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MDB 2013: HET TACTISCHE JAAR 

Publicatie van de eerste versie (een tweede, eind februari, zou tot kleine 

nuances kunnen leiden) van de Nielsen-gegevens (ex-MediaXim) over de 

waarde van de media-investeringen in België; deze versie werd afgesloten 

in december 2013. Deze situatieschets kan geruststellend lijken: er is een 

lichte groei, die overeenstemt met bepaalde indicaties over het netto 

verloop van de markt. 

 
In een 

notendop:  

• Wat de MDB-barometer in nominale cijfers betreft, zijn 

er uiteindelijk veel media die erop vooruit gaan in 

2013: ze winnen allemaal, op de tijdschriften, de gratis 

lokale pers en de affichage na. 

• Ondanks een achteruitgang in haar marktaandeel, 

blijft de televisie veruit het meest gebruikte medium in 

België. Van hun kant winnen de dagbladen, de radio 

en het internet bij de courante gegevens aan aandeel. 

• In constante termen ziet het beeld er niet echt anders 

uit: in courante cijfers gaat de Belgische mediamarkt 

er met iets meer dan 2% op vooruit, in constante 

cijfers komen wij uit op +1,6%. 

• Distributie, financiën en media zijn de sectoren die in 

2013 hun zichtbaarheid het meest hebben verhoogd. 

Omgekeerd hebben de overheden –verplicht door 

beperkingen- en sommige FMCG-sectoren hun 

draagvlak drastisch ingeperkt. 

• Aan de top van de adverteerders verandert niets, met 

het kwartet P&G, Unilever, d’Ieteren en PSA. Pas 

verderop stellen wij aanzienlijke bewegingen vast. 

• 2014 zou het jaar van het herstel zijn. Met een tweede 

jaarhelft 2013 dat veel beter was dan de eerste, kan 

de dynamiek van de Nielsen-gegevens inderdaad een 

opleving doen verhopen. 
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Een in het beste geval stabiele mediamarkt 

 

Wat het nettoverloop van de Belgische mediamarkt 
betreft, is het antwoord sterk verschillend. 
De gecumuleerde cijfers voor 2013 van de mediabureaus 
verenigd bij United Media Agencies (UMA) maken in hun 
meest complete versie gewag van een lichte stijging, met 
0,9%, tegenover 2012. Een zeer bescheiden cijfer, gelijk 
aan de media-inflatie, die wij ramen op +0,9% in 2013, 
en dat de algemene inflatie, door het Federaal 
Planbureau geraamd op 1,1%, niet goedmaakt. 

  
Een andere raming, uitgevoerd door GroupM, plaatst de totale waarde van 

de Belgische markt in het rood: -4% tegenover het voorgaande jaar, dat 

zelf een achteruitgang kende ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Vergeleken met onze buren zou België zich echter nog aardig uit de slag 

trekken: alle landen van de Europese Unie samen gaan met 5% achteruit 

(5,7% voor de landen van de eurozone). Kortom, in recessie, maar 

minder dan de anderen 1. 

 
                                    
1 Wij maken van de gelegenheid gebruik om de positie van Griekenland in onderstaande grafiek te 
relativeren: ja, de mediamarkt gaat er in 2013 fors op vooruit, maar dat is de eerste keer na 5 jaren 
van zeer zware recessie, op een markt waarvan de waarde  meer dan gehalveerd werd sinds 2006! 
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Aangezien de gegevens van GroupM in het najaar van 2013 werden 

bijeengebracht (het rapport werd in december gepubliceerd), is de 

situatieschets misschien somberder dan mocht ze aan het einde van het 

jaar zijn opgemaakt, want de dynamiek van de laatste twee kwartalen van 

2013 was gunstiger (zie hierna). Maar gezien de economische context zou 

2013 in ieder geval toch niet echt een jaar van groei kunnen zijn. 

