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EERSTE SEMESTER 2015: MEDIA-INVESTERINGEN IN BELGIË 

IN DE RODE CIJFERS  

Aan de hand van de MDB/Nielsen data van juni 2015, kunnen we het 
eerste halfjaar analyseren en afsluiten. Het was zeker geen positieve 
semester: in werkelijke waarde zijn de mediaplannen van de 
adverteerders in ons land gedaald met meer dan 3% in vergelijking met 
het eerste semester van 2014. De media-investeringen evolueren dus met 
een zekere decalage ten aanzien van de economische cyclus. Of is het de 
Nielsen barometer zelf die aan de basis ligt van deze verschuiving? 
 

In het kort: 
 

 
 
  

• De totale Belgische mediamarkt zoals opgemeten door 

MDB/Nielsen daalt met 2% (lopende waarden) of 3% 

(schatting van constante waarden). 

• De markt wordt nog enigszins gered door de inkomsten 

van de televisie en de digitale media. De radio kent voor 

het eerst sinds lange tijd een daling van het totale 

reclamevolume. De kranten, vooral de papieren edities, 

kennen een vreselijk eerste halfjaar. 

• De cijfers over het internet blijven onvolledig, te meer 

omdat dit jaar een van de cijferleveranciers bij de 

internetregies van de tabellen verdwenen is. In 

constante waarde draagt dit medium nochtans bij tot 

een lichte groei van de markt in de MDB metingen, die 

dus lang niet volledig zijn. 

• Diensten, instellingen en telecom-operatoren dragen bij 

tot de daling van de media-investeringen. De 

consumptiegoederen, die de traditionele steunpilaren 

zijn van de Belgische media-investeringen, vertonen 

zeer verscheiden evoluties.  

• Deze daling van de media-investeringen is enigszins 

verrassend: de economische conjunctuur herstelt zich 

waardoor we ons verwachtten aan andere cijfers. We 

concluderen er enerzijds uit dat de crisis nog niet voorbij 

is en anderzijds dat het terrein van de MDB metingen 

duidelijk te beperkt is. 
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 Een kleine herinnering van het 

basisprincipe van de MDB/Nielsen cijfers: 

als «kwantitatieve registratie » dienen zij 

vooral om de Belgische markt te informeren 

over de mediaplannen van de nationale of 

regionale adverteerders in de Belgische media tot op het niveau van de 

individuele inlassingen. Deze data omvatten een kwantificatie van de 

geldelijke waarde van al de geregistreerde elementen. Deze waarde 

strookt zelden of nooit met de bedragen die door de adverteerder betaald 

worden, die een geheime commerciële afspraak blijven. De optelling van 

deze bruto waarden is dus zeker geen betrouwbare financiële indicator 

van de totale Belgische markt voor reclameruimte in de media. Maar als 

deze indicator jaar na jaar op dezelfde manier berekend wordt (en dat is 

het geval) en de data bovendien een redelijk volledig beeld van de totale 

markt weerspiegelen (dat is meer betwistbaar) dan kan de MDB/Nielsen 

barometer een duidelijk beeld geven van het gedrag van de 

adverteerders. Op basis van de tekenen van de verbeterde economische 

context 1, hadden we ons kunnen verwachten aan een groei van de 

investeringen. Die is er niet. 

Media per categorie : wie wint en wie verliest ?  

 De tabel hieronder toont de totale tarifaire 

waarde van reclamecampagnes in de 

Belgische media tijdens de eerste zes 

maanden van 2015. (en het eerste semester 

van de twee voorafgaande jaren). De cijfers 

geven een daling aan van het totaal generaal 

met meer dan 2% ten aanzien van vorig 

jaar. Maar helaas volstaat deze conclusie 

niet: het totaal “in lopende cijfers” omvat 

enkele verschillen tav 2014 die we door diepgaande analyses moeten 

neutraliseren. Volgens onze schattingen op basis van de Nielsen Cijfers, 

bedraagt de daling van de totale Belgische markt meer dan 3%. Hoezo? 

