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GROEIMOTOR

Zoals vele sectoren maakt ook de reclamesector vandaag een belangrijke 
transformatie door. Het zullen alleen die actoren zijn die zich het best weten 
aan te passen aan die snel veranderende omgeving die zullen overleven.
En dat is een inzet van elke dag.

Er was tot op vandaag maar weinig hard cijfermateriaal voorradig over de 
echte impact van reclame op onze economie in zijn geheel. Daarom heeft de 
Raad voor Reclame het initiatief genomen om een onafhankelijke studie te 
laten uitvoeren. De belangrijkste bevindingen leest u in dit rapport. Het is een 
onbevangen kijk op de economische impact van reclame en op de invloed 
van reclame op de economische groei.

Voor de eerste maal is het hefboomeffect van reclame naar het BBP van ons 
land berekend. De cijfers zijn verpletterend. De boodschap is duidelijk : reclame 
is een belangrijke groeimotor voor de Belgische economie. De reclamesector 
is niet alleen op zichzelf een belangrijke sector, maar geeft zuurstof aan alle 
sectoren, aan de arbeidsmarkt en aan onze hele economie.

Dit initiatief is alleen maar mogelijk geweest door de gemeenschappelijke 
steun van UBA (Unie van Belgische Adverteerders), ACC (Association 
of Communication Companies) en de Belgische mediabedrijven 
vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen (BVAM-The Ppress/
Febelmag/Free Press-Belgian News Media-AEA-UPP), allen verenigd binnen 
de Raad voor Reclame. Wij willen hen hiervoor zeer graag van harte bedanken.

Voor onze beleidsmakers en alle stakeholders is de boodschap duidelijk: 
reclame is een belangrijke hefboom voor onze economische groei en welvaart 
voor de komende jaren. Wanneer we economische groei belangrijk vinden, 
dan is reclame daar een belangrijke hefboom voor. Hoog tijd om eens op een 
andere manier naar reclame te kijken in dit rapport.

Fons Van Dyck, Voorzitter Raad voor de Reclame
Sandrine Sepul, Directrice Raad voor de Reclame
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BEKNOPTE SAMENVATTING

GEMIDDELD LEVERT € 1 DIE AAN RECLAME 

WORDT UITGEGEVEN DE ECONOMIE € 5 OP.  

DAT BETEKENT DAT DE € 2,2 MILJARD 

DIE IN 2014 IN BELGIË NAAR RECLAME GING, 

DE BELGISCHE ECONOMIE € 13 MILJARD 

HEEFT OPGEBRACHT. 

13
MILJARD

2.2
MILJARD
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Jaarlijkse reclame-uitgaven van € 2,21 miljard 
steunen de reclamesector en creatieve sectoren 
en de bijbehorende werkgelegenheid. Maar het 
effect van reclame op de economie gaat veel 
verder. Wij schatten dat reclame minstens € 13 
miljard aan het Belgisch BBP bijdraagt doordat 
ze de economische activiteit verhoogt en de 
economie productiever maakt.

De reclamesector speelt een centrale rol voor de 
creatieve sectoren. De sector is in het noorden 
van het land goed voor 26% van de tv-inkom-
sten en voor 37% van de middelen die de dage-
lijkse pers ontvangt. Zo zorgt de reclamewereld 
voor pluraliteit in de media en ondersteunt hij 
tal van sectoren, van fotografie tot filmproduc-
tie. We schatten dat 87.000 mensen een baan 
hebben die met reclame-inkomsten wordt ge-
financierd of betrokken zijn bij het in opdracht 
geven, creëren en produceren van reclame in 
de desbetreffende toeleveringsketens.

Bovendien helpt geslaagde reclame Belgische 
merken aan heel wat internationale erkenning. 
De vruchten die dit oplevert, kunnen dan weer 
in België worden geïnvesteerd. 

Maar de totale impact van reclame is veel bre-
der. Reclame helpt de economie draaiende te 
houden. Ze speelt een centrale rol in de posi-
tieve spiraal van concurrentiekracht, innovatie 
en marktuitbreiding die de consument en het 
bedrijfsleven ten goede komt.

Een analyse van de wetenschappelijke litera-
tuur over reclame onthult een patroon: hogere 
reclame-uitgaven stimuleren de concurrentie, 
met een hogere kwaliteit en scherpere prijzen 
voor de consument als resultaat.

Reclame stelt bedrijven in staat om meer inno-
vatieve producten en betere diensten te leveren. 
Ze helpt koper en verkoper doeltreffender bij 
elkaar te brengen, zodat bedrijven met nieuwe 
ideeën sneller succes kunnen boeken en zich-
zelf kunnen onderscheiden met de kwaliteit die 
ze hun klanten te bieden hebben.

Reclame kan een belangrijke rol spelen in het 
versnellen van de groei van nieuwe bedrijven en 
ideeën. Het internet is een krachtig voorbeeld, 
aangezien het merendeel van de populairste 
websites gratis te bezoeken is. Dankzij de in-
komsten die ze uit reclame halen, kunnen ze 
de consument waardevolle diensten aanbieden 
zoals zoekopdrachten, nieuws, entertainment 
en reisinformatie. Dergelijke sites leveren een 
concrete bijdrage aan de economie. Zo steunen 
ze zowel de verkoop online als in de reguliere 
winkels en dragen ze meer dan € 1,145 miljard 
bij aan de Belgische economie.

In dit rapport analyseren we elk van de boven-
staande effecten en bieden we een inzicht in de 
verschillende manieren waarop reclame de Bel-
gische economie ondersteunt. We berekenen 
ook de algemene impact van reclame op de 
economie op basis van een statistische verge-
lijking tussen verschillende landen. We namen 
hierbij veertien markten gedurende zeventien 
jaar onder de loep. Uit deze analyse blijkt dat 
hogere reclame-uitgaven het BBP verhogen. 
We schatten dat reclame minstens € 13 miljard 
aan het Belgische BBP bijdraagt doordat ze de 
economische activiteit verhoogt en de econo-
mie productiever maakt. Gemiddeld levert € 1 
die aan reclame wordt uitgegeven de economie 
€ 5 op. Dat betekent dat de € 2,2 miljard die in 
2014 in België naar reclame ging, de Belgische 
economie € 13 miljard heeft opgebracht. 

1 WARC, ‘Expenditure Report’, 2014, http://expenditurereport.warc.com/ -
Internetgegevens zijn mee opgenomen, maar bestrijken niet het hele speelveld (gegevens van Facebook en Google zijn hierin niet opgenomen).
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Reclame informeert, entertaint, verleidt en 
helpt de perceptie van waarde te vergroten. Het 
effect is in alle geledingen van de economie 
voelbaar. Zo maakt reclame markten efficiënter 
en ondersteunt ze de creatieve sectoren. 

De bijdrage die reclame aan de Belgische eco-
nomie levert, wordt vaak over het hoofd gezien 
door de enge discussies over de sector. Om deze 
wanverhouding aan te pakken, heeft de Raad 
voor de Reclame aan Deloitte de opdracht ge-
geven om het economisch effect van reclame in 
België te onderzoeken. 

Om te kunnen nagaan wat reclame tot de eco-
nomie bijdraagt, moeten we eerst het begrip 
‘reclame’ definiëren. In deze studie gebruiken we 
een historische definitie van Jeremy Bullmore: 
“Reclame is elke vorm van betaalde communi-
catie die bedoeld is om één of meer mensen te 
informeren en/of te beïnvloeden.”

Ook al kijken we met dit rapport heel breed 
naar de effecten van reclame, het is vooral een 
effectenrapport dat zich toespitst op de eco-
nomische gevolgen van meetbare factoren,  
zoals uitgaven voor betaalde reclame die worden 
geregistreerd door het Warc2 (d.w.z. tv, radio,  
gedrukte media, tijdschriften, out-of-home,  
bioscoop en internet). De kosten die uit de data- 
bank van het Warc komen, worden berekend 
na de aftrek van bedongen kortingen, maar gel-
den vóór de aftrek van agentschapscommissies. 
Door deze databank te gebruiken, konden we 
de cijfers met betrekking tot reclame-uitgaven 
van verschillende landen vergelijken. 

Door de beperkte beschikbaarheid van gege-
vens over bijvoorbeeld de effecten van gerela-
teerde activiteiten zoals sponsoring, verkoop-
promoties, evenementen en marktonderzoek, 
vallen deze buiten de draagwijdte van dit on-
derzoek. Als algemene benadering in dit rap-
port kijken we naar het effect van reclame door: 

• Een algemene economische analyse te ma-
ken van de rol die reclame-uitgaven spelen 
bij het verklaren van het BBP.

• Een aantal case studies te maken over het 
effect van reclame op afzonderlijke aspecten 
van de economie, waaronder het stimuleren 
van concurrentie, het steunen van de export 
en het bevorderen van innovatie.

• Een analyse te maken van de werkgelegen-
heid die via reclame-uitgaven wordt gecre-
eerd. Het gaat hierbij over de functies met 
betrekking tot het bestellen, creëren en pro-
duceren van reclame-inhoud en de jobs die 
indirect worden gefinancierd met de inkom-
sten uit reclame.

1. REIKWIJDTE VAN 
DIT RAPPORT
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RECLAME INFORMEERT, ENTERTAINT, 
VERLEIDT EN HELPT DE PERCEPTIE 

VAN WAARDE TE VERGROTEN. 

