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Op 15 september jongstleden werden de resultaten van een nieuwe golf van de CIM bereiksstudie 

Pers en Bioscoop gepubliceerd.  

Deze golf is de laatste golf van het 3-jarig contract dat het CIM met TNS Media afsloot. Een opvolger 

van de huidige studie is er nog niet, wat dus betekent dat we de bereikscijfers die zojuist 

gepubliceerd werden tijdens een langere periode zullen moeten gebruiken. Tot ten minste begin 
2017 zouden er geen nieuwe cijfers beschikbaar zijn. 

De methodologie onderging geen wijzigingen ten opzichte van de laatste publicatie. Laten we 
daarom eerst nog eens kort de methodologie overlopen en dan verder ingaan op de resultaten. 

Methodologie 

Voor deze publicatie werden 10 049 personen ondervraagd in de periode juni 2014 en mei 2015. 

 
 

  



 

 

INSIGHTS • IDEAS • RESULTS  2 

 

CIM Pers-Bioscoop 2014-2015/1 

  E-newsletter 28 september 2015 

Adrem Flash ONMEDIA 

Pers 

Het verloop van de vragenlijst Pers bleef 

ongewijzigd: 

 Allereerst een filtervraag die peilt naar 

de lectuur van perstitels in de andere 

taal (niet in Nielsen III). 
 Een tweede filtervraag peilt naar de 

lectuur van digitale versies van 

perstitels of de raadpleging van de 

website van een perstitel in het 
algemeen. 

 Vervolgens een bevraging naar het 

totaal bereik, het gemiddeld bereik, de 
frequentie, de  proportie gelezen en de 

aanschaffingswijze voor de papieren 

versie en afhankelijk van het antwoord 
op de 2e filtervraag ook de digitale 

versie en de website van een perstitel. 

 

Bioscoop 

Ook het verloop van de vragenlijst voor het 

gedeelte bioscoop onderging geen wijzigingen en 
verloopt als volgt:  

 Bepaling van het totaal bereik van de 

bioscoop in het algemeen 

 Bepaling van het totaal bereik, 

gemiddeld bereik en bezoeksfrequentie 
van de bioscoopsteden 

Resultaten 

Voor dat we de resultaten zullen bekijken, eerst 

een kort overzicht van de perstitels  die 

verdwenen zijn uit de studie en de perstitels die 

doordat het aantal observaties te beperkt is een 

gereduceerde fiche hebben gekregen: 

 Verdwenen uit de studie:  

 P Magazine 

 Humo + Moustique 

 Libelle + Vitaya 

 Logic Immo Fr+Nl 

 Tu bâtis, je rénove + Beter Bouwen 
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 Ché 

 Ambiance Culinaire +  Culinaire Ambiance 

 Motoren & Toerisme 

 Moto & Loisirs 

 Grande 

 Menzo 

 Gereduceerde fiche:  

 Data News Fr+Nl 

 Cine Park Charleroi 

 Cine Park Gent 

 Cine Park Luik 
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Kranten 

Op een gemiddelde dag bereiken alle 

krantenmerken, dit wil zeggen de papieren-, de 
digitale krant en de website van de krant, tezamen 

5.8 miljoen personen ofwel 61% van de bevolking 
van 12 jaar en ouder.  

Het merendeel van die mensen leest nog steeds een 

papieren krant, maar het aantal mensen dat alleen 

door een digitale editie van een krant bereikt wordt, 

neemt nog steeds toe: 289 000 mensen lezen alleen 

digitaal en dit is 11% meer dan in de vorige golf en 

36% meer dan vorig jaar. Ook het aantal mensen 

dat alleen met de website van een krant bereikt 

wordt neemt toe (golf-1: +13% en jaar-1 +14%), terwijl dat het aantal mensen dat alleen de 

papieren krant leest stabiel blijft: golf-1: +2% en jaar-1: +3%.  

Indien we ten slotte naar het bereik tijdens de afgelopen 12 maanden kijken, dan zien we dat 7.8 

miljoen personen ofwel 87% van bevolking van 12 jaar en ouder in contact is geweest met een 

krantenmerk. Ook hier blijft het bereik van de papieren krant eerder stabiel, terwijl dat van de 

digitale editie en de website toeneemt. 

