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2009 was een crisisjaar, daar moeten 

we geen doekjes om winden. Toch 

waren er ook twee lichtpuntjes. 

Eerst en vooral hebben november 

en december het jaar nog bijna 

gered door een eindsprint die de 

constante terugval van de eerste 10 

maanden van het jaar compenseert. 

Daarnaast blijkt uit een vergelijking 

met de andere Europese lidstaten dat 

België waarschijnlijk minder zwaar 

getroffen is dan sommige andere landen. Sommigen zullen 

argumenteren dat er in een relatief klein reclamebudget 

nog weinig te snoeien valt… Alleszins is duidelijk dat het de 

tv-reclame en in zekere mate ook door de adverteerders 

van Fast Moving Consumer Goods zijn die de markt 

hebben rechtgehouden. Ook het internet hield goed stand, 

zij het dan met lagere groeicijfers.

In het DM-segment ging het investeringsniveau er licht op 

vooruit. Maar de ‘fasering’ van de investeringen lijkt er heel 

anders te zijn geweest dan bij de traditionele media.

CIM MDB :    

In het kort

2009 in extremis nog gered 

(Bruto) evolutie van de mediamarkt in 2009 : -1% op constante basis tov 2008.

• De situatie had erger kunnen zijn zonder de twee laatste maanden van het jaar, waar de stijging 

tov dezelfde maanden in 2008 12% bedroeg.

• Opmerkelijk behoud van het investeringsniveau op tv, en in zekere mate ook  op het internet.

• Sterke vooruitgang van FMCG- adverteerders , opmerkelijk minder bij durables.

• Direct mail groeit op zijn beurt met 1%, voornamelijk door een forse stijging in het begin van het jaar , 

in tegenstelling tot de  traditionele media, waarvoor het laatste kwartaal het positiefste was.
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Uit een analyse van de cijfers leren we dat 

de bruto evolutie 2009 vs. 2008 een lichte 

stijging toont (minder dan 0,1%). Na de 

De ingrediënten voor deze constante 

basisvergelijking ? Die verschillen naargelang 

van de media.

• Kranten : aftrekking van de tariefevolutie 

die wij op 6% schatten (evolutie van de 

kostprijs van de formaten artikel 250 en 

artikel 500, wetende dat het gemiddelde 

formaat van een advertentie overeenstemt 

met ongeveer 1/3 pagina) en uitsluiting 

uit de vergelijking van 7 Dimanche (nieuw 

in 2009) en het volume van de regionale 

advertenties (pas in 2009 geïntroduceerd) 

in de Krant van West-Vlaanderen et De 

Zondag.

• Tijdschriften : rekening houdend met 

de tariefinflatie (+4,3% op een pagina 

vierkleurendruk) en de wegwerking van 

de impact van meerdere titels, waarvan 

verscheidene in 2009 voor de eerste keer 

verschenen : Gentleman, Glossy, Goedele, 

Ik ga bouwen & renoveren/Je vais construire 

& renover, Industrie Magazine Marie-Claire 

Maison en Public.

neutralisatie van de verstorende effecten (verdwijning van media, 

verschijning in 2009 van nieuwe titels of nieuwe vormen, tariefevo-

lutie) wordt die evolutie met een half punt tot -1,3% teruggebracht. 

• Voor de gratis regionale pers schatten wij de tariefevolutie voor 

2009 op -0,1%, een stabilisatie dus. Hierbij werd het volume aan 

regionale advertenties van First Media, een nieuwkomer in 2009, 

niet in aanmerking genomen.

• Affichage : toepassing van een geraamde tariefinflatie van 7,2% en 

neutralisatie van de cijfers met betrekking tot het Agence Duchêne 

(afwezig in 2009).

• Televisie : neutralisatie van Régie TV One (na 2008 verdwenen uit 

de MDB-rapporten) en rekening gehouden met een daling van het 

gemiddelde tarief met -5,5% (methode ACC-UMA).

• Radio : neutralisatie van de verdwenen radio’s (BFM, Ciel, Mint) en 

de nieuwkomers in 2009 (Foorire FM) en rekening gehouden met 

een geraamde tariefevolutie van -1,8%.