2 Warc.com is een onlinedienstverlener die beste praktijken, bewijsmateriaal en inzichten van de meest toonaangevende merken ter wereld ter beschikking stelt.
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DELOITTE HEEFT OP BASIS VAN 

ECONOMETRISCHE MODELLEN ONDERZOCHT 

HOE DE VERSCHILLEN IN RECLAME-UITGAVEN 

IN VERSCHILLENDE LANDEN EN IN DE LOOP 

DER JAREN AAN VERSCHILLENDE BBP-NIVEAUS 

PER CAPITA HEBBEN BIJGEDRAGEN.
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3 WARC, ‘Expenditure Report’, 2014, http://expenditurereport.warc.com/ - Internetgegevens zijn mee opgenomen, maar bestrijken niet het hele speelveld (gegevens van 
Facebook en Google zijn hierin niet opgenomen).  -  4 Rauch, F. (2011), ‘Advertising expenditure and consumer prices’, CEP-discussiepaper 1073.  -  5 Chamberlin, E (1933), 
The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, MA: Harvard University Press (wordt naar verwezen in Bagwell, 2007).

Er zijn heel wat redenen om te geloven dat recla-
me een impact heeft op de bredere economie 
die verder gaat dan pakweg het creëren van jobs. 
Reclame speelt een centrale rol in de werking 
van elke markteconomie. Ze voorziet de consu-
menten van informatie, zodat ze merken, pro-
ducten en prijzen met elkaar kunnen vergelijken. 

Reclame helpt bedrijven om innovatieve pro-
ducten en diensten op de markt te brengen. 
Bovendien stelt ze ondernemingen in staat om 
een merkidentiteit op te bouwen, zodat ze hun 
innovaties kunnen beschermen, investeringen 
kunnen stimuleren en exportmarkten kunnen 
aanboren. Zonder reclame zouden markten in 
hun huidige vorm ophouden te bestaan.

Reclame is zo fundamenteel voor elk onderdeel 
van de economie dat het een grote uitdaging 
vormt om het effect ervan te meten. Daarvoor 
zijn twee redenen:

• Het BBP is een complex gegeven dat van veel 
factoren afhangt. Om het effect van recla-
me-uitgaven op het BBP te begrijpen, moeten 
we het loskoppelen van andere factoren.

• De causaliteit kan ook in de tegenovergestelde 
richting lopen: landen met een hoger BBP heb-
ben doorgaans dynamischere markteconomie-
en met innovatievere bedrijven en een grotere 
markt voor reclame. De omvang van de recla-
me-uitgaven kan dus worden verklaard door de 
omvang van het BBP.

Om de impact van reclame te isoleren en de 
richting van de causaliteit te bepalen, heeft De-
loitte een panel samengesteld dat bestaat uit 
veertien EU-landen over een periode van zeven-
tien jaar (1998-2014). Deloitte heeft op basis van 
econometrische modellen onderzocht hoe de 
verschillen in reclame-uitgaven in verschillende 
landen en in de loop der jaren aan verschillende 

BBP-niveaus per capita hebben bijgedragen. De 
methodologie wordt in detail toegelicht in Bijla-
ge A van dit rapport.

De belangrijkste bevindingen uit het model zijn 
als volgt:

In 2014 werd in België € 2,2 miljard uitgegeven 
aan reclame3. Deloitte heeft berekend dat de re-
clame-uitgaven met 1% verhogen het BBP met 
0,04% doet toenemen. Dit vertaalt zich in een 
totale bijdrage van reclame aan het BBP van € 13 
miljard, of 4% van het Belgische BBP. Met andere 
woorden: € 1 uitgegeven aan reclame levert de 
hele economie € 5 op. 

ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN RECLAME

Het effect van reclame is de voorbije jaren onder-
zocht in verschillende professionele en academi-
sche studies (zie Bijlage A). Hoewel deze studies 
vaak gebruikmaken van verschillende specifica-
ties, lijkt de vermenigvuldigingsfactor die wordt 
berekend door het econometrische model van 
Deloitte in een redelijk bereik te vallen.

Het effect van reclame is ook uitvoerig besproken 
in de academische literatuur. Eén aspect van het 
debat gaat over de mate waarin reclame consu-
menten informeert en hen de mogelijkheid geeft 
om betere keuzes te maken, of hen overtuigt om 
iets te doen dat ze anders niet hadden gedaan. 

Een ander argument richt zich op de vraag of 
reclame de consumptieprijzen doet toenemen. 
Reclame kan de prijzen doen dalen doordat het 
concurrentie bevordert, of het kan de prijzen doen 
stijgen doordat het bedrijf meer kosten moet 
maken. Uit de literatuur blijkt dat het effect voor 
elke productcategorie anders is.4 Het totale effect 
hangt af van de prijsgevoeligheid van de consu-
ment, schaalvoordelen en de kosten per eenheid 
van het bedrijf.5

2. RECLAME IS ZUURSTOF 
VOOR DE ECONOMIE
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Reclame creëert en onderhoudt relaties tussen 
consumenten en bedrijven6. Ze informeert de 
consument over de bestaande producten en 
innovaties, en het helpt de beste ideeën, pro-
ducten en merken succes te bereiken. Reclame 
verhoogt de prestatiedruk bij de marktspelers, 
met een hogere productie en een hogere toe-
gevoegde waarde als resultaat.

Reclame helpt bedrijven te communiceren over 
hun prijzen en producten, waardoor mensen 
weloverwogen kunnen kiezen van wie ze iets 
kopen en aan welke prijs. Reclame speelt een 
centrale rol in de positieve spiraal van innovatie, 
concurrentiekracht en marktuitbreiding. 

Dankzij reclame kunnen productontwerpen 
en innovaties sneller worden bekendgemaakt, 
waardoor de investering sneller rendeert. Recla-
me helpt bedrijven met de beste ideeën succes 
te boeken en financiert onderzoek en ontwikke-
ling. Ze geeft bedrijven ook de mogelijkheid om 
hun producten af te stemmen op hun verschil-
lende klanten, zodat ze een breder gamma van 
keuzes kunnen aanbieden en vertrouwensvolle 
merken kunnen opbouwen. 

3.1. BEVORDERT INNOVATIE EN DIFFERENTIATIE

Een hoger rendement stimuleert bedrijven6 om 
te investeren in innovatie. Deloitte voerde on-
langs in België een uitgebreid onderzoekspro-
ject uit om de managementpraktijken die het 
meest bijdragen tot duurzame en superieure 
bedrijfsprestaties te identificeren, decoderen, 
kwalificeren en kwantificeren. Eén van de be-
vindingen van de studie is dat differentiatie een 
primaire factor is die bijdraagt tot winstgevend-
heid op lange termijn.7 

Bovendien heeft een academische studie aan-
getoond dat de sectoren waarin meer dan 
gemiddeld wordt geïnvesteerd in reclame en 
innovatie, ook de sectoren zijn waar de toege-
voegde waarde het sterkst groeit.8

Zoals blijkt uit de volgende voorbeelden, hebben 
deze kwesties een effect op alle markten – van 
de meest hightech tot de meest prijsbewuste.  
Reclame kan innovatie ondersteunen door:

• De lancering van nieuwe producten te steu-
nen: In bijna elke sector geven bedrijven 
ruchtbaarheid aan nieuwe producten door 
aan reclame te doen. Zo vertrouwt de auto-
mobielsector bijvoorbeeld heel sterk op re-
clame om zijn nieuwe producten en aanbie-
dingen te promoten.

• Differentiatie op te bouwen via het merk: 
Het yoghurtmerk Activia differentieert zijn 
product bijvoorbeeld met de voordelen die 
het biedt voor de spijsvertering. De reclame-
campagne heeft prijzen in de wacht gesleept 
voor de geslaagde manier waarop de aan-
trekkingskracht van Activia werd uitgebreid 
van een nicheproduct naar een groot main-
streammerk.9

Bedrijven gebruiken reclame ook om differen-
tiatie te creëren op basis van hun prijszetting. 
Colruyt voert al jaren reclamecampagnes in de 
media om zichzelf aan te prijzen als de goed-
koopste supermarkt met de slogan “Colruyt, ge-
garandeerd de laagste prijzen/Colruyt, la garan-
tie des meilleurs prix”. 

3. RECLAME DOET 
MARKTEN WERKEN
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6 ‘Consumenten’ kunnen individuen of bedrijven zijn, afhankelijk van de reclamevorm.  -  7 Deloitte (2013), ‘Reinvent your business – Decoding the formula for superior 
performance’, september 2013.  -  8 Nayaradou M., ‘Publicité et croissance économique - Thèse de doctorat en sciences économiques : Synthèse et principales 
conclusions rédigées par l’auteur’. Université Paris 9 – Dauphine – 2006.  -  9 IPA (2009), ‘Danone Activia: How a little bit of T.L.C. made a market leader’.
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OP BIJNA ELKE MARKT 
ZIE JE DAT RECLAME DE 

PRIJSCONCURRENTIE HELPT 
TE BEVORDEREN.

In de luchtvaartsector 
probeerde men zich van 
oudsher via reclame van 

andere aanbieders te 
onderscheiden qua kwaliteit 

van de dienstverlening en wilde 
men mensen het gevoel geven 

dat ze in luxe konden reizen 
in vergelijking met andere 

vervoerswijzen.
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10 Erdem et al. 2008.  -   11 Kraft, G. (1965), ‘The role of advertising costs in the airline industry’, in Transportation Economics, NBER.  -  12 Pitfield, D.E. (2004), ‘Airline price 
competition: a time series analysis of “low-cost” carriers’, augustus, ERSA Conference, paper nr. ersa04p680.  -  13 Alderighi, M. et al. (2004),’The Entry of Low-Cost Airlines’, 
Tinbergen Institute.  -  14  Mintel, ‘Airlines’, juli 2012.  -  15  Belga (2015), ‘Ryanair prévoit une croissance de 30% de son nombre de passagers en Belgique en 2015’, 15 juli.  
-  16  Zie bijvoorbeeld Chamberlin (1933), die onderzoek heeft verricht naar de rol van reclame bij het bevorderen van schaalvoordelen.  -  17 Arthur D Little, ‘The Belgian 
Telecom Landscape’, januari 2015.  -  18 Dr Simon Broadbent for Economics Committee, Advertising Association (1997), Does Advertising Affect Market Size?