 

  

Source: CIM, 12+ 

Source: CIM, 12+  Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Nederlandstalige kranten 

Op een gemiddelde dag komen 3.6 miljoen 

Nederlandstaligen in contact met een 
Nederlandstalige editie van een papieren krant, 

een digitale krant of een krantenwebsite. Dit is 
vergelijkbaar met de vorige golf maar met een 

stijging van 5%, significant hoger dan vorig jaar. 

Ook het totaal bereik van de Nederlandstalige 
krantenmerken stijgt licht en dit zowel ten 

opzichte van de vorige golf als vorig jaar (beiden 
+2%), terwijl dat het totaal bereik van de 

papieren- en papieren+digitale krant stabiel blijft.

      

 

 

Bekijken we de krantentitels afzonderlijk, dan zien we dat het Laatste Nieuws op een gemiddelde 

dag de meeste personen bereikt met zijn papieren krant, zijn digitale krant of zijn website: 1.8 
miljoen lezers ofwel 34% van de Nederlandstalige bevolking van 12 jaar en ouder. Het Laatste 

Nieuws wordt gevolgd door het Nieuwsblad met 1.3 miljoen lezers. Op afstand volgen daarna de 

Gazet van Antwerpen, de Standaard en het Belang van Limburg.  

Kijken we naar de andere krantentitels, dan valt met name Metro Nl op. Metro bereikt 309 000 

lezers met zijn papieren editie ofwel meer lezers dan de Standaard en de Morgen. Met zijn digitale 
versie en de website bereikt de Metro minder lezers. Hierdoor vinden we Metro op de 5e plaats als 

we het aantal lezers van een papieren krant zouden ranken, terwijl we Metro pas op de 7e plaats 
vinden als we naar het totale krantenmerk kijken.   

 

 
 

 

 

Source: CIM, 12+ Nl 

 

Source: CIM, 12+ Nl 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Indien we de resultaten van deze golf vergelijken met die van de twee vorige golven, dan zien we   

dat het Laatste Nieuws het bereik van zijn papieren- en digitale versie significant ziet stijgen ten 

opzichte van vorig jaar: +8%. Ook het gemiddeld bereik van het totale krantenmerk stijgt significant 

en dit zowel ten opzichte van de vorige golf als vorig jaar (+7% en +12%).  

Daarnaast zien we dat ook de Gazet van Antwerpen het bereik van het totale krantenmerk ziet 

stijgen ten opzichte van vorig jaar: +14%. Kijken we naar het totaal bereik dan zien we dat de 

Gazet van Antwerpen het totaal bereik van zijn krantenmerk significant ziet stijgen als we de 

vergelijking met vorig jaar maken: +9%.  

Ook het Nieuwsblad en de Tijd zien het totaal bereik van het krantenmerk significant stijgen ten 

opzichte van vorig jaar (respectievelijk +5% en +15%). Het Laatste Nieuws en de Morgen, ten 

slotte, zien het totaal bereik van het krantenmerk significant stijgen ten opzichte van de vorige golf 

en vorig jaar; het Laatste Nieuws stijgt met 5% ten opzichte van de vorige golf ofwel 8% meer dan 

vorig jaar en de Morgen met 10% ten opzichte van vorige golf en dit is 11% meer dan vorig jaar. 

Source: CIM, 12+ Nl 
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Franstalige kranten 

Op een gemiddelde dag bereiken de Franstalige 
krantenmerken 2.2 miljoen Franstaligen ofwel 

5% meer dan in de vorige golf en 10% meer dan 
vorig jaar.  

Ook het totaal bereik van de Franstalige kranten 

stijgt, maar wel minder sterk; 3.6 miljoen 
personen verklaren de afgelopen maanden een 

Franstalige papieren krant te hebben gelezen en 
dit is 5% meer dan vorig jaar.  

Source: CIM, 12+ Nl 

 

Source: CIM, 12+ Fr 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ Fr 
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Indien we de krantentitels afzonderlijk bekijken, dan zien we dat Sud Presse de meeste personen 

bereikt. In de ranking van de total brand wordt Sud Presse gevolgd door Dernière Heure, Editions de 

l’Avenir en le Soir.  

