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STUDIE MARINES 2012 IS NIET WATERDICHT: DIT ZIJN DE 

REDENEN 

Het uitgangpunt is een briljant idee: opnieuw een meting uitvoeren van de 

netto-investeringen in marketing, media en non-media in België, een 

meting die voor het laatst werd gehouden voor het jaar 1993. De studie 

Marines 2012 (gegevens 2011) werd, met de steun van de Unie van 

Belgische Adverteerders, verwezenlijkt door de Solvay Brussels School of 

Economics and Management en heeft alles in zich om een winnaar te zijn. 

Helaas zorgen de vergelijkingspunten met de bestaande metingen voor 

een snelle diskwalificatie van de studie! Jammer!  

De studie kan in de toekomst echter wel worden bijgeschaafd.  

 

In een 
notendop  

 Redenen om in Marines 2012 te geloven: 

o Voortzetting van een normaal gezien 

beproefde methode 

o Studie uitgevoerd binnen een universitair 

kader, een teken van nauwkeurigheid 

o 80 ondervraagde adverteerders, 12 

onderzochte sectoren 

 Redenen om er niet in te geloven: 

o Het is weinig relevant om het gedrag van 

de onderzochte adverteerders in een 

beperkt aantal productsectoren te 

veralgemenen naar de markt in haar 

totaliteit. 

o Sterke discrepantie ten opzichte van de 

bestaande metingen, binnen en buiten de 

media 

o Doordat bepaalde gegevens (coupons en 

trade promotion) zodanig vertrouwelijk 

zijn, wordt de omvang van de 

marketinginvesteringen gereduceerd tot 

weinig geloofwaardige cijfers. 
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Vandaag zouden de reclamemedia goed zijn voor 

2/3 van het totaal… 

 

Volgens de meting 2011 zou de verhouding van de 

marketinginvesteringen in België bijna 2/3, of 64% bedragen voor de 

investeringen "above the line" en 1/3 voor die "below the line": wij geven 

trouwens de voorkeur aan de termen "reclamemedia" en "andere 

contactpunten" (“non media”) die overigens af en toe ook opduiken in het 

document van de studie Marines 2012. 
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Reclamemedia en niet-klassieke media worden vrij nauwkeurig 

omschreven in de studie "Marines 2012”: 

 

 

Bij de "reclamemedia" maakt de gevolgde methode in principe een 

onderscheid tussen de kosten van de reclameruimte en de 

productiekosten. Er zitten wel enkele verrassingen tussen: volgens ons 

zouden de investeringen in verband met de oprichting van websites 

veeleer als productiekosten moeten worden beschouwd. De categorie 

"andere contactpunten " handelt grotendeels over de communicatie, maar 

bevat ook een rubriek "Market research"  die op zich niets met 
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communicatie te maken heeft en zowel op de reclamemedia als op de 

niet-klassieke media betrekking kan hebben. 

… tegenover 1/3 twintig jaar geleden? 

De verhouding 2/3-1/3 voor de "reclamemedia" tegenover de "andere 

contactpunten" werd bij het uitbrengen van de editie 2012 ruimschoots 

uitgelegd. Het dient gezegd dat de gegevens van de studie 1994 exact het 

tegenovergestelde vertelden: "above the line" was goed voor 37% en 

"below" vertegenwoordigde 63% van de totale investering! 

 

Deze grondige verandering is in de eerste plaats te verklaren door 

redenen die eigen zijn aan de studie: 

 In 1994 werden de reductiecoupons volledig gevaloriseerd. Voor de 

versie 2012 worden enkel de productiekosten meegeteld en niet de 

waarde van de reductie. Hierdoor wordt het relatieve gewicht van de 

coupon in het geheel door 10 gedeeld (van 13% naar 1,6%), terwijl 

de kosten van de toegestane reductie wel degelijk moeten worden 

verrekend in de marketinginvestering! 