2% beter, ondanks alles 

Als maatstaf van het reclamevolume en met een 
tariefvalorisatie die geen rekening houdt met 
kortingen en zelfs niet met de eenvoudige toepassing 
van de algemene verkoopsvoorwaarden van de 
media, vertoont de database Nielsen-MDB in 
nominale waarden een relatief lichte stijging van 
het totaal. Gevaloriseerd op een totaal van 3,7 
miljard in 2013 is de Belgische mediamarkt, bekeken 
door de ogen van MDB, er licht op vooruit gegaan ten 
opzichte van de 3,6 miljard van 2012. De 
neutralisatie van de nominale groei-effecten matigt 
de groei tot +1,6%, en houdt daarbij tegelijk 
rekening met de perimeterwijzigingen en de 
tariefinflatie. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Source: CIM MDB – Adstat Nielsen. Constant indexes = Space estimates (*) Missing data 

in current value 

De tijdschriften en gratis reclamekranten, alsook de out-of-home, kregen 

in 2013 zware klappen. Voor de affichage is het vooral de berekening bij 

een constante perimeter die een invloed heeft op het jaarverloop. In detail 

komt het hierop neer: 

Medium/value in thd 2011 2012 2013 Current 2013/2012 Constant 2013/2012

Newspapers 761.158 745.042 802.621 7,7% 4,9%

Magazines 274.001 262.631 258.059 -1,7% -5,3%

Free local press 140.774 142.592 124.428 -12,7% -7,0%

OOH * 294.119 312.708 309.697 -1,0% -4,1%

TV 1.453.904 1.446.358 1.459.729 0,9% 1,5%

Radio 445.246 465.715 484.612 4,1% 5,5%

Cinema 30.927 32.950 37.696 14,4% 7,1%

Internet * 188.777 200.986 212.120 5,5% 4,2%

Grand Total 3.588.906 3.608.982 3.688.964 2,2% 1,6%
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- Voor de tijdschriftenpers wordt de nominale daling gematigd tot -

1,5% door de neutralisatie van de titels die niet in de beide MDB-

edities voorkomen, maar het medium wordt vooral benadeeld door 

een stijging van het tarief van het referentieformaat (een 

vierkleurenpagina) met  +3.8%. 

- De gratis regionale pers lijdt zowel door de context alsook door 

de verandering van Passe-Partout in Rondom Nieuwsblad in het 

noorden en van l’Avenir Proximag in het zuiden van het land. Een 

andere titel, een andere redactionele formule en een andere 

periodiciteit: genoeg ingrediënten bij elkaar voor een moeilijk jaar, 

waarin deze twee titels 20% aan MDB-waarde verliezen ten opzichte 

van Passe-Partout. De gratis regionale pers haalt daarentegen 

voordeel uit zijn gematigde tarieven: met een daling van 5,7%, 

wordt het jaarverloop in constante termen gemilderd tot -7%. 

- De affichage blijft in 2013 in courante waarden vrijwel stabiel in 

vergelijking met 2012. Deze stabiliteit is des te duidelijker wanneer 

wij de ontbrekende gegevens van eind december 2013 ramen voor 

sommige "out-of-home"-dragers. Een tariefstijging die op basis van 

de MDB-gegevens op +3,6% wordt geschat, haalt de constante 

gegevens evenwel naar beneden.  

 

Andere media komen beter uit het moeilijke jaar 2013.  

- In constante termen bedraagt de waardestijging van de campagnes 

in de  bioscoop 7%: de mediatarieven stegen in 2013 immers met 

maar liefst 7,3% en dus wordt deze inflatie tenietgedaan.  

- Bij het internet, met een perimeter van constante sites en een 

raming van de ontbrekende gegevens voor sommige sites van de 

regie Trustmedia, gaat de markt er met 7,6% op vooruit. Het in 

aanmerking nemen van de prijsstijging voor de ruimtes (methode 

UMA 2) "slankt deze ratio af" met 3,4%, waardoor het medium 

internet tot een meer bescheiden +4,2% wordt teruggebracht in de 

MDB-perimeter, die - ter herinnering - niet het gehele spectrum van 

de digitale communicatie omvat. 

- De televisie boekt een zeer lichte vooruitgang, zelfs wanneer 

enkele nieuwe zenders worden weggelaten die in 2013 in de 

gegevens zijn verschenen (Libelle TV, National Geographic FR, Op12 

                                    
2 Zie "Evolutie van de ruimtekost  in de reclame van 2007 tot 2012 -Evolution des coûts de l'espace 
publicitaire de 2007 à 2012". http://www.uma.be/documents/cost_advertising_2012.pdf. 
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of Studio 100). Maar vooral de kostprijsdaling van de gemiddelde 

spot 30", berekend volgens de methode UMA 3 (-0.6%) doet 

besluiten tot een lichte maar onbetwistbare stijging, met +1.5%, 

voor de waarde van het medium.  