3.2. VERSTERKT PRIJSCONCURRENTIE

Reclame versterkt de concurrentie door 
prijspromotie, productdifferentiatie en 
innovatie, wat op zijn beurt nieuwkomers helpt 
om markten aan te boren. 

Dit effect wordt erkend in de wetenschappelijke 
literatuur. In één studie werd bijvoorbeeld 
het effect van reclame voor basisproducten 
zoals schoonmaakmiddelen, tandpasta en 
tandenborstels onderzocht. De conclusie was dat 
reclame de totale vraag doet toenemen, maar 
dat de consumenten ook prijsbewuster werden.10

Op veel markten is het de rol van reclame 
om te zorgen voor meer concurrentie, zoals 
bijvoorbeeld voor passagiersvluchten. 

In de luchtvaartsector probeerde men zich van 
oudsher via reclame van andere aanbieders 
te onderscheiden qua kwaliteit van de 
dienstverlening en wilde men mensen het 
gevoel geven dat ze in luxe konden reizen in 
vergelijking met andere vervoerswijzen.11 Maar 
de komst van lagekosten-maatschappijen heeft 
de concurrentie in deze sector helemaal op zijn 
kop gezet. Hun reclame speelde heel erg in op 
het prijsaspect in plaats van de kwaliteit, terwijl 
ook de structuur van hun prijzen er heel anders 
uitzag. Zo hielden ze hun initiële aanbod laag 
om een hoger volume te verwezenlijken.12

Het is bewezen dat de intrede van 
lagekostenmaatschappijen op de bestaande 
routes in combinatie met hun reclamecampagnes 
de concurrentie heeft doen toenemen en de 
prijzen voor recreatieve en zakelijke passagiers 
heeft doen dalen.13 Dit bleek een goede manier om 
passagiers aan te trekken en in 2012 reisde bijna de 
helft van de mensen met een budgetmaatschappij 
naar hun recentste bestemming.14 Ryanair heeft 
bijvoorbeeld de ambitie om Brussels Airlines in 
te halen als grootste luchtvaartmaatschappij 
in België. Gezien de enorme groei van haar 
activiteiten in Charleroi en op Brussels Airport 
voorspelt de grootste lagekostenmaatschappij 
dat ze in 2015 30% meer passagiers zal vervoeren. 
Ze mikt daarbij op 8 miljoen passagiers in het hart 
van Europa.15

3.3. DOET DE MARKT GROEIEN

Door informatie kenbaar te maken over de 
eigenschappen, prijs en beschikbaarheid van 
producten, helpt reclame kopers en verkopers 
doeltreffender samen te brengen en de kosten 
terug te dringen.16 Hierdoor kan men bestaande 
markten uitbreiden en nieuwe marktsegmenten 
opbouwen. 

Een voorbeeld is de telecomsector in België, 
die de voorbije tien jaar met reclame de groei 
van breedband- en mobiel internet heeft 
ondersteund. Bedrijven (als dienstverleners) 
zijn intensief de concurrentie aangegaan 
om nieuwe klanten aan te trekken en 
marktaandeel te verwerven via een vernieuwd 
aanbod van bundels, hogere snelheid en 
massale reclame. Terwijl telecombedrijven 
tot de grootste adverteerders in België horen, 
vertienvoudigde het aantal gebruikers van 
vaste breedbandverbindingen tussen 2009 
en 2013. Het volume van mobiel internet 
vervijftienvoudigde tijdens dezelfde periode.17 

Het effect van een dergelijke uitbreiding van 
de markt varieert sterk volgens de toestand van 
de markt en kan op de ene markt duidelijker 
aanwezig zijn dan op de andere. Reclame kan 
markten wellicht sneller laten groeien wanneer 
een belangrijke technologische, economische 
of sociale verandering aan de gang is.18
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19 De creatieve sectoren zijn degene die zijn opgenomen in de definitie van Culturele & Creatieve Sectoren (CCS) van de Europese Commissie: boeken, kranten en 
tijdschriften, muziek, podiumkunsten, televisie, film, radio, videogames, beeldende kunsten, architectuur en reclame.  -  20 Prof. Lazarro E. and Lowies J.-L., ‘Le poids 
économique des Industries culturelles et créatives en Wallonie et à Bruxelles’, 2014.  -  21 Wellens G., Neels L., Wauters D., Caudron J. (2014), ‘Het Nieuwe TV-kijken, Een 
positieve kijk op televisie in Vlaanderen’.  -  22 CSA (2013), ‘Bilan TV 2013’.  -  23 Raad voor de Reclame, ‘De economische rol van de reclame/ Le rôle économique de la 
publicité : La publicité, moteur de la pluralité des médias’, bijdrage van Tacheny F., Dag van de reclame 2006.  -  24 Wellens G., Neels L., Wauters D., Caudron J. (2014), ‘Het 
Nieuwe TV-kijken, Een positieve kijk op televisie in Vlaanderen’.  -  25 Raad voor de Reclame, ‘De economische rol van de reclame/ Le rôle économique de la publicité : La 
publicité, moteur de la pluralité des médias’, bijdrage van Tacheny F., Dag van de reclame 2006.  -  26 Prof. Antoine F. and prof. Heinderyckx F. (maart 2011), ‘Etat des lieux 
des medias de l’information francophone’, 2011.  -  27 Universiteit Antwerpen, ‘De toekomst van Vlaamse kranten in het digitale tijdperk’, academiejaar 2011-2012.  -  
28 CSA (2013), ‘Bilan TV 2013’.  -  29 Raad voor de Reclame, ‘De economische rol van de reclame/ Le rôle économique de la publicité : La publicité, moteur de la pluralité 
des médias’, bijdrage van Tacheny F., Dag van de reclame 2006.  -  30 Field P. (2010), ‘The link between creativity and effectiveness – New findings from the Gunn report 
and the IPA Databank’.  -  31 Gunn Report (2015), ‘The most awarded Countries & Agencies in the World’, http://www.gunnreport.com/.

België beschikt over succesvolle creatieve 
sectoren19 (4,8% van het Belgische BBP20) met 
internationale faam. Zonder reclame zouden 
veel bedrijven in deze sectoren gewoonweg 
ophouden te bestaan. De inkomsten uit 
reclame steunen de Belgische omroepen, de 
pers en andere media. Ze dragen ook bij aan de 
businessmodellen en de omzet van een brede 
waaier van andere creatieve sectoren, zoals 
uitgeverijen, podiumkunsten en de Belgische 
sector van onafhankelijke producties.

Het medialandschap in België is verdeeld 
tussen noord en zuid, en 62% van de reclame-
uitgaven gaan naar het noorden.

• In het noorden zijn de reclame-uitgaven 
goed voor 26% van de televisie-inkomsten. De 
andere belangrijke financieringsbronnen zijn 
de overheid en commerciële abonnementen 
via kabelmaatschappijen zoals Telenet en 
Proximus.21

• Reclame-uitgaven vertegenwoordigen een 
groot deel van de inkomsten van de openbare 
omroepen: 21,2% voor de RTBF en 13% voor 
de VRT.22

• Deze inkomsten zijn een bron van financiering 
voor grote zenders, wat bijdraagt tot een divers 
en hoogwaardig aanbod van programma’s. 
Reclame helpt de zogenaamde mediapluraliteit 
te financieren doordat ze een breder programma-
aanbod mogelijk maakt en zo bijdraagt tot een 
meer divers openbaar debat. Zo kunnen de 
(gedeeltelijk) door reclame gefinancierde media 
een leidende rol in de gemeenschap spelen en 
de sociale binding versterken.23

• In veel gevallen hebben reclame-inkomsten 
het gemakkelijker gemaakt om nieuwe 
kanalen te lanceren, de zendtijd uit te 
breiden of de openbare dienstverlening te 
digitaliseren. Het tegenbewijs is dat onlangs 
enkele kanalen uit ons medialandschap 
verdwenen zijn door een gebrek aan reclame-
inkomsten. 

• Deze omroepen steunen op hun beurt 
Belgische sectoren zoals die van de onaf-
hankelijke producties. In 2012 investeerden 
Vlaamse omroepen € 135  miljoen in deze 
sector.24

Zonder reclame zou de dagbladpers zijn 
prijzen moeten verdubbelen om winstgevend 
te blijven. Dit zou het aantal lezers aanzienlijk 
doen afnemen en het democratische debat 
beperken25. In het zuiden is reclame goed voor 
37% van de inkomsten van de dagbladpers26. 
Bij de persgroepen in het noorden27 ligt dat 
aandeel tussen 28% en 40%.

