
 

  

 

DEBUNKING DIGITAL MYTHS :                                           
7 FACT-BASED POSITIONS 

16/10/2017 

 

 

Inhoud : 

Kort samengevat: Page   2 

Mythe #1: fraude kost de reclamemarkt miljoenen euro’s 3 

Mythe #2: 50 % van de impressies zijn niet zichtbaar 5 

Mythe #3: de traditionele inkoop is veilig voor het merk, 

programmatic buying niet 

 

7 

Mythe #4: in digital verdwijnt 40 % van de reclame-

investeringen van adverteerders. Slechts 60 % komt 
effectief de uitgevers toe 

 

 
11 

Mythe #5: er bestaan geen standaarden voor onlinevideo 15 

Mythe #6: adblocking wordt het ‘einde’ van digitale reclame 18 

Mythe #7: in digital zijn het de media zelf die zich meten 21 
 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: François Chaudoir   

Redactie: Bernard Cools, Stéphanie Radochitzki 

De inhoud van dit document is uiterst vertrouwelijk en mag niet voor commerciële doeleinden 

worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming. . 



 

 

16/10/2017 
 

 

Debunking 7 digital myths 
 

1 

 

Nogal wat experten zijn van mening dat de digitale wereld zich in de voet 

geschoten heeft door te beweren dat online reclame in verregaande mate 

meetbaar was (misschien wel te verregaand meetbaar). 

Alles is begonnen met het meten van impressies en kliks. Men heeft dan 

een 20 jaar lange obsessie rond de click rate of CTR doorgemaakt. Bij 

nader inzien kon echter vastgesteld worden dat kliks geen 

vooruitspiegeling waren van een verbetering in de reputatie of uitstraling 

van merken, noch van een stijging in de verkoop van de betreffende 

producten. Er werden dus verkeerde performantie-indicatoren gebruikt. 

De opkomst van programmatic buying heeft een preciezere targeting 

mogelijk gemaakt (dankzij de overvloed aan data en het gemak waarmee 

ze verwerkt worden), evenals een daling in de kosten van de 

advertentieruimte (programmatic heeft een veel bredere inventaris helpen 

ontsluiten). Die switch naar een geautomatiseerde aankoop heeft echter 

ook wantrouwen en onbegrip opgewekt: het ecosysteem waarop 

programmatic berust, is vele malen complexer. De technologische kosten 

en de businessmodellen in digitale reclame zijn er trouwens door 

verveelvoudigd. 

De recente evolutie heeft bepaalde grenzen zien vervagen, in het 

bijzonder wat video betreft; er wordt vandaag van ‘cross screen planning’ 

gesproken, met een combinatie van tv- en in-stream video-reclame, 

Facebook dat video tracht te promoten, enz. Vandaar bijkomende 

verwarring. Wanneer ze de videocontacten tellen, doen alle spelers in dit 

wereldje dat niet op dezelfde wijze en elk van hen meent de waarheid in 

pacht te hebben. De resulterende kakofonie heeft de verwarring alleen 

maar groter gemaakt, en het vertrouwen doen slinken. 

Het hoeft niet te verwonderen dat de adverteerders in de war zijn. Soms 

voelen ze zich zelfs bedrogen. Wat in de kaart speelt van bepaalde spelers 

op de markt. Auditkantoren, bijvoorbeeld, bouwen hun business op de 

twijfel van adverteerders. En andere soorten actoren, met name in de 

technische sfeer, hebben er alle belang bij om olie op het vuur te gieten: 

“Bad news sells papers. It also sells market research. » 1 

                                    
1 Byron Sharp ‘Is there a silver lining to recession?’ WARC Online exclusive, sept. 2008. 
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Het werd tijd dat er gereageerd werd. Dat de mythes duidelijk van de 

bewezen feiten gescheiden werden. Dat is wat deze white paper nastreeft. 

Laten we dus 7 mythes onder de loep nemen en bijstellen, met dien 

verstande dat het om de situatie in België gaat, waardoor sommige 

waarheden die hier gelden elders niet van toepassing zijn: 

Kort samengevat: 

De 7 mythes die wij aansnijden: 

- De fraude met digitale reclame vertegenwoordigt in België een vrij 

beperkte ratio van 2 tot 3 %. Best in het oog houden, natuurlijk, 

maar we zijn ver van wat in grotere markten aangehaald wordt. 

- Ongeveer 50 % van alle online contacten zijn effectief niet 

zichtbaar. Een zichtbaarheid van 100 % is echter niet noodzakelijk 

mogelijk en niet erg eerlijk als ze enkel van digitale reclame geëist 

wordt. 

- ‘Brand safety’ slaat op de reclame-aanwezigheid in contexten die 

niet contraproductief, of zelfs schadelijk zouden blijken voor het 

merk. De brand safety doeltreffend beheren doe je op verschillende 

manieren maar de definitie ervan varieert van de ene tot de andere 

adverteerder. 

- De transparantie van de financiële stromen: vergeleken met de 

traditionele media heeft digital het aantal tussenpersonen of 

technische providers doen toenemen. Hun verloning heeft een 

impact op de financiële stromen tussen adverteerders en uitgevers, 

maar deze honorering van de diensten kadert in een globaal lagere 

kost van de advertentieruimte. 

- In tegenstelling tot wat beweerd wordt, berust digitale video op vrij 

precieze meetstandaarden. Et is een consensus nodig om de 

drempels te bepalen. 