- De radio laat nogmaals zijn dynamisme blijken, wat des te 

belangrijker is aangezien ook hier de brutotarieven waarmee de 

mediaplannen in MDB worden gevaloriseerd met 1,5% afnemen. 

Door de toename van de nominale waarde te combineren met de 

tariefdeflatie, komen wij uit bij een stijging in constante waarden 

van het medium radio, die een zeer dynamische +5,5% laat zien. 

De radio is ook, over het geheel genomen, verantwoordelijk voor 

42% van de totale waardestijging van de mediamarkt in constante 

termen.  

- Met een correctie van de tariefaanpassingen (+2.8% in 2013 

tegenover 2012 voor een ¼ pagina 4), vertonen de dagbladen nog 

een waardestijging van bijna 5%, die in verband moet worden 

gebracht met het dynamisme van sommige adverteerders (zie 

hierna). De valorisatie van het dagbladmedium vormt het grootste 

groeipotentieel: 60% van de vooruitgang op jaarbasis van de 

Belgische mediamarkt is afkomstig van de dagbladpers, zijn bijlagen 

en ook de weekbladen in krantvorm waaruit deze categorie bestaat 

(De Zondag, 7 Dimanche en Krant van West-Vlaanderen maken 

daar eveneens deel van uit). 

 

De marktontwikkelingen tonen aan dat de adverteerders over het 

algemeen de voorkeur lijken te hebben gegeven aan flexibele 

oplossingen (de dagbladpers wordt soms van de ene dag op de andere 

gereserveerd) en tactische acties op korte termijn. Dit hoeft niet te 

verbazen in een op economisch vlak gespannen jaar. Wij zullen trouwens 

zien dat het feit dat de distributie goed standhoudt volledig overeenstemt 

met deze visie waarin de korte termijn de voorkeur krijgt: voor een 

retailer telt in de eerste plaats het meetbare en snelle rendement van de 

actie.   

                                    
3 Zelfde referentie als voor het internet: http://www.uma.be/documents/cost_advertising_2012.pdf. 
4 Voor alle titels samen en voor het gemiddelde van de in de categorie "dagbladpers" gebruikte 
formaten voor de dragers die deze methode rechtvaardigen, bedraagt het gemiddelde 
advertentieformaat berekend over 12 maanden van januari tot november 2013 over het algemeen 
30% van de totale oppervlakte. Het formaat ¼ pagina dat hier in aanmerking wordt genomen, 
benadert dus het dichtst deze gemiddelde waarde. 
. 
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Een meer constante tweede jaarhelft 

In « courante termen » zijn de marktaandelen van de media niet 

fundamenteel veranderd. Wij willen er natuurlijk nogmaals op wijzen dat 

Nielsen de digitale media slechts gedeeltelijk covert: zij beperken zich tot 

de "display"-reclame bij de Belgische regies, dus zonder vermelding over 

de wereldwijde spelers zoals Google (inclusief Youtube), Facebook of de 

overige sociale netwerken. Het is zelfs niet eens zeker of het geheel van 

de online verspreide video's op de Belgische websites in aanmerking 

worden genomen.  

Wat de gevolgde media en de MDB-
perimeter betreft, merken wij een 
vooruitgang op voor de radio, het 
internet en de bioscoop. Ondanks 
een verlies in relatieve cijfers, 
behoudt de televisie - veruit - haar 
statuut van het medium dat het 
meest wordt gebruikt door de 
adverteerders in België.  
 

