/year 

Polling Co TNS Media 

 

 

Laten we eerst nader ingaan op de belangrijkste wijzigingen die de methodologie onderging en 
daarna de resultaten van naderbij bekijken.  

Methodologie 

De grootste verandering van de studie is zonder twijfel de toevoeging van het meten van perstitels 

in electronische vorm. Niet alleen moest hierdoor de algemene structuur van de studie volledig 

herzien worden, maar ook de formulering van de vraag over de lectuur werd aangepast. Er werden 
daarnaast vragen toegevoegd om te meten welke versies (= papieren versie, digitale versie of 

website) geraadpleegd worden en, in het geval van de electronische vorm, via welke devices (= 
electronische apparaten) dit gebeurt. 

De nieuwe meting heeft geleid tot een nieuwe bereiks-indicator; naast de indicator “Paper” (= de 
lectuur van de papieren versie), beschikken we nu ook over de indicator “Paper + Digital versions”   

(= de lectuur van de papieren versie, van de pdf en/of van de applicatie van de titel). Vanaf dit 

najaar zal deze laatste de nieuwe “currency” CIM worden voor de dagbladpers.  

Ook beschikken we over de nieuwe indicator “Total Brand” ofwel de lectuur “Paper + Digital 

versions” + de lectuur van de website van de titel. Gezien dat deze indicator tot op vandaag niet 

Op 24 september jongstleden werden de resultaten van de CIM-studie 

2012-2013 voor pers en bioscoop bekendgemaakt.  
 

Het is de eerste publicatie van de nieuwe bereiksstudie, waarbij niet 
langer alleen de papieren versie van perstitels gemeten wordt, maar 

ook de digitale versie en de website.  
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beantwoordt aan de commerciële realiteit, mag de “Total Brand” slechts gebruikt worden voor 
profielen, segmentaties en andere kruisingen, maar niet voor mediaplanning. 

De nieuwe verloop van de vragenlijst is de volgende: 

 

Allereerst wordt de vraag gesteld of de respondent perstitels in electronische vorm heeft 

geraadpleegd. Zij die aangeven geen electronische versie te hebben geraadpleegd, doorlopen de 
vragenlijst zoals vroeger; eerst vragen rond de totale lectuur, gevolgd door lectuur tijdens de 

referentieperiode en daarna frequentie, proportie gelezen en aanschaffingswijze. 

Aan de respondenten die aangegeven hebben wel perstitels in electronische vorm te hebben 
geraadpleegd worden twee logo’s getoond om de totale lectuur te bepalen: het logo van de 

papieren versie en het logo van de digitale versie of de website. Voor beiden wordt de vraag gesteld 
of de respondent de voorbije maanden de papieren of een digitale versie of website heeft gelezen, 

doorbladerd of geraadpleegd en dit thuis of elders. 

Vervolgens wordt voor alle perstitels waarvan de respondent heeft aangegeven de papieren versie te 

hebben gelezen de klassieke vragen over de lectuur laatste periode, frequentie, proportie gelezen en 

wijze van verkrijgen gesteld.   

Na de vragen over de papieren versie volgen de vragen over de lectuur van de electronische versie, 

waarbij de vraag gesteld wordt op welke manier de electronische versie de afgelopen maanden 
geraadpleegd werd (thuis of elders).  
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De respondent heeft daarbij de keuze uit: 

 Downloadbare versie (pdf, digitale versie), hetzij op computer, smartphone of tablet 

 Applicatie op smartphone 

 Applicatie op tablet 

 Website via smartphone 

 Website via tablet 

 Website via computer 

Voor elke aangevinkte antwoordmogelijkheid dient de respondent daarna aan te geven wanneer hij 

dit de laatste keer deed. In tegenstelling tot de vragen over de lectuur laatste periode bij de 
papieren versie en de pdf, wordt er bij de applicaties en websites gebruik gemaakt van een open 

schaal ofwel “open recency”, waarbij de respondent kan kiezen uit: gisteren, tijdens de laatste 7 
dagen, tijdens de laatste 14 dagen, tijdens de laatste 30 dagen, tijdens de laatste 2 maanden en 

langer geleden. 