Net als bij de Nederlandstalige kranten, bereikt Metro Fr (in de ranking van de total brand op de 5e 

plaats) minder mensen met zijn digitale editie en de website. Kijken we naar de “CIM currency” 

paper+digital, dan zien we dat Metro Fr in de ranking Dernière Heure, Editions de l’Avenir en le Soir 

voorbijsteekt en op de 2e plaats terechtkomt met een gemiddeld bereik van 497 000 lezers. 

 

Indien we de vergelijking maken met de twee vorige golven, dan zien we dat het met name la 
Dernière Heure, l’Echo en le Soir zijn die goede cijfers kunnen voorleggen. La Dernière Heure en le 

Soir zien het gemiddeld bereik voor de drie bereiksindicatoren signifant stijgen ten opzichte van 
vorig jaar. Ook het bereik van de papieren+digitale editie van l’Echo en het totale krantenmerk stijgt 

significant ten opzichte van vorig jaar. Dat van de papierenkrant stijgt ook sterk, maar deze stijging 

is niet significant. 

Kijken we naar het totaal bereik, dan zien we dat l’Echo ten opzichte van vorig jaar het totaal bereik 

significant ziet stijgen voor de drie bereiksindicatoren. Het totaal bereik van la Dernière Heure stijgt 
significant voor papier+digitaal (vs jaar-1) en totaal merk (vs golf-1 en jaar-1). Van alle andere 

kranten ziet alleen Metro het totaal bereik voor het krantenmerk niet significant stijgen ten opzichte 
van vorig jaar. 

Source: CIM, 12+ Fr 
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Source: CIM, 12+ Fr 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Magazines 

Alle magazines die in de studie zijn opgenomen 

bereiken tezamen 8.1 miljoen lezers laatste periode 

met de papieren editie ofwel 84% van de bevolking 

van 12 jaar en ouder. Dit is vergelijkbaar met de 

vorige golf en vorig jaar.  

In tegenstelling tot de kranten is het supplementaire 

bereik van de digitale edities en de website zeer 

beperkt bij de magazines; 205 000 lezers, maar dit 

cijfer is wel in stijgende lijn, met name de website 

bereikt significant meer lezers dan vorig jaar. 

Ook het totaal bereik blijft stabiel, zowel als we de cijfers vergelijken met de vorige golf als vorig 

jaar en dit voor papier, papier+digitaal en het totale magazinemerk. 

 

Nederlandstalige Magazines 

De Nederlandstalige magazines in de CIM 

bereiksstudie bereiken 4.6 miljoen lezers laatste 

periode met de papieren editie ofwel 86% van de 

Nederlandstaligen van 12 jaar en ouder.  

Maken we de vergelijking met de twee vorige 

golven, dan zien we dat zowel het gemiddeld als 

totaal bereik stabiel blijft en dit voor de drie 

indicatoren. 

  

Source: CIM, 12+ 

 

Source: CIM, 12+ Nl 

 

Source: CIM, 12+ 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
Source: CIM, 12+ Nl 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Bekijken we magazines afzonderlijk dan zien we dat Dag Allemaal met zijn papieren editie de 
meeste lezers bereikt: 1.3 miljoen lezers per week ofwel 24% van de Nederlandstalige bevolking van 

12 jaar en ouder. Dag Allemaal wordt op afstand gevolgd door Libelle (895 000 lezers) en Humo 
(564 000 lezers). 

Maken we de vergelijking met de twee vorige golven, dan zien we dat Dag Allemaal het opnieuw 

hard te verduren krijgt; ten opzichte van de vorige golf daalt het bereik met 4%, maar deze daling is 

niet significant en ten opzichte van vorig jaar significant met 7%. Het bereik van Libelle daalt licht, 

maar niet significant (respectievelijk -1% en -2%), net als dat van Humo (-1% en -6%). 

Kijken we naar de andere magazines, dan zien we dat Brieven aan Jonge Ouders de beste cijfers 

kan voorleggen; zowel ten opzichte van de vorige golf als vorig jaar stijgt het bereik sterk, 

respectievelijk +26% en +35%.  