Het marktaandeel van de 
tijdschriften zou idealiter met iets 
minder dan twee punten moeten 
worden verhoogd, rekening 
houdend met de waarde van de 
campagnes in de magazinebijlagen 
van de dagbladen (De Standaard 
Magazine, Nina, Victoire of ook 
Sabato,om er slechts enkele te 
noemen): objectief bekeken 
bevinden die zich buiten de 
dagbladsfeer. 
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In courante waarde laat het verloop van de investeringen op maandbasis 

ons verscheidene maanden een globaal tekort zien, met de maanden 

januari, februari en april die zelfs worden gekenmerkt door een algemene 

recessie en vrijwel alle media in het rood. Pas in juni 2013 keert de 

tendens globaal genomen om: vanaf dan eindigt enkel nog de maand 

oktober op een lagere waarde dan die van het voorgaande jaar. November 

en december zijn zelfs bijna unaniem positief: vrijwel alle 

mediacategorieën worden op dat ogenblik opnieuw meer gebruikt door de 

adverteerders, vooral dan de televisie en de dagbladen. Wij kunnen 

eveneens zien dat de laatste maanden van het jaar ook goed lijken te zijn 

geweest voor de digitale media, met uitzondering van oktober.  

Deze tendens komt trouwens goed overeen met een verbetering van de 

conjunctuurindicatoren, in het bijzonder de curve van het 

consumentenvertrouwen dat in 2013 maand na maand sterker werd.  
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Ruimer bekeken (in absolute cijfers, over vier jaar) stellen wij vast dat de 

televisie de meest regelmatige maandelijkse uitsplitsing vertoont. De radio 

volgt een minder harmonieuze curve, met een tweede jaarhelft 2013 in 

topvorm ten opzichte van de voorgaande jaren. De pers laat een vrij 

regelmatige maandelijkse uitsplitsing zien. En dat is helemaal niet het 

geval voor de out-of-home (opgelet: in december 2013 ontbreken enkele 

gegevens): een deel van de schokken in de maandelijkse curven is 

wellicht toe te schrijven aan de "geldigheidstermijn" van de affichage. Om 

duidelijk te zijn: de waarde van de campagnes wordt op maandag 

"vastgelegd". Als die maandag aan het einde van de maand valt, worden 

de budgetten aan die maand toegewezen, terwijl de reclameactiviteit in 

hoofdzaak de nieuwe maand betreft . De opmerking geldt normaal gezien 

niet voor het internet, waar de gewoonlijk per dag opgesplitste 

investeringen nog geen precieze seizoensgebondenheid lijken te vertonen, 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld de audiovisuele media.  
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Financiën en distributie op kop 

In 2013 zijn de significante "macrosectoren" met de grootste 

vooruitgang met name de dierenverzorging, de distributie en dan 

de groep cultuur-toerisme, telecom en het aggregaat gezondheid-

welzijn.  

  

Omgekeerd laten de meeste sectoren van de convenienceproducten 

een achteruitgang optekenen: hygiëne-schoonheid wordt het zwaarst 

getroffen, ook de voedingssector lijdt en de kleinste achteruitgang betreft 

het onderhoud voor huis en kantoor. De tegengestelde trajecten van de 

fabrikanten (de convenienceproducten, dalende zichtbaarheid) en de 

distributeurs (stijgende mediawaarde) is vrij kenmerkend voor de druk die 

op de FMCG wordt uitgeoefend: enerzijds vergt de verspreiding in 

grootwarenhuizen zeer gematigde prijzen, en anderzijds nemen de 

productiekosten toe, en beide facturen drukken op de marges. Resultaat: 

de communicatie is de dupe want de media-investeringen worden 

verminderd, waarbij in deze vergelijking enkel het segment "petcare" 

gespaard blijft.  

De bevriezing van de elektriciteitsprijzen aan het begin van 2013 is 

wellicht een verklaring voor een zekere futloosheid bij de adverteerders in 

het aggregaat energie-brandstoffen, die zich in 2012 nochtans zeer 

dynamisch hadden getoond. Daarentegen is de nagenoeg stabiele situatie 

bij de groep "diensten" het gevolg van een sterke vermindering in de 

communicatie van de overheden en de verenigingen die werd 

gecompenseerd door een sterk dynamisme bij de financiële adverteerders. 

De stijging bij de categorie "telecom" is vooral op rekening te schrijven 

van de "challenger" operatoren, zoals wij verderop zullen zien. 
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Source: CIM MDB – Adstat Nielsen. Current data 

Onderstaande grafiek geeft, per sector, de grootste bijdragen weer tot het 

jaarverloop 2013 ten opzichte van het voorgaande jaar. De categorieën 

die verantwoordelijk zijn voor de grootste waardeverliezen behoren 

voornamelijk tot de Belgische overheden, onder druk van de verlaging van 

de tekorten, de verenigingen en federaties (wellicht geconfronteerd met 

opeenvolgende subsidieverminderingen) en vrij veel FMCG-sectoren, 

zonder de kledingindustrie nog te tellen.  