Reclame steunt ook plaatselijke gemeenschappen 
doordat ze lokale radio, gedrukte media en 
onafhankelijke bioscopen financiert. Reclame is 
in het zuiden28 goed voor 16,3% van de inkomsten 
van lokale omroepen. Een aantal gratis titels zoals 
Metro (een beknopte krant die zich op alle sociale 
geledingen richt en wordt verdeeld in stations 
voor openbaar vervoer) vertrouwt volledig op 
reclame om gratis te worden verdeeld en dat zo 
te houden.29

4. RECLAME FINANCIERT DE MEDIA 
EN DE CREATIEVE SECTOREN
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Bovendien is creativiteit ook in de reclamewereld zelf een belangrijk aspect. Het is bewezen 
dat bekroonde reclame een grotere impact heeft op de omzet van bedrijven. Adverteerders 
die bijzonder creatieve reclame aanbieden, spreken hun markt en hun consumenten ook 
sterker aan. Je kunt dus stellen dat reclame een positieve invloed heeft op het marktaandeel 
en de bedrijfsresultaten.30 Belgische creatieve agentschappen worden vaak gelauwerd tijdens 
prijsuitreikingen zoals Lions in Cannes of de Effie Awards. Volgens het Gunn Report (top 25 van 
meest bekroonde landen over meer dan zes jaar) staat België op de negentiende plaats van de 

wereldranglijst wat de omvang van de reclamemarkt betreft .31 
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32 Raad voor de Reclame/Deloitte (2013), “Analysis of the economic impact of the advertising industry in Belgium”, August, 2013.  -  33 UBA, “Jaarverslag 2014”, p. 8, 2014.
34 In de praktijk kan er een zeker mate van overlapping bestaan tussen deze schatting en het aantal jobs in reclamebureaus uit het rapport van RVDR/Deloitte. In de 
context van het totale aantal jobs wordt zo’n overlapping niet als significant beschouwd. Zie Bijlage B.

Reclame creëert en ondersteunt een brede 
waaier van jobs in de media en de creatieve 
sectoren, maar ook in de bredere economie.

In 2013 schatte RVDR/Deloitte32 dat in totaal 
1.409 mensen in reclamebureaus werkten. 
Daarbij komen nog eens 427 jobs binnen de 
aan- en verkoop van advertentieruimte, en nog 
eens 1.936 jobs in het ontwerp en de productie 
van reclame. De reclameactiviteiten (reclame 
in opdracht geven, verkopen en verdelen) 
van bedrijven die geen reclamebureau zijn, 
werden niet meegeteld in deze cijfers. Volgens 
een schatting van de UBA werkten ongeveer 
11.000 mensen voor adverteerders op interne 
marketing- en communicatieafdelingen.33

Ook in de bredere toeleveringsketen die 
deze activiteiten ondersteunen, wordt 
werkgelegenheid gecreëerd. De reclame-
inkomsten die een tijdschrift bijvoorbeeld 
genereert, helpen om de lonen van het personeel 
te betalen en dragen bij tot de inkomsten van 
de drukkers en distributeurs van het magazine. 
Wanneer het personeel van tijdschriften en de 
distributeurs dan hun loon uitgeven, komt dit 
geld opnieuw in de economie terecht. 

We schatten dat de € 3,8 miljard die in België 
aan reclame wordt uitgegeven (het gaat hierbij 
om de bruto-uitgaven voor reclame, waaronder 
commissies voor agentschappen en zonder 
aftrek van bedongen kortingen), direct en 
indirect meer dan 87.000 jobs in stand houdt. 
Dit kan worden uitgesplitst in:

• 1.942 jobs binnen het ontwerp en de 
productie van reclame, zoals geschat door 
RVDR/Deloitte;

• 11.000 personen die op interne marketing- en 
communicatieafdelingen voor adverteerders 
werken (schatting van de UBA);

• 15.942 jobs, waaronder de jobs die in stand 
worden gehouden met inkomsten via andere 
bedrijven die reclame in opdracht geven, 
ontwerpen en produceren34. Een deel daarvan 
werkt bijvoorbeeld bij organisaties als bpost 
(dat zijn marketingdistributie zelf doet) of bij 
een radiozender die commerciële reclame 
produceert voor tijdens de radiozendtijd;

• verder worden er 58.177 jobs in stand 
gehouden binnen de toeleveringsketen 
van de creatieve sector en in de bredere 
economie dankzij het loon dat het personeel 
uit de creatieve sectoren uitgeeft.

5. RECLAME-UITGAVEN 
ONDERSTEUNEN EEN BREDE 

WAAIER VAN JOBS

Tabel 1 geeft een overzicht van de resultaten van de analyse:  >>

Deze resultaten hebben betrekking op de jobs die direct of indirect worden gecreëerd via de 
activiteiten van reclamediensten. Er ontstaat nog een veel groter aantal jobs door de rol ter waarde van 
€ 13 miljard die reclame speelt als essentiële factor voor markten, hoewel deze geen deel uitmaken 
van deze analyse. In Bijlage B is een meer gedetailleerde beschrijving van de benadering te vinden.

Tabel 1: Overzicht schattingen van werkgelegenheid

Bron: Analyse van RVDR, UBA, Deloitte. Opmerking: De totalen kunnen afwijken door afronding. Er kan een zekere 
overlapping bestaan tussen het door de RVDR geschatte aantal jobs in reclamebureaus en het door Deloitte geschatte 

aantal jobs per mediasector. Er wordt niet verwacht dat de impact in het kader van het totale aantal jobs significant zal zijn.

x 1.000

Bron
van de schatting

Mediasector/
Kanaal

Geschatte directe
werkgelegenheid

(jobs)

Indirecte & afgeleide
werkgelegenheid

(jobs) 

Totale
werkgelegenheid

(jobs)

1.936RVDR
Productie

Creatie 
Logistiek

5.9584.022

11.000

UBA
Klantzijde/

Intern in opdracht
geven van reclame

22.854 33.854

15.942

Deloitte

Reclame-inkomsten
per mediasector

31.301 47.244

TOTAAL 28.878 58.177 87.054
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35 See, for example, Cavusgil, S.T. and Zou, S. (1994), ‘Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures’, 
Journal of Marketing, Vol. 58, No.1, pp. 1–21.  -  36 Zou, S. and Zhao, S. (2003), ‘The effect of export marketing capabilities on export performance: an investigation of 
Chinese exporters’, Journal of International Marketing, Vol. 11,No. 4, pp. 32–55.  -  37  Effie award (2013), ‘T-Man’.  -  38 Lotus Bakeries, ‘Annual report 2014’.

De rol die reclame speelt in het bevorderen van de export, is 
uitvoerig bestudeerd in de academische literatuur.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen35: grotere naamsbekend-
heid op buitenlandse markten helpt om nieuwe markten aan 
te boren en om een groter marktaandeel op te bouwen. Dit 
is aangetoond in de studie van 2003, waaruit bleek dat er een 
sterk positief verband bestaat tussen de naamsbekendheid van 
een merk en de financiële prestaties ervan op exportmarkten.36

De meest recente statistieken van de Wereldhandelsorganisatie 
bevestigen dat België bij de belangrijkste exporteurs ter wereld 
hoort, met een dertiende plaats op de ranglijst van 2014. 
De voedingsindustrie is één van de sectoren die blijft profiteren 
van de export, met name dankzij verre bestemmingen als 
Brazilië, China en de VS. Dankzij hun sterke positie en hun 
naamsbekendheid zijn een aantal Belgische bedrijven erin 
geslaagd om hun markt in het buitenland uit te breiden.

6. RECLAME
STEUNT DE EXPORT
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RAFFINADERIJ 
TIENSE SUIKER
 

bijvoorbeeld is binnen zijn thuismarkt in 
België heel bekend. In de RepTrak®-enquête 
(uitgevoerd door het onafhankelijke bureau 
voor externe communicatie Akkanto) werden 
Belgische bedrijven geclassificeerd op basis 
van hun reputatie en in 2014 stond Raffinaderij  
Tiense Suiker op nummer 1. 

Naast een geslaagde reclamecampagne 
om in België wat marktaandeel37 terug te 
winnen, bouwt Raffinaderij Tiense Suiker aan 
een positie op buitenlandse markten zoals 
de VS. Hierdoor kon het bedrijf al aanzienlijk 
investeren in een productievestiging in België. 

LOTUS BAKERIES 
is nog een voorbeeld van een Belgisch 
exportsucces. In 2014 werd de meeste groei 
gerealiseerd met de internationale verkoop 
van zijn originele speculaas. De internationale 
groeistrategie werd consequent voortgezet 
met aan het hoofd landen als het VK, 
Frankrijk, Nederland en Israël. Door de gepaste 
commerciële inspanningen te leveren op 
maat van de specifieke kenmerken van elke 
lokale markt zijn speculaas en speculaaspasta 
een enorm succes en vallen ze heel goed in 
de smaak bij de klant. Deze inspanningen 
omvatten een actief pr-programma in het 
VK en televisiecampagnes in Frankrijk en 
Nederland. In Israël is de groei te danken aan 
de samenwerking tussen het eigen salesteam 
van Lotus en een distributiepartner. Daarbij 
zette het bedrijf sterk in op televisiecampagnes 
en sociale media. Lotus Bakeries is tien jaar 
lang via een lokale distributiepartner in China 
actief geweest, maar heeft daar nu zijn eigen 
verkoopkantoor opgericht. Dit is de volgende 
stap in zijn marktstrategie op lange termijn, die 
gericht is op verdere groei en marktpenetratie.38
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Reclame speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van het 
internet doordat ze onlinezoekactiviteiten, sociale media, 
instant messaging en de meeste websites financiert. Deze 
diensten leveren wereldwijd € 150 miljard per jaar aan waarde 
op voor de consument.39

Reclame en traditionele media worden ook heel vaak 
ingezet door de pure digitale merken om hun producten en 
diensten te promoten. Digitale en traditionele media werken 
gesynchroniseerd samen.