 De eisen inzake vertrouwelijkheid lijken bij de adverteerders 

aanzienlijk te zijn toegenomen (of gaat het om een effect dat eigen 

is aan het ondervraagde sample?). Hoe het ook zij, tussen de edities 

van 1994 en 2012 wordt het relatieve aandeel van deze investering 

in andere contactpunten door de discretie van de adverteerders 

omtrent hun “budgets to distribution” door 4 gedeeld (van 16,5% 

naar 4,1%). 

 Van de ene editie tot de andere worden de investeringen in directe 

marketing nagenoeg door twee gedeeld. 
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Er spelen echter ook externe factoren mee:  in de periode tussen 1993 en 

2011 is de "marcomwereld" (marketing en communicatie) ingrijpend 

veranderd 1. Zo wijst de vergelijking van de "macrosectoren" van de MDB 

bijvoorbeeld op een enorme vooruitgang in de telecommunicatiemiddelen 

die zo goed als onbestaande waren bij de vorige editie van Marines: 

Sources : MediaMark (1993), MDB (2011) 

Het dient gezegd dat de telecommunicatie- en energiemarkten sindsdien 

zijn vrijgemaakt, dat de digitale televisie haar intrede heeft gemaakt en 

gsm's een penetratie van meer dan 100% vertonen!  Daarentegen is de 

relatieve aanwezigheid van bepaalde economische groepen met 

betrekking tot convenienceproducten (voeding, onderhoud huis/kantoor 

en dieren) sterk afgenomen. 

  

                                    
1
 In 1993 bestond er nog een macrosector “tabak” in de kwantitatieve pige: hij werd niet opgenomen in 

de vergelijking. 
 

Eco group

Share of 

total 1993 %

Share of 

total 2011 %

Index 

2011/1993

Telecom 0,6 4,8 700%

Culture, tourism, leisure, sports 11,3 24,4 116%

Energy-fuel 0,6 1,2 100%

Retail 11,4 15,3 34%

Health & beauty 1,9 2,1 11%

Services 10,2 11,2 10%

Hygiene-beauty 7,9 7,9 0%

Transport 14,9 10,6 -29%

Corporate 0,2 0,1 -50%

Clothes & related 3,1 2,1 -32%

Food 21,4 13,1 -39%

Household-office furniture 8,9 4,5 -49%

Household-office cleaning 5,2 2,4 -54%

Petcare 1,1 0,3 -73%

Other 1,2 0 0
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De vergelijking van de volgens de kwantitatieve pige meest ondersteunde 

merken bevestigt trouwens de drastische veranderingen. Van de top in 

1993 zijn vier merken zonder meer verdwenen, al treffen wij ze vandaag 

vaak onder een andere naam aan, vervolgens zijn er vijf merken (op de 

20) die gemeenschappelijk zijn - het betreft hier uitsluitend automerken - 

en staan er vijf nieuwe namen bij, waarvan er drie verbonden zijn aan 

producten die in 1993 niet bestonden. Welnu, deze nieuwe merken en 

bedrijfssectoren leiden tot andere gedragingen met betrekking tot de 

consument en de handel en dus tot andere "patterns" in 

marketinginvesteringen. 

 

In de lijst van de in 2012 onderzochte sectoren is die van de "high tech"2 

ongetwijfeld nieuw in vergelijking met de vorige editie.  

                                    
2
 ("Advertisers present in the informatic [sic], audio-visual, equipments and various accessories 

domain linked to the technology.") 
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Kortom, het heeft absoluut geen zin om 1994 en 2012 met elkaar 

te vergelijken: het aandeel van de niet-klassieke media wordt fors 

beperkt door methodologische factoren. Anderzijds moest de keuze van 

de onderzochte sectoren in hoge mate worden gewijzigd als gevolg van de 

marktontwikkelingen. 

Overschatting van de reclamemedia, niet-

klassieke media benadeeld  

Wij hebben het reeds aangehaald: Marines veralgemeent de gedragingen 

van de bevraagde adverteerders naar de Belgische markt in haar 

totaliteit; daarbij wordt er van uit gegaan dat het daadwerkelijk 

ondervraagde sample voldoende representativiteit bevat 3. 

De studenten die de opdracht hadden 

Marines 2012 uit te voeren, konden 
een 80-tal adverteerders ondervragen. 