 

 

 

Ecocgroup / value in thd € 2011 2012 2013 Index 2013/2012 Contribution to growth

CULTUR, TOURISM, LEISURE, SPORTS 874.478 874.219 924.233 106 63%

RETAIL 550.807 568.418 607.393 107 49%

FOOD 470.144 450.553 442.640 98 -10%

SERVICES 401.715 436.781 441.014 101 5%

TRANSPORT 379.289 379.073 390.082 103 14%

HYGIENE-BEAUTY 281.948 269.867 255.425 95 -18%

TELECOM 173.133 164.575 175.148 106 13%

HOUSEHOLD+OFFICE EQUIPMENT 161.382 164.161 162.817 99 -2%

HOUSEHOLD+OFFICE CLEANING 87.492 86.784 84.011 97 -3%

HEALTH - WELLNESS 74.561 72.726 76.778 106 5%

CLOTHES & RELATED 74.671 68.167 59.263 87 -11%

ENERGY-FUEL 43.850 57.672 51.922 90 -7%

PETCARE 10.844 10.503 12.673 121 3%

CORPORATE 4.466 4.981 3.212 64 -2%

OTHER 127 501 2.352 469 2%
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De sectoren die, daarentegen, de mediamarkt naar boven tillen, behoren 

tot de distributie –niet alleen van voedingsmiddelen -, tot de groep 

"banken-kredietinstellingen-verzekeringen", tot de media zelf via hun 

gekruiste promoties, het toerisme en de autosector. Wij merken niettemin 

op dat twee FMCG-sectoren een positieve impact hebben: bieren en 

alcoholvrije dranken.  

 

Wat de rangschikking van de adverteerders betreft, blijft het drietal aan 

de top ongewijzigd: ondanks een daling van hun zichtbaarheid in de 

media, blijven zowel P&G als Unilever standhouden op de eerste twee 

plaatsen. Net als in 2012 worden zij gevolgd door de auto-importeurs 

d’Ieteren en PSA. Coca-Cola en Reckitt Benckiser gooien vervolgens de 

rangorde overhoop door Belgacom (dat nu zeker reeds sinds enkele jaren 

gestaag achteruit boert) en l'Oréal  "eruit te zwieren".  

De adverteerders in de autosector laten bijwijlen forse 

stijgingspercentages zien: Ford +47%, Volvo Cars +30% of General 

Motors +23%, of over het algemeen positieve cijfers, met als enige 

uitzondering de groep Renault-Nissan en Daimler Benz, van wie de 

zichtbaarheid in de media afneemt.  

Bij de "retail " zijn er grote stijgingen voor Ikea (+51%), Colruyt (+23%) 

of Carrefour (+19%), of meer bescheiden toename voor Metro 

(voornamelijk Mediamarkt +6%). Lidl stabiliseert op een zeer hoog 

niveau. Kortom, de distributie is goed bezig!  

De financiële adverteerders van de top 50 bevestigen een reeds in 

2012 waargenomen tendens  en laten allemaal stijgingspercentages van 

meer dan 10% optekenen, gaande van het meest bescheiden ING (+11%) 

tot een zeer spectaculaire +61% voor Axa, zonder evenwel alle grote 

marktspelers te vergeten: BNP-Paribas, Belfius en KBC, noch de holding 

Crédit Mutuel, die met veel trompetgeschal Beobank lanceerde en tegelijk 

het draagvlak voor BKCP of Fortuneo inperkte. 
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Meer uiteenlopende tendensen in de wereld van de telecom: wij hadden 

het al over het wegzakken van Belgacom (-7%), terwijl ook andere 

spelers – zoals Mobistar (France Télécom) of Telenet - een daling laten 

zien. Sterk dynamisme daarentegen bij Base (+52% indien onze 

vergelijking met het Base van vroeger, binnen KPN, correct is) en Tecteo 

dat goed standhoudt (+8%). 

De sector van de media deed het op het vlak van de zichtbaarheid 

eveneens uitstekend: tussen de bescheiden +1% van De Persgroep en de 

forse +12% bij Rossel, gaan alle grote media-adverteerders erop vooruit 

ten opzichte van 2012. 