Naast deze ingrijpende wijzigingen onderging de methodologie ook nog enkele kleinere 
aanpassingen: 

 Spreiding van de interviews: voor een representatieve steekproef worden de interviews over 
het volledige Belgische grondgebied gespreid, waarbij men vertrekt van de 43 
arrondissementen. Het aantal te realiseren interviews per arrondissement is in functie van 
het aantal individuen van 12 jaar en ouder dat er woont. Het aantal invalspunten wordt 
bepaald door het aantal interviews op te delen in groepen van vier interviews; per 
geselecteerd invalspunt dienen vier interviews gerealiseerd te worden. Voor een betere 
representativiteit  van de steekproef in Brussel wordt sinds CIM 2009-2010 in New Brussels 
CIM (35 gemeenten) slechts één interview per invalspunt afgenomen. Vanaf dit veldwerk 
werd ook voor Antwerpen beslist om deze regel toe te passen in New Antwerp CIM (13 
gemeenten).  

 

 Enquêtes na 17u: om een voldoende grote proportie actieve personen te bereiken, dient een 

percentage van de interviews tijdens de week na 17u te worden afgenomen. Dit percentage 
bedroeg 35%, maar werd in deze publicatie aangepast: 

 Nationaal: minimum 35% - maximum 38% 
 Per Nielsen zone: minimum 32% - maximum 41% 

 Per provincie: minimum 30% - maximum 45% (de provincies Namen en Luxemburg 

worden in dit geval samengenomen) 
 

 Filtervragen: om de duur van de vragenlijst te verminderen en de respondenten geen 

vragen te laten invullen die niet relevant zijn, werden er aan het begin van de vragenlijst 
twee filtervragen toegevoegd. De eerste filtervraag heeft betrekking op de lectuur van 

perstitels in de andere taal dan die van de vragenlijst; een respondent die bijvoorbeeld de 

vragenlijst in het Frans invult en aangeeft nooit geen Nederlandstalige perstitels te lezen, 
hoeft de logo’s met de Nederlandstalige titels niet langer te bekijken. Deze filtervraag wordt 

niet gesteld in de zone Nielsen III. Voor de respondenten die wel aangeven perstitels in de 
andere taal te lezen, worden de logo’s van de titels in de andere taal voortaan aangeboden 

met zes logo’s per scherm. De tweede filtervraag heeft betrekking op de lectuur van digitale 

versies van perstitels of van de website in het algemeen. De respondenten die aangeven 
geen perstitels in electronische vorm te raadplegen, worden geen vragen gesteld over de 

lectuur van de digitale versies en van de website. 
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 Ook enkele socio-demografische variabelen ondergingen wijzigingen: 
 De vraag over de beroepen werd opnieuw geformuleerd en is nu conform aan de andere 

CIM-studies. 

 Het aantal gezinsleden komt vanaf nu overeen met de personen die de helft van de tijd 
of meer in het desbetreffende gezin aanwezig zijn.  

 Toevoeging van de variabele “grootte van het uitgebreide gezin”, waarin ook de 
gezinsleden meetellen die minder dan de helft van de tijd thuis verblijven 

 Uitbreiding van de lijst met antwoordmodaliteiten voor de vraag in verband met de taal 

in het gezin; naast Nederlands, Frans, Duits, Engels, kan men nu ook kiezen uit 
Arabisch, Spaans, Italiaans, Pools en Turks. 

 Toevoeging van de variable CIM taal FR en CIM taal NL; komt overeen met alle 
individuen die respectievelijk Frans en Nederlands als taal in het gezin hebben + de 

individuen die aangegeven hebben een andere taal te spreken, maar de vragenlijst in 

het Frans of het Nederlands beantwoord hebben.  

Belangrijk ook om te vermelden is, dat de CIM pers- en bioscoopstudie voortaan twee keer per jaar 

verschijnt; in maart en in september. De observaties van de zes eerste maanden van het nieuwe 
veldwerk zullen steeds worden toegevoegd aan de zes laatste maanden van het veldwerk daarvoor.  

Resultaten 

Door de grote wijzigingen in de methodologie mogen de resultaten van het persgedeelte dit jaar niet 
vergeleken worden met die van voorgaande jaren. In de analyses hierna zullen wij ons dus beperken 

tot de vergelijking van de titels onderling en nader ingaan op de resultaten van de digitale edities en 
de websites.   