Hieronder meer uitleg. 

                                    
1 We hebben er de laatste publicaties van de Nationale Bank op nagekeken : « Economic indicators 
for Belgium », die getuigen van positieve trends, zonder daarom te vervallen in enige euforie. 
https://www.nbb.be/doc/dq/e/dq3/histo/iee1532.pdf. 
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  Total value thd € 2015/2014 
Medium H1 2013 H1 2014 H1 2015 Evolution Constant 
Newspapers 388.817 403.576 367.153 -9,0% -12,0% 
Magazines 124.515 126.814 119.046 -6,1% -5,9% 

Free local press 66.906 58.912 45.496 -22,8% -17,6% 
Outdoor 151.084 159.175 164.040 3,1% 0,2% 
TV 685.646 691.604 732.983 6,0% 2,2% 
Radio 236.102 258.001 246.431 -4,5% -5,7% 
Cinema 16.929 16.436 14.562 -11,4% -17,4% 
Internet 101.594 115.717 100.045 -13,5% 5,5% 
Grand Total 1.771.593 1.830.235 1.789.756 -2,2% -3,4% 

Source : MDB/Nielsen. Mobile Internet excluded. Constant = Space estimates 

• Voor de dagbladen zijn de metingen identiek tussen 2014 en 2015. 

Het gemiddelde tarief van een advertentie van een halve pagina is 

gestegen met 3% in de voornaamste titels. Rekening houdend met 

dit ratio, berekenen we de daling van de papieren kranten op -12%. 

Dit cijfer houdt echter geen rekening met de reclame in de digitale 

edities van de kranten. 

• Bij de magazines worden er omwille van de vergelijkingen op basis 

van « constante metingen » enkele titels uitgesloten die sinds 2014 

verdwenen zijn (ofwel uit de winkelrekken, ofwel uit de Nielsen 

registratie): Chief, Vlaamse editie van Grande, Njam! en de edities 

in de twee talen van het magazine Industrie verdwijnen en moeten 

dus ook in 2014 uit de vergelijking gehaald worden. Tegelijk stellen 

we vast dat het bruto tarief voor het referentieformaat in de 

magazines - een volledige pagina in kleur- licht stijgt met +0.7%. 

op basis van deze elementen, berekenen we de daling van de totale 

waarde van de investeringen in magazines op ongeveer -6%. 

• De gratis regionale pers kan alleen met het vorige jaar 

vergeleken worden als men in rekening brengt dat Nieuwsblad 

Rondom niet meer in de Nielsen cijfers opgenomen is in 2015. 

Bovendien zijn de bruto tarieven voor een halve pagina die hier als 

referentie dienen, aanzienlijk gestegen met bijna 11% (voornamelijk 

door toedoen van de Groupe Vlan). De combinatie van deze 

tendensen kan een zeer sterke daling van de gratis regionale pers 

niet afremmen: -18% tijdens de erste zes maanden van het jaar. 

• De affichage (out of home) toont een heel ander gezicht. Een 

stijging van 3% in lopende waarden is de uitzondering van de tabel. 

Nochtans komt onze berekening op basis van een constant 

gemiddelde tarief van 1 inschakeling uit op een geschatte inflatie 
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van 2,9%. Dit brengt ons bij de conclusie dat de investeringen in 

affichage in feite stabiel gebleven zijn, wat eigenlijk al een 

overwinning op zich is. 

• De televisie blijkt goed in vorm, afgaande op de Nielsen cijfers: 

+6% in bruto investeringen tijdens de zes eerste maanden van 

2015. Om dit cijfer het juiste gewicht mee te geven, dient men wel 

de effecten van nieuwe zenders van 2015 (TLC, Cartoon Network en 

History Channel) en de uit de Nielsen cijfers verdwenen zenders van 

2014 (Voo Foot en Star TV) te neutraliseren. Ook moet men 

rekening houden met de evolutie van de gemiddelde tariefstijging 

van het referentieformaat (30 seconden spot) die 3,6% bedraagt 

over het eerste semester. Als we deze aspecten in rekening 

brengen, behoudt de televisie een stijging, maar deze is beperkt tot 

ongeveer +2%. Dat is natuurlijk nog steeds een atypische evolutie 

binnen de dalende trend van de markt.  

