
De crisis, we hadden er ons aan verwacht. Ze liet zich vooral gevoelen tegen eind 2008 waar een 

zichtbare rem op de media-investeringen werd gezet. Maar het jaar 2008 was niet volledig kommer 

en kwel, zoals is gebleken uit de kwantitatieve gegevens van CIM MDB1. Toegegeven, bij constante 

verhoudingen is de vooruitgang van de mediamarkt (heel) flauwtjes: amper meer dan 1% “bruto 

verspreide” waarde. Wie zich wil wagen aan netto ramingen, zoals het World Advertising Research 

Centre, moet een achteruitgang vaststellen van meer dan 3% in 2008 in vergelijking met 2007. Gelukkig 

is er het digitale luik, dat nochtans werd onderschat door MDB, maar een mooie vooruitgang boekt en 

de markt naar boven trekt. Goed nieuws voor het web, alle experts blijken het erover eens dat de crisis 

de adverteerders ertoe gaat aanzetten om hun online aanwezigheid nog meer onder de loep te nemen.

CIM MDB 2008,       
minuscule vooruitgang

Zoals blijkt uit de vergelijking van de cijfers 

kent de bruto evolutie 2008 vs 2007 een 

lichte vooruitgang (minder dan 2%). De 

neutralisering van storende effecten 

(wegvallen van media, nieuwe titels of verkoopvormen voor 2008, 

tariefevolutie) vermindert deze evolutie met een half punt, waarmee 

ze belandt op +1,4%. Net uit het rood dus, hoewel sommige media 

weinig flatterende cijfers kunnen voorleggen.

+1% groei      
in constante waarde

1  Opgelet : alle uitgevoerde analyses zijn gebaseerd op de gegevens die begin februari 2009 zijn meegedeeld. Het komt vaak 

voor dat CIM de gepubliceerde gegevens nadien nog corrigeert (normaal gezien niet later dan de volgende maand). Er kunnen 

dus verschillen zijn (in principe miniem) tussen de hier vermelde waarden en de waarden die de komende weken beschikbaar 

zullen zijn.
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De ingrediënten voor de vergelijking op 

constante basis ? Die variëren afhankelijk 

van het medium.

•  Kranten : aftrek van de tariefevolutie 

geraamd op -10,6% in het document 

ACC-UMA (United Media Agencies) 

hieromtrent2.

•  Tijdschriften: incalculeren van de tarief-

inflatie (4,7%, nog steeds volgens de 

referentie ACC-UMA), maar ook annuleren 

van het (geringe) effect van 5 titels 

verdwenen uit de gegevens in 2008.

•  Affichage : gemeenschappelijk bereik 

tussen de cijfers voor 2007 en 2008 

(met toevoeging van Cineposter), maar 

toepassing van tariefinflatie ACC/UMA, 

+10% (cijfer per paneel en per dag).

•  Televisie : incalculeren van tariefinflatie 

(zelfde bron als voordien), i.e. +1,9%.

•  Radio : verrekening van een gemiddelde 

tariefverhoging van 0,5%.

•  Bioscoop : volgens ACC/UMA bedroeg de prijsinflatie van reclame 

in de bioscoop 1,6% in 2008, wat de groei beperkt maar deze 

niet tenietdoet.

•  Voor de gratis regionale pers is onze raming van de tariefinflatie, bij 

gebrek aan externe gegevens, 2% wat dit type drager nog meer 

afstraft in de MDB-rapporten.

•  Voor het internet, ten slotte, handelt de eliminatie (voor de 

vergelijking) over de commercialisering per klik en de aanwezig-

heid van een nieuwe regie in 2008 (Persgroep Online), wat de 

nominale aangroei met de helft beperkt. 

Let verder op : 

•  sommige gegevens omtrent affichage ontbreken, met name die 

van de regie Duchêne die voor de 10 eerste maanden van 2008 

(periode waarin ze aanwezig was) 2,7% van het ‘affichage’-totaal 

vertegenwoordigde ;

•  wat betreft de gratis streekpers zou je bij de catastrofale evolutie 

tijdens bepaalde maanden voor de regie First Media (25% van het 

totale medium in 2007) gaan denken dat bepaalde gegevens ont-

breken: van juli tot december 2008 zou deze regie meer dan 2/3de 

van zijn inlasvolume verloren zijn in vergelijking met dezelfde periode 

van het jaar ervoor.