Het bioscoopgedeelte onderging geen fundamentele wijzigingen en voor de bioscoop zullen we u 
dus wel de gebruikelijke  analyses tonen. 
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Kranten 

Volgens de laatste CIM-resultaten heeft 46% van de bevolking van 12 jaar en ouder ofwel 4.3 

miljoen personen de dag voor het interview een papieren versie van een krant gelezen. Bij de 
Nederlandstaligen ligt het percentage van de mensen dat de dag er voor een papieren krant gelezen 

heeft hoger dan bij de Franstaligen (51% vs 40%), maar daarentegen is het supplementaire bereik 
van Metro bij de Franstaligen groter dan bij de Nederlandstaligen (+6.7 ppt vs +2.7 ppt). 

De digitale edities van de kranten zijn goed voor een bijkomend bereik van gemiddeld 159 000 

personen ofwel 1.7 procentpunt. Ook hier zien we dat het bijkomende bereik iets hoger is bij de 
Nederlandstaligen.  

Kijken we ten slotte naar de resultaten voor de totale “krantenmerken”, dan zien we dat 55.1% van 
de bevolking van 12 jaar en ouder ofwel bijna 5.3 miljoen personen op een gemiddelde dag een 

papieren krant gelezen heeft of een digitale editie gelezen heeft of de website van een krant bezocht 

heeft. Bij de Franstaligen is dit 45.8% en bij de Nederlandstaligen 62.4%. 

Zowel de digitale editie en de website van Metro kunnen minder mensen verleiden waardoor het 

supplementaire bereik van Metro voor “papier+digitaal” en het “totale merk” verhoudingsgewijs 
minder groot is als bij de papieren krant.  

Source: CIM 12-13, 12+ 
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Nederlandstalige kranten 

 

Op een gemiddelde dag bereiken de Nederlandstalige kranten (inclusief Metro) bijna 3 miljoen 
personen van 12 jaar en ouder. Met de papieren en de digitale editie worden iets meer dan 3 

miljoen bereikt en alle krantenmerken tesamen bereiken bijna 3.6 miljoen mensen. 

Bekijken we de titels afzonderlijk, dan zien we dat het Laatste Nieuws bij de papieren kranten de 

belangrijkste Nederlandstalige krant is met een gemiddeld bereik van ruim 1 miljoen lezers en wordt 

gevolgd door het Nieuwsblad (979 000 lezers). 

Door de grote wijzigingen in de methodologie is het niet mogelijk om de resultaten van dit jaar met 

voorgaande jaren te vergelijken.  Wel kunnen we de plaats in de ranking vergelijken.  Bekijken we 
de ranking van het totaal bereik, dan zien we dat de ranking dit jaar de zelfde is als de twee 

voorgaande jaren; het Laatste Nieuws vinden we op plaats 1, het Nieuwsblad op 2 en de 

Nederlandstalige editie van Metro op 3.  

Een iets ander verhaal voor het gemiddeld bereik; de nummer 1 en de nummer 2 zijn dit jaar de 

zelfde als de twee voorgaande jaren, maar Belang van Limburg moet de 3e plaats van vorig jaar 
afstaan aan Gazet van Antwerpen, die we vorig jaar nog op de 5e plaats terugvonden. 

Indien we ten slotte kijken naar het bijkomend bereik dat gegenereerd wordt door de digitale edities 

en de websites, dan zien we dat het ook het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad zijn die hier het 
beste scoren. Opvallend is het supplementaire bereik dat het Laatste Nieuws behaalt met zijn 

digitale versie: 100 000 personen meer dan met de papieren versie. Ook de cijfers van de Tijd zijn 
opvallend: met de electronische versies stijgt het gemiddeld bereik naar 173 000 lezers ofwel bijna 

een verdubbeling als we de vergelijking maken met de papieren versie. 

Source: CIM 12-13, 12+  
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Indien we het profiel van de verschillende kranten vergelijken, dan zien we dat het profiel van elke 
krant iets jonger en meer upscale wordt als we papieren versie vergelijken met de papieren+digitale 

versie en met het totale krantenmerk.  

Daar het bijkomend bereik van de digitale editie en de website in het geval van Metro eerder 

beperkt is, zien we dit fenomeen niet voor Metro.  

De grootste verschillen in profiel zien we bij de Standaard, dat het profiel door de digitale editie en 

de website sterk ziet verjongen, en het Laatste Nieuws, dat het profiel niet alleen veel jonger ziet 

worden, maar ook iets meer selectief op de hogere sociale groepen. 

Source: CIM 12-13, 12+ 
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Franstalige kranten 

Op een gemiddelde dag bereiken de Franstalige kranten (inclusief Metro) 1.9 miljoen personen van 

12 jaar en ouder. Met de papieren en de digitale editie worden 45 000 extra personen bereikt en alle 
krantenmerken tesamen bereiken bijna 2.2 miljoen mensen. 