Terwijl België in vergelijking met andere buurlanden nog 
steeds achterblijft op het gebied van digitale maturiteit, was 
de nationale interneteconomie in 2013 goed voor € 12 miljard 
(3,5% van het BBP) en zal deze sector in 2015 naar verwachting 
groeien tot bijna € 20 miljard (5% van het BBP).40 Ook digitale 
reclame geeft deze groeisector een duwtje in de rug en zal de 
komende jaren blijven groeien.

7. RECLAME HELPT 
DE DIGITALE ECONOMIE
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39 McKinsey&Company (2011), ‘The Web’s €100 billion surplus’, http://www.mckinsey.com/insights/media_entertainment/the_webs__and_8364100_billion_surplus.
40 Google, ‘The state of digital in Belgium’, 2014.
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41  Google, ‘The state of digital in Belgium’, 2014.  -  42  Dentsu Aegis Network, ‘Media key facts, 2014’.  -  43 Dentsu Aegis Network, ‘Media key facts, 2014’.  -  44 Comeos, 
‘E-Commerce Belgium 2014’.  -  45 UBA-GFK, ‘Mind the gap, Business barometer E-commerce 2014’.  - 46 IAB Europe, “Europe Ad EX benchmark 2014”.  -  47 Google, ‘The 
state of digital in Belgium’, 2014.  -  48 Derived from Zentner, A. (2010), ‘The effect of the internet on advertising expenditures: An empirical analysis using a panel of 
countries’, SSRN.  -  49 Gebaseerd op de schatting van Nielsen van online-ROI in 2.18. Nielsen (2009), ‘Is your marketing investment delivering expected returns?’, oktober. 
Om dubbeltelling van de omzet van e-commerce te vermijden, wordt het geschatte effect verlaagd met het aandeel van de totale omzet die online wordt geboekt. Die 
bedraagt ongeveer 14%, op basis van de cijfers die worden genoemd in https://www.about-payments.com/newsroom/news/belgium-e-commerce-market-update---first-
quarter-2015. De omzet wordt omgezet in economisch voordeel door gebruik te maken van multipliers en de revenue/value-add ratio’s.

RECLAME FINANCIERT DE GROEI VAN 
E-COMMERCE

De groei van de digitale economie heeft ook 
veranderd hoe mensen producten zoeken en 
kopen. De Belgische e-commerce als sector 
was in 201441 goed voor meer dan 4 miljard euro, 
waarbij 5% kwam van social commerce.42

Digitale merken zoals CoolBlue of Zalando 
hebben ook traditionele media zoals televisie en 
radio ingezet om hun producten te promoten 
en consumenten naar hun websites te lokken.

75% van de Belgische e-consumenten 
heeft de voorbije drie maanden online een 
aankoop verricht nadat ze online op zoek 
waren gegaan. Bovendien wordt 93% van de 
aankoopbeslissingen beïnvloed door sociale 
media zoals Facebook. Voor zulke sites is reclame 
een belangrijke bron van inkomsten.43 In totaal 
zijn onlinezoekopdrachten en -verwijzingen 
goed voor 80% van alle bezoeken aan websites 
voor e-commerce door Belgische consumenten 
(een omzet van € 3,2 miljard). We schatten 
dat 35% van die omzet boven op de andere 
bronnen van omzet komt en niet de plaats van 
andere kanalen inneemt.44 Daarom gaan we 
ervan uit dat het economische nettovoordeel 
van zoekopdrachten/verwijzingen meer dan 
€ 1 miljard bedraagt. 

Deze omzet genereert een totale economische 
toegevoegde waarde voor de Belgische 
economie waarin factoren zitten verrekend zoals 
winst voor Belgische bedrijven, lonen uitbetaald 
aan Belgische werknemers en belastingen 
betaald aan de overheid.

ONLINE RECLAME BEÏNVLOEDT DE 
VERKOOP IN REGULIERE WINKELS

Sommige sectoren vertrouwen voor hun omzet 
minder op e-commerce. De onlineverkopen van 
FMCG-bedrijven vertegenwoordigden in 2014 
bijvoorbeeld slechts 2% van hun omzet.45 Toch 
speelt het internet ook in deze sectoren een 
belangrijke rol voor de omzet, aangezien het 
een cruciaal medium is voor retailers om hun 
producten aan te prijzen bij de consument. 

In 201446 investeerden bedrijven € 554 miljoen 
in onlinereclame in België. Ongeveer 60% 
daarvan werd gefinancierd door buitenlandse 
bedrijven zoals Amazon of CoolBlue47. Een 
groot deel van de reclame die online wordt 
gevoerd, houdt echter een verschuiving in 
weg van de traditionele kanalen. Zo denkt 
men dat ongeveer 35% van de uitgaven aan 
onlinereclame bijdraagt tot een stijging van de 
totale reclame-uitgaven.48

Hoewel de consument ervoor kan kiezen om 
de geadverteerde producten meteen online 
te kopen, schat men dat de uitgaven aan 
onlinereclame ook een economisch voordeel van 
€ 145,4 miljoen opleveren door het effect ervan 
op de omzet van reguliere fysieke winkels.49

Als je deze factoren samenneemt en de 
omzet uitsluit die zonder het internet had 
plaatsgevonden, dan wordt het incrementele 
voordeel geraamd op € 1,145 miljard per jaar.
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De overheid, de non-profitsector en bedrijven uit de 
privésector gebruiken reclame intensief om positieve 
gedragswijzigingen teweeg te brengen, wat resulteert 
in aanzienlijke sociale voordelen en op zijn beurt reële 
economische waarde creëert. Campagnes beginnen 
vaak bij de traditionele media en gaan dan viraal via de 
verschillende nieuwe kanalen.

• In 2010 lanceerde CAP 48, een Belgische 
liefdadigheidsinstelling die personen met een 
handicap ondersteunt, een reclamecampagne die 
was gebaseerd op een Wonderbra-campagne van 
1994. Een eenvoudige portretfoto waarop de persoon 
met een handicap in een omgeving werd afgebeeld 
die we het minst zouden verwachten: schoonheid, 
glamour en verleiding. Het doel was om extra geld 
in te zamelen en bij het publiek meer bewustzijn 
te creëren en hun perceptie ter zake te veranderen: 
“Zie de mens, niet de handicap”. De campagne ging 
viraal. Het budget van de campagne bedroeg minder 
dan € 100.000 en de advertentie werd in slechts 
één krant gepubliceerd (Le Soir). In totaal kreeg de 
campagne 43  minuten zichtbaarheid op radio en 
televisie, en op meer dan 30 pagina’s in de gedrukte 
pers of onlinenieuws (via 43 verschillende bronnen). 
Dankzij de reclame kon de vereniging voor het eerst 
meer dan € 4 miljoen inzamelen, een stijging van 
11,7% tegenover het vorige jaar. Het interessante is dat 
het aantal schenkers niet echt toenam, maar wel de 
gemiddelde gift (+12% per persoon). Dat wijst erop 
dat een hogere mate van bewustzijn bij het publiek 
tot hogere individuele bijdragen leidde. Bovendien 
bedroeg het waarderingsniveau van de campagne 
meer dan 75%.50

• In 2013 werkten 80 vrijwilligers voor het Vlaamse 
Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) bij de 
Zelfmoordlijn 1813. Deze vrijwilligers beantwoordden 
ongeveer 11.000 oproepen per jaar. Toch bleven er 
duizenden oproepen onbeantwoord door een gebrek 
aan personeel. Om meer mensen te helpen, werd een 
aanwervingscampagne op touw gezet om 30 nieuwe 
vrijwilligers te rekruteren en op te leiden. De ervaring 
en de oproep om nieuwe vrijwilligers te vinden, 

kreeg aandacht in alle grote media en op de sociale 
netwerken. In totaal dienden 585 mensen zich aan als 
kandidaat-vrijwilliger. De communicatiedoelstelling 
van 250 kandidaten werd met 134% overschreden. 
Uiteindelijk traden 64 actieve vrijwilligers toe tot 
het team, waardoor de operationele doelstelling 
(30 vrijwilligers) met 110% werd overschreden.51 Een 
wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat met 
de nieuwe vrijwilligers die bij de Zelfmoordlijn 1813 
waren opgeleid 9.000 extra oproepen konden worden 
beantwoord, en dat op die manier in Vlaanderen 
203 zelfmoordpogingen en 33 zelfmoorden konden 
worden verhinderd. 