Wat de FMCG betreft, lopen de tendensen uiteen: sommige adverteerders 

lijken op anticyclische manier te investeren: dat lijkt het geval te zijn voor 

Reckitt Benckiser en Coca-Cola, die wij al eerder noemden, net als voor 

Nestlé. Maar het geheel gaat veeleer de slechte richting uit.  

 

Zoals wij dat eerder al deden, werd de MDB-adverteerder 

"Gemeenschappen en gewesten" verdeeld tussen de verschillende 

Belgische deelstaten die ertoe behoren: de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse Gemeenschap, de (nieuwe)  Federatie Wallonië-Brussel, het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Zonder die 

opsplitsing zou deze weinig relevante groep op de 14de plaats staan in de 

rangschikking van de adverteerders. 

. 
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Source: CIM MDB – Adstat Nielsen. Current data. (*) vs Kraft Foods 2011-2012 (**) part of KPN 2012-2013 

Rank Advertiser group/value in thd € 2011 2012 2013 Evolution 2013/2012 Rank 2012

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 126.917 125.637 107.240 -15% 1

2 UNILEVER 112.478 101.380 78.409 -23% 2

3 D'IETEREN GROUP 65.588 63.416 68.125 7% 3

4 PSA PEUGEOT CITROEN 58.260 58.067 60.317 4% 4

5 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 54.005 51.780 59.745 15% 7

6 RECKITT & BENCKISER 41.690 46.348 58.246 26% 9

7 L'OREAL GROUP 52.527 52.135 53.055 2% 6

8 BELGACOM GROUP 61.023 57.223 53.036 -7% 5

9 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 54.492 48.123 52.410 9% 8

10 COLRUYT GROUP 25.759 31.388 38.594 23% 16

11 LIDL & CO 26.890 38.139 37.829 -1% 11

12 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 44.144 42.088 36.589 -13% 10

