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Reclame-investeringen 2015 Q4 – 2014 Q4 (Nationaal) 
 
 

Tijdens het vierde kwartaal van dit jaar werd er voor 1.184 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 
4,70% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Eens te meer is het belangrijk er op te wijzen dat het hier 
gaat over “bruto”-reclame-investeringen. 
 

 

 
 
  

MEDIA 2014 Q4 2015 Q4 Ratio Y-1

Cinema 12.306.160 13.302.322  8,09 %

Daily Press 234.018.476 251.680.728  7,55 %

Free Press 30.580.879 24.479.641  -19,95 %

Internet 69.075.422 58.615.313  -15,14 %

Magazines 75.681.227 73.600.224  -2,75 %

Mobile Internet 1.430.687 2.140.123  49,59 %

National Television 463.144.542 514.625.601  11,12 %

Out of Home 87.015.210 85.234.969  -2,05 %

Radio 153.328.510 158.100.662  3,11 %

Television (Local & Thematic Networks) 5.090.239 3.089.644  -39,30 %

Total € 1.131.671.352 € 1.184.869.227  4,70 %

Investments National: Comparison 2014 Q4  vs. 2015 Q4
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Hieronder vindt u een overzicht van het marktaandeel per mediumtype voor de Belgische markt in 2015 Q4. 
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In de onderstaande tabel vindt u een vergelijking van de reclame-investeringen tussen het volledige jaar 
2015 en 2014 waarbij een opdeling werd gemaakt tussen Noord en Zuid.  
 
 

 
 
 
 
 
  

MEDIA 2014 2015 Ratio Y-1

North € 2.296.626.043 € 2.361.756.028  2,84 %

Cinema € 20.195.266 € 19.911.234  -1,41 %

Daily Press € 511.135.151 € 510.856.842  -0,05 %

Free Press € 56.638.323 € 35.198.685  -37,85 %

Internet € 145.040.011 € 130.037.087  -10,34 %

Magazines € 160.012.646 € 150.987.268  -5,64 %

Mobile Internet € 3.232.605 € 5.129.507  58,68 %

National Television € 930.687.208 € 1.048.070.871  12,61 %

Outdoor € 179.372.109 € 179.220.677  -0,08 %

Radio € 265.935.933 € 264.378.313  -0,59 %

Television (Local & Thematic Networks) € 24.376.792 € 17.965.545  -26,30 %

South € 1.469.684.510 € 1.454.559.459  -1,03 %

Cinema € 17.637.889 € 17.546.237  -0,52 %

Daily Press € 313.815.928 € 303.735.890  -3,21 %

Free Press € 54.115.099 € 55.263.905  2,12 %

Internet € 87.393.766 € 69.967.784  -19,94 %

Magazines € 96.507.927 € 93.594.297  -3,02 %

Mobile Internet € 1.674.960 € 1.721.224  2,76 %

National Television € 493.659.170 € 511.580.914  3,63 %

Outdoor € 145.270.032 € 151.704.353  4,43 %

Radio € 257.990.549 € 249.444.855  -3,31 %

Television (Local & Thematic Networks) € 1.619.190 € 0  -100,00 %

Media Investments: Comparison North vs. South & 2014  vs. 2015 

Reclame-investeringen 2014 – 2015 (Noord - Zuid) 
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In de onderstaande tabel vindt u een vergelijking van de reclame-investeringen tussen het volledige jaar 
2015 en 2014 op nationaal vlak.  
 
 

 
 
  

MEDIA 2014 2015 Ratio Y-1

Cinema € 37.833.155 € 37.457.471  -0,99 %

Daily Press € 824.951.078 € 814.592.732  -1,26 %

Free Press € 110.753.422 € 90.462.590  -18,32 %

Internet € 232.433.777 € 200.004.871  -13,95 %

Magazines € 256.520.573 € 244.581.565  -4,65 %

Mobile Internet € 4.907.565 € 6.850.730  39,60 %

National Television € 1.424.346.377 € 1.559.651.785  9,50 %

Out of Home € 324.642.141 € 330.925.030  1,94 %

Radio € 523.926.482 € 513.823.168  -1,93 %

Television (Local & Thematic Networks) € 25.995.982 € 17.965.545  -30,89 %

Total € 3.766.310.552 € 3.816.315.487  1,33 %

Investments National: Comparison 2014  vs. 2015 

Reclame-investeringen 2014 – 2015 (Nationaal) 
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Om de bovenstaande gegevens (2014-2015 – nationaal) te interpreteren, moet rekening worden gehouden 
met een aantal correcties die mediabureau Space hieronder formuleert.  
 