• Tabak is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare 
sterfte in de Europese Unie (EU) en leidt tot bijna 
700.000 doden per jaar. Eén op de vier (26%) van 
alle sterfgevallen ten gevolge van kanker in de EU is 
te wijten aan roken en tabak is verantwoordelijk voor 
85% van de sterfgevallen door longkanker in de hele 
EU. Daarom werd er een campagne samengesteld 
die gericht was op de leeftijdsgroep 25-34 jaar. De 
bedoeling was om de motivatie om te stoppen met 
roken op lange termijn te steunen. De filosofie achter 
de campagne (“Ex-smokers are unstoppable”) was een 
reclamecampagne in opdracht van het Directoraat-
generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (Europese 
Commissie). De campagne was één van de meest 
succesvolle Europese initiatieven qua grootschalige 
samenwerking met organisaties buiten de politiek. 
De campagne werd verspreid via verschillende 
kanalen: gedrukte en audiovisuele media en online. 
Het totale aantal mediaweergaven bedroeg 19.354.142 
in de doelgroep 25-34 jaar. Het totale bereik in de 
27 EU-lidstaten bedroeg 347.255.730.53 Tegen het 
einde van 2013 waren er meer dan 400.000 ex-rokers 
geregistreerd op het iCoach-platform, dat zo de 
grootste databank van (bijna-) ex-rokers ter wereld 
vormt.54 Het economische gewicht van longkanker 
in Europa wordt geschat op € 106,4 miljard en de 
indirecte kosten voor gezondheidsuitgaven als gevolg 
van aandoeningen van de luchtwegen die te wijten 
zijn aan tabak bedragen € 27,4 miljard.55

8. BIJDRAGE VAN RECLAME CREËERT 
SOCIALE EN ECONOMISCHE WAARDE
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50 Effie awards Belgium (2011), ‘CAP 48 Droit dans les yeux’.  -  51 Effie awards Belgium (2015) “Would you answer this suicide call?”.  -  52 Pil L., Pauwels K., Muijzers E., Portzky 
G., Annemans L. (2013), ‘Cost-effectiveness of a helpline for suicide prevention’, Journal of Telemedicine and Telecare 2013.  -  53 http://www.weforum.org/best-practices/
creative-good/ex-smokers-are-unstoppable-pan-europe.  -  54 Euro Effie award (2012), ‘Ex-smokers are unstoppable’.  -  55 European Lung Foundation (ELF) & European 
Respiratory Society (ERS), ‘La santé respiratoire en Europe, Faits et chiffres’, 2013.
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BIJLAGE A

In deze bijlage lichten we de details toe van de econometrische schatting 
die werd uitgevoerd om het effect van reclame op het BBP na te gaan.
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Het doel van dit deel van het onderzoek is om 
het totale effect van reclame op het BBP na te 
gaan. 

DE GEBRUIKTE DATASET 

De analyse maakt gebruik van panelgegevens 
om het verband tussen het BBP en reclame 
in te schatten. Het BBP wordt gemeten als 
het BBP per capita om het effect van de 
bevolkingsgrootte in verschillende landen 
te elimineren. De belangrijkste verklarende 
variabele zijn de reclame-uitgaven, die worden 
gemeten als de totale jaarlijkse uitgaven aan 
reclame. Andere variabelen die het BBP per 
capita bepalen (bv. kapitaalinvesteringen, 
omvang van de overheidsuitgaven en de 
internationale handel) zijn geëlimineerd.

De gegevens over reclame-uitgaven werden 
bij WARC verkregen.56 Gegevens over het 
BBP per capita en andere controlevariabelen 

werden uit de World Development Indicators57 
van de Wereldbank gehaald en aangevuld 
met gegevens van de International Labour 
Organization (LABORSTA). Tabel 1 geeft een 
overzicht van de gegevens.

Het panel bevat veertien EU-landen (waaronder 
België) en omvat een periode van zeventien 
jaar, van 1998 tot 2014. De steekproef bestaat 
uit EU-landen die lid zijn van de OESO en in de 
eurozone zitten. Door te focussen op een relatief 
homogene steekproef van landen, wordt het 
effect van niet-waargenomen heterogeniteit 
geminimaliseerd.58

BeschrijvingVariabelen Bron

BBP per capita Reëel BBP per capita (2005 constante prijzen)
World Development Indicators

van de Wereldbank

Handel/BBP Jaarlijks handelsvolume als aandeel van het BBP
World Development Indicators

van de Wereldbank

Investeringen/BBP
Jaarlijks aandeel van de totale investeringen

(gemeten door bruto-investeringen)
in verhouding tot het BBP

World Development Indicators
van de Wereldbank

Overheidsuitgaven/BBP Jaarlijkse consumptie-uitgaven van de overheid
voor goederen en diensten als aandeel van het BBP

World Development Indicators
van de Wereldbank

Totale aantal gewerkte uren 
Jaarlijks gemiddelde van gewerkte

uren vermenigvuldigd met de totale
beroepsbevolking in de economie

ILO/KILM/LABORSTA en
World Development

Indicators van de Wereldbank

Reclame-uitgaven Jaarlijkse reclame-uitgaven WARC

Landen

België, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk,

 Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje

Tabel 1: Beschrijving gegevens

56 Beschikbaar op http://www.warc.com/.  -  57  Beschikbaar op: http://data.worldbank.org/indicator.  -  58 Niet-waargenomen heterogeniteit verwijst naar de variatie 
tussen landen die niet meetbaar is.

Tabel 2: Lijst van landen waarvan de analyse inzake reclame 
en BBP werd gemaakt
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Het model dat in deze studie werd gebruikt, 
is gebaseerd op het werk van Aiginger en 
Falk (2015).59 De auteurs onderzochten de 
determinanten van de economische groei aan 
de hand van OESO-gegevens over de periode 
1960-2002. Het panel dat in deze analyse werd 
gebruikt, is toegespitst op veertien EU-landen 
die lid zijn van de OESO en vertoont dus wat 
overlapping met het panel dat Aiginger en Falk 
gebruikten in hun paper. De laatste specificatie 
die in deze studie wordt gebruikt, is in grote 
lijnen vergelijkbaar met die van Aiginger en 
Falk. De weinige variaties zijn te wijten aan de 
beschikbaarheid van of de correlatie tussen de 
verklarende variabelen.

De paper van Aiginger en Falk werd 
aangevuld met geavanceerde literatuur over 
de sector van de mobiele informatie- en 
communicatietechnologie, zoals Andrianaivo 
en Kpodar (2011)60 en Lee, Levendis en 
Gutierrez (2009)61. In deze papers gebruiken 
de onderzoekers een standaardmodel van 
de economische groei met een steekproef 
van 44 Afrikaanse landen over de periode van 
respectievelijk 1988-2007 en 1975-2006. De 
benadering om het effect van reclame te testen 
en te kwantificeren is rechtstreeks gebaseerd op 
deze literatuur, doordat reclame als bijkomende 
potentiële drijvende factor voor economische 
groei wordt beschouwd.

Waarbij x’i,t staat voor verklarende variabelen die zijn afgeleid uit de bestaande literatuur:

Log TotalHoursWorkedi,t

GovExp

GDPi,t

Trade

GDPi,t

Investment

GDPi,t

Log

Log

Log

59 Aiginger, K. en Falk, M. (2005), ‘Explaining differences in economic growth among OECD countries’, Empirica Vol. 32, pp.19-43.  -  60  Andrianaivo, M. en Kpodar, 
K. (2011), ‘ICT, financial inclusion, and growth: Evidence from African countries’, IMF Working Papers, 11/73, pp.1-45.  -  61 Lee, S.H., Levendis, J. en Gutierrez. L (2009), 
‘Telecommunications and economic growth: An empirical analysis of sub-Saharan Africa.’ Beschikbaar bij SSRN: http://ssrn.com/abstract=1567703.
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De gekozen modelspecificatie heeft de volgende vorm: 

log GDP per capitai,t = β0 + β1 log GDP per capitai,t-1 + β2 log AdvExpi,t + χ’i,t0 + ytYeart + αt + εt + λεi,t-1

62 Het model werkt met een ‘gereduceerde vorm’ in plaats van een macro-economisch systeem van vergelijkingen op te bouwen om het effect van reclame op 
bepaalde variabelen te begrijpen. Het model is gebaseerd op de literatuur over de economische groei om het bbp te verklaren als het resultaat van een aantal 
variabelen, en het onderzoekt of de variabele reclame een nuttige bijkomende verklarende factor in het model kan zijn.

De afhankelijke variabele aan de linkerzijde van 
de schattingsvergelijking is het BBP per capita, 
gecorrigeerd voor inflatie en omgerekend naar 
het prijspeil van 2005. Dit wordt uitgedrukt 
als een functie van vertraging van één periode 
voor het reële BBP per capita. Houd er rekening 
mee dat een alternatieve specificatie voor 
de hier gebruikte vorm een schatting van het 
model in groeipercentages zou zijn geweest. 
Het veronderstelde effect van reclame is echter 
transformationeel en geleidelijk. De dynamische 
specificatie van de panelgegevens die hier 
wordt gebruikt, is een betere weerspiegeling 
van het effect dat reclame naar verluidt heeft.

De variabelen aan de rechterzijde omvatten 
reclame-uitgaven en een set van determinanten 
voor groei. Het gaat daarbij om: totale aantal 
gewerkte uren, overheidsuitgaven als aandeel 
van het BBP, handelsvolume als aandeel 
van het BBP, totale investeringen en totale 
investeringen met vertraging van één periode 
als aandeel van het BBP. De variabelen worden 
uitgedrukt in natuurlijke logs en het model laat 
in de fouttermen seriële correlatie van de eerste 
orde in het voortschrijdende gemiddelde toe.62

In dit model zijn tijdsdummyvariabelen 
opgenomen om de mogelijkheid in te calculeren 
dat het model variabelen uitsluit die variëren in 
de tijd (maar niet per land), zoals wereldhandel. 
Als één of meer van deze variabelen gecorreleerd 
zijn met de opgenomen regressoren, dan 
zullen de parameterschattingen niet consistent 
zijn (d.w.z. de regressoren zijn dan endogeen). 
Tijdsdummyvariabelen opnemen pakt deze 
factoren aan en vermindert het gevaar op 
inconsistente schattingen dat zou voortvloeien 
uit het onterecht weglaten van bepaalde 
variabelen (omitted variable bias). Hoewel het 
niet mogelijk zou zijn om het effect van de 

afzonderlijke in de tijd variërende variabelen 
samen met de tijdvaste dummyvariabelen te 
identificeren, is dit zeker niet het geval voor 
variabelen die landspecifiek zijn, zoals de 
variabelen die in dit model zijn opgenomen. 
Daarom leidt het gebruik van tijddummy’s bij 
gemeenschappelijke weggelaten variabelen tot 
consistente schattingen. 