- Ad blocking boekt vooruitgang maar misschien op een minder 

radicale manier dan men beweert. En preventieve maatregelen 

(‘LEAN’ voor ‘Light, Encrypted, Ad choice based, Non invasive’) 

vanaf het uitdenken kunnen de groei van het fenomeen helpen 

inperken. 

- De ‘third party’ metric van digital is niet veralgemeend. Zijn 

invoering veronderstelt een gecoördineerde druk vanuit de Belgische 

markt op de betrokken spelers. 
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Mythe #1: fraude kost de reclamemarkt miljoenen 

euro’s 

Waar gaat dit over? Fraude is een opzettelijke handelswijze die tot doel 

heeft inkomsten te genereren voor wie er het initiatief toe neemt. In dit 

geval verloopt de fraude dus via contacten en interacties met ‘niet-

mensen’, de fameuze ‘bots’, algoritmes of ‘robots’ die sites bezoeken of 

zelfs op reclameboodschappen klikken. Dat allemaal met als enige doel 

reclame-inkomsten te verduisteren. 

Dat is NIET WAAR. Ongeldige traffic in België maakt 2, maximum 3 

% van het totaal uit en is dus bijzonder beperkt en misschien wel 

normaal 

Bij Space analyseren we regelmatig, via het Moat instituut, de ‘Invalid 

Trafic’ data van de digitale campagnes die we beheren. Minder dan 3 % 

van de geleverde impressies beantwoorden aan waar ‘IVT’ voor staat en 

dus zijn 97 tot 98 % van de contacten die voor adverteerders gerealiseerd 

worden wel degelijk menselijke contacten. 

Deze waarde is volledig vergelijkbaar met de waarde die onthuld werd in 

de studie besteld door de Unie van Belgische Adverteerders en die “het 

algemene online-fraudegehalte tijdens de eerste twee maanden van 2017 

op 2 % van alle desktop traffic” raamt 2. Ons land blijkt dus weinig aan 

ongeldige traffic blootgesteld te zijn.  

Weinig, ja zelfs helemaal niet blootgesteld, want die 2 % kan minstens 

gedeeltelijk beschouwd worden als ‘normaal residueel’. Er bestaan immers 

‘bots’ die internetsites op een eerlijke wijze verkennen: het gaat om de 

zoekmachines die ze indexeren om de zoekopdrachten via sleutelwoorden 

te versnellen, of ‘crawlers’, zoals die van Nielsen, die de reclamedruk van 

adverteersers analyseren 3. Kortom, deze waarde van 2, maximum 3 % 

biedt geen enkel echt probleem.  

                                    
2 http://www.mm.be/news-fr-23095-la-span-class-search-keywords-show-fraud--span-e-en-ligne-s-
avere-finalement-tres-marginale-en-belgique 
3 http://www.space.be/comm/files/src//aug2017-mbdjanjun2017-nl.pdf, blz 11-12 in het bijzonder.. 

http://www.mm.be/news-fr-23095-la-span-class-search-keywords-show-fraud--span-e-en-ligne-s-avere-finalement-tres-marginale-en-belgique
http://www.mm.be/news-fr-23095-la-span-class-search-keywords-show-fraud--span-e-en-ligne-s-avere-finalement-tres-marginale-en-belgique
http://www.space.be/comm/files/src/aug2017-mbdjanjun2017-nl.pdf
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Tips om reclamefraude te vermijden 

Het is niet omdat het probleem beperkt is, dat het niet nuttig is om het te 

vermijden. In dat verband zijn er drie bevoorrechte momenten om 

ongeldige traffic te bestrijden. 

Vóór de campagne: 

- De gepaste indicatoren 

definiëren: zo dient een 

activatiecampagne te berusten 

op de bezoeken op de site van 

het merk. ‘Kliks’ kunnen 

gemanipuleerd worden, 

conversies veel minder. 

- Een beroep doen op de 

diensten van partners die 

verificatietools aanbieden, 

welke vanaf de set-up van de 

campagnes ‘ongeldige traffic’ 

helpen uitlichten.  

 

Tijdens de campagne: een regelmatige opvolging verzekeren met behulp 

van ‘ad serving’ of ‘ad verification’ tools, of zelfs via gebruikerspanels 

(comScore – zelfs al is het niet duidelijk of deze oplossing in 2018 voor 

België nog zal bestaan – of Nielsen Digital Ad Ratings) die ook de 

mogelijkheid zullen bieden om het profiel van de menselijke gebruikers te 

controleren. 

Na de campagne: ongeldige impressies of kliks maken systematisch het 

voorwerp uit van een betwisting en/of compensaties die met de betrokken 

‘media owners’ onderhandeld worden. 
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Mythe #2: 50 % van de impressies zijn niet 

zichtbaar 

Ten opzichte van andere media biedt digital het voordeel dat je de 

zichtbaarheid kan analyseren. Het gaat echter enkel om een technische 

meting. Een technische meting van het contact, trouwens, die veel 

geavanceerder is dan in eender welk ander medium. 

JUIST. 100 % visibiliteit is echter niet noodzakelijk mogelijk 

Pro memoriam, volgens het IAB is een ‘standaard’ boodschap naar 

verluidt zichtbaar wanneer minstens 50 % van haar pixels minstens één 

seconde lang zichtbaar zijn. Voor boodschappen die groot uitvallen en niet 

noodzakelijk binnen een scherm passen, voorziet de standaard een 

drempel die tot 30 % beperkt is, ook gedurende minstens één seconde. 

Wat video’s betreft, geldt de norm van 50 % van de pixels op het scherm 

gedurende minstens twee opeenvolgende seconden. 