Bij de titels die het minder goed doen valt met name DM City, de vroegere Zone Magazines, op. 

Sinds begin vorig jaar wordt DM City niet langer alleen gratis ter beschikking gesteld in verschillende 

steden in Vlaanderen en Brussel, maar wordt het magazine ook één keer per maand bij De Morgen 

verspreid. Ondanks deze bijkomende verspreiding daalt het bereik sterk ten opzichte van vorige golf: 

-40% voor de papieren editie. 

Bekijken we het supplementaire bereik van de digitale edities en de website, dan zien we dat Libelle 

Lekker de meeste lezers kan bereiken met de digitale editie en website (+ 114 000 lezers), gevolgd 

door Knack (+ 107 000 lezers).  

 
Indien we ten slotte naar het totaal bereik kijken, dan zien we dat Landbouwleven het totaal bereik 

het sterkste ziet stijgen en dit op de drie bereiksindicatoren en zowel ten opzichte van de vorige golf 

als vorig jaar. Ook hier zien we een sterke stijging van Brieven aan Jonge Ouders.  
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Gemiddeld bereik Nederlandstalige magazines 

        

Source: CIM, 12+ Nl 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Totaal bereik Nederlandstalige magazines 

    

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
Source: CIM, 12+ Nl 

 



 

 

INSIGHTS • IDEAS • RESULTS  14 

 

CIM Pers-Bioscoop 2014-2015/1 

  E-newsletter 28 september 2015 

Adrem Flash ONMEDIA 

Franstalige Magazines 

De Franstalige magazines die door de CIM 

bereiksstudie gemeten worden, bereiken 3.5 
miljoen lezers laatste periode ofwel 82% van de 

Franstalige bevolking van 12 jaar en ouder met 
hun papieren editie.  

Maken we de vergelijking met de twee vorige 

golven dan zien we dat de Franstalige magazines 
het deze golf beter doen dan de Nederlandstalige 

magazines; voor de drie bereiksindicatoren geldt 
dat het gemiddeld bereik significant stijgt met 4% 

en dit zowel ten opzichte van de vorige golf als 

vorig jaar.  

Ook het totaal bereik stijgt significant ten opzichte van vorig jaar; +2% voor de drie 

bereiksindicatoren. 

 

 

Ciné Télé Revue is veruit het belangrijkste Franstalige magazine dat door de CIM bereiksstudie 

gemeten wordt: 1.3 miljoen Franstaligen lezen in een gemiddelde week de papieren editie. Na Ciné 
Télé Revue volgen, op afstand, Top Santé (514 000 lezers) en Femmes d’Aujourd’hui (510 000 

lezers). 

Vergelijken we de cijfers met de vorige twee golven dan zien we dat er meer stabiliteit is dan in het 
Noorden. Elle Belgique ziet het bereik significant stijgen voor de indicatoren papier+digitaal (jaar-1: 

+27%) en totaal merk (golf-1: +20% en jaar-1: +30%) en Touring Magazine Fr voor de indicator 
totaal merk (jaar-1: +15%). Het bereik van alle andere magazines stijgt of daalt niet significant en 

blijft stabiel. 

Kijken we naar het bijkomend bereik dat de Franstalige magazines kunnen behalen met hun digitale 

edities en de website, dan zien we Vif l’Express de meeste personen bijkomend kan bereiken         

(+105 000 personen), gevolgd door Be TV (+98 000 personen). 

Indien we ten slotte naar het totaal bereik kijken, dan zien we dat met name Journal de Spirou, 

Paris Match en Touring Magazine Fr hun totaal bereik significant zien stijgen ten opzichte van vorig 
jaar, terwijl dat van Gael en Moustique afneemt. 

Source: CIM, 12+ Fr 

 

Source: CIM, 12+ Fr 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Gemiddeld bereik Franstalige magazines  

    Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ Fr 
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Totaal bereik Franstalige magazines  

 
 
  

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ Fr 
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Combinatie magazines 

Bekijken we ten slotte de magazinecombinaties die door de CIM bereiksstudie gemeten worden, dan 

zien we dat de combinatie Dag Allemaal+Ciné Télé Revue in een gemiddelde week de meeste 
personen bereikt: 2.6 miljoen personen van 12 jaar en ouder met de papieren editie ofwel 27% van 

de totale bevolking van 12 jaar en ouder. 