Bekijken we de titels afzonderlijk, dan zien we dat Sud Presse bij de papieren kranten de 
belangrijkste Franstalige krant is met een gemiddeld bereik van 545 000 lezers en wordt op de 

hielen gezeten door Metro met 515 000 lezers. 

Bekijken we de ranking van het totaal bereik, dan zien we dat de ranking dit jaar gelijkaardig is aan 
voorgaande jaren. Alleen Sud Press doet haasje over met de Soir en vinden we dit jaar op de 2e 

plaats terug. 

Indien we kijken naar de ranking van het gemiddeld bereik, dan zien we grote wijzigingen voor de 

top 3. Sud Presse stijgt van de 3e plaats naar de 1e plaats, Metro verliest zijn 1e plaats van vorig jaar 

en vinden we op de 2e plaats en ook de Soir verliest één plaats vinden we op nummer 3.  

Ten slotte de digitale edities en de websites. Het zijn de Dernière Heure en de Soir die het meeste 

bijkomende bereik behalen: de Dernière Heure 137 000 personen ofwel 31% en de Soir 132 000 
personen ofwel 28%. In percentage is het echter de Echo die het beste scoort: met de electronische 

versies kan de Echo op een gemiddelde dag 55% meer lezers bereiken.

Source: CIM 12-13, 12+ 
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Ook bij de Franstalige kranten zien we dat het profiel van de kranten iets jonger en meer upscale 
wordt als we papieren versie vergelijken met de papieren+digitale versie en met het totale 

krantenmerk.  

De enige uitzondering is de Echo; het profiel van de papieren + digitale versie is wel jonger, maar 

iets minder upscale en profiel van het totale krantenmerk is weer vergelijkbaar met dat van de 
papieren krant.  

Net als bij de Nederlandstalige kranten, zien we dat ook het profiel van de Franstalige Metro niet 

echt verandert.  

Het zijn de Editions de l’Avenir en de Libre Belgique, beiden met een eerder ouder profiel, die het 

profiel het sterkste zien veranderen; het profiel van de papieren en digitale versie van de Editions de 
l’Avenir is vergelijkbaar, maar het profiel van de website blijkt zowel jonger als meer upscale te zijn. 

In het geval van de Libre Belgique dragen zowel de digitale editie als de website bij tot een 

uitgesproken verjonging van het profiel en wordt de krant nog selectiever op de hoger sociale 
groepen. 

Source: CIM 12-13, 12+ 
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Magazines 

De papieren edities van de magazines bereiken in België 8.2 miljoen lezers laatste periode ofwel 

86% van de bevolking van 12 jaar en ouder. De Franstaligen lezen iets minder magazines dan 
Nederlandstaligen: 84.4% vs 87.3%. 

Data News behaalde niet genoeg observaties om het bereik van de papieren versie te publiceren, 
waardoor we alleen over cijfers voor de papieren + digitale versie en de “total brand” beschikken. 

Kijken we naar het supplementaire bereik van de electronische versies, dan zien we dat het effect 

zeer beperkt is: nauwelijks een effect op het gemiddeld bereik voor de digitale edities en een 
minimaal effect als we naar de “total brand” kijken (+1,2 procentpunt.  

 
 

Source: CIM 12-13, 12+  
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Nederlandstalige magazines 

Bij de Nederlandstalige magazines is Dag Allemaal met 1.6 miljoen lezers laatste periode de 

belangrijkste titel. Dag Allemaal wordt op afstand gevolgd door Libelle en Humo. 

Bekijken we de ranking en vergelijken we deze met die van de twee voorgaande jaren, dan zien we 

dat er geen grote wijzingen zijn in de Top 10: Kerk + Leven verliest één plaats ten opzichte van 
vorig jaar en vinden we op de 7e plaats, Nina klimt van de 8e plaats naar de 6e plaats en het 

Nieuwsblad Magazine vinden we op de 8e plaats ofwel 1 plaats minder dan vorig jaar. De andere 

titels in de Top 10 behouden de zelfde plaats als vorig jaar. Kijken we naar de andere titels, dan zien 
we dat Autogids, Autowereld en Eos magazine de sterkste stijgers zijn en alledrie 3 plaatsen stijgen 

in de ranking. 

