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19 oktober 2012 

CIM-studie 11/12: pers en bioscoop  

Op 14 september jongstleden werden de resultaten van 

de CIM-studie 2011/2012 voor pers en bioscoop 

bekengemaakt.  

Methodologie 

Net als vorig jaar onderging de methodologie dit jaar geen fundamentele 

wijzigingen, waardoor we zonder problemen de nieuwe resultaten met die 

van de laatste twee publicaties kunnen vergelijken. 

Casi 

Ter herinnering gaan we nog kort in op de ondervragingsmethode CASI. 

Sinds het veldwerk van CIM 09/10 worden de enquêtes afgenomen via een 

CASI (Computer Assisted Self completed Interview) waarbij de respondent 

zelf de antwoorden invult op een laptop met touchscreen.   

Bij het invullen bepaalt de respondent zelf de taal van de vragenlijst en, in 

tegenstelling tot het verleden, is het dus mogelijk dat een persoon in een 

taal gerekruteerd wordt (de taal van de regio), maar de vragenlijst in de 

andere taal invult.  

De respondenten die moeite hebben om de vragenlijst via CASI in te 

vullen, kunnen de vragenlijst ook via de oude methode, CAPI, invullen of 

via een mix van de twee ondervragingsmethodes.  



 

 

2 

Uiteindelijk werd 78% van de enquêtes via CASI ingevuld (tegenover 70% 

vorig jaar en 63% twee jaar geleden), 19% via CAPI en 3% via een mix 

van de twee methodes. 

Brussel 19 

Voorgaande jaren bleek het steeds zeer moeilijk om voldoende interviews 

in Brussel 19 te realiseren. Dit jaar was het objectief om 1 043 interviews 

in Brussel 19 af te nemen. Uiteindelijk werden er 1 050 interviews 

afgenomen. Gezien er vorig jaar maar 1 002 interviews afgenomen 

werden, heeft dit tot gevolg dat we in de gewogen resultaten een kleine 

stijging van het aantal mensen waarnemen dat woonachtig is in Brussel; 

939 000 ofwel 9.9% van de bevolking van 12 jaar en ouder woont in één 

van de 19 gemeenten van Brussel en dit is 2% meer dan vorig jaar.  

Een stijging van de bevolking van Brussel 19 kan met name het aantal 

lezers beïnvloeden van titels die gewoonlijk reeds een groot lezerspubliek 

in Brussel hebben zoals bijvoorbeeld Tribune de Bruxelles, le Soir, Metro 

Fr, Paris Match en le Soir Magazine.  
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Kranten 

Volgens de laatste CIM-resultaten heeft 49% van de bevolking van 12 jaar 

en ouder ofwel 4.6 miljoen personen de dag voor het interview een krant 

gelezen. In het Noorden ligt het percentage van de mensen dat de dag er 

voor een krant gelezen heeft iets hoger dan in het Zuiden (53.6% vs 

43%), maar daarentegen is het supplementaire bereik van Metro in het 

Zuiden iets groter dan in het Noorden (+6.6% vs +3%). 

Indien we de cijfers vergelijken met die van vorig jaar, dan zien we dat 

deze vergelijkbaar zijn; zowel Nationaal, Noord, Zuid en met of zonder 

Metro blijft het gemiddeld en totaal bereik stabiel.  
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Nederlandstalige dagbladen in het Noorden 

De Nederlandstalige dagbladen (zonder Metro) bereiken op een 

gemiddelde dag 53.6% van de bevolking van 12 jaar en ouder ofwel 2.9 

miljoen personen. Indien we de vergelijking maken met vorig jaar, dan 

zien we dat dit cijfer iets lager ligt dan vorig jaar, maar deze daling is niet 

significant. Ook de gemiddelde betaalde verkoop per dag bleef eerder 

stabiel. 

Source: CIM PMP, 12+, North = Nielsen I, II, III Nl, CIM Paid Circulation Declared on Word of 

Honour, Metro not included 

Indien we de resultaten van de Nederlandstalige dagbladen in detail 

bekijken, dan zien we dat het Laatste Nieuws de grootste titel blijft in het 

Noorden en dit zowel qua totaal als gemiddeld bereik: 20.7% ofwel          

1 123 000 personen van 12 jaar en ouder verklaart de dag ervoor een 

exemplaar van het Laatste Nieuws te hebben gelezen en dit is een cijfer 

dat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar.  