• Bioscoop : rekening gehouden met een tariefinflatie van +1,6%

• Voor het internet ten slotte : eliminatie van de nieuwe regies uit 

de vergelijking: Hi-Media, Pebblemedia, Rossel Advertising en 

Roularta (alleen aanwezig in het tweede semester van 2008), en 

rekening gehouden met een negatieve evolutie van -9,5% van de 

kostprijs per duizend contacten, de basis voor de reclametarieven 

op het internet.

-1% in constante waarde                
dankzij televisie en internet

Medium Value (thd EUR) 2009-2008
2007 2008 2009 Nominal growth Constant basis

Newspapers 747.481 736.680 730.299 -0,9% -11,7%
Magazines 300.735 299.949 281.726 -6,1% -12,1%
Free local press 153.916 150.443 152.221 +1,2% -7,6%
Outdoor 238.782 249.456 247.547 -0,8% -5,7%
TV 1.161.345 1.204.777 1.246.760 +3,5% +9,2%
Radio 375.514 377.187 357.711 -5,2% -2,0%
Cinema 26.000 26.819 24.623 -8,2% -9,8%
Internet 84.923 119.105 128.059 +7,5% +6,0%
Total 3.088.694 3.164.417 3.168.945 +0,1% -1,3%
Bron : CIM MDB/Space estimates
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De negatieve evolutie in 2009 is het gevolg 

van een vrij spectaculaire combinatie van 

neerwaartse tendensen en een sterke 

opmars van de televisie. Dit laatste medium 

heeft op zijn eentje de markt naar boven 

getrokken dankzij de combinatie van een groot marktaandeel 

en een (proportioneel) sterke groei. Ook het internet zette zijn 

groeicurve door, maar door het relatief kleine belang van dit 

medium (zie verder) blijft de impact hiervan op het geheel beperkt.

Yearly evolution constant value

Contribution of each medium to overall 
evolution 2009 (constant)

De grafiek hieronder schetst de evolutie van 

de Belgische markt in constante waarde 

(let op : de markt werd in 2007 uitgebreid 

met twee nieuwe media!). Na een jaar van stagnatie in 2008 wordt 

in 2009 opnieuw aangeknoopt met de negatieve groei die in 2005 

werd vastgesteld.
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de media. Ook de kranten en de affichage leverden een -zij het 

bescheidener- bijdrage tot de sterke groei van de laatste twee 

maanden waardoor een totale malaise nog kon worden afgewend.

boost heeft gekend : voor beide maanden noteerden we 12% 

groei in waarde. De verliezen uit de eerste 10 maanden van het 

jaar werden zo bijna volledig weggewerkt tijdens november en 

december.

De grafiek hieronder leert ons dat vooral 

de televisie verantwoordelijk is voor die 

‘eindjump’ in het MDB-universum van 

Media investments evolution all media

Monthly contribution to YoY evolution by medium

Als 2009 uiteindelijk afklokt op -slechts- 

een daling van 1%, dan is dat ook te danken 

aan het feit dat het volume de laatste twee 

maanden van het jaar een opmerkelijke 
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al aanzienlijke aandeel. Met een aandeel van 4% is ook het internet 

een -bescheidener- winnaar. De grootste achteruitgang noteerden 

we bij de kranten, die desondanks stevig verankerd blijven in hun 

rol als tweede medium.

nog heeft zien toenemen. Dat aandeel bedraagt nu 61% nadat het 

lange tijd op 60% was blijven hangen. De toekomst zal uitwijzen of 

deze lichte stijging zich zal doorzetten.

Bij de analyse van de marktaandelen springt 

vooral de vooruitgang van de televisie in het 

oog. Dat medium ging er met meer dan 

een procent op vooruit en vergrootte zo zijn 

Uit de analyse komt 2009 ook naar voren 

als het jaar waarin Vlaanderen zijn aandeel 

in de waarde van de media-investeringen 

Groeicijfers    
voor de tv en Vlaanderen

Evolution media shares 2009/2008
current value
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goed stand houden : Unilever, l’Oréal, Nestlé en Kraft kunnen 

een groei met dubbele cijfers voorleggen. Binnen deze categorie 

noteren we alleen voor de Danone-groep een negatieve groei. 

De visibiliteit van de mediagroepen gaat er over het algemeen op 

achteruit, terwijl zij toch de afgelopen jaren grotendeels verantwoor-

delijk waren voor de globale groei van de markt in zijn MDB-versie. 

Bij de adverteerders uit de financiële sector moeten zowel Axa, ING 

en Dexia terrein prijsgeven. In de autosector lopen de resultaten 

uiteen.

