
Aan gegevens geen gebrek. Alleen durven de resultaten wel eens uiteen te lopen. Internetmetingen 

(vooral van het publiek van websites) zijn een taaie materie, en niet alleen in België1. En nochtans 

bestaat er voor elk van de 3 grote resultatencategorieën (publiek, efficiëntie en impact) een goede en 

betrouwbare oplossing, al is die niet altijd even eenvoudig.

Internetmetingen :         
het bos tussen de bomen

A priori is er net zoals in andere landen een 

overvloed aan gegevens te vinden over het 

internet : Metriweb, Metriprofil, comScore en 

zelfs Google zijn maar enkele van de moge-

lijke bronnen. Toch is er maar één met 

een garantie op zowel betrouwbare 

gegevens, transparante met hodes als 

correcte beschrijvingen van de sur-

fers : de Metriprofil-tool van het CIM.

Zoals het CIM zelf uitlegt, registreert het Metriweb-systeem op een 

automatische en gecentraliseerde manier het verkeer op de ± 300 

deelnemende sites. Deze meting is gebaseerd op een combinatie 

van tags (html-code die aan elke pagina van de deelnemende 

sites wordt toegevoegd) en cookies (kleine tekstbestandjes die 

worden opgeslagen op de computer en daarna geladen van op de 

bezochte websites).

Publiek van Belgische websites :         
de ‘Beste Koop’

1  “La mesure de l’audience Internet en question”, Stratégies n° 1532, 12/02/2009. “Polémique sur la mesure d’audience”, La 
Tribune, 04/03/2009.
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•  Internetmetingen in overvloed : voor elke metriek bestaan er concurrerende en soms zelfs tegenstrijdige 

bronnen.

•  Nochtans is er in elke categorie een ‘Beste Koop’ : de Metriprofil-tool van het CIM voor publiek, de third party 

adserver voor opvolging van campagnes, en het gloednieuwe BPS van de regie BEWEB voor impact.

•  Het sleutelwoord is transparantie, en dat vindt je lang niet bij alle tools terug.

In een notendop



Metriweb definieert op deze manier ‘unieke 

bezoekers’ als ‘unieke cookies’ of ‘unieke 

browsers’. Geen mensen dus, maar 

machines.

Nochtans spelen ook de computerge-

bruikers zelf een rol, aangezien zij – op zeer 

eenvoudige manier – geregeld de cookies, 

inclusief die van Metriweb, van hun com-

puter kunnen verwijderen. Hoe langer 

de bestudeerde periode, hoe groter 

het risico dat het aantal ‘unieke 

bezoekers’ overschat wordt.

Een – uiteraard vooringenomen – onderzoek 

door comScore in de VS2 telde voor een 

gegeven server 2,6 cookies per maand. 

Met andere woorden, die cookie werd gemiddeld meer dan twee 

keer per maand verwijderd door de gebruikers van het comScore-

panel. Het precieze cijfer doet er niet toe, maar het wijst wel duidelijk 

op een overschatting.

Een Belgisch voorbeeld : in februari 2009 telde Metriweb 

16.936.368 unieke bezoekers voor de Microsoft Advertising-

groep, (veel) meer dus dan de totale bevolking van België! Wat 

betreft het aantal geregelde unieke bezoekers3 werd voor de groep 

Microsoft alleen afgeklokt op meer dan 7 miljoen, terwijl volgens de 

Plurimedia-studie 2008 van het CIM slechts minder dan 6 miljoen 

mensen toegang hebben tot het VOLLEDIGE INTERNET in België. 

We kunnen dus niet zomaar afgaan op deze cijfers. Bovendien zit er 

nog een addertje onder het gras: met Metriweb worden machines 

geteld, geen mensen.

2  “Cookie-Based Counting Overstates Size of Web Site Audiences. Frequent Cookie Deletion by 3 out of 10 U.S. Internet 
Users Leads to Overstatements in Audience Sizes by a Factor as High as 2.5” , April 2007, http://www.comScore.com/press/
release.asp?press=1389. 