Het Nieuwsblad, op de tweede plaats als we de Nederlandstalige 

dagbladen zouden ranken, ziet het totaal bereik met 3.3% stijgen, maar 

deze stijging is niet significant.  
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Het is met name de Standaard die dit jaar zeer goede resultaten kan 

voorleggen; het gemiddeld bereik stijgt met 19.2% en het totaal bereik 

met 9.6%. Ook Metro Nl ziet het totaal bereik significant stijgen: +7.2%. 

Het gemiddeld bereik van de Tijd, daarentegen, daalt sterk (-21.9%), 

maar deze daling is niet significant. 

Vergelijken we de trends die we zien in de bereikcijfers met die van de 

betaalde verspreiding van de papieren versie van de krant tijdens de 

periode van het veldwerk (= Trim3 – Trim2), dan zien we dat de betaalde 

verspreiding van de Standaard licht stijgt (+1.3%) en die van de Tijd licht 

daalt (-3.0%). Het aantal lezers per nummer van de Standaard komt door 

de stijging op een zelfde niveau als twee jaar geleden (3.8), terwijl dat 

van de Tijd daalt van 3.5 vorig jaar, naar 2.8 dit jaar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: CIM Paid Circulation Declared on Word of Honour & CIM PMP, 12+, Nielsen I, II, III Nl 
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Als laatste nog een blik op de manier van verwerven.  In het algemeen 

blijft het aantal primaire lezers eerder stabiel ten opzichte van vorige jaar. 

Het aantal secundaire lezers (= het is een exemplaar van een ander 

gezinslid) groeit significant en komt daardoor weer op het zelfde niveau als 

twee jaar geleden.    

Bekijken we de verschillende titels, dan zien we dat de stijging van het 

totaal bereik van de Standaard voornamelijk verklaart kan worden door de 

winst van primaire en secundaire lezers (respectievelijk +13.4% en 

+15.4%) en dat De Tijd voornamelijk primaire lezers verliest (-2.3%). 
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Franstalige dagbladen in het Zuiden 

De Franstalige dagbladen (zonder Metro) bereiken op een gemiddelde dag 

43.1% van de bevolking van 12 jaar en ouder ofwel iets meer dan 1.6 

miljoen personen. Indien we de vergelijking maken met vorig jaar, dan 

zien we dat dit cijfer iets lager ligt dan vorig jaar, maar deze daling is niet 

significant. Ook de gemiddelde betaalde verkoop ligt met ruim 379 000 

exemplaren per dag 5% lager dan de zelfde periode vorig jaar.  

Source: CIM PMP, 12+, South = Nielsen III Fr, IV and V, CIM Paid Circulation Declared on Word 

of Honour, Metro not included 

Indien we de resultaten van de Franstalige dagbladen in detail bekijken, 

dan zien we dat Sud Presse nog steeds de grootste titel is als we naar het 

totaal bereik kijken, maar door Metro Fr en le Soir voorbij gestoken wordt 

als we naar het gemiddeld bereik kijken; Metro wordt met een gemiddeld 

dagbereik van 562 000 lezers de grootste krant en wordt op de hielen 

gezeten door le Soir dat het bereik met 30.1% significant ziet toenemen 

tot 553 000 lezers. 
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Ook la Libre Belgique kan zeer goede resultaten voorleggen: 175 000 

personen verklaarden de dag voor het interview een exemplaar van la 

Libre Belgique gelezen te hebben en dit is 27.1% meer dan vorig jaar.  

Zetten we de bereikscijfers naast die van de betaalde verspeiding, dan 

zien we dat de betaalde verspreiding van alle titels afneemt, maar het zijn 

met name Dernière Heure, Libre Belgique en le Soir die het aantal lezers 

per nummer sterk zien stijgen. 

 

 

 

 

 

 

Source: CIM Paid Circulation Declared on Word of Honour & CIM PMP, 12+, Nielsen III Fr, IV, V 
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Net als in het Noorden, zien we ook in het Zuiden dat het aantal 
secundaire lezers significant stijgt. 

Zo wint La Libre Belgique met name secundaire lezers en ziet de krant het 

aantal tertaire lezers significant dalen. Ook la Dernière Heure slaagt er in 

om het aantal secundaire lezers significant te laten stijgen. Le Soir, 

daarentegen, wint met name primaire lezers.  

Source : CIM PMP, 12+, South = Nielsen III Fr, IV, V 
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Magazines 

Van de personen van 12 jaar en ouder geeft 93.9% ofwel 8 883 000 

personen aan de afgelopen maanden een magazine te hebben gelezen, 

doorkeken of doorbladerd. Bekijken we de resultaten per landsgedeelte, 

dan zien we dat in het Noorden in verhouding meer magazines gelezen 

worden dan in het Zuiden; respectievelijk 95.1% en 92.4%. Het gemiddeld 

bereik bedraagt 87.1% ofwel 89.1% voor het Noorden en 84.5% voor het 

Zuiden. 

