
 

 

De Belgische dagbladen worden steeds meer multiplatform 

Brussel, 30 januari 2015 

Het CIM¹ heeft vandaag de cijfers beschikbaar gesteld van de betaalde oplage (print en digitaal) voor 

het volledige jaar 2014. Samen met de CIM webtrafiek is het dus mogelijk een globaal beeld te 

schetsen van de evolutie van de Belgische nieuwsmedia.  

In het algemeen is er nog steeds een daling van 1,9 % van de betaalde verspreiding, maar daaraan 

lijkt stilaan een halt te zijn toegeroepen. Mede door de spectaculaire stijging van de “exclusief 

digitale” aankopen is er voor 4 van de 6 titels in het Noorden zelfs een positieve evolutie op te 

tekenen. Het gros van de lezers verkiest evenwel nog steeds de papieren krant (die vaak ook nog 

gekoppeld is aan een digitale versie – in de prijs inbegrepen). In totaal worden er in België dagelijks 

1,18 miljoen exemplaren verkocht. 

Daartegenover staat een substantiële stijging van de trafiek van de websites met 29,5 %². 

Verschillende redenen kunnen deze evolutie verklaren. Door de opkomst van de smartphone zijn 

steeds meer mensen in staat om zich mobiel met het internet te connecteren. Zij kunnen dus 

meerdere browsers gebruiken in hun zoektocht naar nieuws. De newsbrands profileren zich ook 

steeds meer als “live” medium, waardoor er meerdere contacten kunnen plaatsvinden. En tot slot 

kunnen het nieuwe gebruikers zijn die de weg vinden naar de dagbladwebsites. De laagdrempelige 

toegang tot hun content via de websites en sociale media is voor newsbrands immers een belangrijke 

middel in de verovering van nieuwe doelgroepen. Het is de basis voor een (vertrouwens)relatie met 

het nieuwsmerk en de eerste stap in de conversie naar betaalde content. 

De papieren krant blijft dus de hoeksteen van het newsbrands bereik, maar  het is duidelijk dat de 

Belgen ook steeds meer de weg vinden naar de digitale platformen om hun krant – al dan niet 

betalend – te consumeren.  

Tabel in bijlage. Opgelet: de cijfers “exclusief digitaal betalend” maken onderdeel uit van de cijfers 

“totaal betalend print + digitale edities”.  

(1) Centrum voor Informatie over de Media zie www.cim.be 

(2) In afwachting van een nieuwe bereiksmeting van het internet door het CIM kunnen we de 

unique browsers metric gebruiken die over de ganse periode beschikbaar is, met 

uitzondering van juni 2014 die een overgangsmaand was door de inzet van een nieuw 

meetinstrument.  

---------------- 

Newsworks is een sectorinitiatief van de 4 belangrijkste dagbladregies in België, die 12 “newsbrands” 

vertegenwoordigen: de Persgroep Advertising, IPM Advertsing, Rossel Advertising en Mediahuis 

Connect (inclusief L’Avenir). Newsworks fungeert als het marketing- en reflectieplatform van de 

sector ter ondersteuning en promotie van alle betrokken newsbrands. www.newsworksbelgium.be 
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EDITIES BETALEND

TITEL 2013 2014 Δ (%) 2013 2014 Δ (%) 2013 2014 ** Δ (%)

Belang van Limburg 93.678 94.360 + 0,7% 1.983 4.352 + 119,5% 122.871 177.560 + 44,5%

De Morgen 53.416 53.437 + 0,0% 2.678 7.648 + 185,6% 141.101 196.869 + 39,5%

De Standaard 98.908 100.786 + 1,9% 7.120 11.448 + 60,8% 337.842 391.349 + 15,8%

De Tijd 39.622 40.223 + 1,5% 11.143 12.722 + 14,2% 119.118 120.910 + 1,5%

Gazet van Antwerpen ( 91.724 ) (*)     ( 1.968 ) (*)     161.669 213.314 + 31,9%

Het Laatste Nieuws (+DNGazet) 287.169 281.652 - 1,9% 2.728 3.596 + 31,8% 689.644 998.211 + 44,7%

Het Nieuwsblad (+DGentenaar) 256.029 253.292 - 1,1% 3.289 6.777 + 106,1% 644.460 810.600 + 25,8%

TOTAAL NL (excl GVA) 828.822 823.750 - 0,6% 28.941 46.543 + 60,8% 2.216.705 2.908.813 + 31,2%

evolutie -5.072 + 17.602 + 692.107

7sur7 177.211 241.591 + 36,3%

DH/Les Sports 51.398 47.674 - 7,2% 1.203 1.853 + 54,0% 210.490 241.976 + 15,0%

Grenz Echo 9.395 9.087 - 3,3% 103 117 + 13,6% 6.891 7.992 + 16,0%

L'Avenir 85.556 84.161 - 1,6% 756 2.162 + 186,0% 159.922 190.464 + 19,1%

La Libre Belgique 38.346 36.978 - 3,6% 1.707 2.343 + 37,3% 108.963 124.218 + 14,0%

L'Echo 16.596 15.955 - 3,9% 4.158 5.208 + 25,3% 37.593 38.553 + 2,6%

Le Soir 76.451 69.931 - 8,5% 7.382 6.649 - 9,9% 175.819 208.315 + 18,5%

Sud Presse 100.277 96.585 - 3,7% 5.712 4.463 - 21,9% 233.682 359.871 + 54,0%

TOTAAL FR 378.019 360.371 - 4,7% 21.021 22.795 + 8,4% 933.360 1.171.389 + 25,5%

evolutie -17.648 + 1.774 + 238.029

TOTAAL BELGIE 1.206.841 1.184.121 - 1,9% 49.962 69.338 + 38,8% 3.150.065 4.080.202 + 29,5%

evolutie -22.720 + 19.376 + 930.137

(*) Wegens  een technisch probleem zijn de gegevens van GVA nog niet beschikbaar. Deze cijfers worden binnen enkele weken door het CIM vrijgegeven

(**)  In het gemiddelde van 2014 werden de cijfers van juni niet weerhouden omdat deze niet volledig zijn (nieuw meetinstrument)
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