 

Deze visibiliteit kan via gespecialiseerde ‘third party’ tussenpersonen 

geanalyseerd worden, zoals Moat (Oracle), Integral Ad Science of 

comScore (de lijst is niet exhaustief). 

Volgens Moat komen we In België, in de loop van het 2e semester van 

2017, op ongeveer 50 % uit, al hangt alles van het formaat en het 

platform af: 
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50 %, één seconde, of twee. Is dat voldoende? De Amerikaanse Media 

Rating Council, een onafhankelijke instelling die zelf aan de basis ligt van 

de viewability-drempels van het IAB, meent dat het ‘onredelijk’ zou zijn 

om naar 100 % te streven. Het is echter perfect mogelijk om het over 

strengere drempels eens te worden. Een recente studie meldt trouwens 

dat langere blootstellingstijden dan de 2 seconden van video en ratio’s 

van meer dan 50 % de efficiëntie van online reclameboodschappen voor 

de verkoop van de betreffende producten heel gevoelig zouden helpen 

verbeteren 4. Het is natuurlijk ook mogelijk dat hogere 

visibiliteitsstandaarden de kosten voor de ruimte zouden doen stijgen, 

zoals de eerste studies rond viewabiliy al lieten uitschijnen 5. Wat 

visibiliteit betreft, is alles echter een kwestie van afspraken (wat is in de 

ogen van de drie partijen aanvaardbaar?) en van technische capaciteit 

(wat is in de praktijk haalbaar?). 

                                    
4 Karen Nelson-Field & Erica Riebe ‘The case for a more robust online viewability metric’, Admap, 
september 2017, p. 10-12. 
5 Josh Chasin, Anne Hunter, Steve Millman, Comscore ‘Campaign delivery and viewable impressions: 
the new normal’, Print & Digital Research Forum, Nice, oktober 2013 
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Mythe #3: de traditionele inkoop is veilig voor het 

merk, programmatic buying niet 

‘Brand safety’ verwijst naar de aanwezigheid van reclame in omgevingen 

die er geen schade aan berokkenen. Middels de juiste tools laat brand 

safety zich beter managen met programmatic buying dan met de 

traditionele aanpak.  

NIET WAAR. ‘Brand safety’ laat zich managen, maar de definitie 

ervan kan van de ene tot de andere adverteerder variëren  

Het onderstaande voorbeeld is karikaturaal, maar reëel. Het illustreert een 

bijzonder pijnlijk geval van een ‘not brand safe’ aanwezigheid met een 

advertentie die letterlijk ‘getrolld’ is door de video van Islamitische Staat 

die ze ‘herbergt’ 6. 

 

Volgens het IA heeft ‘brand safety’ betrekking op de handelswijzen en 

tools die net toelaten om te vermijden dat reclameboodschappen van een 

merk verschijnen in omgevingen die voor dat merk potentieel schadelijk 

zijn. Het definieert zo problematische content-categorieën: 

- volwassen content (lees ‘eerder pornografisch’); 

- verbonden aan het faciliteren van onwettige activiteiten; 

- controversiële thema’s (occultisme, religieuze of maatschappelijke 

taboes, extreme levensstijlen, …); 

                                    
6 Bron: ‘Google stoomt YouTube klaar voor felle concurrentiestrijd’, De Tijd, 31/08/2017. 
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- schending van het auteursrecht; 

- drugs, alcohol, onwettige of gecontroleerde substanties; 

- extreme beelden of expliciet geweld; 

- aanzetten tot het manipuleren van metingen; 

- aanzetten tot haat, heiligschennis; 

- spyware, malware, terbeschikkingstelling van illegale software 

(‘warez’); 

- politieke of religieuze contexten; 

- door de gebruiker gegenereerde content (UGC) zoals fora, maar dan 

niet gemodereerd. 

Opgepast: bepaalde contexten zijn universeel problematisch, zoals 

terrorisme, haatbetogen of geweld. Andere kunnen echter van de 

adverteerder afhangen: bepaalde ‘volwassen’ content kan geschikt zijn 

voor merken die voorbehoedsmiddelen of ‘sex toys’ aan de man of vrouw 

brengen. Verkeersongevallen vormen voor automerken een heel 

problematische context… maar niet noodzakelijk voor bepaalde 

verzekeraars! 

In programmatic buying wordt ‘brand safety’ op verschillende wijzen 

beheerd: 

- Via een ‘black list’ die de 

uitgesloten domeinnamen of url’s 

verzamelt, m.a.w. wat nooit 

gebruikt zal kunnen worden. 

- Via een ‘white list’: hier is 

de lijst positief, met toegelaten 

domeinnamen. 

- Met negatieve 

sleutelwoorden, waarbij alle 

content-identificaties 

gespecifieerd worden die 

vermeden dienen te worden. 

- IAB Europa beheert een 

‘Spiders and robots’-lijst onderworpen aan een jaarabonnement, die 

niet alleen voor het opsporen van fraude, maar ook voor ‘brand 

safety’ gebruikt kan worden 7. 

- Door een beroep te doen op gespecialiseerde ‘third party’ tools 

(comScore, Integral Ad Science, Double Verify, Adloox, …). 

                                    
7 https://www.iabeurope.eu/best-practices/international-iababc-spiders-and-bots-list/ 

https://www.iabeurope.eu/best-practices/international-iababc-spiders-and-bots-list/
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Programmatic vs. klassiek: wie is het meest ‘brand safe’? 