Indien we de vergelijking maken met vorig jaar, dan zien we dat het 

gemiddeld bereik significant daalt: -1.3%. De daling kan met name 

toegewezen worden aan het Noorden waar het gemiddeld bereik met        

-2.9% significant afneemt.   
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Nederlandstalige magazines in het Noorden  

Dag Allemaal is met 1 570 000 lezers laatste periode veruit het 

belangrijkste Nederlandstalige magazine in het Noorden, maar ziet dit jaar 

het gemiddeld bereik met -7.3% significant dalen. Humo, vorig jaar nog 

op de tweede plaats, ziet het gemiddeld bereik met 6.9% niet-significant 

dalen naar 938 000 lezers en moet daardoor de tweede plaats afstaan aan 

Libelle (942 000 LLP). 

Kijken we naar de andere titels dan zien we dat DS Magazine, het 

magazine dat op zaterdag bij de Standaard verschijnt, de mooiste cijfers 

kan voorleggen; het totaal bereik stijgt tot 621 000 lezers (+16.7%) en  

het gemiddeld bereik tot 307 000 lezers (+ 18.5%). Daarnaast ziet ook 

Nina het totaal bereik significant toenemen: + 11.7% ofwel 1 100 000 

lezers. 

Bij de dalers zien we voornamelijk de daling van enkele special interest 

bladen: autobladen, Clickx Magazine en dagbladmagazines.  

Autogids en Autowereld zien zowel het gemiddeld als het totaal bereik 

sterk dalen: gemiddeld bereik Autogids -18.4% en Autowerld -23.1% en 

totaal bereik Autogids -12.0% en Autowereld -20.6%. VAB magazine lijkt 

vooral de invloed van de naamsverandering (van Uit Magazine naar VAB 

magazine) te voelen; het gemiddeld bereik daalt met 14.0%. Ook het 

totaal bereik daalt (-7.9%), maar deze daling is niet significant.  

Kijken we naar Clickx Magazine dan zien we dat 72 000 mensen verklaren 

de afgelopen twee weken een nummer gelezen te hebben; dit is 29.5% 

minder dan vorig jaar en ook het totaal bereik daalt sterk: -26.8%. 

Als laatste de dagbladmagazines. Ook hier zien we het effect van een 

aantal grote wijzigingen die de markt van de dagbladmagazines sinds de 

vorige publicatie van de CIM-studie onderging; een aantal nieuwe 

magazines werd gelanceerd en enkele andere veranderden van naam. Zo 

veranderde de naam van De Morgen Magazine in Dmuze, dat van Gazet 

van Antwerpen Magazine in De Markt en dat van Belang van Limburg 

Magazine in Sjiek. Ondanks dat het bereik van de moedertitel (= de krant) 

van deze drie magazines niet significant veranderde, kregen zij te maken 

met een grote daling van het aantal lezers; zo daalden het gemiddeld en 

totaal bereik van Dmuze sterk (respectievelijk -17.9% en -21.8%) en ook 

het totaal bereik van de Markt (-13.5% - ook het gemiddeld bereik daalt 

met 14.2% sterk, maar deze daling is niet significant).   Sjiek lijkt er nog 

goed vanaf te komen; zowel het gemiddeld als totaal bereik dalen, maar 

voor beiden geldt dat de daling niet significant is.  

  



 

 

12 

 

Nederlandstalige magazines in het Noorden (vervolg)  

 

Source: CIM PMP, 12+, North = Nielsen I, II, III Nl   
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In het Noorden beschikken we over de resultaten van vier nieuwe 

magazines: DM magazine, DS Weekblad, Libelle Lekker en Psychologies 

Magazine.   

DM Magazine, de zaterdagbijlage van de Morgen met, zoals de regie het 

zelf verwoord, een mannelijke uitstraling, wordt elke week door gemiddeld 

170 000 personen gelezen. Kijken we naar het profiel, dan zien we dat het 

magazine iets vaker door upscale vrouwen uit de sociale groepen 1-2 

gelezen wordt. Klaarblijkelijk is de positionering van de twee bijlagen van 

zowel DM Magazine als Dmuze toch niet helemaal duidelijk voor de lezer, 

want Dmuze dat zich eerder zou richten op de vrouwen, wordt in realiteit 

iets vaker door mannen gelezen.  