Bovenaan het klassement neemt het sterk opkomende Unilever 

de koppositie over en springt het daarmee over P&G, dat wel nog 

de belangrijkste tv-adverteerder van het land blijft. Belgacom wordt 

naar de derde plaats verwezen, maar de kloof tussen die drie 

zwaargewichten in de Belgische reclamewereld blijft minimaal.

In de tabel hieronder vindt u onze visie op 

de belangrijkste adverteerders op de markt, 

die ietwat afwijkt van de officiële ranking. 

Wij splitsten namelijk de adverteerder 

‘Gemeenschappen en Gewesten’ in zijn 

vijf federale entiteiten op : de Franstalige 

Gemeenschap, de Duitstalige Gemeen-

schap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

het Waalse Gewest en de Vlaamse Gemeen-

schap. Deze laatste bezet overigens de 

29ste plaats in de rangschikking hieronder. 

De voornaamste bevinding van de analyse 

is het feit dat de adverteerders van Fast 

Moving Consumer Goods (FMCG) heel 

Adverteerders en sectoren,    
de comeback van de FMCG

North/South breakdown 
in media investments value
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In de tabel hieronder zijn de MDB-macro-

sectoren geklasseerd volgens hun waarde 

in duizenden euro’s. Daarnaast worden 

de evolutie-index van die waarde in 2009 

tegenover 2008 en hun bijdrage tot de 

globale groei van de markt weergegeven. 

Uitzonderlijke bevinding: de (positieve of 

negatieve) waarde van de bijdragen ligt 

erg hoog. Tegenover een globale evolutie 

in constante waarde van 0,1% (of 4,5 miljoen euro) lopen de 

verschillen tussen de verscheidene segmenten wel zeer hoog op. 

De ‘duwers’ van de globale groei komen uit de schoonheids- en 

hygiënesector, voeding, telecommunicatie, distributie, dieren en 

welzijn en gezondheid… vooral FMCG-producten dus. De grote 

sector ‘cultuur, toerisme enz…’ daarentegen, die onder impuls van 

de media tot voor kort een motor vormde voor de groei van de 

MDB-waarde, zag in 2009 zijn motor sputteren. Maar het is vooral 

in de macrosectoren transport (voornamelijk auto’s) en diensten 

Rank Advertisers 2008 2009 Rank 2008 Evol 
2009/2009

1 UNILEVER 52.083 85.314 3 +64%
2 PROCTER & GAMBLE BENELUX 79.064 83.219 2 +5%
3 BELGACOM GROUP 83.501 82.277 1 -1%
4 VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 45.512 47.576 5 +5%
5 D'IETEREN GROUP 41.690 44.286 6 +6%
6 L'OREAL GROUP 28.409 44.049 19 +55%
7 DANONE GROUP 50.181 40.971 4 -18%
8 RECKITT & BENCKISER 39.209 39.538 9 +1%
9 LOTERIE NATIONALE 32.224 36.622 12 +14%
10 PSA PEUGEOT CITROEN 33.561 36.525 11 +9%
11 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 41.075 35.698 7 -13%
12 TELENET GROUP HOLDING 31.490 34.221 13 +9%
13 KRAFT FOODS 28.242 33.613 20 +19%
14 CARREFOUR GROUP 40.250 33.205 8 -18%
15 ROULARTA MEDIA GROUP 29.377 32.276 17 +10%
16 COCA-COLA BELGIUM-LUXEMBOURG 30.172 31.844 16 +6%
17 FRANCE TELECOM 27.817 28.827 21 +4%
18 VRT 30.227 28.476 14 -6%
19 NESTLE GROUP 20.282 27.887 31 +37%
20 DELHAIZE LE LION 21.864 26.591 26 +22%
21 CORELIO 38.508 26.153 10 -32%
22 DE PERSGROEP 28.496 25.227 18 -11%
23 BMW GROUP BELGIUM 24.860 22.452 24 -10%
24 AXA GROUP 26.987 22.451 23 -17%
25 FORD AUTOMOTIVE GROUP 19.367 21.996 35 +14%
26 CLT-UFA 20.792 21.673 29 +4%
27 SANOMA MAGAZINES FINLAND 21.204 20.989 28 -1%
28 ING GROEP 21.694 20.559 27 -5%
29 VLAAMSE GEMEENSCHAP 19.624 19.387 33 -1%
30 DEXIA GROUPE 19.431 18.546 34 -5%
Bron: CIM MDB/Space.