Ter gelegenheid van de jaarlijkse 

digitale dmexco hoogmis van 
september jongstleden heeft 

specialist Integral Ad Science 

(IAS) de percentages van 
problematische contexten  

gepubliceerd die het gemeten 
heeft, helaas zonder daar ons 

land bij te rekenen. In die 
landenrangschikking variëren de 

‘non brand safe’ percentages die 
in Europa opgemeten werden van 

3,7 % tot iets meer dan 7 %. 
Voor een campagne van 10 

miljoen impressies, met een 
gemiddelde kost per 1.000 van 5 

euro, zouden de ongepaste 
contexten t.o.v. een globale 

investering van 50.000 € een 

waarde van 1.850 tot 3.550 € 
vertegenwoordigen. 

 

 

Een andere inbreng van IAS betreft een Frans overzicht van de 

verhoudingen van problematische contexten opgetekend in Frankrijk, in 

de loop van het eerste semester van dit jaar, door de rechtstreekse 

reservatie m.a.w. de traditionele techniek, met programmatic buying te 

vergelijken. Die laatste blijkt in sommige gevallen minder problematisch 

dan de directe aankoop, die in termen van brand safety overigens geen 

enkele systematische ‘bonus’ vertoont. 
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Tenslotte bewaren de teams van Space regelmatig screenshots van ‘fails’, 

of ongelukkige associaties van advertenties en content. Slechts een 

miniem deel ervan kan aan programmatic campagnes toegeschreven 

worden. En laten we ook niet de ‘fails’ vergeten die kunnen voortvloeien 

uit de aanwezigheid in de pers van merkadvertenties in de onmiddellijke 

nabijheid van een denigrerend of eenvoudigweg problematisch artikel voor 

de merken in kwestie. 

‘Blacklisting’ blijft echter mensenwerk: het zal nooit 100 % als foutloos 

beschouwd kunnen worden, of zonder mogelijkheid tot het maken van 

fouten. 
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Mythe #4: in digital verdwijnt 40 % van de 

reclame-investeringen van adverteerders. Slechts 

60 % komt effectief de uitgevers toe 

Wanneer de adverteerder, de eindklant, voor een digitale campagne 

betaalt, vooral als het om een programmatic campagne gaat, krijgt de 

uitgever, het medium, daar dus slechts een beperkt deel van.  

WAAR OF NIET WAAR? BEIDE. Een deel van het budget betaalt de 

tussenpersonen en daar zijn er een aantal van  

 

 
De waardeketen in digital 

lijkt inderdaad vrij 
drukbezet: tussen 

adverteerder en uitgever 
prijken immers een aantal 

tussenpersonen, die met 
name verbonden zijn met het 

geheel van de technische 

processen eigen aan digitale 
reclame: 

 

 
Nochtans kan het proces ook eenvoudiger worden voorgesteld, zoals 

auditeur Ebiquity aangeeft, van wiens hand de twee schema’s zijn die hier 

gebruikt werden: het media agency doet een beroep op een ‘trading 

desk’, die gebaseerd is op een technisch aankoopplatform of ‘demand side 

platform’, in real time van data voorzien door ‘data platforms’. De 

aankoop wordt verricht bij een aggregator of ‘ad network’, die uit de 
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inventaris van de uitgever put 8. Noteer dat dit proces eenvoudiger kan 

wanneer het ‘demand side platform’ rechtstreeks op de uitgever aansluit: 

 

Natuurlijk is het zo dat, om de verschillende platformen op een 

doeltreffende wijze van data te voorzien, onder meer voor targeting, of 

om de processen in termen van visibiliteit, fraude of merkbescherming ten 

aanzien van ongepaste contexten te verifiëren, verschillende interventies 

nodig zijn. 

Dat ecosysteem dient gehonoreerd te worden. Dat is wat Ebiquity de ‘tech 

tax’ noemt: technische en commerciële tussenpersonen nemen wel 

degelijk een marge. Hieronder worden daar de indicatieve niveaus van 

weergegeven in een studie die in de VS en Canada op 445 campagnes 

uitgevoerd werd. De ‘waterval’ die door de studie aan het licht gebracht 

werd 9 mondt inderdaad uit op een niveau dat nauw aanleunt bij 60 % 

van de initiële factuur die de uitgever ‘op zak’ heeft, wetende dat deze ook 

diensten moet uitbetalen die met zijn SSP-platformen (‘Supply Side 

Platform’) verbonden zijn. Die diensten zouden tussen 11 en 18 % 

opslorpen (dat deel van de studie is enkel geschat).  

                                    
8 Bronnen voor de illustraties: https://www.ebiquity.com/media/186075/media-transparency-a-visual-
overview.pdf. De complexiteit van digitale ecosystemen wordt ook door McKinsey geïllustreerd: 
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-to-get-the-most-
from-your-agency-relationships-in-2017?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1702. 
9 Bron: ‘Programmatic: seeing through the financial fog. An In-Market Analysis of Programmatic Media 
at the Transaction Level’. Mei 2017. 

https://www.ebiquity.com/media/186075/media-transparency-a-visual-overview.pdf
https://www.ebiquity.com/media/186075/media-transparency-a-visual-overview.pdf
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-to-get-the-most-from-your-agency-relationships-in-2017?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1702
http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-to-get-the-most-from-your-agency-relationships-in-2017?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1702
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Andere schattingen situeren het finale aandeel van de uitgever ook op 

zo’n 60 % van het initiële bedrag en houden daarbij rekening met de 

volgende ratio’s: bezoldiging voor de ‘third party’ data: 9 %, technische 

kosten DSP: 8 %, ad serving kosten: 5 %, brand safety: 2 %, 

management fees toegepast op de verschillende posten hierboven: 13 %. 