• De metingen voor radio zijn ongewijzigd maar de tarieven voor de 

30" spots zijn gestegen met iets meer dan 1% sinds vorig jaar. Het 

medium daalt dus met iets meer dan 5% ; voor het eerst sinds 

lange tijd. 

• De daling van de bioskoopreclame met 11% moet beoordeeld 

worden op basis van een stijging van het bruto tarief met 6%, die 

vermeerderd wordt met hetzelfde percentage door de daling van het 

volume. Het medium zakt tot op zijn laagste volume in drie jaar.  

• De registraties van Nielsen over de digitale media tenslotte, 

hebben terecht de slechte reputatie van onvolledig te zijn. Space 

beschouwt de cijfers over het mobiele internet die door het instituut 

geleverd worden als niet betrouwbaar en onvolledig en houdt er in 

deze analyse dan ook geen rekening mee. Maar daarenboven 

beschikt Nielsen ook niet over gegevens met betrekking tot de grote 

internationale actoren zoals Google of Facebook. Wij kunnen ervan 

uitgaan dat de reclame-investeringen in stijgende lijn liggen in dit 

segment, in de wetenschap dat dat Nielsen hier totaal buiten zijn 

wil een deel van de reële groei niet kan weergeven.  

Zelfs binnen het registratieterrein van Nielsen, kunnen we de 

verdwijning vaststellen van sommige gegevens met betrekking tot 

Microsoft Advertising tijdens het eerste semester 2015 (die dus 

geneutraliseerd moeten worden). Gelukkig worden de verscheidene 

video-formaten die erg in de lift zitten, vanaf nu wel nauwkeurig 

geregistreerd. Ze vertonen een mooie stijging. Op basis van een 

berekening op constante waarden en constante omvang van de 

gemeten media (zonder Microsoft Advertising) en rekening houdend 
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met de methode die gehanteerd wordt door de UMA (United Media 

Agencies) bij het opvolgen van de reclamekost in de media 2, blijkt 

het Internet tijdens de eerste zes maanden van 2015 een positieve 

evolutie door te maken, die ook gedragen wordt door een daling van 

-3% van de bruto tarifaire kosten. 

In termen van constante waarden, trekken dus de televisie en het internet 

de markt in de hoogte, terwijl de papieren kranten en de radio de 

voornaamste remmen zijn op de groei. 

 

In « lopende waarden » (maar zelfs in constante waarden) verstevigt de 

televisie nog zijn positie van grootste medium in België, op afstand 

gevolgd door de dagbladen en radio (die in ons land een unieke positie 

bekleedt ten aanzien van alle andere Europese landen). Als we de markt 

bekijken vanuit de bruto cijfers (zonder correcties) stellen we vast dat de 

affichage ook een lichte stijging kent naar een marktaandeel boven de 

9%. 

                                    
2 http://www.uma.be/documents/cost_advertising_2014.pdf. 
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Top van de ranking van adverteerders: positieve 

tendensen ondanks alles  

De ranking van adverteerders wordt nog steeds aangevoerd door de 

consumptiegoederen, met Reckitt Benckiser aan de top van de lijst, 

gevolgd door Unilever. Procter & Gamble staat op de vierde plaats, 

voorafgegaan door ‘slands grootste auto-invoerder d’Ieteren.  
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Source : MDB/Nielsen. Mobile Internet excluded. Current data 
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We merken hierbij wel op dat bovenstaand 

klassement elk onderdeel van de institutionele 

adverteerder die bij Nielsen valt onder de categorie 

« Gemeenschappen en Gewesten » apart in rekening 

neemt. Opgeteld, staan de budgetten van deze 

subcategorie op de 22e plaats op de ranking. Het lijkt 

ons echter totaal onjuist om de verscheidene beslissingcentra van het 

Vlaams Gewest, de Franstalige Gemeenschap of het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aan elkaar te koppelen onder éen cijfer. 