Medium Value (thd EUR) 2008/2007

2006 2007 2008 Nominal 
growth

Constant 
basis

Newspapers 701,466 747,481 734,399 -1.8% +8.8%

Magazines 286,610 300,735 299,836 -0.3% -4.9%

Free local press 174,876 153,916 139,510 -9.4% -11.4%

Outdoor 226,557 238,782 249,456 +4.5% -10.8%

TV 1,071,170 1,161,345 1,204,612 +3.7% +1.8%

Radio 326,977 375,514 377,211 +0.5% 0.0%

Cinema 29,676 26,000 26,819 +3.1% +1.5%

Internet 46,520 84,923 116,044 +36.6% +15.5%

Total 2,863,851 3,088,694 3,147,887 +1.9% +1.4%

Bron: CIM MDB/Space ramingen - ACC/UMA

2  ACC-UMA “Evolutie van de kosten voor reclameruimte van 2003 tot 2008”. Handig om weten is dat de eenheid gebruikt voor 

deze evolutie de volledige pagina is, terwijl de adverteerders gemiddeld eerder een formaat van 1/3de pagina gebruiken. 

Ter info : de tariefevolutie 2008 voor een verwant formaat (1/4de pagina, om het eenvoudig te houden) bedraagt +2% in 

vergelijking met 2007.
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Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer 

van de Belgische markt in constante waarde 

(opgelet: in 2007 werden twee nieuwe 

media toegevoegd!). Na de negatieve 

groei in 2005 (  1%) en twee jaar bescheiden 

groei lijkt de markt opnieuw in te krimpen 

in 2008. 

Enkele andere elementen :

•  na een stijging van 5 jaar op rij blijft de radio opnieuw ter plaatse 

trappelen: de toekomst zal zeggen of die stilstand blijvend is

•  hoewel de groeiratio voor 2008 lager ligt dan dat van vorig jaar 

is het internet voor het tweede opeenvolgende jaar een echte 

groeivector voor de mediamarkt.

In vergelijking met 2001 is dit medium trouwens meer dan 

30% toegenomen in bruto waarde, zoals blijkt uit de zwarte lijn in 

onderstaande grafiek.

Yearly evolution constant value
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2008 is echter geen jaar dat volledig zwart 

kleurt: zoals blijkt uit onderstaande gra-

fiek was de maandevolutie (zonder inflatie-

correctie) slechts 4 maanden op 12 negatief. 

Na het uitbreken van de financiële crisis is 

het niet te verwonderen dat de maand november en december 

2008 een fikse terugval kennen in vergelijking met dezelfde 

periodes van het jaar voordien. Toch moet gezegd dat “de wereld 

niet is blijven stilstaan” in de media aan het einde van 2008.

Media investments evolution all media

Wat betreft marktaandeel is de meest specta-

culaire evolutie in relatieve cijfers toe te 

schrijven aan het internet : +34%, en dat terwijl 

de MDB-tool - nota bene - geen rekening 

houdt met de volledige webmarkt, zowel op 

het niveau van het aantal regies (er zijn er 

8 dit jaar, een meer dan in 2007) als op het 

niveau van de verkoopmethoden (enkel 

de “display”-reclame en de klikcampagnes, die slechts een zeer 

bescheiden waarde toegekend kregen). Aan de andere zijde van 

de ladder noteert de gratis streekpers het zwaarste verlies, -11% : in 

twee jaar is dit medium teruggevallen van 6 tot 4% marktaandeel. 

Voor de rest is het medialandschap stabiel : televisie blijft (veruit) het 

medium dat de adverteerders het meest gebruiken, gevolgd door 

de dag bladpers en de radio. Voor die laatste betekent 2008 het 

(voorlopige ?) einde van de continue groei van de voorbije jaren.

Internet andermaal reden      
tot feesten
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Evolution media shares 2008/2007 
current value

Onderstaande tabel bevat onze visie over 

de belangrijkste adverteerders op de 

markt. Die verschilt van het officiële klas-

sement. Want daar prijkt op nr. 1 een mis-

leidend samenraapsel dat door MDB wordt 

be stempeld als de “Federale Staat”, met de 

federale overheid (Federale Voorlichtings-

dienst, ministeries, Staatsbons, enz.), maar 

ook autonome overheidsbedrijven (De Post, 

de NMBS, de Nationale Loterij…) en zelfs, 

in totale contradictie met de benaming van deze “adverteerder”, 

de gefedereerde entiteiten, zoals de Franstalige Gemeenschap, 

de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

kortom, een hele reeks verschillende beslissingnemers die 

onderling geen enkel verband hebben behalve dan hun overheids- 

of semioverheidstatuut. Daarom hebben wij dit samenraapsel 

opnieuw uitgesplitst in verschillende componenten. Zo bevindt de 

Nationale Loterij zich op de 11e positie in onderstaand klassement 

als echt identificeerbare overheidsadverteerder. 