3  De ‘unieke bezoeker’ wordt door het CIM gedefinieerd als “één unieke browser die geïdentificeerd wordt aan de hand van een 
CIM-cookie maar die over een bepaalde periode op verschillende sites of tijdens verschillende visits op één site kan gemeten 
worden door MetriWeb®”, http://www.cim.be/mtwb/nl/a/ad.html.
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Precies daarom is Metriprofil waarschi-

jnlijk de meest waardevolle tool voor het 

Belgische internet: aan de hand van 

ingewikkelde, maar uitvoerig beschreven 

procedures ‘vindt’ het CIM de persoon 

achter de cookie. Zo levert de tool kwalitatieve gegevens over 

de identiteit – en niet enkel sociaaldemografisch : er is ook nog 

het surfgedrag van de Belgische internetgebruikers, zoals de 

onderstaande grafiek aantoont, met de wekelijkse surfduur voor de 

recentste studieperiode.

Metriprofil May-Oct 2008 
surfing behaviour all Web population in %

Een ander pluspunt bij de Metriprofil-

gegevens is hun perfecte transparantie, 

althans voor diegenen die moedig genoeg 

zijn om zich door 80 pagina’s methodolo-

gische uitleg te worstelen. De verwerking 

van de gegevens en de redenering achter 

de correcties worden uitgelegd en toege-

licht. Dit resulteert in een tool die goed geschikt is voor internet-

planning en toelaat om te de personen achter de machines te 

ontwaren. En om een volwaardige mediaplanning voor het internet 

uit te werken, te rapporteren en te optimaliseren op een manier die 

perfect compatibel is met degene die doorgaans wordt gebruikt bij 

de andere media, met informatie over dekking en frequentie van 

contacten.
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Bij wijze van voorbeeld vindt u hieronder 

een opsomming van de grootste Belgische 

sites op basis van het aantal bezoekers per 

dag volgens Metriprofil.

Een ander probleem bij Metriprofil : de 

afwezigheid van een aantal sites of 

domeinen die als belangrijk worden 

beschouwd.

Om deze leemte te vullen wordt een beroep 

gedaan op een andere informatiebron : 

het comScore-panel, dat door Space 

en andere mediabureaus in België wordt 

gebruikt. Hoofdzakelijk om de ‘gaten te dichten’ die werden 

vastgesteld in Metriweb, met name de bezoekers van sites of 

domeinen die niet zijn opgenomen in de CIM-database, zoals 

Google, Facebook, eBay, enz. Ter herinnering, het CIM gaat uit van 

een vrijwillige deelname: ondanks een aanzienlijke aanwezigheid 

van Belgische sites en regies is het centrum er tot op heden niet 

in geslaagd om grote multinationale spelers te overtuigen om deel 

te nemen. 

Rk Name Daily reach

Thd %

1 Windows Live Hotmail (NL) 655 7,3

2 Windows Live Hotmail (FR) 540 6,1

3 NETLOG 455 5,1

4 Het Nieuwsblad 365 4,1

5 [HLN.be - 7sur7.be Website HLN HOME 348 3,9

6 MSN Belgium Website Hp 333 3,7

7 SKYROCK Website SKYROCKFR 261 2,9

8 De Standaard Online 224 2,5

9 Kapaza 178 2,0

10 Pages d’Or — Gouden Gids 143 1,6

11 MSN Belgium Website Search 133 1,5

12 2dehands.be - 2èmemain.be 130 1,5

13 Immoweb 129 1,4

14 Skynet Website Homepage 126 1,4

15 Gazet van Antwerpen 122 1,4

16 LeSoir.be Website Actualité 121 1,4

17 DEREDACTIE.BE 117 1,3

18 DH.be Website Actualité 115 1,3

19 Sporza 112 1,3

20 De Tijd Website 111 1,2

Bron : Metriprofil mei-oktober 2008/Adware. Volwassenen 15+

Enige nadeel: het zeer aselecte karakter van de outputperiode van de gegevens. 
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Nochtans is comScore niet echt een evi-

dente of verkieslijke keuze, vooral door de 

totale ondoorzichtigheid van de tool:

•  Er wordt geen enkele methodologische 

informatie gegeven over de rekrutering en 

de vervangingsratio van de panelleden.

•  Er bestaan geen gegevens over de ver-

deling volgens taal (Frans/Nederlands/

andere taal) van de respondenten, een 

sine qua non voor België!

•  Ook over de ‘compliance’ (de manier waa-

rop de panelleden zich kwijten van hun 

verplichtingen ten opzichte van comS-

core) ontbreken alle gegevens.

Kortom, onduidelijkheid troef over de gebruikelijke kwali-

teitsindicatoren van een mediaonderzoek.