Bovendien is de trendgebonden aard van de 
hoofdvariabelen geëlimineerd door de volgende 
aanpassingen aan te brengen: 

• De gegevens die voor deze analyse werden 
gebruikt, zijn vrij van inflatie. De cijfers van 
het reële BBP per capita werden gebruikt 
en er wordt gebruikgemaakt van constante 
reclame-uitgaven in dollar die zijn aangepast 
voor koopkrachtpariteit.

• Op alle variabelen wordt een natuurlijk 
logaritme toegepast indien er uitschieters 
zijn. Het is bekend dat het BBP per capita hier 
gevoelig voor is.

De analyse vond plaats door van algemeen naar 
specifiek te modelleren. Hiervoor werd eerst een 
specificatie gerund met daarin alle mogelijke 
verklarende variabelen en dan getest in een 
spaarzaam model door de niet-significante 
verklarende variabelen te elimineren.

ytYeart staat voor dummyvariabelen in de dataset (met uitzondering van het basisjaar), subscript i  
wijst op land en subscript t op het jaar. De fouttermen αt en εt worden geacht onafhankelijk te 
zijn en identiek te zijn verdeeld over i en t .
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63 Arellano, M. en Bover, O.(1995), ‘Another look at the instrumental variables estimation of error-components models’, Journal of Econometrics, Vol.68, No.1, pp. 29-
51. Blundell, R. en Bond, S. (1998), ‘Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models’, Journal of Econometrics, 87(1), pp. 115-43.   -  64 Baum, 
Christopher, F. (2013), ‘Dynamic Panel Data Estimators’. Beschikbaar op: http://fmwww.bc.edu/EC-C/S2013/823/EC823.S2013.nn05.slides.pdf. 
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Het effect van reclame op het BBP per capita 
wordt bemoeilijkt door de waarschijnlijkheid 
van omgekeerde causaliteit: meer reclame leidt 
naar verwachting tot een hoger BBP per capita. 
Tezelfdertijd hebben landen met een hoger BBP 
doorgaans dynamischere markteconomieën 
met meer innovatieve bedrijven en een grotere 
markt voor reclame. Men kan aannemen dat 
een hoger BBP per capita te maken heeft met 
hogere reclame-uitgaven door bedrijven om 
een deel van de grotere markt te veroveren. 

Het probleem van de omgekeerde causaliteit 
tussen toenemende reclame-uitgaven en 
economische groei wordt aangepakt door een 
dynamisch panelgegevensmodel te specificeren 
met de technieken van de Generalized Method 
of Moments (GMM of gegeneraliseerde methode 
van momenten) die werden ontwikkeld door 
Arellano en Bover (1995) en Blundell en Bond 
(1998).63 Deze techniek maakt gebruik van 
instrumenten om consistente schattingen te 
maken van de modelparameters en maakt 
het mogelijk om een vertraagde afhankelijke 
variabele op te nemen om de vervaleffecten 
van verhoogde niveaus van reclame om 
toekomstige economische groei (BBP) op te 
vangen. De standaardschattingsmethoden voor 
panelgegevens zoals de vaste- of willekeurige 
effectmethoden zullen inconsistent zijn als de 
reclame endogeen is. Dit zal verder worden 
versterkt door de vertraagde afhankelijke 
variabele die door de samenstelling is 
gecorreleerd met het landenspecifieke effect. 
De systeem-GMM-methoden zijn hiervoor 
geschikt. Deze aanpak is een schattingsmethode 
die is ontworpen voor situaties met ‘small T, 
large N’-panels waar de heteroskedasticiteit 
en autocorrelatie binnen in plaats van tussen 
de fouten van afzonderlijke units wordt 
verondersteld.64

De schattingsmethode is de Generalised Method 
of Moments, die werd ontwikkeld door Arellano-
Bover/Blundell-Bond. Om de analyse uit te voeren, 
worden enkele veronderstellingen toegepast op 
de afhankelijke en verklarende variabelen. Het 
BBP per capita wordt verondersteld gelijktijdig 
endogeen te zijn, dat wil zeggen gecorreleerd 
met de huidige en vroegere realisaties van de 
foutterm. Dit impliceert dat E (GDP per capitai,t, 
εi,t) = 0 alleen voor s > t. Reclame-uitgaven en 
handel worden verondersteld vooraf te zijn 
bepaald, dat wil zeggen dat ze gecorreleerd 
zijn met vroegere realisaties van de foutterm, 
maar niet gecorreleerd zijn met gelijktijdige en 
toekomstige realisaties van de foutterm:  alleen 
voor E ( χ’i,t, εi,t) = 0 alleen voor s ≥ t.

CoëfficiëntLog(GDP per capita)i,t Standaarafwijking

log(GDP per capita)i,t-1 .7775446*** .0707077 

log(AdvExp)i,t .0382075* .022434

log(GovExp/GDP)i,t -.3321803*** .107 

log(Investment/GDP)i,t .129797*** .017917

log(Trade/GDP)i,t .1551706*** .0383328 

Jaardummy’s
N=277

inbegrepen -
-

log(Investment/GDP)i,t-1 -.0751842** .0374164

log(TotalHoursWorked)i,t .0662549 .0812875Tabel 3: Arellano-Bond-schatting
* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01

DE RESULTATEN

Tabel 3 vat de resultaten van de Arellano-
Bond-schatting samen. Hieruit blijkt dat een 
verhoging van de reclame-uitgaven met 1% 
het BBP per capita in hetzelfde jaar met 0,04% 
doet toenemen. De opname van de vertraagde 
afhankelijke variabele maakt dynamiek mogelijk. 
Zo is het mogelijk om te stellen dat een stijging 
van de reclame-uitgaven in een bepaald jaar het 
BBP op een later tijdstip helpt te stijgen. 

Deze stijging van het BBP per capita in de huidi-
ge periode zal resulteren in een hoger BBP per 
capita in de volgende en daaropvolgende peri-
ode doordat de vertraagde variabele significant 
blijkt te zijn op 1%. Theoretisch gezien kan dit 
effect over een groot aantal jaren plaatsvinden. 
Door de verschillende andere variabelen die het 
BBP per capita kunnen beïnvloeden, heeft deze 
studie echter uit voorzichtigheid gekozen voor 
een effect over tien jaar. Het tienjarige effect van 
een verhoging van de reclame-uitgaven met 1% 
is een stijging van 0,161% van het langetermijn-
niveau van het BBP.65

65 Zoals bij elke econometrische schatting meet het model het economische effect van marginale veranderingen in de hoeveelheid reclame in de verschillende 
landen en perioden binnen de dataset. De omvang van het economische effect kan verschillen als de hoeveelheid reclame in een land drastisch verandert, zoals bij 
aanhoudende toenames van reclame in de tijd die de reclame-intensiteit aanzienlijk over het niveau heen tillen dat in de dataset wordt waargenomen.
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 A ANDERE BEVINDINGEN

Deloitte heeft dit resultaat vergeleken met 
andere bevindingen in de literatuur. 

• Uit een studie van Deloitte uit 2011 bleek 
dat elke £ 1 die in het VK aan reclame werd 
uitgegeven de hele economie £ 6 opleverde.

• Een studie van McKinsey uit 2012 die was 
toegespitst op digitale reclame stelde vast 
dat die vorm van reclame van 2008 tot 2010 
10% bijdroeg tot de economische groei in de 
G20-landen.

• Kopf, Torres en Enomoto (2011) stelden vast dat 
een verhoging van 100% van de verhouding 
reclame tot BBP gepaard gaat met een BBP 
-groei van 5,6%.

• Molinari en Turino (2009) stelden vast dat 
een verhoging van de reclame-uitgaven per 
capita van 100% gepaard gaat met een BBP 
-groei per capita van 0,5%.

Houd er rekening mee dat aangezien deze 
studies verschillende specificaties gebruiken, 
deze voorbeelden zich niet lenen tot like-for-
like vergelijkingen. Toch lijkt het erop dat een 
vermenigvuldigingsfactor van € 1 tot € 5 redelijk is.
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Met uitzondering van de geregistreerde werk-
uren zijn de overige variabelen significant. De 
negatieve coëfficiënt van de natuurlijke log van 
overheidsuitgaven als percentage van het BBP 
wordt ondersteund door een verscheiden eco-
nomische literatuur, wat aansluit bij het stand-
punt dat hogere overheidsuitgaven investerin-
gen door de privésector (waarvan is aangetoond 
dat deze zijn middelen efficiënter benut) kun-
nen verdringen. Zo geldt dat een grotere over-
heid een negatieve impact heeft op het BBP per 
capita. Dat blijkt ook uit deze recente bevinding 
van de Europese Centrale Bank. “De resultaten 
van het model tonen aan dat de omvang van 
de overheid duidelijk een negatief effect heeft 
op de groei.”66

De positieve coëfficiënten van investeringen als 
aandeel van het BBP en handel als een aandeel 
van het BBP sluiten aan bij de economische 
theorie die zegt dat hogere investeringen en 
meer openheid van handel onmiddellijk zorgen 
voor een hoger BBP. De negatieve coëfficiënt 
van de vertraagde waarde van investeringen van 
het BBP kan worden verklaard door de variatie 
van de conjunctuurcyclus.

DIAGNOSTISCHE TESTS

In dit gedeelte vatten we de gegevens samen 
van de diagnostische tests die na de schatting 
plaatsvonden en die de keuze van de instru-
mentale variabelen hebben ondersteund.

De eerste test (tabel 4) bepaalt of de instru-
menten geldig zijn door te onderzoeken of de 
omstandigheden van het moment significant 
afwijken van nul. Deze veronderstelling is nood-
zakelijk voor een consistente schattingsmetho-
de. De test wordt niet verworpen bij 1% signi-
ficantie, wat suggereert dat de instrumenten 
geldig zijn.