Ten slotte noteren we ook dat Ford, Lidl, 

Daimler-Chrysler en Fortis in 2009 uit de 

top-30 zijn verdwenen (deze laatste werd 

wel vervangen door BNP Paribas Fortis, maar die vinden we 

niet terug in het klassement hieronder). Hun plaatsen werden 

ingenomen door Dexia, Ford en Nestlé.
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In de grafiek hieronder ten slotte vindt u het 

klassement van de 43 regies in de MDB-

gegevens volgens aandeel in het nationale 

totaal. De namen werden niet gewijzigd, 

hoewel sommige (‘Fred Magazines’ of ‘MSN 

Media’ bijvoorbeeld) duidelijk verouderd 

zijn. Naar goede gewoonte zijn de ‘grote 

jongens’ hier veeleer de audiovisuele regies 

en/of de regies die voornamelijk of uitslui-

tend in Vlaanderen actief zijn. En de evolutie 

die we optekenen (meer tv, toename van het relatieve aandeel 

van Vlaanderen), versterkt die voordelen uiteraard nog. Zoals dat 

eerder ook al het geval was, draagt de relatieve onderschatting van 

het internet niet bij tot een sterke klassering van de commerciële 

vertegenwoordigers van dat medium, zelfs al merken we een 

uitbreiding van het aantal regies in dat domein. Bij de pers 

blijkt duidelijk de versnippering van het landschap in veel kleine 

marktspelers. Uiteraard heeft dit ook te maken met de weinig 

positieve evolutie van de reclame in de gedrukte media.

Regies :   
op het eerste zicht geen verrassingen

Eco group Value 2008 Value 2009 Index Contribution 
to growth

Culture, tourism, leisure, sport 833.164 826.581 99 -145%
Retail 454.868 464.037 102 +203%
Food 405.555 424.358 105 +415%
Services 415.435 394.654 95 -459%
Transport 331.622 300.305 91 -692%
Beauty-hygiene 164.355 203.630 124 +867%
Telecom 180.060 196.424 109 +361%
Household-office furniture 128.198 116.410 91 -260%
Household-office cleaning 79.487 75.874 95 -80%
Health - Well being 63.781 68.152 107 +97%
Clothes & related 61.536 50.556 82 -243%
Energy - fuel 38.189 38.757 101 +13%
Petcare 5.567 8.716 157 +70%
Others 529 295 56 -5%
Corporate 2.070 194 9 -41%
Bron : CIM MDB.

(vooral financiële sector en uitzendkantoren) 

dat we de grootste negatieve bijdragen 

optekenen. Opvallend is verder nog de 

bijna volledige verdwijning van ‘corporate acties’ tijdens het erg 

moeilijke jaar 2009. De nadruk lag dus ongetwijfeld op promotie, 

eerder dan imagobuilding
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Ranking sales houses in % 2009

Direct mail global value

Los van de kwantitatieve MDB-pige, wordt 

de pige voor de direct mail niettemin door 

dezelfde operator (MediaXim) uitgevoerd. 

Die is op dezelfde manier gestructureerd als 

de MDB en biedt ook een schatting van de 

bruto investeringswaarde. Op die basis schat De Post het aandeel 

van de DM op iets minder dan 10% van het totaal van de waarde 

MDB+DM-pige. De nominale evolutie op jaarbasis bedraagt +1%, 

iets beter dus dan bij het geheel van de traditionele media.

Direct Mail :     
een andere wereld ?
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In termen van periodiciteit wordt de DM-

pige opgesplitst in kwartalen. Een vergelij-

king met de MDB leert ons dat zowel de DM 

als de traditionele media een recordgroei 

per kwartaal hebben geboekt tegenover 

In de tabel hieronder ten slotte vindt u een 

overzicht van de sectoren die in 2009 het 

meest in direct mail hebben geïnvesteerd, 

samen met de evolutie-index ten opzichte 

van 2008 en hun bijdrage tot de globale 

evolutie van de DM-waarde in 2009. 