In dit geval blijft er voor de ‘media-inventaris’ 63 % over. 10 

Ook in traditionele media worden regies en agencies uitbetaald 

Absoluut niet nieuw is dat de tradingactiviteit – de aan- en verkoop van 

ruimte – inhoudt dat tussenpersonen die in de transactie een rol spelen, 

(correct) uitbetaald worden. In dat geval mogen de media agency en de 

regie – de commerciële intercedent van het medium –  in de transactie 

een marge nemen die, op haar beurt, de 100 % van de factuur van de 

adverteerder tot een mindere verhouding herleidt. Het is echter waar dat 

bij ‘offline’ media het aantal betrokken tussenpersonen beperkt is. Het is 

ook waar dat als men uitgaat van de prijs die in offline media door de 

adverteerder betaald wordt en dat men daar het totaal van de marges van 

aftrekt, zoals agentschaps- en regiecommissies, een ratio in de buurt van 

60 % netto inkomsten voor het medium niet onrealistisch is. 

Wel nieuw is dat met digital, zoals we gezien hebben, het geheel van de 

waardeketen complexer geworden is en competenties onontbeerlijk 

geworden zijn, met name in ‘ad tech’, die technologische diensten die te 

                                    
10 Bron: ‘Where does your programmatic spend go?’: http://marketingland.com/programmatic-spend-
go-211559. 

http://marketingland.com/programmatic-spend-go-211559
http://marketingland.com/programmatic-spend-go-211559
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maken hebben met de uitvoering, de targeting en de controle van 

campagnes. Digital veronderstelt een groot aantal competenties et 

heel wat technische input die in de ‘offline’ wereld totaal 

onbekend waren (en past ze in elkaar). Natuurlijk zou een minder 

gesofistikeerde waardeketen in het voorbijgaan minder ‘afhouden’. Het 

lijkt vandaag echter moeilijk om de aanwezigheid van een merk enkel op 

één type competenties te baseren, of om bepaalde technische verificaties 

over te slaan, bijvoorbeeld op het gebied van brand safety, tenzij je de 

online media aan zelfcontrole laat doen. 

Tips om een maximale transparantie te verzekeren 

Digital omvat dus een bijzondere waardeketen, vooral wanneer er op 

geautomatiseerde wijze gewerkt wordt (programmatic). Opdat die keten 

transparant zou zijn, geven wij de adverteerder die in een digitale 

reclamecampagne stapt drie eenvoudige raadgevingen mee: 

- Laat je de verschillende interventies die bij de ‘demand side’ van de 

campagne horen, m.a.w. al wat het aankoopbeheer aanbelangt, ook 

op technich vlak, uitleggen. 

- Verkies een campagnebestek dat het geheel van de technische 

kosten die eraan verbonden zijn uitvoerig beschrijft. Die reeks 

supplementen komen de faciale kost per duizend contacten van de 

campagne verhogen, alsook de complexiteit van de precampagne-

documenten (een ‘bundled cost’ is altijd makkelijker), maar bieden 

ook de garantie van een verifieerbare transparantie. Dat is trouwens 

wat bij Space gebeurt. 

- Laat je na de campagne de toegevoegde aarde (= de gerealiseerde 

winst) van elk van de technische ‘lagen’ uitleggen. 

Kortom, transparantie is mogelijk.  

Uiteindelijk is er geen sprake van een ‘verdwijning’ van marges in digital, 

maar van de verloning van een aantal specifieke diensten, die onze 

interesse waard zijn. Overigens hebben de sterke concurrentie op de 

digitale markt en de toename van de inventarissen voor minder druk op 

de prijs van de ruimte gezorgd. Samengevat is het, zelfs met de 

toevoeging van de technische kosten, waarschijnlijk dat de prijs die de 

adverteerder moet betalen, bij gelijke campagneniveaus, dankzij de 

vermindering van het aandeel ‘reclameruimte’ in de globale factuur niet 

fundamenteel verhoogd is. 
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Mythe #5: er bestaan geen standaarden voor 

onlinevideo 

Online video is meetbaar. Meer dan welk ander medium ook. Vandaar de 

mogelijkheid om standaarden te definiëren met betrekking tot de 

visibiliteit en ‘completion’ (view rate). 

NIET WAAR: de metingen bestaan. Men moet het enkel eens 

worden over de drempels 

Wat online video betreft, dient er eerst aan herinnerd te worden dat Space 

een jaar geleden de ‘Cost per Effective View’ gelanceerd heeft, die voor 

onlinevideo net een globale referentie definieert 11.  

Voor de ‘completion rate’, of kijkratio van een video-advertentie, is de 

duur uiteraard cruciaal. Zoals Millward Brown (hieronder) aantoont, heeft 

een korte boodschap meer kans om in zijn totaliteit bekeken te worden 

dan een lange spot: “It becomes increasingly difficult to retain your 

audience beyond 90 seconds, and there is a strong retention bias towards 

shorter ads.” 12 

 

                                    
11 http://www.space.be/comm/files/src//whitepaper-cpev-fr.pdf. Ter herinnering, de ‘effective view’ 
wordt bepaald door de ‘completion rate’, de visibiliteit, de mogelijkheid om te targeten, de 
bescherming tegen reclamefraude door ‘bots’, de toegankelijkheid van de inventaris et de kwalitatieve 
‘bonus’ die lokale uitgevers bieden. 
12 http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/kantar-
millward-brown_link-for-
video.pdf?utm_source=Complete+list+all+contacts&utm_campaign=66f92a47f7- 
 

http://www.space.be/comm/files/src/whitepaper-cpev-fr.pdf
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/kantar-millward-brown_link-for-video.pdf?utm_source=Complete+list+all+contacts&utm_campaign=66f92a47f7-
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/kantar-millward-brown_link-for-video.pdf?utm_source=Complete+list+all+contacts&utm_campaign=66f92a47f7-
http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/articles-and-reports/kantar-millward-brown_link-for-video.pdf?utm_source=Complete+list+all+contacts&utm_campaign=66f92a47f7-
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In termen van ‘completion’, bestaan er twee stromingen: 