DS Weeklad, de zaterdagbijlage van de Standaard, bereikt 226 000 lezers 

waarvan het profiel gelijkaardig is aan dat van DM Magazine, maar iets 

ouder (35+).  

Libelle Lekker is het nieuwe maandblad over koken en lekker eten en 

wordt elke maand door gemiddeld 515 000 personen gelezen. Het 

magazine heeft een zeer vrouwelijk profiel en bereikt voornamelijk actieve 

vrouwen van jonger dan 55 jaar. 

Ten slotte Psychologies Magazine. Dit magazine bereikt per nummer 

gemiddeld 82 000 lezers en heeft een profiel dat jong (89.5% < 55 jaar), 

vrouwelijk en actief is.  

 

 

 

 

Source: CIM PMP, 12+, North = Nielsen I, II, III Nl 

 

Franstalige magazines in het Zuiden 

Ciné Télé Revue is veruit het belangrijkste magazine in het Zuiden; in een 

gemiddelde week bereikt Ciné Télé Revue bijna 1.5 miljoen lezers en dit is 

vergelijkbaar met vorig jaar (+0.9 %). Ook het totaal bereik blijft met 

2 124 000 lezers stabiel. 

Kijken we naar de andere magazines en maken we de vergelijking met 

vorig jaar, dan zien we dat de resultaten in het algemeen iets 

rooskleuriger zijn dan die van de Nederlandstalige magazines in het 

Noorden. Kijken we naar het gemiddeld bereik dan ziet alleen Moto & 
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loisirs het aantal lezers met -31% significant dalen. Wat betreft het totaal 

bereik zien we meer magazines die te maken krijgen maken met een 

daling. Télé Moustique verliest de meeste lezers: 98 610 ofwel -9.4%. 

Kijken we naar de magazines die het goed doen, dan zien we dat Paris 

Match zowel het gemiddeld als het totaal bereik significant ziet stijgen 

(respectievelijk +21.5% en +11.3%) en dat le Soir Magazine en Victoire 

het gemiddeld bereik zien stijgen (+22.5% en +23.8%).  

Daarnaast zien we een zeer uitgesproken stijging van het aantal lezers van 

Vlan +; deze betalende Franstalige zoekertjesgids bereikt in een 

gemiddelde week 229 000 lezers ofwel 55.3% meer dan vorig jaar. Ook 

het totaal bereik stijgt sterk: +26.4%. Gezien de betaalde distributie al 

jaren daalt, kan men zich echter de vraag stellen of Vlan + niet profiteert 

van het meer Brusselse karakter van het veldwerk en van een eventuele 

naamsverwarring met de gratis regionale edities van de Vlan.   

  

Source: CIM PMP, 12+, South = Nielsen III Fr, IV, V 
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Combinaties in het Noorden 

Met een gemiddelde bereik van 400 000 lezers en een totaal bereik van 

813 000 lezers blijft Nest de belangrijkste combinatie in het Noorden. 

Kijken we naar de andere combinaties, dan zien we dat Ambiance 

Culinaire+Culinaire Ambiance het gemiddeld bereik het sterkste ziet dalen; 

-33.4%. Ook het totaal bereik daalt significant: -18.8%.  

Ook Grande en Plus zien het gemiddelde en totaal bereik significant dalen; 

Grande respectievelijk -25.3% en -19.5% en Plus -21.0% en -17.5%. 

Daarnaast zien de combinaties Feeling Wonen + Gael Maison en Royals 

Fr+Nl het totaal bereik significant dalen: -11.9% en -18.1%. 

 

 

 

 

 

Combinaties in het Zuiden 

Een ander verhaal in het Zuiden. Hier is Sport Magazine met een 
gemiddeld bereik van 257 000 lezers en een totaal bereik van 526 000 
lezers de sterkste combinatie. 

Het is alleen Royals die het totaal bereik significant ziet veranderen; het 

stijgt met 29.8% naar 130 000 lezers.   
  

Source: CIM PMP, 12+, North = Nielsen I, II, III Nl 

Source: CIM PMP, 12+, South = Nielsen III Fr, IV, V 



 

 

16 

Er zijn twee nieuwe combinaties dit jaar: Evénement + Genieten en 

Trends + Moneytalk. In beide gevallen gaat het niet om nieuwe 

magazines: de resultaten van Evénement en Genieten waren vorige jaar 

nog afzonderlijk beschikbaar. Ook de combinaties Trends Fr+Nl en 

Moneytalk Fr + Nl bestonden vorig jaar reeds. 