De top der adverteerders :         
motor van de media
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Gezien de waarderingsmethoden van MDB, 

dat de bruto reclamedruk bestudeert in 

plaats van de reële financiële waarde van 

reclame, zijn nog steeds 6 mediagroepen 

in bovenstaand klassement terug te 

vinden, terwijl we weten dat een groot deel 

van de reclame-inspanningen van dit type 

adverteerder via uitwisselingen van reclame-

ruimte gaat en niet via financiële stromen. 

Dat zijn nu eenmaal de regels van het spel. 

We zullen trouwens verder zien dat deze 

media enigszins hebben bijgedragen tot de 

marktgroei. 

Op de 24 “solvabele” adverteerders in deze tabel boeken er 16 

vooruitgang, hoewel die soms bescheiden is. We stippen daarbij 

een opwaartse trend aan bij adverteerders in de distributie sector, 

vooral Carrefour en Lidl, maar ook bij de zogenaamde “telco” 

adverteerders (vooral France Télécom i.e. Mobistar, Belgacom en 

Telenet). Er valt meer contrast te noteren bij de FMCG (maximaal 

contrast tussen bv. Reckitt Benckiser en l’Oréal), adverteerders uit 

de automobielsector en financiële adverteerders (sterke stijgingen 

bij Axa en ING, sterke terugval bij Fortis).

Rank Advertisers Value 2007 Value 2008 Rank 2007 Evolution

1 BELGACOM GROUP 76,326 82,948 2 +9%

2 PROCTER & GAMBLE BENELUX 85,788 79,063 1 -8%

3 UNILEVER 47,882 51,326 4 +7%

4 DANONE GROUP 60,249 50,181 3 -17%

5 VLAAMSE MEDIA 

MAATSCHAPPIJ

41,286 45,737 8 +11%

6 D’IETEREN GROUP 44,005 41,052 6 -7%

7 CARREFOUR GROUP 24,043 39,734 21 +65%

8 RECKITT & BENCKISER 31,782 39,209 10 +23%

9 CORELIO 44,469 38,421 5 -14%

10 PSA PEUGEOT CITROEN 37,367 32,946 9 -12%

11 LOTERIE NATIONALE 30,359 32,220 11 +6%

12 TELENET GROUP HOLDING 29,957 31,340 13 +5%

13 LIDL & CO 24,157 30,209 20 +25%

14 COCA-COLA 

BELGIUM-LUXEMBOURG

27,082 30,167 15 +11%

15 VRT 20,125 29,655 26 +47%

16 DE PERSGROEP 30,352 28,639 12 -6%

17 KRAFT FOODS 17,965 28,236 32 +57%

18 ROULARTA MEDIA GROUP 29,052 27,888 14 -4%

19 FRANCE TELECOM 23,002 27,817 22 +21%

20 L’OREAL GROUP 43,882 27,690 7 -37%

21 RENAULT BELGIQUE 

LUXEMBOURG

22,403 27,317 23 +22%

22 DAIMLER CHRYSLER BELGIUM 

LUXEMBOURG

25,686 27,170 17 +6%

23 FORD AUTOMOTIVE GROUP 25,296 25,333 18 0%

24 BMW GROUP BELGIUM 25,042 24,819 19 -1%

25 AXA GROUP 16,060 24,717 36 +54%

26 DELHAIZE LE LION 20,993 21,858 24 +4%

27 SANOMA MAGAZINES FINLAND 18,419 21,204 30 +15%

28 ING GROEP 14,605 21,079 44 +44%

29 FORTIS 27,010 20,301 16 -25%

30 NESTLE GROUP 18,564 20,281 29 +9%

Bron : CIM MDB/Space.



INHOUD SPAC’ MEDIA INVEST 2008 10

Onderstaande tabel klasseert de “macro-

sectoren” van MDB via orde van belang met 

hun waarde (per duizend euro), de evolutie-

index van die waarde in 2008 in vergelijking 

met vorig jaar en de bijdrage van elk ervan 

in de globale marktgroei. 