In de bovenstaande tabel hebben we vruchteloos gezocht naar een 

segment of categorie van adverteerders met een duidelijk afgetekende 

tendens. Een uitzondering echter: de telecom-operatoren. Behalve 

Proximus (+1%) dalen ze allen sterk. Nethys, (ex-Voo) Telenet en 

Mobistar (alias France Telecom in de tabel hierboven) kennen dalingen 

van meer dan -20% tav dezelfde periode van vorig jaar. Sommige actoren 

op de markt van de consumptiegoederen investeren 

aanzienlijk meer: we vestigden al de aandacht op de 

aanvoerder van de tabel, die aanzienlijk stijgt, maar 

ook de sterke progressies van Nestlé, Beiersdorf of AB 

Inbev zijn opvallend binnen deze categorie, terwijl 

Mondelez en Mars dan weer dalen. 

Binnen de categorie van de auto’s, kennen de groepen 

van Fiat en BMW een grote stijging; Renault, d’Ieteren en General Motors 

boeken een beetje vooruitgang terwijl de groepen van Ford, Daimler en 

vooral PSA hun investeringen zien dalen. In de categorie « distributie » 

zien we een grote kloof tussen enerzijds de explosieve (maar misschien 

tijdelijke) groei van Aldi en vooral Delhaize terwijl anderzijds de cijfers 

van Lidl of Carrefour de andere kant op gaan. Ook de spectaculaire daling 

van de non-food bij de groep Metro (MediaMarkt) is opmerkelijk.  

De financiële sector schommelt tussen de forse stijging van verzekeraar 

Ethias en de «bankverzekeraars» Axa en BNP Paribas terwijl ING en 

Belfius dalen. 

De investeringen door de mediasector zelf tenslotte, ogen positief bij 

Mediahuis en (in mindere mate) RTBF, maar gaan in het rood bij 

Medialaan, de Persgroep, Roularta, CLT en Sanoma Media. Bovendien 
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duikt Netflix voor het eerst op in het klassement van de voornaamste 

adverteerders in België, op de vijftigste plaats. 

De dienstensector en de telecom-operatoren doen 

de totale markt dalen 

Globaal genomen is de Belgische markt voor mediaruimte dus gezakt met 

2% in constante waarden, wat omgerekend in totale bruto mediawaarde 

40,5 miljoen euro vertegenwoordigt. Welke macro-sectoren hebben 

positief of negatief bijgedragen aan deze evolutie? Dat toont de tabel 

hieronder: de categorieën “schoonheid-hygiëne”, “bureau-& 

huisuitrustingen” en “voeding” hebben het meeste bijgedragen om de 

markt naar boven te stuwen. Bij de telecoms, de sector van de cultuur & 

vrijetijdsbestedingen (media inbegrepen) en de dienstensector zijn echter 

de oorzaken van de algemene daling te vinden. De negatieve evolutie is 

zeer sterk bij de politieke partijen want we vergelijken het eerste 

semester van 2015 met dezelfde periode in 2014, die gekenmerkt werd 

door meerdere verkiezingen (federale, regionale en Europese). De daling 

van de macro-sector “diensten” is echter ook te wijten aan de dalingen bij 

de institutionele adverteerders en de financiële dienstverleners. 