Indien we, ten slotte, kijken naar het supplementaire bereik dat de electronische versies behalen, 

dan zien we dat het bijkomende bereik van de digitale edities minimaal of zelfs onbestaand is 

(verschillende magazines beschikken bijvoorbeeld nog niet over een pdf-editie). Het zijn Autogids en 
Autowereld die met de elctronische versie in het algemeen het meeste extra bereik kunnen behalen: 

respectievelijk 50% en 46% meer lezers laatste periode.  

Source: CIM 12-13, 12+ 
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Franstalige magazines 

Kijken we naar de resultaten van de Franstalige magazines, dan zien we dat Ciné Télé Revue veruit 

de belangrijkste titel is; op een gemiddelde week lezen bijna 1.5 miljoen mensen ofwel 32% van de 
bevolking van 12 jaar en ouder Ciné Télé Revue. Ciné Télé Revue wordt op afstand gevolgd door 

Top Santé met 495 000 lezers en Femmes d’Aujourd’hui met 372 000 lezers. 

Vergelijken we de ranking van dit jaar met die van voorgaande jaren, dan zien we lichte wijzigingen. 

Kijken we naar de Top 10, dan zien we dat Femmes zijn 2e plaats van vorig jaar moet afstaan aan 

Top Santé (vorig jaar 3e plaats), Be TV klimt van de 5e naar de 4e plaats en Vif klimt van de 6e naar 
de 5e plaats. Télépro zakt van de 4e naar de 6e plaats. De sterkste stijger is Soir Magazine dat van 

de 11e plaats naar de 7e plaats stijgt. Télé Star, Flair en Paris Match zakken 1 plaats; Télé Star naar 
de 8e plaats, Flair naar de 9e plaats en Paris Match vinden we dit jaar op de 10e plaats. 

Ten slotte de digitale versies en de website. Deze kunnen minder mensen verleiden; het effect van 

de digitale versies is zeer beperkt, terwijl dat ook het effect van de websites, in vergelijking tot 
bijvoorbeeld de kranten, zeer klein is. Het is Moniteur Automobile die met de digitale versie en de 

website het meeste bijkomende bereik kan behalen: 32% ofwel 62 000 personen. 

Source: CIM 12-13, 12+  
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De combinaties 

Kijken we naar de gecombineerde titels, dan zien we dat de combinatie Dag Allemaal + Ciné Télé 

Revue met 3 miljoen lezers het meeste bereik behaalt. Deze combinatie wordt gevolgd door TV Mag 
South, de combinatie van Ciné Télé Revue + Télé Star + Télépro, met een gemiddeld bereik van 

bijna 2 miljoen lezers en Femmes + Libelle met 1.5 miljoen lezers.  

Indien we kijken naar de ranking van de combinaties en de vergelijking maken met vorig jaar, dan 

zien we dat de Top 10 van het gemiddeld bereik niet gewijzigd is. In de Top 10 van het totaal bereik 

wijzigde alleen de 10e plaats: Sport Magazine Fr+Nl verliest zijn 10e plaats van vorig jaar aan 
Autogids + Moniteur Automobile en vinden we op de 11e plaats terug. 

Ten slotte het effect van de electronische versies. Logischerwijs zien we ook hier dat de combinatie 
Autogids + Moniteur Automobile het meeste bijkomende bereik kan behalen: 39% ofwel 142 000 

lezers. Net als hun moedertitels de Tijd en de Echo, zijn het in percentage Netto + Mon Argent die 

het beste score; met de electronische versies behaalt de combinatie 89% meer bereik dan met de 
papieren editie. 

Source: CIM 12-13, 12+  
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Gratis regionale pers 

In tegenstelling tot het verleden worden de logo’s van de Streekkrant, de Weekkrant, de Vlan, 

Rondom en Proximag niet langer gemengd met de andere wekelijkse perstitels, maar worden ze 
gegroepeerd en apart na de andere wekelijkse perstitels bevraagd. 7 Dimanche, Agenda, de 

Zondag, Steps en de Zone Magazines worden nog wel in de zelfde categorie als vorig jaar bevraagd. 

Van december 2012 tot en met mei 2013 werden de logo’s van de Streekkrant, de Weekkrant, de 

Vlan, Rondom en Proximag in de vragenlijst door een programmatiefout in de totale lectuur vraag 

niet getoond aan de respondent. Bij de andere vragen (lectuur tijdens referentieperiode, frequentie 
en proportie gelezen) werden de logo’s wel correct getoond.  