Daarna volgt nog de verhouding tussen de 

DM-waarde in 2009 en de waarde van de 

investeringen in alle media van de sector 

(waarbij verkoop op afstand alle andere 

categorieën overklast op het vlak van DM-

investeringen ten opzichte van de andere 

media). 

vorig jaar - zij het niet op hetzelfde moment! Bij de DM werden 

vooral in het eerste kwartaal van 2009 bijzonder goede zaken 

gedaan, terwijl de traditionele media - zoals we eerder al hebben 

gezien - pas op het einde van het jaar een sterke eindsprint hebben 

ingezet. Een ontkoppeling die ongetwijfeld meer aandacht verdient.

We stellen vast dat de belangrijkste groeimotoren voor de 

DM-investeringen de telecommunicatiediensten, de financiële 

producten en de verkoop op afstand zijn, gevolgd door de 

verkooppunten en de energiesector. Overigens allemaal sectoren 

die ook hun media-aanwezigheid hebben opgedreven, zij het dan 

niet altijd in dezelfde mate. 

De macrosectoren (zie hoger) die het best vertegenwoordigd zijn in 

DM zijn - net als in 2008 en weinig verrassend - de distributiesector 

en de diensten. Samen zijn zij goed voor 78% van het totaal van de 

DM-pige, waaruit we zouden durven afleiden dat er voor bepaalde 

productcategorieën nog een aanzienlijke groeimarge bestaat.

Direct mail quarterly evolution 2009
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2009 is het WARC optimistischer dan De Post…) een groeicurve 

laten optekenen. Misschien is het een troost om te weten dat het 

WARC de reclame-investeringen in 2009 in de volledige Europese 

Economische Ruimte met 11% of zelfs meer zag teruglopen. 

In dat opzicht doet ons land het nog niet eens zo slecht. 

 

Bovendien voorziet het WARC voor 2010 een kleinere negatieve 

groei voor de Belgische markt : -1,6% in constante waarde. 

Daarmee nestelen we ons in de Europese middenmoot.

Wordt 2010 dan een gunstiger jaar dan 2009 ? We kunnen het 

alleen maar hopen.

Tot zover de bruto cijfers, gevaloriseerd 

volgens de MDB-methoden. Volgens het 

World Advertising Research Centre (WARC) 

- dat de netto waarde schat - kende de 

Belgische mediamarkt een negatieve 

evolutie in 2009, met een daling van 4,3% 

in constante waarde. Een zwaardere 

terugval dan in 2008, toen de evolu-

tie ‘slechts’ -3,3% bedroeg1. Volgens 

deze bron zouden in netto waarde enkel 

het internet en direct mail (met +1,7% in 

-4% in netto waarde,      
beter dan onze buren

Category Value 
2008

Value 
2009

Evol 
2009/2008

Contribution 
to YoY 

evolution

DM 
vs other 
media

POINTS OF SALES 102.175 103.123 101 24% 30%
MAIL ORDER 97.259 98.381 101 28% 847%
BANKS – CREDIT – INSU-
RANCES

36.019 32.856 91 -78% 18%

TELECOM OPERATORS 9.248 11.270 122 50% 7%
AUTOMOTIVE INDUSTRY 8.916 8.672 97 -6% 4%
NON PROFIT 7.762 8.310 107 14% 29%
MEDIA 6.785 6.699 99 -2% 2%
SERVICES TOURISM LEISURE 5.319 5.896 111 14% 7%
TRADE UNION- POL. PARTIES – 
MUTUAL INSURANCE SYSTEMS

6.117 5.480 90 -16% 40%

EDUCATION 5.018 5.162 103 4% 57%
PUBLISHING 4.521 5.158 114 16% 5%
ENERGY 3.961 4.885 123 23% 14%
FAIRS –EVENTS 3.862 3.957 102 2% 2%
FEDERATIONS - ASSOCIATIONS 3.445 3.547 103 3% 15%
BODY CARE PRODUCTS 2.329 3.147 135 20% 10%
OTHER FINANCIAL PRODUCTS 1.449 2.884 199 36% 40%
INFORMATION SERVICES 3.632 2.846 78 -20% 65%
INDUSTRIAL SERVICES 2.463 2.486 101 1% 23%
All others 34.724 34.278 99 -11% 2%
Bron : DM Pige Mediaxim-Post – CIM MDB

1 Voor deze cijfers en de volgende verwijzen we naar de bron : WARC (World Advertising Research Centre) European 
Advertising & Media Forecast, volume 24, nr.1, december 2009.