- Zij die menen dat 50 % van de duur voldoende is om de video als 

‘gezien’ te beschouwen. Dat is trouwens de drempel die in televisie 

in aanmerking genomen wordt: een spot wordt als ‘gezien’ 

beschouwd wanneer een individu uit de doelgroep er minstens de 

helft van de duur in seconden van gezien heeft. 

- Zij die ‘100 % completion’ verkiezen. Deze houding is streng op 

twee niveaus: ze verhoogt de druk op digital, dat doorgaans 

nochtans veel meetbaarder is dan de ‘legacy media’ (de als 

traditioneel bestempelde media) en blijkt bijzonder veeleisend voor 

lange boodschappen, die veel minder kans maken om tot 100 % te 

geraken dan spots die zich tot een handvol seconden beperken. 

Ook de context kan een rol spelen. Bij wijze van voorbeeld zijn hieronder 

recente statistieken (2017) opgenomen omtrent video’s die op Facebook 

en YouTube uitgezonden werden. De eerste is voor videocommunicatie 

duidelijk minder aangewezen.  
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Statistieken Youtube via Datorama 13 

 

Statistieken Facebook via Datorama 

 

  

                                    
13 “YT definition’: kijkduur van 30” of volledig gezien ingeval van een boodschap van minder dan 30” 

of van interactie met de boodschap (die in alle gevallen beschouwd wordt als teken dat deze volledig 

werd gezien). 

. 
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Mythe #6: adblocking wordt het ‘einde’ van 

digitale reclame 

Online reclame afblokken is gemakkelijk geworden. De invoering en 

aanvaarding van adblockers zit in een stroomversnelling en bedreigt het 

ecosysteem van de digitale reclame. Er passief op staan kijken, brengt 

geen zoden aan de dijk. 

WAAR indien niet gepast gereageerd wordt 

Het kan als laattijdig bestempeld worden, maar tegenover de opkomst van 

de adblockers, declaratief en vooral gemeten, zijn initiatieven op poten 

gezet. Ze zijn het werk van de IAB, onder het acroniem ‘LEAN’, alsook van 

de enorm bedrijvige ‘Coalition for Better Ads’: de digitale reclamewereld 

reageert en reguleert zijn praktijken! 

Declaratief vs. gemeten 

De toenamecijfers zijn indrukwekkend: eind 2016 klokte het 

toenamepercentage van het gebruik van adblockers op 30 % af ten 

opzichte van het jaar voordien. De toename van reclameblokkers op 

mobiele toestellen lag nog hoger, waarbij hun aantal dat van diezelfde 

programma’s op computers overtrof 14 . 

En zo kunnen we doorgaan. Volgens de Digimeter 2016 beweert 39 % van 

de ondervraagde Vlamingen dat ze in het afgelopen jaar een adblocker 

gebruikt hebben 15. Wij zijn dus ver boven de 27 % vastgesteld in onze 

eigen studie, die in 2015 rond dat thema werd uitgevoerd 16.  

Kantar Media kondigt dan weer een gebruik van adblockers aan dat onder 

geconnecteerde volwassenen in 5 grote landen op 20 % uitkomt (en zelfs 

54 % als je rekening houdt met wie zegt ‘soms’ een adblocker te 

gebruiken) 17 .  

Tot zover het declaratieve: in het Digimeter rapport merkt IMEC 

voorzichtig op dat “ongeveer 4 Vlamingen op 10 op een bepaald moment 

                                    
14 PageFair ‘The state of the blocked Web. 2017 global adblock report.’ 
https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf. 
15 IMEC. Digimeter 2016. ‘Measuring digital media trends in Flanders’, p. 168. Beschikbaar via 
https://www.imec-int.com/digimeter. Penetratie onder de Vlaamse bevolking van 15 jaar en ouder. 
16 http://www.space.be/comm/files/src//oct2015-adblock-fr_1.pdf. Penetratie onder de Belgische 
bevolking van 18 jaar en ouder. 
17 Kantar Media. ‘DIMENSION. Communication Planning in a Disrupted World’. 2017, p. 9 & 17. 
Studie uitgevoerd in de Verenigde Staten, Brazilië, China, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 

https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf
https://www.imec-int.com/digimeter
http://www.space.be/comm/files/src/oct2015-adblock-fr_1.pdf
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tijdens het afgelopen jaar minstens eenmaal een applicatie of ‘plug in’ 

gebruikt hebben”, zonder daarbij dus te beweren dat 39 % van de 

mensen effectief zo’n programma gebruiken. 

Volgens Kantar Media geven de declaratieve enquêtes terzake 

aanwijzingen over de mate van sympathie voor reclamevermijdende 

technieken, gedragingen die misschien niet effectief getriggerd zullen 

worden. Iemand kan verklaren een adblocker-gebruiker te zijn, terwijl hij 

of zij een beroep doet op meerdere toestellen om toegang te hebben tot 

internet, waarvan er slechts één of twee daadwerkelijk uitgerust zijn om 

reclame te verwerpen. De toegevoegde waarde van declaratieve bronnen 

ligt eerder in de analyse van de profielen van gebruikers en/of 

sympathisanten en de studie van hun beweegredenen. Ze kan bedrieglijk 

zijn wat het daadwerkelijke gebruik van adblockers betreft. 