Met behulp van een correctieprocedure zou het mogelijk zijn om het verlies te corrigeren. Roularta 
Media Groep besliste echter om de resultaten van de Streekkrant en de Weekkrant te publiceren 

zonder een correctie toe te passen, Rossel koos ervoor om de resultaten van de Vlan te laten 

corrigeren en Corelio koos er daarentegen voor om geen bereikcijfers te publiceren voor Rondom en 
Proximag. 

Agenda behaalde niet genoeg observaties om de resultaten van de papieren en de digitale versie te 
publiceren. De resultaten van het totale mediamerk mocht wel gepubliceerd worden en deze hebben 

wij dan ook meegenomen in de onderstaande analyses. 

Bekijken we de resultaten van de gratis regionale pers, dan zien we dat ruim 5.7 miljoen personen 
ofwel 61% van de bevolking van 12 jaar en ouder aangeeft de afgelopen week een titel te hebben 

gelezen dat tot dit mediumtype behoort. Er zijn meer Nederlandstaligen die een gratis regionaal blad 
lezen dan Franstaligen (65% vs 55%). 

Gratis regionale bladen worden niet digitaal gelezen en het effect van de websites is eerder beperkt; 
op de totale bevolking van 12 jaar en ouder behaalt de gratis regionale pers slechts 0.4 procentpunt 

meer bereik met de website. 

Source: CIM 12-13, 12+ 

Bekijken we de resultaten van de gratis regionale pers per provincie dan zien we dat de combinatie 
Streekkrant-Weekkrant de koploper is in de Nederlandstalige provincies en de Vlan in de Franstalige 

provincies. In het Noorden behaalt de Zondag een goede tweede plaats, terwijl dat de Vlan in het 
Zuiden, behalve in de provincie Namen, geen echte concurrentie van 7 Dimanche ondervindt. 

Dat de Streekkrant-Weekkrant en de Vlan in werkelijkheid ook concurrentie ondervinden van 

Rondom-Proximag kunnen we alleen maar vermoeden, maar voor concrete cijfers zullen we moeten 
wachten tot de volgende publicatie van de CIM-cijfers.  
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Dekking van de gratis regionale bladen per provincie (vervolg) 

            

Source: CIM 12-13, 12+  
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Bioscoop 

Het gedeelte van de vragenlijst over het bioscoopbezoek onderging geen methodologische 

wijzigingen, waardoor de resultaten van dit jaar zonder problemen met die van voorgaande jaren 
vergeleken kunnen worden. 

4 463 000 personen ofwel 47.3% van de bevolking van 12 jaar en ouder verklaarden de afgelopen 
12 maanden naar de bioscoop te zijn geweest. Dit is 1% meer dan vorig jaar, maar deze stijging is 

niet significant. Het zijn de Nederlandstaligen die het afgelopen jaar vaker naar de bioscoop gingen 

(+7%), terwijl dat de Franstaligen minder gingen (-5%). 

Source: CIM 12-13, 12+  

Een iets ander verhaal als we naar het bezoek in een gemiddelde week kijken: 528 000 personen 
verklaren de afgelopen week naar de bioscoop te zijn geweest en dit is 11% minder dan vorig jaar. 

Ook hier ligt het bioscoopbezoek hoger dan vorig jaar bij de Nederlandstaligen (stijging is wel niet 
significant), terwijl dat de Franstaligen significant minder gingen: -23%. 

Indien we de cijfers per Cine Park bekijken, dan zien we dat alle Cine Parken op een gemiddelde 

week minder bezoekers over de vloer kregen, maar dat het met name de Franstalige lokaliteiten zijn 
die bijdragen tot de minder goede resultaten van de bioscoop. 

Source: CIM 12-13, 12+ 
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Kijken we ten slotte naar hoe vaak de mensen naar de bioscoop gaan, dan zien we dat het aantal 

trouwe bezoekers daalt tot 4.3% ofwel -0.9 punt minder dan vorig jaar.  

De Franstalige bioscoopbezoekers zijn trouwere bezoekers dan de Nederlandstaligen: 6.2% van 

de Franstaligen bezoekers gaat minstens 1 keer per 2 weken naar de bioscoop ofwel 0.8 punt 

minder dan vorig jaar, maar toch nog 0.9 punt meer dan 2 jaar geleden. Van de Nederlandstalige 

bioscoopbezoekers is 2.8% een trouwe bezoeker en dit is 0.7 punt minder dan vorig jaar. 

 

Source: CIM 12-13, 12+ 
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