De enige gekende informatie is dat comScore zich baseert op een 

groep van ± 5.000 fysieke personen en enkel rekening houdt met 

hun internetactiviteit voor privédoeleinden4.

Op het vlak van transparantie doen wij het dus (aanzienlijk) beter, 

vooral met de Metriprofil-tool.

Hieronder vindt u bij wijze van voorbeeld een opsomming van de 

voornaamste ontdubbelde ‘kanalen’ volgens comScore tussen mei 

en oktober 2008. De tabel geeft bovendien aan of de betrokken 

sites ook deel uitmaken van de metingen van Metriprofil.

Rk Name Daily reach CIM

Thd %

1     Google Search 1.312 14,7 No

2     MSN-Windows Live Messenger 1.009 11,3 No

3     LIVE.COM* 950 10,6 No

4     Windows Live Hotmail 879 9,8 Yes

5     MSN Homepages 336 3,8 Yes

6     SKYROCK.COM 132 1,5 Yes (.be)

7     EBAY.BE 126 1,4 No

8     SKYNET.BE 118 1,3 Yes

9     Windows Live Spaces 94 1,1 No

10     Google Gmail 72 0,8 No

11     Yahoo! Homepages 69 0,8 No

12     Google Maps 60 0,7 No

13     Yahoo! Mail 57 0,6 No

14    ZYLOM.COM 43 0,5 No

15     SKYNETBLOGS.BE 38 0,4 Yes

16     WinAmp (App) 36 0,4 No

17     MYSPACE.COM* 34 0,4 No

18     MAPPY.COM 30 0,3 No

19     MSN News & Weather 27 0,3 Yes

20     XFire 26 0,3 No

Bron : comScore (BE) mei-oktober 2008 kanalen. Volwassenen 15+

4  Het totale gebrek aan toelichtingen bij de comScore-tool werd bijna twee jaar geleden al aan de kaak gesteld in de VS (“The 
Interactive Advertising Bureau Challenges comScore and Nielsen//NetRatings in Open Letter”, april 2007, http://www.iab.
net/about_the_iab/recent_press_releases/press_release_archive/press_release/5140). Helaas was het enige concrete 
resultaat dat comScore instemde met een audit (september 2007 http://www.iab.net/insights_research/530468/iab_news/
iab_news_article/18142), zonder te preciseren of deze wil tot transparantie betrekking had op de VS of op de hele wereld. 
Sindsdien heerst totale stilte.
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De titel van Meest Twijfelachtige Bron gaat 

echter niet naar comScore. Die dubieuze 

eer is weggelegd voor Ad Planner, een 

uiterst betwistbare -gratis- tool van Google.

Via een erg aanlokkelijke interface (zie hier-

onder) biedt Google gegevens die a priori 

onmisbaar zijn, niet alleen over het aantal bezoeken van bijna (zie 

verderop) elke website en de bijhorende evoluties, maar ook over 

kruisbezoeken (andere door dezelfde gebruikers bezochte sites). 

Voor bepaalde markten (maar niet België) laat Google zelfs toe om 

het sociaaldemografische profiel van de gebruikers te analyseren.

Een interessante tool dus voor media-

planning op het internet ? Nee, integendeel. 

De Google Ad Planner is zelfs een gevaarlijk 

instrument.

Het probleem begint al bij de geanalyseerde 

sites. De tool bevat gegevens over alle 

mogelijke sites, behalve over het Google-

netwerk zelf (de gelijknamige site en 

YouTube). Dat roept op zijn minst al enkele 

vragen op : waarom anderen op een andere 

manier evalueren dan jezelf?

Het grote pijnpunt van de Ad Planner-gegevens is echter het 

feit dat ze gebaseerd zijn op uiterst onvolledige cijfers. Volgens 

onze informatie5 (die we rechtstreeks bij Google hebben gehaald) 

zijn de Ad Planner-cijfers het resultaat van een extrapolatie naar de 

volledige internetpopulatie van het surfgedrag van (ten minste) twee 

heel specifieke categorieën:

•  personen die een Google-toolbar hebben geïnstalleerd en

• personen die de Firefox-browser gebruiken.