De algemene conclusie: het ‘courante’ en ‘constante’ beeld wijzen in dezelfde richting, met een stijging van 
1% ten opzichte van 2014: “De gecumuleerde waarde bij courante gegevens voor de twaalf maanden 
bedraagt 3,8 miljard euro, met een stijging van 1,3%. We moeten wel rekening houden met een veranderde 
perimeter van de bestudeerde dragers. Als we die strikt gelijkstellen, bedraagt de stijging van de Belgische 
mediamarkt 2,6 %. Om de evolutie bij constante gegevens weer te geven, moeten we echter rekening 
houden met de tariefschommelingen tussen 2015 en 2014. Niet alle prijzen stijgen, maar globaal gaan ze 
met 1,5% omhoog. Bij constante gegevens geeft date een evolutie van +1,1%.” 
   
Daar waar MDB gewag maakt van een daling van 14% voor digital, wijst Space op een vooruitgang van 
4,4% bij constante gegevens. Dat is te wijten aan de verdwijning van de gegevens van de regie Microsoft 
Advertising in 2015: die vertegenwoordigde in 2014 op haar eentje bijna 14% van het totaal. “Als we 
rekening houden met een strikte parallel tussen de geobserveerde sites in 2015 en 2014, blijft de globale 
internetwaarde van Nielsen ongeveer stabiel met -0,7%. Tijdens dezelfde periode daalden de gehanteerde 
tarieven met 5,1%. Bij constante gegevens klokt het Belgische online segment dus af met +4,4%”, 
analyseert Space.  
Let wel: er zijn hier ook geen gegevens aanwezig in de analyse van grote internationale spelers zoals 
Google of Facebook.  
  
Andere correcties? 
   
Rondom (Het Nieuwsblad) is in 2015 niet meer opgenomen in de Nielsen-gegevens en het 
vertegenwoordigde 16% van het totaal van de categorie in 2014. Bij dezelfde perimeter zou de daling in 
waarde zich beperken tot 3%. Tegelijk moet er rekening worden houden met een belangrijke tariefstijging 
(+5,8%), met een daling van 9% bij constante gegevens als resultaat. Dat is toch nog altijd een pak 
positiever dan de -18% van Nielsen. 
  
Voor de kranten zou de evolutie bij constante gegevens gezien de tariefinflatie die door Space geschat 
wordt op 1,7% uitkomen op -2,9%, in plaats van -1,3% volgens de courante MDB-gegevens. 
  
Als we voor de magazines rekening houden met de tariefinflatie die beperkt bleef tot 0,8% en enkel strikt 
identieke titels vergelijken, zou de evolutie bij constante gegevens -5% bedragen (versus -4,7% bij courante 
gegevens). 
  
In affichage hangt de verschillende perimeter waarover Space het heeft vooral samen met de verdwijning 
van de regie Think Media Outdoor in oktober 2015.  Als we rekening houden met deze perimeter, zou de 
courante stijging eerder 3,4% bedragen. Een correctie vanwege de tariefstijging – die naar schatting 1,7% 
bedraagt – zou deze vooruitgang echter delen door twee:  +1,8% bij constante gegevens versus +1,9% bij 
courante gegevens. Het verschil is dus klein. 
  
Op televisie moet de vergelijking van beide jaren rekening houden met de schrapping uit de Nielsen-
gegevens van de zenders Voo Foot en Star TV enerzijds en de opname van Cartoon Network Fr, History 
Channel, Kadet, Radio Contact Vision en TLC. Als we die uit de berekenbasis halen, komen we uit bij een 
stijging van 8,2%. Ondertussen stegen de gemiddelde 30’’-tarieven met 2,7%. Dat brengt de evolutie van 
televisie op +5,5% (constante gegevens) versus +8,8% (courante gegevens). Dat is de sterkste stijging op 
de markt. 
  
Op de radio zorgt de daling van de gemiddelde tarieven met 0,9% ervoor dat het medium zijn daling kan 
beperken tot -1% bij constante gegevens, versus -1,9% bij courante gegevens. Toch is radio – en dat is niet 
zijn gewoonte – een van de media die de markt in 2015 negatief beïnvloedden. 
  
De bioscoop tot slot tekende een tariefinflatie van 6% op. Daardoor bedraagt de jaarlijkse evolutie van het 
medium -7%, in plaats van de door MDB geregistreerde -1%. 
 

Analyse van Space  