Net als vorig jaar wordt de ruimste bijdrage 

tot de globale evolutie geleverd door het 

samenraapsel “cultuur, toerisme, vrije tijd, 

sport”, dat vaak adverteerders groepeert 

wiens communicatie via uitwisseling van 

reclameruimte gebeurt. Concreet wordt 

de evolutie van deze groep grotendeels 

gedragen door evenementen (“manifestaties en voorstellingen” in 

de MDB-nomenclatuur), maar ook door de klassiekere categorie 

“spelen en speelgoed”. De bijdrage van de media in deze evolutie 

is neutraal.

Op de tweede plek wat betreft groeibijdrage staat de groep 

“diensten”, vooral onder impuls van de financiële adverteerders. 

En ten slotte - zeer typerend voor de tijdsgeest - distributie draagt 

voor 29% bij tot de totale groei.

Tegelijk noteren we belangrijke inkrimpingen in aandeel voor de 

groep “transport”, met onder meer automobiel, en “schoonheid/

hygiëne”, het enige segment FMCG-producten dat samen met 

dierenverzorging zijn mediavolume zag verlagen.

Cultuur/toerisme,          
maar ook financiën en distributie

Eco group Value 2007 Value 2008 Index Contribution 

to growth

Culture, tourism, leisure, sport 797,674 831,691 104 57%

Retail 431,209 448,234 104 29%

Services 384,680 410,552 107 44%

Food 401,973 405,144 101 5%

Transport 339,833 328,119 97 -20%

Telecom 180,635 179,290 99 -2%

Beauty-hygiene 176,319 163,539 93 -22%

Household-office furniture 129,228 130,429 101 2%

Household-office cleaning 80,173 79,459 99 -1%

Health - Well being 59,706 63,611 107 7%

Clothes & related 57,263 61,272 107 7%

Energy - fuel 41,496 38,175 92 -6%

Petcare 6,588 5,521 84 -2%

Corporate 1,581 2,322 147 1%

Others 336 529 157 0%

Bron: CIM MDB.

Als we wat sterker inzoomen per medium en 

de bijdrage van de economische groepen 

aan de groei van elk van de media bekijken, 

ziet het resultaat er soms heel anders uit.

•  Bij de dagbladpers zijn de belangrijkste hefbomen de diensten 

(de tarievenoorlog heeft de bankadverteerders gestimuleerd) en 

de distributie (met de hype aankoopkracht als stimulans).

•  Voor de tijdschriften zijn de belangrijkste drijfveren de groepen 



SPAC’ MEDIA INVEST 2008 11INHOUD

“cultuur, toerisme, vrije tijd, sport” (eigenlijk 

vooral de media) en in mindere mate de 

groep “gezondheid/welzijn”.

•  Voor affichage is de situatie verre van 

catastrofaal, met een stevige groei voor 

de FMCG-sectoren zoals voeding en de 

categorie “schoonheid/hygiëne” en voor 

distributie (plus “cultuur, toerisme, enz.”), 

hoewel de meer traditionele adverteer-

ders, zoals diensten en telecom, een 

forse daling kennen.

•  Voor televisie zijn de groeistimuli vrij 

ongewoon: eerst “cultuur, toerisme”, 

maar ook en vooral diensten en duurzame 

goederen, met een stijging van de groe-

pen “transport” en “uitrusting woning”. 

Sterke daling dan weer voor “schoonheid/

hygiëne”, nochtans een vaste waarde van het tv-medium, die de 

resultaten sterk naar beneden haalt.

•  Maximale contrasten bij radio : gevoelige stijgingen voor distributie 

en de groep “cultuur, toerisme”, maar ook “schoonheid/hygiëne”, 

terwijl we tegelijk forse dalingen noteren langs de kant van 

diensten, voeding en telecom. 

•  De regionale weekbladen blijven lijden onder de inkrimping van 

distributie in hun advertenties, die slechts in beperkte mate wordt 

gecompenseerd door sommige bescheiden groeicijfers.

•  Uiterst comfortabele situatie voor het internet : de vastgestelde 

dalingen zijn beperkt, terwijl diensten en telecom hun online 

aanwezigheid een fikse versnelling hoger schakelen. 

•  In de bioscoop kent de waarde “voeding” een steile opgang 

voor het tweede jaar op rij en nemen ook transport en telecom 

toe. Maar de resultaten worden sterk afgeremd door de sectoren 

“schoonheid/hygiëne” en “distributie”. 