5  Wij hadden het beter getroffen dan de concurrenten van Google. Eén van hen schreef op 15/10/2008 : “the Google metho-
dology remains something of a black box, whether we’re talking about the source of data collection, the nature of the data 
(person or machine, server side or client side) or the demographics. […], the Google Ad Planner projections for Web site 
Unique Visitors run, on average, about 56% of those reported by comScore’s Media Metrix.” Josh Chasin, “Panel-Centric 
Hybrids” (http://www.mediapost.com/publications/?fa=Articles.showArticle&art_aid=92715).
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Zodra de internetcampagne uitgewerkt en 

geïmplementeerd is, moet de reporting 

ervan idealiter worden toevertrouwd aan 

een third party adserver6. Het gebruik van 

deze tool, die wel een meerkost inhoudt, 

garandeert de adverteerder een uniforme 

berekening van de resultaten van de 

campagne.

Het principe van een third party adserver wordt hieronder getoond 7 : 

wanneer een gebruiker een website bezoekt, contacteert deze 

laatste de reclameserver van de content editor en genereert een 

reclameaanvraag. In respons wordt er een redirect code gegene-

reerd, d.w.z. een code die ‘doorverwijst’ naar een derdenserver, de 

third party adserver. Deze laatste bevat effectief de advertentie en 

‘serveert’ die aan de internetgebruiker. 

‘Post-campaign’-statistieken :          
eenvoud voorop

In beide gevallen hebben de gebruikers 

ingestemd met de gebruiksvoorwaarden 

en Google zo de toelating gegeven om 

hun internetgegevens te gebruiken. Er is 

dus geen wettelijk probleem, maar wel een 

probleem qua profiel : waarom zouden de 

gebruikers uit de Ad Planner-gegevens 

representatief zijn voor de totale internetpopulatie ? En dat is 

toch precies wat we van een statistische bron verwachten : een 

betrouwbaar zicht op het surfgedrag van alle internetgebruikers. 

Google mag dan wel een marktaandeel van boven de 90% hebben 

in de categorie ‘search’ (comScore, januari 2009), dat betekent 

helemaal nog niet dat het gebruik van de Google-tools even 

wijdverbreid is.

6  Volgens het glossarium van IAB Belgium : “Third party adserver = independent outsourced companies that specialize in 
managing, maintaining, serving, tracking, and analyzing the results of online ad campaigns. They deliver targeted advertising 
that can be tailored to consumers’ declared or predicted characteristics or preferences.”

7 Bron: http://www.liesdamnedlies.com/adserving/
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Slechts wanneer dit bericht wordt geladen 

in de browser van de gebruiker wordt het 

contact ‘meegeteld’. De voordelen :

•  Het aantal contacten met de campagne 

wordt op één enkele manier geteld.

•  Enkel het aantal keer dat de reclame 

effectief wordt getoond, wordt in aanmer-

king genomen.

•  Eén enkel rapport, met normaal gezien 

een uniforme telling van het aantal unieke 

bezoekers (nogmaals, het gaat om cookies). 

Er bestaat dus ook voor dit aspect een 

duidelijke oplossing als referentie voor de 

adverteerder.

Uiteraard registreert de third party adserver 

het aantal interacties tussen het bericht en 

de internetgebruiker (de befaamde click 

rate). Daarbij hebben we wel enkele belang-

rijke bemerkingen:

•  De click rate mag enkel als basisreferentie 

worden genomen voor het succes van 

een campagne wanneer dit een doelstel-

ling was van bij het begin en wanneer het 

gehele plan op deze metriek gericht was.

•  Vaak is een bezoek aan de site van een 

merk of het inwinnen van informatie over 

een product niet het gevolg van een rechtstreekse klik op een 

advertentie, maar een uitgesteld effect van die advertentie. Een 

fenomeen dat gekend is als post-impression (tegenover post-

click) en dat een third party adserver perfect kan analyseren, op 

voorwaarde dat de site van het product werd voorbereid voor een 

dergelijke analyse.

•  Uit recent comScore-onderzoek8 is gebleken dat - post-clicks 

buiten beschouwing gelaten - het bezoek aan de site van een 

merk 46% hoger zou liggen in de 4 weken na een eerste contact 

met online reclame voor dit merk. Online publiciteit zou ook het 

aantal zoekopdrachten naar trefwoorden in verband met het merk 

in vrij vergelijkbare mate doen toenemen. Kortom, de combinatie 

van (traditionele) ‘display’-reclame en publiciteit via trefwoorden 

zou een aanzienlijke impact hebben op zowel online verkoop 

(+173%) als verkoop in de winkel (+52%). Door zich te beperken 

tot de directe interactie met de advertentie (de click rate) krijgt 

men dus slechts een zeer beperkt beeld van de doeltreffendheid 

van een campagne.

