
Native Advertising 

Context 

Merken bieden consumenten meer en meer ‘premium content’ aan in nauwe samenwerking met media. De 
merkboodschap wordt aangepast aan het medium en zo goed mogelijk geïntegreerd in de context. 
Daarnaast wordt gestreefd naar een inhoudelijke meerwaarde voor de consument.  Men noemt dit nieuwe 
format 'native advertising', een wat verwarrend begrip aangezien het hier niet echt over 'advertising' gaat 
in de strikte zin van het woord en er geen 'call-to-action' in voorkomt. De term 'sponsored content' zou 
juister zijn. 

Native advertising is een vorm van betaalde content marketing, waarbij een merk content aanlevert in de 
vorm en functie die hetzelfde is als die van de redactionele content, met als doel om mensen het lezen van 
nieuws te laten ervaren in plaats van het lezen van geadverteerde content .   1

Native advertising komt zowel in digitale media als in traditionele media voor en vormt een stijgende bron 
van inkomsten voor deze media. Voor de adverteerder is het een vorm van niet-intrusieve communicatie die 
zowel voor het merk als voor de consument een meerwaarde biedt. Er kunnen interessante verhalen 
gepubliceerd worden die anders nooit gemaakt hadden kunnen worden. Het is een samenwerking tussen 
journalisten en marketeers die resulteert in een win-winsituatie voor alle partijen. 

Is native advertising commerciële communicatie ? 

Native advertising zoals hierboven beschreven is geen commerciële reclame -in de enge zin van het woord- 
die de consument rechtsreeks aanspoort tot aankoop. Vele merken hebben relevante en interessante 
verhalen te vertellen die waardevol kunnen zijn voor een groot publiek. 

Adverteerders onderschrijven het algemene principe dat commerciële reclame herkenbaar moet zijn en dat 
de afzender duidelijk moet zijn. De grens tussen redactionele inhoud, native advertising en commerciële 
communicatie wordt echter flinterdun en is afhankelijk van de context en van het medium.  

Vandaar dat het belangrijk is om hiervoor duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende partijen. 

Aanbevelingen 

UBA formuleert in het kader van native advertising volgende aanbevelingen: 

1) Het basisuitgangspunt moet zijn dat native advertising niet misleidend mag zijn. Daarnaast moet er 
steeds een duidelijke vermelding van het merk zijn. Dit kan eventueel gebeuren in de tekst zelf. Verdere 
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gedetailleerde en algemeen toepasbare regels worden moeilijk, omdat het karakter en de 
aanvaardbaarheid van native advertising sterk afhankelijk is van de context en het medium. 

2) De hoofdredacteur van het medium is de beste persoon om uiteindelijk te beoordelen welke verhalen 
relevant en interessant zijn voor zijn doelpubliek en om te bepalen wat kan en niet kan. Hij kan samen 
met de redactie en de regie een 'technische fiche'  voor native advertising opstellen voor zijn specifiek 
medium. 

3) UBA zal aan de individuele Belgische media-regies een 'technische fiche' voor native advertising vragen. 
UBA zal deze op een transparante manier bundelen en ter beschikking stellen aan adverteerders. 

4) UBA zal samenwerken met de Raad voor de Reclame en met de JEP en vragen om eventuele 
consumentenklachten over Native Advertising af te toetsen aan deze technische fiches. 

Voor meer informatie:  

Chris Van Roey 
chris@ubabelgium.be 
02 881 03 76 of 0495 557 150  
UBA - Antwerpselaan 2 - 1853 Strombeek-Bever 

UBA is de Belgische organisatie van en voor merken. De UBA-ledencommunity telt vandaag 288 bedrijven die samen het merendeel 
van de nationale mediabestedingen voor hun rekening nemen. Daardoor vormt UBA een uniek platform om de belangen van merken 
te behartigen en aan kennisuitwisseling te doen. Met zijn rijk aanbod van activiteiten en diensten stimuleert UBA een creatief, 
innovatief en transparant communicatie-ecosysteem als voedingsbodem voor sterke, duurzame merken. Bij de uitbouw van de 
activiteiten en diensten van UBA worden consequent vier strategische principes gehanteerd: inspireren, beïnvloeden, faciliteren en 
verbinden. Deze principes garanderen een relevante dienstverlening die merkenbouwers sterker maakt. 
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