In fine kijken we er niet echt van op dat de 

netto groei van de mediamarkt in België 

volgens het World Advertising Research 

Centre (WARC) uiterst bescheiden is  : 

+0,3% in courante waarde. Maar bekeken 

vanuit het perspectief constante waarde gaan 

we er met 3,6% op achteruit3 (opgelet, dit 

instituut heeft zo zijn eigen methoden die de 

evolutie van de netto investering na onder-

handeling willen berekenen: een moeilijke 

oefening). Kortom, we mogen spreken 

van een crisis in de Belgische reclame-

investeringen, een situatie die erger is dan 

in de rest van Europa waar de investering aan courante prijzen met 

1,3% zou toegenomen zijn in 2008. Net als MDB noteert ook het 

WARC dat het internet de grootste groei kent in 2008 vergeleken met 

2007 : +12% in constante cijfers voor België, een groei percentage 

dat spijtig genoeg laag ligt, bekeken op Europees vlak.

Uit de WARC-statistieken blijkt ook een interessante parallel tussen 

de jaarevolutie van het bruto binnenlands product (BBP) en de 

evolutie van de reclame-investering4 : globaal gezien vertoont deze 

laatste een vrij duidelijke trend om de eerste te volgen. Het slechte 

nieuws is dat de laatste raming van het Planbureau voor 2009 

(23/12/2008)5 -0,3 % bedraagt voor het BBP…

“Netto”           
achteruitgang

3  Voor deze cijfers en de volgende is de bron : WARC (World Advertising Research Centre) European Advertising & Media 

Forecast, volume 23, n°1, November 2008.
4  Geïnspireerd op Colin McLEOD “A long, hard road ahead for most: as spend forecasts for 2009”, Admap January 2009.  
5  Economic forecasts for Belgium (23/12/2008) http://www.plan.be/databases/ecofor.php?lang=en&TM=34&IS=60&KeyC

ontent=104
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Yearly evolution ad investment vs GDP

Onderstaande grafiek ten slotte bevat de lijst 

van de 43 regies opgenomen in de MDB-

gegevens ingedeeld volgens hun aandeel 

in het nationale totaal. De benamingen 

werden niet gewijzigd, hoewel sommige 

ervan (bv. “Fred Magazines” of “MSN Media”) 

niet meer echt up-to-date zijn. Opgelet 

met de regies voor de dagbladpers, vooral 

Viafred en Scripta: het spreekt niet vanzelf 

dat de waarde die ze toegekend krijgen door MDB echt via hun 

handen gepasseerd is (maar dat is een terugkerend fenomeen 

bij de kwantitatieve gegevens). Zoals steeds zijn de “belangrijke 

spelers” in dit geheel eerder de audiovisuele regies en/of de regies 

die vooral of uitsluitend actief zijn in het noordelijke landsgedeelte. 

De relatieve onderwaardering van het internet helpt niet echt om de 

commerciële vertegenwoordigers van dit type medium naar de top 

van het klassement te hijsen. Wat de pers betreft merken we een 

versnippering in vele kleine spelers.

Regies :          
niet minder dan 43 namen
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Ranking sales houses in% 2008

Tijdens het eerste semester 2008 bedroeg 

direct mail in België volgens De Post 10% 

van de totale reclame-investeringen, na 

consolidatie van traditionele media (bron 

MDB) en direct mail-investeringen6. Als je 

diezelfde verhouding projecteert over de 

12 maanden van 2008, dan zou direct mail 

in België zowat 361,4 miljoen euro bruto 

moeten bedragen en dus het 4e medium 

zijn. In het eerste semester van 2008 

was de groep “distributie” de belangrijkste investeerder in direct 

mail (54%), terwijl deze slechts op de 3e plaats staat in de MDB-

database. Hij wordt gevolgd door diensten met 21%, 3e in de 

traditionele media en door de groep “cultuur, toerisme, vrije tijd” 

die slechts 8% van het DM-totaal vertegenwoordigt (terwijl die 

op de eerste plaats staat wat betreft MDB-waarde). We wachten

momenteel nog steeds de volledige balans voor 2008 af…

De categorie “buiten de media” blijft echter een groot vraagteken : 

er is geen enkele statistiek beschikbaar of te verwachten in de 

nabije toekomst.

En buiten           
de traditionele media ?

6 http://www.post.be/site/fr/commercial/2008_dm_activity_monitor_fr.pdf.