De combinatie Dag Allemaal + Ciné Télé Revue wordt op afstand gevolgd door Delhaize Magazine 

met 2.2 miljoen lezers laatste periode en Femmes + Libelle met 1.4 miljoen lezers. 

Maken we de vergelijking met de vorige golven dan zien we dat Delhaize Magazine het bereik van 
zijn papieren editie zowel ten opzichte van de vorige golf als vorig jaar significant ziet stijgen 

(respectievelijk +9% en +13%). Ten opzichte van vorig jaar zien we ook een significante stijging 
van Touring Magazine Fr+Nl: +12% 

Ook als we naar het totaal bereik kijken, dan zien we dat de combinatie Dag Allemaal + Ciné Télé 

Revue de grootste is, gevolgd door Femmes + Libelle  en Delhaize Magazine. Kijken we naar de 
evolutie van het totaal bereik dan zien we een vergelijkbare trend als bij het gemiddeld bereik. 

 Gemiddeld bereik combinatie magazines 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ 
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Totaal bereik combinatie magazines  

   

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

Source: CIM, 12+ 
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Gratis regionale bladen 

De gratis regionale bladen bereiken 5.9 miljoen lezers laatste periode met hun papieren editie ofwel 

61% van de bevolking van 12 jaar en ouder en hebben een totaal bereik van 7.4 miljoen lezers.  

Maken we de vergelijking met de vorige golven dan zien we dat deze cijfers heel erg vergelijkbaar 

zijn. 

Net als bij de magazines is het bereik van de digitale editie en website zeer beperkt. 

  

Nederlandstalige gratis regionale bladen 

De resultaten van de Nederlandstalige gratis regionale bladen liggen in lijn met die van de twee 

vorige golven. Van de gratis regionale bladen die opgenomen zijn in de CIM bereiksstudie (Rondom 

magazine wordt bijvoorbeeld niet door de studie gemeten) bereikt de Streekkrantgroep de meeste 

lezers: elke week gemiddeld 2.7 miljoen lezers ofwel 51% van de Nederlandstalige bevolking van 12 

jaar en ouder. De Zondag volgt met 1.5 miljoen lezers laatste periode. 

  

Source: CIM, 12+ Nl 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
Source: CIM, 12+ 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Franstalige gratis regionale bladen 

Bij de Franstaligen is Vlan de belangrijkste combinatie: in een gemiddelde week worden 2.0 miljoen 
personen bereikt met de papieren editie van de Vlan. 

Indien we de cijfers vergelijken met de vorige golf en vorig jaar, dan zien we dat Proximag zowel 

het gemiddeld als totaal bereik significant ziet stijgen en dit ten opzichte van de vorige golf als vorig 
jaar. 

Ook het totaal bereik van 7 Dimanche stijgt significantie als we de vergelijking met vorig jaar 
maken: +8%. 

 

 

Gemiddeld bereik per provincie  

Bekijken we de resultaten van de gratis regionale bladen per provincie, dan zien we dat de 

Streekkrantgroep de koploper is in Vlaanderen, de Vlan in Wallonië en Brussel, dat met name in 

Namen en Henegouwen beconcurreert wordt door Proximag.

Source: CIM, 12+ Fr 

 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 



 

 

INSIGHTS • IDEAS • RESULTS  21 

 

CIM Pers-Bioscoop 2014-2015/1 

  E-newsletter 28 september 2015 

Adrem Flash ONMEDIA 

Gemiddeld bereik per provincie (vervolg) 

  

Source: CIM, 12+ 

 

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 43.7 43.8 44.5

De Zondag 27.9 27.9 28.1

Steps Nl 6.6 6.6 6.9

7 Dimanche 0.0 0.0 0.0

Proximag + Partners 

Vlan 

Antwerpen
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 33.5 34.0 35.0

7 Dimanche 6.8 6.8 6.9

Streekkrantgroep 1.5 1.6 1.7

De Zondag 0.7 0.8 0.9

Steps Nl 0.3 0.4 0.4

Proximag + Partners 

Brussels 19
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 56.1 56.2 56.6

De Zondag 27.0 27.1 27.3

Steps Nl 9.1 9.1 9.3

7 Dimanche 0.1 0.1 0.1

Proximag + Partners 

Vlan 

Oost-Vlaanderen
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 47.4 47.5 48.3