•  Eerder al (in juli 2007) toonde een Amerikaanse studie aan dat 

80% van alle clicks op webreclames voor rekening waren van 

16% van de surfers, met een profiel dat weinig representatief is 

voor de internetbevolking9.

Ook bij third party adservers wordt de betrouwbaarheid beperkt 

door de cookiestechnologie (zie hoger). De studie “How online 

advertising works…” was gebaseerd op de observatie van een 

panel van internetgebruikers, niet op metingen van bestanden.

8  Gian M. Fulgoni, Marie Pauline Mörn “How online advertising works: whither the click?”, December 2008. 139 geanalyseerde 
campagnes.

8  Zie “Internet :content, media en reclamestrategie tegelijk !!”, Spac’Essentials, maart-april 2008.
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Impactstudies gaan traditioneel na hoe goed 

reclameboodschappen ‘blijven hangen’. 

Meestal worden respondenten hierbij een 

‘gecensureerd’ bericht voorgelegd, d.w.z. 

een bericht waarin alle verwijzingen naar het merk onzichtbaar 

zijn gemaakt (zoals in het onderstaande voorbeeld met eerst de 

gecensureerde en daarna de ongecensureerde versie).

Impact :          
de BPS-oplossing

Of reclame wel of niet blijft hangen is 

uiteraard gerelateerd aan andere metrieken, 

zoals de neiging om het product te kopen 

of de plaats van het merk in een lijst van 

concurrerende aanbiedingen.

Ook hier is er op het web zeker geen gebrek 

aan informatiebronnen: 

•  de regie Skynet biedt sinds enkele jaren 

de Webimpact-barometer aan, die een 

twintigtal cases telt,

•  Microsoft Digital Advertising Solutions 

biedt eveneens de mogelijkheid om 

impacttesten uit te voeren, en

•  de regie BEWEB lanceerde in de herfst 

van 2008 de tool ‘Brand Positioning 

System’ of BPS.

In onze ogen biedt deze laatste tool (voor 

alle duidelijkheid: Space had een belang-

rijke voet in de ontwikkeling ervan) de 

beste oplossing voor het meten van online 

impact.

Niet dat de BPS-metingen beter of vernieuwender zijn. Wat deze 

tool zo uniek maakt, is de combinatie van bewezen blootstelling aan 

een advertentie en prestatie-indicatoren van deze advertentie.

Vooraleer een steekproef van internetgebruikers online te 

ondervragen telt het BPS-protocol eerst de blootstelling aan de 

advertentie (ongeacht de site waarop die wordt verspreid) via 

cookies. Terwijl BEWEB internetgebruikers gewoonlijk voorstelt om 

vragenlijsten online te beantwoorden, weet de regie hoe vaak deze 

respondent contact heeft gehad met de geteste campagne. Op die 

manier kunnen de blootstellingniveaus aan de betrokken campagne 

worden gekruist met gelijk welke efficiëntie-indicator. Zo blijkt uit 

onderstaand voorbeeld dat reclameboodschappen gewoonlijk veel 

beter onthouden worden vanaf 6 contacten en dat de herkenning 

gaat stabiliseren vanaf 12 contacten. Maar deze test kan worden 

uitgevoerd voor gelijk welke indicator die in het onderzoek wordt 

gemeten.
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Campaign awareness vs OTS levels

Het wereldwijde web is ontegensprekelijk 

een spinnenweb met een overaanbod aan 

gegevens. Zoals we aantoonden bestaat 

er gelukkig voor elk van de 3 besproken 

domeinen een oplossing met een 

duidelijke meerwaarde. Terwijl de Bel-

gische internetwereld steen en been klaagt dat adverteerders de 

mogelijkheden van het web te vaak onbenut laten, zou het een 

goed begin zijn als iedereen zich aan de hierboven beschreven 

‘best practices’ zou houden. Dat zou klaarheid scheppen, een 

conditio sine qua non om het vertrouwen - en dus het gebruik - van 

dit medium te stimuleren.

Eindelijk klaarheid         

Voor de adverteerder biedt het BPS dus 

meer dan alleen informatie over de impact : 

het is een echte leidraad voor het aansturen 

van de contacten naargelang het beoogde 

doel. Deze tool biedt op dit ogenblik de beste oplossing voor wie 

de impact van online reclame wil meten. We zullen deze barometer 

binnenkort trouwens nog grondiger onder de loep nemen.
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