Op het eerste gezicht kan dit veel 
lijken. In de rangschikking van de 

MDB-adverteerders 2011 stonden 
evenwel niet minder dan 3.785 namen 

vanaf het percentiel 50 en iets minder 
dan 1.900 adverteerders vanaf het 

percentiel 75. Dit kun je niet echt 

marginale waardeniveaus noemen! Wij 
kunnen een zekere representativiteit 

vaststellen voor de sectoren die 
specifiek in de studie worden 

behandeld 4, maar we moeten ook 
benadrukken dat het bij de 

verzamelde gegevens in bepaalde 
gevallen om bruto waarden ging die 

moesten worden herwerkt om te 
voldoen aan de doelstellingen om 

nettobedragen te verzamelen. 

 
 
Wij kunnen ook het probleem 

beklemtonen om bij de 
adverteerders uit de betrokken 

sectoren personen te ontmoeten die 
exact weten welke budgetten in 

totaal aan reclamemedia en aan 
niet-klassieke media worden 

besteed zoals dat in Marines 
gedetailleerd wordt weergegeven, 

terwijl die investeringen in de 

praktijk vaak door afzonderlijke 
afdelingen worden gestuurd. Het 

wordt dan ook ronduit riskant om 
de gegevens van die 80 

adverteerders te veralgemenen 
naar de hele Belgische markt!  

                                    
3
 De waarde van de investeringen in reclamemedia en in niet-klassieke media ramen aan de hand van 

een steekproef is trouwens niet uniek: deze methode wordt met name ook bij onze zuiderburen 
aangewend: http://www.francepub.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=34 
4
 Dranken, schoonheid-hygiëne, auto's, banken en verzekeringen, voeding (enkel het segment 

“chocolate & candies” is gedetailleerd), energie, media, “high tech”, recreatie, “house facilities 
distribution” (gedefinieerd als “verdelers en verkooppunten van huishoudelijke uitrustingen zoals 
meubels en sanitair"), uitzendwerk en personeelswerving, vervoer (van goederen of personen via het 
water, de lucht, over de weg of met het spoor) en voeding. 

http://sharepoint:20000/sls/Images1/pictos/3personnes1.png
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Volgens de cijfers van de studie 

2012 is het totaal van de in het 
sample gemeten investeringen 

immers slechts goed voor 13% van 
het veralgemeende totaal. Als wij 

ons beperken tot de 12 
geïdentificeerde sectoren, 

vertegenwoordigt het sample van 
de ondervraagde adverteerders ± 

26% van het veralgemeende totaal: 
1 euro op 4 dus. Dit lijkt niet 

onbelangrijk, maar als wij de 

gegevens van de Marines-
steekproef vergelijken met externe 

metingen - wanneer die 
beschikbaar zijn -, blijkt dat het 

gedrag van de ondervraagde 
adverteerders in bepaalde gevallen 

niet volkomen representatief lijkt 
voor het globale gedrag van de 

Belgische adverteerders, soms zelfs 
niet voor hun eigen categorie! 

Zo schuift Marines 2012 een 
totaalbedrag van 131 miljoen euro 

aan marktstudies naar voren. De 
organisatie Febelmar, die de 

ondernemingen uit de sector 

verenigt, raamde de sector in 2010 
echter op 187 miljoen 5, wat toch 

43% meer is! 
 

 

 
 

 
Marines 2012 raamt eveneens de 

waarde van het gehele kanaal 
"Direct marketing" op 288 

miljoen euro. Wanneer dat cijfer 
enkel wordt vergeleken met "Direct 

Mail" op papier  (± 300 miljoen 
volgens onze ramingen), zou het 

aannemelijk kunnen lijken. Maar 

dan houden wij geen rekening met 
het feit dat Direct Marketing 

volgens Marines eveneens niet-
geadresseerde folders omvat, e-

mailing , CRM, telemarketing , 
mobiele marketing, enz. Kortom, 

een veel ruimer veld dat volgens 
sommigen in totaal goed zou zijn 

voor bijna een miljard euro: dat is 
vier keer meer dan in de studie 

Marines wordt geraamd! Er vallen 
ook nog andere anomalieën te 

noteren. Zo wordt de energiesector 
geen enkele investering in direct 

marketing toegeschreven, terwijl de 

MediaXim-pige inzake direct mail 
wel degelijk investeringen in deze 

categorie bevat! 
 