 

Source : MDB/Nielsen. Mobile Internet excluded. Constant data 

Onderstaande twee tabellen bieden een meer gedetailleerd overzicht: de 

sectoren met een positieve evolutie zijn heel verscheiden, van de verkoop 

op afstand, enkele dranken, bouwmaterialen tot toeristische diensten. Bij 

Macro category 2013 2014 2015 Index

BEAUTY-HYGIENE 122.459 105.850 116.788 110 27%

HOUSEHOLD FURNITURE 86.804 77.052 85.926 112 22%

FOOD 215.363 225.918 233.043 103 18%

HOUSEHOLD CLEANING 39.048 38.845 42.821 110 10%

TRANSPORT 211.726 198.664 202.349 102 9%

CORPORATE 1.582 827 1.327 160 1%

CLOTHING & RELATED 27.618 25.590 25.549 100 0%

ENERGY-FUEL 25.337 18.570 18.364 99 -1%

HEALTH & WELL -BEING 36.500 45.762 44.928 98 -2%

OTHERS 1.053 1.914 509 27 -3%

PETCARE 5.111 5.972 4.507 75 -4%

RETAIL 274.949 297.495 290.151 98 -18%

TELECOM 80.902 96.494 82.315 85 -35%

CULTURE, TOURISM, LEISURE, SPORTS 429.460 464.210 441.692 95 -56%

SERVICES 213.680 227.072 199.488 88 -68%

Value thd €

Contribution to growth

2015/2014
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de categoriën die de markt negatief beïnvloeden, vinden we vooral 

diensten terug.  

 

Te vroeg? Ernaast?  

Op het moment dat de Belgische economie stilaan terug aanknoopt met 

groei 3, Nielsen een verhoogde index van het consumentenvertrouwen 

aangeeft 4 en bovendien de voorspellingen op wereldniveau aangaande de 

evolutie van de reclame-investeringen aan de positieve kant zijn 5, kan de 

daling van de totale mediawaarde in de Nielsen/MDB data verrassend 

                                    
3 « L’économie belge sort enfin de sa léthargie », l’Echo 01/08/2015. 
4 Nielsen, Consumer confidence. Concerns and spendings intentions around the world. Quarter 2, 
2015. Stijging van consumentenvertrouwen met 4%, een van de grootste stijgingen, zelfs al blijven de 
Belgen in het midden van het klassement inzake optimisme. 
5 De voorspellingen van Zenith Optimedia Worldwide voor dit jaar bedragen stijgingen van 2 à 3% 
voor de landen in het centrum van de Eurozone: daar zijn we in België ver van verwijderd.  
Bron : http://news.mediaspecs.be/sites/default/files/Adspend-forecasts-June-2015-executive-
summary.pdf. 
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genoemd worden. Men kon zich minstens 

verwachten aan cijfers die een stabiel 

volume in de media zouden aangeven.  

Er is natuurlijk een nooit geziene druk op 

de prijzen in de distributie en de 

detailhandel 6. Maar we hebben vastgesteld 

in de Nielsen MDB cijfers dat het daarom 

niet die specifieke adverteerders zijn die minder investeren. 

Twee veronderstellingen ter verklaring van de recessie op de 

reclamemarkt tijdens het eerste semester 2015:  

- De media-investeringen zijn nog niet overgeschakeld in de 

versnelling “post crisis”: de adverteerders wachten nog op duidelijke 

signalen van economische herneming 

- De scope van ons meetinstrument: MDB/Nielsen laat grote delen 

van nieuwe reclame-investeringen links liggen: sociale media, 

sommige digitale media die niet door Nielsen geregistreerd kunnen 

worden en ook de mediaplannen op online media die via 

“programmatic buying” samengesteld worden en juist dat segment 

is sterk aan het groeien. 

Deze twee hypotheses sluiten elkaar niet uit: 

beide oorzaken kunnen een cumulatief effect 

hebben. We kunnen alleen hopen dat de 

economische context tijdens het tweede 

semester gunstig evolueert, ten einde de 

effecten van de eerste hypothese weg te 

gommen. 

 

                                    
6 « Nielsen : ‘Les prix de la moitié des produits ont diminué’ » in Gondola, juillet 2015, pp.22-23. 