Van zijn kant meet PageFair geen individuen, maar een gebruiksvolume 

van webpagina’s. Zonder profielaanduiding, maar door er zich toe te 

beperken geografische zones en types van toestellen te onderscheiden. De 

laatste beschikbare gemeten gegevens  18 die PageFair aflevert, kunnen 

als geruststellend beschouwd worden. Wat het gebruik van adblockers op 

pc betreft, komt België uit op 12 % ‘per online capita’, een waarde die 

aanzienlijk lager is dan die van Europa, dat zelf het continent is in de 

wereld waar adblockers het meest verspreid zijn 19. Er zijn geen data 

omtrent de penetratie van adblockers op mobile, maar in de ons 

omliggende landen waar zulke gegevens wél beschikbaar zijn, komt men 

aan 1 of 2 %. Het PageFair gegeven over België is wellicht onderschat, 

want Belgische uitgevers hebben de ratio geciteerd van 15 % van hun 

page views door browsers met een adblocker in 2016, met een 

waarschijnlijke toename in 2017  

                                    
18 PageFair. 'The state of the blocked Web. 2017 global adblock report.’ 
https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf. 
19 Het is echter waarschijnlijk dat de Belgische gegevens niet geactualiseerd werden op 2016 en dat 
de gebruiksverhouding die door PageFair gemeld wordt in ons land dus onderschat is. 

https://pagefair.com/downloads/2017/01/PageFair-2017-Adblock-Report.pdf
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Natuurlijk dienen de aankondigingen met betrekking tot de toename van 

het ‘adblocking’-fenomeen in mobile geïnterpreteerd te worden in het licht 

van het feit dat de penetratie momenteel bijzonder beperkt is: van 1 naar 

3 % gaan, dat is een enorme stijging, maar in absolute waarden blijft dat 

bescheiden! 

Adblocking is geen fataliteit, maar men dient zich absoluut aan te 

passen 

Kortom, vandaag de dag lijkt het gebruik van adblockers zoals het in de 

effectieve internettraffic gemeten wordt, veel lager uit te vallen dan wat 

uit het declaratieve blijkt. Het lijkt er echter sterk op dat dat gebruik zal 

toenemen, waardoor wat vandaag verklaard wordt een voorspiegeling kan 

zijn van de situatie van morgen. Dat is des te waarschijnlijker daar jonge 

surfers doorgaans de eersten zijn om adblockers in te schakelen. 

Alles is niet verloren, zolang er maar gepast gereageerd wordt. Dat is 

waar de LEAN-principes naar streven (Light, Encrypted, Ad choice based, 

Non invasive), die betrekking hebben op de manier waarop boodschappen 

geconcipieerd zijn, de vrije keuze die aan surfers gegeven wordt (onder 

meer de mogelijkheid om te ‘skippen’) en de targeting van 

internetboodschappen 20. Er kan ook uitvoerig verwezen woden naar de 

                                    
20 http://www.iab.com/news/lean 
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breedschalige studies die door de ‘Coalition for Better Ads’ uitgevoerd 

worden en in de kleinste details in kaart brengen wat door de 

consumenten aanvaard en verworpen wordt, op pc en op mobile 21. 

Systematisch de voorkeur geven aan formaten die als niet-

problematisch beschouwd worden, is een elegante manier om het 

fenomeen te bestrijden. Overigens zal Google Chrome weldra zo 

geconfigureerd worden dat formaten die als intrusief bekend staan, 

geblokkeerd zullen worden, in strikte navolging van de aanbevelingen van 

‘Coalition for Better Ads’ 22. 

Mythe #7: in digital zijn het de media zelf die zich 

meten 

Waar er sprake is van ‘third party’ metingen ten opzichte van de cijfers 

die door de gemeten entiteiten zelf geleverd zijn. 

Gedeeltelijk WAAR. Daar dient aan gewerkt te worden 

Momenteel, en vooral in België, zijn bepaalde online media de enige die 

sluitende informatie kunnen leveren omtrent hun bereik. Alsook omtrent 

hun reclamebezetting. Zo’n situatie is voor traditionele media ondenkbaar. 

De volledige markt moet er zich achter zetten dat dat zou veranderen. 

Voor het commercialiseren van hun reclameruimtes steunen de meeste 

grote media immers op externe databronnen. Zo authentiseert het CIM, in 

België, de verspreiding van de persmedia en bestudeert het het bereik, 

dat alles door een beroep te doen op externe partners, terwijl Nielsen van 

zijn kant de reclamedruk meet. Kortom, het zijn ten opzichte van de 

uitgevers externe ‘third party’ entiteiten  die het gros van de 

informatie leveren waar de verkoop en aankoop van reclameruimte op 

berusten. Het is bijzonder zeldzaam dat een medium zichzelf meet. 