13 LOTERIE NATIONALE 35.412 34.033 36.432 7% 13

14 MONDELEZ INTERNATIONAL * 35.709 35.324 35.597 1% 12

15 ROULARTA MEDIA GROUP 32.421 32.924 33.908 3% 14

16 DE PERSGROEP 39.764 32.536 32.728 1% 15

17 BNP-PARIBAS 19.619 23.479 32.706 39% 28

18 GENERAL MOTORS CORP. 23.521 25.621 31.452 23% 22

19 CORELIO GROEP 31.940 28.565 30.656 7% 20

20 CARREFOUR GROUP 21.893 25.284 30.145 19% 25

21 TELENET GROUP HOLDING 33.086 28.851 28.700 -1% 18

22 SANOMA MAGAZINES FINLAND 25.886 26.673 28.185 6% 21

23 DAIMLER BENZ GROUP 22.973 30.166 27.881 -8% 17

24 CLT-UFA 22.641 25.394 27.807 10% 24

25 BELFIUS BANQUE & ASSURANCES 21.394 27.754 30% 33

26 FRANCE TELECOM 27.753 28.807 27.232 -5% 19

27 TECTEO 24.142 24.553 26.470 8% 27

28 ING GROEP 21.609 23.337 25.858 11% 30

29 NESTLE GROUP 23.956 23.388 24.948 7% 29

30 BMW GROUP BELGIUM 23.775 20.059 23.516 17% 35

31 VRT 23.592 22.280 23.076 4% 31

32 METRO GROUPE 19.998 21.425 22.680 6% 32

33 FORD AUTOMOTIVE GROUP 18.574 15.222 22.369 47% 43

34 DANONE GROUP 26.833 25.024 22.279 -11% 26

35 BASE COMPANY ** 9.632 13.289 20.218 52% 52

36 20TH CENTURY FOX 17.259 15.340 19.117 25% 42

37 KBC GROUP 14.793 15.390 18.919 23% 40

38 MARS INCORPORATED 21.636 20.200 18.183 -10% 34

39 BEIERSDORF 17.881 17.479 17.831 2% 37

40 VLAAMSE GEMEENSCHAP 12.646 13.017 17.116 31% 57

41 ROSSEL 13.080 15.017 16.879 12% 44

42 JOHNSON & JOHNSON 18.172 15.367 16.760 9% 41

43 AXA GROUP 14.357 10.375 16.668 61% 70

44 MEDIABEL 13.220 14.861 16.050 8% 45

45 GEELY SWEDEN AB (VOLVO CARS° 14.385 12.284 16.019 30% 60

46 CREDIT MUTUEL GROUP 5.042 11.645 16.002 37% 62

47 TOYOTA BELGIUM 11.395 13.627 15.761 16% 49

48 SONY GROUPE 14.758 18.834 15.576 -17% 36

49 IKEA BELGIUM 15.009 10.061 15.181 51% 71

50 SAMSUNG 12.442 16.414 15.090 -8% 38
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Steeds meer in het noorden 

Het jaar 2013 bevestigt zonder ommekeer een ernstige tendens: een 

verdeling van de investeringen die het noordelijke landsdeel bevoordeelt. 

Met 61% van de waarde van de commerciële adverteerders 5 neemt het 

noorden van het land een aandeel voor zich dat groter is dan zijn gewicht 

in de referentiepopulatie (57%). Zoals blijkt uit het meerjarenverloop is 

de situatie niet nieuw, maar lijkt het verschil groter te worden.   

 

Het grootste verschil tussen de gewesten doet zich voor bij de televisie: 

het noordelijke landsdeel vertegenwoordigt er herhaaldelijk 2/3 van de 

totale investeringswaarde.  

                                    
5 Hier uitgezonderd de sectoren media, uitgeverijen, (jaar)beurzen, evenementen-shows en 
verenigingen, om zich te concentreren op  de adverteerders met rechtstreeks commerciële doeleinden 
, van wie de media-investeringen niet op uitwisselingen berusten.  
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Is deze onevenwichtige situatie ideaal? Normaal gesproken zouden de 

budgetten aan de gewesten moeten worden toegewezen op basis van drie 

factoren: de noodzakelijke kosten, de omvang van de beoogde populaties 

en de waarde van ieder element van deze doelgroepen 6, waarbij de 

waarde eveneens moet worden begrepen als de respons op de 

reclamecampagnes. Vanuit het oogpunt van de waarde van de merken 

zou het in ieder geval een vergissing zijn zones buiten beschouwing te 

laten, want volgens een erkend expert is het omvatten van ALLE 

consumenten een van de eerste marketingregels 7. Kortom, de naar het 

noorden overhellende onevenwichtige situatie zou zich niet verder mogen 

doorzetten.  

 

Op weg naar een heropleving? 

Noord of zuid: wordt 2014 het jaar van de heropleving? De macro-

economische indicatoren wijzen er op: gestage stijging van de index van 

het consumentenvertrouwen, verwachte toename van de 

bedrijfsinvesteringen (+3%, na een jaar van stagnatie), vooruitzicht van 

een economische opleving, enz. De positieve tekenen stapelen zich op in 

deze context. 

GroupM (zie hierboven) verwacht een voorzichtige stabilisering van de 

Belgische mediamarkt in 2014.  

 

                                    
6 Simon BROADBENT. When to advertise. Admap Publications, 1999, p.104. 
7 "Reach across geographical space, time and situations": fragment uit een hoofdstuk met als titel 
"Seven simple rules for marketing", waarvan de eerste luidt: "Rule 1: reach". Bron: Byron SHARP. 
How brands grow. What marketers don’t know. Oxford University Press, 2010, pp. 201-202. 
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Binnen de context van een meer gunstige conjunctuur (raming van het 

Planbureau: de Belgische economie zou in 2014 met 1,4% moeten 

vooruitgaan, tegen 0,2% in 2013 8), en gezien de relatieve 

overeenstemming tussen het verloop van de MDB-waarde en het 

kwartaalverloop van het BBP, weergegeven in bovenstaande grafiek, is 

het waarschijnlijk dat de mediamarkt in 2014 met meer vooruitgaat dan 

met de bescheiden 2% van 2013. Natuurlijk mogen wij evenwel niet 

verwachten dat alle media in België in gelijke mate van deze opleving 

zullen profiteren.  

                                    
8 Federaal Planbureau, Perscommuniqué 12/02/2014,  p.3  
http://www.plan.be/admin/uploaded/201402121510340.PC_budget_20140212_NL.pdf 