 

                                    
5
 http://www.febelmar.be/nl/marktonderzoek-in-belgie/pages-313-364.aspx "De markt van 

marktonderzoek, een analyse van het marktaanbod” 

http://www.febelmar.be/nl/marktonderzoek-in-belgie/pages-313-364.aspx
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Wat de media zelf betreft, ligt de raming van de netto-investering 

volgens Marines soms hoger dan de bruto tariefwaarde die in de MDB-

gegevens voor dezelfde periode terug te vinden is. Dat blijkt immers uit 

onderstaande grafiek wanneer wij radio, bioscoop en affichage bekijken. 

De cijfers van Marines liggen eveneens systematisch hoger (gemiddeld 

met 57%) bij de raming van de netto marktwaarde in 2011 volgens 

GroupM. 

 

Kortom, de befaamde verhouding "2/3 reclamemedia – 1/3 niet-klassieke 

media" waarvan in 2011 gewag werd gemaakt, berust wellicht op een 

tweeledige fout: een aanzienlijke overwaardering van de waarde van de 

investering "above the line" in de 'Marines'-terminologie en herhaalde 

onderwaardering van die "andere contactpunten" (zie hierboven: onder 

andere de waarde van de reductiecoupons, direct marketing, de 

marktstudie). In ieder geval stelt de veralgemeende waarde verschillende 

problemen op het vlak van overeenstemming met de bestaande, al dan 

niet officiële bronnen. Dit is des te opmerkelijker aangezien het 

methodologische gedeelte van het rapport Marines 2012 vermeldt dat de 

MDB-gegevens een "belangrijke bron" vormden.   
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Iedere conclusie over de vergelijkende efficiëntie van reclamemedia 

tegenover “non media” die gebaseerd is op de ratio 2012 is dus fout, 

aangezien deze verhouding 2/3 reclamemedia-1/3 andere contactpunten 

geen steek houdt als referentie voor de Belgische markt. 6 

Drastisch te verbeteren 

Wij hebben het er al over gehad: het is niet relevant om de huidige 

Marines-studie te vergelijken met de voorgaande. En helaas stelt de 

huidige studie tal van problemen die ervoor zorgen dat ze moeilijk kan 

worden gebruikt.   

Om met een positieve noot te eindigen, zijn er enkele manieren om de 

studie te verbeteren: 

1. Wat werd geraamd in een sample van sectoren, hoe belangrijk 

die ook zijn, niet proberen te veralgemenen naar de hele 

Belgische markt: de hypothese van de representativiteit is 

realistischer binnen dit universum dan erbuiten. 

2. Streven naar meer volledigheid in de onderzochte sectoren, 

desnoods door het aantal ervan te beperken. 

3. Gebruik maken van de externe gegevensbronnen om de 

extrapolatiewaarde te controleren: eigenlijk worden de 

steekproefsgewijze studies over het algemeen gecorrigeerd, met 

andere woorden, de via steekproeven verzamelde bruto 

gegevens worden gewogen om de verhoudingen weer te geven 

die andere externe informatiebronnen geven. 

4. Tot slot de oefening regelmatig herhalen: deze gegevens over 

marketinginvesteringen zijn waardevol om de markt in haar 

totaliteit te begrijpen! 

Algemeen genomen vormt het (reeds vernoemde) voorbeeld van France 

Pub een uitstekende inspiratiebron.  

 

                                    
6
 De recentste gegevens die voor Frankrijk werden gepubliceerd gewagen van een verhouding van de 

marketinginvesteringen van 60% in niet-klassieke media en 40% en reclamemedia. Dit brengt ons 
dichter in de buurt van de "oude zienswijze" van Marines. Bron: http://www.irep.asso.fr/marche-
publicitaire-chiffres-annuels.php. 
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