 

Gratis regionale bladen 

Opnieuw geen goede CIM dit jaar voor de gratis regionale bladen; het 

totaal bereik daalt met 2.4% en het gemiddeld bereik met 3.4%. Zowel de 

daling van het totaal bereik als die van het gemiddeld bereik zijn 

significant.  

Indien we de cijfers per landsgedeelte bekijken, dan zien we dat de daling 

van het totaal en gemiddeld bereik voornamelijk toegewezen kan worden 

aan het Zuiden. In het Zuiden daalt het totaal bereik met 3.7% en het 

aantal lezers laatste periode met 5.8%. In het Noorden daalt zowel het 

totaal bereik als het gemiddeld bereik, niet significant, met 1.3%. 

Gratis regionale bladen in het Noorden 

Bekijken we de resultaten van het Noorden in detail, dan zien we dat de 

Streekkrantgroep de belangrijkste combinatie van gratis regionale bladen 

is: op een gemiddelde week bereikt de combinatie 2 646 000 personen 

van 12 jaar en ouder en dit is eerder vergelijkbaar met vorig jaar.  
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Indien we kijken naar de andere titels, dan zien we dat Steps Nl de 
grootste verliezer is dit jaar; het totaal bereik daalt met 28.9% en het 
gemiddeld bereik met 35.7%. 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gratis regionale bladen in het Zuiden 

In het Zuiden is de Régie Number One de sterkste combinatie met        
2 041 000 lezers laatste periode ofwel 50.7% van de bevolking en dit is 
5.6% minder dan vorig jaar. Ook het totaal bereik daalt significant: -3.9%. 
 

Naast Régie Number One ziet ook de andere grote speler in het Zuiden, 

Groupe Passe Partout, het gemiddeld en totaal bereik dalen 

(respectievelijk -13.2% en -12.4%). 

 

Het is alleen Tribune de Bruxelles die het bereik significant ziet stijgen; het 

totaal bereik stijgt met 28.6% en komt zo op een niveau dat iets hoger ligt 

dan twee jaar geleden. Ook het gemiddeld bereik stijgt sterk: +43.9%.  
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Dekking van de gratis regionale bladen per provincie 

Als we de resultaten per provincie bekijken, dan zien we dat de 

Streekkrantgroep in alle Vlaamse provincies de belangrijkste speler is, 

terwijl Régie Number One deze positie in de Waalse provincies en Brussel 

19 inneemt.  

Kijken we naar de winnaars en verliezers, dan zien we dat Steps in alle 

provincies in het Noorden significant aan lezers verliest. Groupe Passe 

Partout verliest in Limburg en, net als de Streekkrantgroep, ook in West-

Vlaanderen. 

In het Zuiden zien we dat Groupe Passe Partout en Régie Number One 

beiden verliezen in Luik en Waals-Brabant. Daarnaast zien we dat Groupe 

Passe Partout dat vorig jaar nog de grootste was in de provincie Namen, 

dit jaar door Régie Number One voorbij wordt gestoken; dit jaar heeft 

65.8% een editie van de Passe Partout gelezen en 67.1% een editie van 

Régie Number One tegen respectievelijk 69.3% en 63.3% vorig jaar. 
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Dekking van de gratis regionale bladen per provincie (vervolg)1 

   

                                                 
1 Alleen de titels/combinaties met een bereik dat hoger is dan 1% werden 
weerhouden 
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Bioscoop 

Goede resultaten voor de bioscoop dit jaar; 4 463 000 personen ofwel 

47.2% van de bevolking van 12 jaar en ouder verklaren de afgelopen 

maanden naar de bioscoop te zijn geweest en dit is een significante 

stijging van 4.2% als we de vergelijking maken met vorig jaar. Ook het 

gemiddeld bereik stijgt, maar deze stijging is niet significant. 

Kijken we in detail naar de verschillende Cine Parken, dan zien we dat het 

met name het Cine Park Antwerpen is die het totaal bereik sterk ziet 

stijgen: +13.3%, ook het bereik stijgt sterk, maar deze stijging is niet 

significant. 
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Als we kijken naar hoe vaak de mensen naar de bioscoop gaan, dan zien 

we dat het aantal trouwe bezoekers (= minstens 1 keer per 2 weken naar 

de bioscoop gaan) stijgt; het aandeel loyale bezoekers daalt licht in het 

Noorden, maar stijgt sterk in het Zuiden. 

Source : CIM PMP, 12+, North = Nielsen I, II, III Nl, South = Nielsen  III Fr, IV, V 
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