De Arellano-Bond-test voor seriële correlatie van 
de foutterm εi,t, die hieronder wordt vermeld, 
toont aan dat het niet mogelijk is om de nul-
hypothese van geen seriële correlatie van zowel 
orde 1 als orde 2 in de fouten op een significan-
tieniveau van 1% te verwerpen, wat impliceert 
dat de foutterm geen seriële correlatie vertoont.

Om tot slot de robuustheid van de 
reclamecoëfficiënt te testen, werd de regressie 
gerund op een variatie van specificaties 
en subsets van de data, waarbij robuuste 
standaardfouten werden geïmpliceerd. De 
coëfficiënt bleef voor deze specificaties en 
steekproeven binnen het bereik van 0,03 tot 
0,08, wat een zeer geringe variatie betekent. De 
subsets omvatten:

• Tests op alle OESO-landen;

• Tests op verschillende subsets van jaren (met 
uitzondering van jaren bovenaan en onderaan 
de dataset) en verschillende combinaties;

• Tests op verschillende specificaties van de 
gebruikte instrumentele variabelen.

66  Economic performance and government size’, Working Paper Series No.1399, November 2011, European Central Bank – http://www.ecb.int/pub/pdf/acpwpa/
ecbwp1399.pdf

Tabel 4: Sargan-test voor overidentificerende beperkingen

Sargan-test voor overidentificerende beperkingen

Ho: voor overidentificerende beperkingen zijn geldig 

Chi2(36)=52.33

Prob > chi2 = 0.038

Tabel 5: Arellano-Bond-test voor seriële correlatie

Arellano-Bond-test voor seriële correlatie 

Arellano-Bond-test voor nul autocorrelatie
in eerst gedifferentieerde fouten 

Orde z Prob>z

1 -2.23 0.026

2 -1.19 0.233

H0: Geen autocorrelatie 
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 B Bestaande schattingen uit het rapport van 
de RVDR/Deloitte bestrijken het totale aantal 
personen die:

• werkzaam zijn in reclamebureaus; en

• werkzaam zijn in mediacentra die 
reclameruimte op verschillende kanalen 
aanbieden.

Naast deze jobs wordt in de economische 
impactanalyse het aantal werknemers geschat 
dat betrokken is bij het in opdracht geven 

van reclame, net als het aantal jobs dat wordt 
ondersteund met de verkoop van reclame 
(bijvoorbeeld personen die worden tewerkgesteld 
om direct mailings te verspreiden of mensen die 
werken bij lokale kranten die afhankelijk zijn van 
reclame). 

Doordat de verschillende sectoren met elkaar 
verbonden zijn, kunnen de inkomsten die met 
reclame worden gegenereerd een rimpeleffect 
creëren en zo nog meer jobs in stand houden.

2.1. DE WERKGELEGENHEID BEREKENEN DIE WORDT GESTEUND DOOR RECLAME-INKOMSTEN

KANAAL / 
MEDIASECTOR

Bioscoop

Gedeeld 
door

Televisie

Totale reclame- 
inkomsten per sector

Inkomensgegevens 
verkregen door de Raad 

van de Reclame

Geschat gemiddeld 
inkomen per 

werknemer per sector

Totaal aantal 
banen rechtstreeks 
ondersteund door 

reclame-inkomsten

Geschatte 
arbeidsproductiviteit

Directe 
werkgelegenheids- 

effecten

Radio

Pers Out of home

Internet

/ =

Figuur 2: Algemene benadering van direct werkgelegenheidseffect 

Bron: Analyse van Deloitte 
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Bron: Analyse van Eurostat, RVDR, Deloitte. Opmerking: De totalen kunnen afwijken door het afronden. 

Mediasector/Kanaal

Bioscoop €37.833 165

1.064

649

4.951

2.277

6,836

15.942

€237.341

€324.642

€1.192.225

€521.960

€1.450.342

€3.764.344

Internet

Out of Home

Pers

Radio

Televisie

Totaal

Geschatte directe 
werkgelegenheid

(jobs)

Totale reclame-uitgaven 
in België 2014

(in € 1000)

Tabel 3: Werkgelegenheid door reclame-uitgaven 2014
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 B 2.2. DE WERKGELEGENHEID BEREKENEN VIA DE TOELEVERINGSKETEN EN DE BESTEDINGEN 
VAN DE WERKNEMERS

De volgende stap in het schatten van de 
tewerkstelling is het indirecte en afgeleide effect, 
waarbij wordt gekeken hoe de bovenvermelde 
reclame-inkomsten in de bredere economie 
voor werkgelegenheid zorgen. 

De ‘Input-Output’-tabellen of I-O-tabellen van 
Eurostat volgen de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de sectoren en de rest van de economie. 
Het is mogelijk om uit de I-O-tabellen 
multiplicators af te leiden die het verband 
tussen werkgelegenheid in een specifieke 
sector en de werkgelegenheid in de bredere 
economie samenvatten als een gevolg van de 
onderlinge afhankelijkheid van de sectoren. 

Het indirecte effect is het economische effect 
dat in de toeleveringsketen ontstaat voor de 
bedrijven die goederen en diensten aan de 
adverteerders leveren.

Het afgeleide effect is het economische effect 
dat ontstaat door de bestedingen van de 
mensen die in de reclamebureaus werken of 
van de leveranciers in de toeleveringsketen. Dit 
effect wordt gecreëerd door de lonen die de 
bedrijven (adverteerders en hun leveranciers) 
aan hun werknemers uitbetalen en die worden 
besteed in de economie.

Het indirecte en het afgeleide effect worden 
geschat door het directe economische 
effect te vermenigvuldigen met een factor 
(de ‘multiplicator’) om zo weer te geven hoe 
de oorspronkelijke uitgaven dankzij een 
rimpeleffect doordringen tot de rest van de 
economie, en door ratio’s over de toegevoegde 
waarde toe te passen. 68 De belangrijkste 
determinanten van de omvang van de indirecte 
en afgeleide effecten zijn:

• Sterkte van de toeleveringsketen van de 
economie: Hoe sterker de toeleveringsketen, 
hoe meer input uit andere delen van de 
economie wordt gehaald. Dat leidt tot meer 
recycling van de oorspronkelijke uitgaven en 
zo ook tot een grotere versterking van het 
directe economische effect. 

• De marginale neiging van de gezinnen om te 
consumeren: Hoe hoger de consumptie van 
de huishoudens, hoe hoger het verbruik dat 
verder wordt doorgesluisd naar de economie. 
Op zijn beurt leidt dat weer tot sterkere 
afgeleide en indirecte effecten.

• Economische activiteit die de economie 
verlaat: Hoe meer bedrijfswinsten en 
consumptie de nationale economie verlaten 
telkens als middelen opnieuw worden 
uitgegeven, hoe minder inkomsten worden 
gerecycled in de lokale economie. Dat 
resulteert in een zwakker afgeleid effect.

68 Multipliers of Belgian economies are derived using standard I-O analysis approach, with data extracted from Eurostat. 
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Het directe werkgelegenheidseffect wordt 
geschat op basis van de reclame-inkomsten en 
de gemiddelde arbeidsproductiviteit per kanaal. 
De reclame-inkomsten per sector komen uit het 
uitgavenrapport van de RVDR.67 

De gemiddelde arbeidsproductiviteit wordt 
gemeten als de gemiddelde inkomsten die 

worden gegenereerd per medewerker in de 
mediasector. Dit wordt geschat op basis van 
Eurostatgegevens: de totale output gedeeld door 
de totale tewerkstelling per sector. De totale 
reclame-inkomsten verdelen door de gemiddelde 
inkomsten per werknemer levert het geschatte 
aantal jobs op dat nodig is om het bedrag van de 
inkomsten in de sector te genereren. 

67 De WARC-databank geeft ook de gegevens over de reclame-uitgaven per sector en die cijfers lagen grotendeels in de lijn van de cijfers van de RVDR. 
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Bron: Analyse van Eurostat, RVDR, Deloitte. Opmerking: De totalen kunnen afwijken door het afronden. 

Mediasector/
Kanaal

Geschatte directe 
werkgelegenheid

(jobs)

Geschatte 
indirecte en 

afgeleide 
werkgelegenheid

(jobs)

Totale 
werkgelegenheid

(jobs)

Indirecte en 
afgeleide 

multiplicator 
(type II)

Bioscoop 165

1.064 2.174 3.238 3,04

3,50

3,18

2,93

2,75

2.270

15.752

6.669

18.831

47.244

1.621

10.801

4.392

11.995

31.301

649

4.951

2.277

6.836

15.942

318 483 2,93

Internet

Out of home

Pers

Radio

Televisie

Totaal

Tabel 2: Bredere werkgelegenheid die wordt ondersteund door indirecte en afgeleide effecten
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2.3. POTENTIËLE OVERLAPPING VAN RAMING WERKGELEGENHEID

De analyse van de jobs die worden ondersteund 
door reclame-inkomsten is zo ontworpen dat ze 
een aanvulling vormt op de bestaande schattin-
gen van de RVDR en de UBA. In de gegevens 
over reclame-uitgaven worden de commissies 
van reclamebureaus meegeteld, zodat er een 

zekere mate van dubbeltelling mogelijk is wan-
neer het gaat om de jobs in reclamebureaus. 
Zoals geschat door de RVDR zijn er ongeveer 
1.400 jobs bij agentschappen, wat in de con-
text van het totale aantal jobs niet als significant 
wordt beschouwd. 
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