De druk stijgt voor ‘third party’ 

Dat geldt voor de traditionele media. Want in digital mag het CIM dan een 

deel van de Belgische internetmarkt afdekken, toch verlaten belangrijke 

spelers als Google (inclusief YouTube) en Facebook zich op een gesloten 

data-ecosysteem. De druk stijgt echter een beetje overal. Zo heeft het 

Institute of Practioners in Advertising – de vereniging van bureaus in het 

                                    
21 https://www.betterads.org/standards 
22 ‘Google Chrome Will Automatically Block Annoying Ads’, Advertising Age, 01/06/2017. 
http://adage.com/article/digital/official-google-chrome-ad-blocker/309238/. 

https://www.betterads.org/standards
http://adage.com/article/digital/official-google-chrome-ad-blocker/309238/
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Verenigd Koninkrijk – in de zomer van 2017 een open brief gepubliceerd: 

“We are calling upon Facebook and YouTube to meet standards of 

independent industry-owned audience measurement such that cross 

platform video audience measurement can be achieved.” 23 En dat is 

slechts één voorbeeld. Met de opkomst van digital in de mediamix van de 

adverteerders wordt het steeds belangrijker dat de investeringen zich tot 

onafhankelijke metrics verhouden. Temeer daar Facebook en 

Google/YouTube getoond hebben dat hun eigen metingen niet vrij waren 

van fouten (de consumptietijd van video, een door Facebook overschatte 

tijd 24) noch van approximaties.  

De derde meting bestaat… in ‘ad centric’. Wat de rest betreft, dat 

is een kwestie van marktdruk 

Zoals het Franse CESP (Centre d’Etudes des Supports de Publicité) uitlegt, 

bestaan er in digital drie categorieën van metingen 25:  

- ‘site centric’ meet het site- en/of appbezoek. In België wordt de ‘third 

party’ site centric benadering door het CIM gehanteerd 26, maar beperkt 

ze zich tot een perimeter van lokale uitgevers (± 150 vandaag). ‘Site 

centric’ is al bij al een vrij elementaire telling, die lijkt op de authenticatie 

van de persverspreiding;  

- ‘user centric’ buigt zich over bereik op geprofileerde individuen (waarvan 

men minstens het geslacht en de leeftijd kent). Doorgaans wordt voor het 

opstellen van deze bereikscijfers een panel van respondenten gebruikt 

waarvan het gedrag naar de totale bevolking toe geëxctrapoleerd wordt. 

‘User centric’ benaderingen vormen het meest bruikbare hulpmiddel voor 

online mediaplanning. In ons land is nooit het volledig plaatje opgesteld, 

aangezien enerzijds het CIM een perimeter van Belgische uitgevers 

bemeet op vrijwel alle platformen, terwijl anderzijds comScore het geheel 

                                    
23 http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-

problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNe

ws%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campa

ignlive_co_uk_ar_2&email_hash 

24 Recent voorbeeld: de statistieken van Facebook voor de Verenigde Staten maakten melding van 
een ledenaantal in de 18 tot 24 leeftijdsgroep dat 32 % hoger lag dan het aantal individuen van die 
leeftijd dat in het land opgetekend is: “Facebook bereikt meer jongeren dan er jongeren zijn”, De Tijd, 
07/09/2017.  
25 http://www.cesp.org/newsletter/15/CESP_Forum-Audience-N15_07-2017.html. 

26 Beschikbaar via http://ola.cim.be/ 

http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.campaignlive.co.uk/article/ipa-google-facebook-not-moving-fast-enough-tackle-ad-problems/1441916?bulletin=campaign_media_bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20170815&utm_content=Campaign%20Media%20(10)::www_campaignlive_co_uk_ar_2&email_hash
http://www.cesp.org/newsletter/15/CESP_Forum-Audience-N15_07-2017.html
http://ola.cim.be/
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van de online markt rapporteert (buitenlandse sites incluis), maar dan 

enkel op pc interfaces, met uitsluiting van mobile. En comScore zet in 

2018 een punt achter zijn activiteiten in ons land; 

- tenslotte is er ‘ad centric’ 27. “Deze meting komt tot stand met de 

implementatie van een tag of een SDK (software development kit) en op 

basis van gegevens die op campagneniveau geregistreerd zijn”: de ‘ad 

centric’ metric verifieert dus een digitale campagne, bij voorkeur in al haar 

aspecten, dus ook dat van de targeting (heeft men de individuen bereikt 

die de communicatiedoelgroep van de adverteerder vormden?). Op dat 

niveau bestaan er in België oplossingen of zijn ze in volle 

ontwikkelingsfase, zoals de Digital Ad Ratings van Nielsen (schema 

hieronder) of de door operator Gemius –reeds actief in het kader van de 

CIM meting – voorgestelde oplossingen, die toelaten om een totaalbeeld 

te verkrijgen van de door een campagne gerealiseerde contacten, inclusief 

op Google en Facebook.  

 

  

                                    
27 Deze drie metingen beantwoorden aan drie verschillende soorten vragen: 1. ‘Wat is het bruto 
bezoekvolume van de dragers die ik voor mijn campagne overweeg te gebruiken?’ voor ‘site centric’; 
2. ‘Welke types van consumenten ga ik met mijn digitale campagne bereiken en hoe zal ik ze 
bereiken?’ voor ‘user centric’; 3. ‘Beantwoordt mijn campagne, zoals ze nu aan het lopen is, aan de 
vooropgestelde doelstellingen, onder meer in termen van consumentenprofielen?’ voor ‘ad centric’. 
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De grootste inspanning die op het niveau van de Belgische markt 

geleverd dient te worden, betreft de opstart van een volledige 

user centric meting, die alle actoren en platformen behelst.  Zo’n 

meting vereist druk vanwege de markt op de online spelers. Dat type 

meting bestaat echter in andere landen: er is dus geen enkele reden dat 

dat bij ons niet mogelijk zou zijn. 

Overigens heeft Nielsen begin dit jaar een nog onvolmaakte ‘third party’ 

meting van online investeringen opgezet. Men mag alvast hopen dat deze 

tool mettertijd verbeterd wordt. 

 