De Zondag 21.0 21.0 21.4

Steps Nl 4.5 4.5 4.6

7 Dimanche 1.7 1.7 1.7

Proximag + Partners 

Vlan 

Vlaams-Brabant
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 47.8 48.0 48.7

Proximag + Partners 44.7 44.9 44.9

7 Dimanche 11.5 11.6 11.6

De Zondag 0.2 0.2 0.2

Steps Nl

Streekkrantgroep

Hainaut
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 60.9 60.9 62.1

Proximag + Partners 40.8 41.1 41.1

7 Dimanche 19.8 19.8 20.1

Streekkrantgroep 0.0 0.0 0.0

De Zondag 0.0 0.0 0.0

Steps Nl 0.0 0.0 0.0

Liège
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 45.7 45.8 46.0

De Zondag 21.8 21.8 22.0

Steps Nl 7.3 7.3 7.6

7 Dimanche

Proximag + Partners 

Vlan 

Limburg
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 66.9 67.0 67.5

Proximag + Partners 56.9 56.9 56.9

7 Dimanche 23.4 23.4 23.6

De Zondag 0.3 0.3 0.4

Steps Nl

Streekkrantgroep

Luxembourg
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 65.8 65.8 66.5

Proximag + Partners 63.3 63.4 63.4

7 Dimanche 40.4 40.4 40.5

De Zondag 0.2 0.2 0.2

Steps Nl 0.1 0.1 0.1

Streekkrantgroep

Namur
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Vlan 34.8 34.8 35.2

Proximag + Partners 30.5 30.6 30.6

7 Dimanche 17.4 17.4 17.4

De Zondag 0.0 0.0 0.2

Steps Nl

Streekkrantgroep

Brabant-Wallon
Reach (%)

Paper Paper + Digital Total Brand

Streekkrantgroep 52.3 52.3 52.7

De Zondag 37.6 37.8 38.0

Steps Nl 14.5 14.8 15.0

7 Dimanche 0.1 0.1 0.1

Proximag + Partners 

Vlan 

West-Vlaanderen
Reach (%)
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Bioscoop 

Geen grote veranderingen voor de biosccop dit jaar: 47.8% van de bevolking van 12 jaar en ouder 

ofwel 4.6 miljoen personen gingen de afgelopen 12 maanden naar de bioscoop en dit is 
vergelijkbaar met vorig jaar. Het bezoek in een gemiddelde week daalde daarentegen sterk; 515 000 

personen ofwel 5.4% van de bevolking 12+ en dit is 11% minder dan vorig jaar. Het zijn met name 
de Nederlandstaligen die significant minder naar de bioscoop gingen dan vorig jaar: -17%. Het 

bezoek van de Franstaligen daalt ook licht, maar deze daling is niet significant. 

 

Kijken we naar de resultaten per Cine Park kijken, dan zien we dat de daling van het cinema bereik 

niet toegewezen kan worden aan één specifiek Cine Park; het merendeel van de Cine Parken ziet het 

gemiddeld bereik dalen, maar geen enkele significant.  

 

Source: CIM 

Source: CIM, 12+ 
 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 

 Significant Positive Change 

 Significant Negative Change 
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Kijken we ten slotte naar hoe vaak de mensen naar de bioscoop gaan, dan zien we dat het aantal 
trouwe bezoekers dit jaar eerder stabiel is in vergelijking tot vorig jaar: 3.9% ofwel een daling van 

0.1 punt.  

Het zijn de Franstalige bioscoopbezoekers die de trouwste bezoekers zijn: 5.4% van de Franstaligen 

bezoekers gaat minstens 1 keer per 2 weken naar de bioscoop, maar dit percentage daalt (-0.6 
punt), terwijl dat het percentage Nederlandstalige trouwe bezoekers eerder stabiel blijft ten opzichte 

van de vorig jaar.  

  Source: CIM 
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