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MEDIABESTEDINGEN VAN HET EERSTE SEMESTER 2018: DE 

ALGEMENE TREND VAN STABILITEIT IS ONGELIJK GESPREID 

OVER SECTOREN EN MEDIA 

De balans van de Belgische mediamarkt is nu beschikbaar voor de eerste 

6 maanden van dit jaar 2018. De totale markt kent een lichte groei maar 

de investeringsniveaus van amper twee jaar geleden, worden slechts 

sporadisch geëvenaard.  

 
 

In enkele cijfers: 
 

 
 

 

 

  

• 2% bedraagt de groei (in lopende gegevens) van de 

totale waarde van de offline markt voor de eerste zes 

maanden van 2018. Tegelijkertijd zou de groei van de 

‘digitale’ markt op + 8% liggen. 

• + 0,5% is het groeicijfer in constante waarden in 

vergelijking met de eerste helft van 2017. De 

investeringen van eerste zes maanden van 2018 liggen 

nog steeds lager dan in de eerste helft van 2016. 

• 46% van het totaal bedraagt het aandeel van de 

televisie in de cumul van de offlinemarkt in dit eerste 

jaarhelft. 

• 44%: dat is de bijdrage aan de jaarlijkse groei 

vanwege de frisdrankensector, de grootste bijdrager. 

Coca-Cola klimt trouwens ook sterk in de ranglijst van 

adverteerders en plaatst zich derde achter twee vaste 

waarden aan de top: Procter & Gamble en d’Ieteren. 

• 0% is helaas de zekerheid die we hebben over de 

waarde van de onlinemarkt in België, evenals over de 

betrouwbaarheid van de monitoring van de 

mediaplannen van de adverteerders in digitale media. 
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Een tool voor observatie, niet voor financiële 

rapportering 

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: de tool van Nielsen die aan de 

basis ligt van de analyse van de investeringen in de media, is in de eerste 

plaats een instrument om de mediaplannen van Belgische adverteerders 

op te volgen. Het primaire doel is om informatie te verstrekken over de 

gebruikte media, inschakelingen, gebruikte formaten en in sommige 

gevallen de inhoud van de communicatie. Maar het is in principe niet de 

bedoeling om te informeren over de macro-

economische waarde van de Belgische 

mediamarkt, hoewel de Nielsen-cijfers daar 

vaak voor gebruikt worden. 

De reden daarvoor is dat we op basis van deze Nielsen-gegevens de 

waarde van de mediaplannen kunnen schatten op basis van de tarieven 

van de aangewende media, zonder daarbij rekening te houden met de 

kortingen. Daardoor kan de berekende waarde van een mediaplan op 

basis van de Nielsen MDB-gegevens zelfs hoger liggen dan die van de 

simpele toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden van de 

betreffende media. Maar algemeen wordt aangenomen dat de trends uit 

de Nielsen-gegevens representatief zijn voor de reële 

marktontwikkelingen. De verhoudingen tussen de mediacategorieën zijn 

waarschijnlijk realistisch. Absolute bedragen zijn dat echter niet. 

Sinds 2017 blijken de gegevens voor digitale mediaplannen die door 

Nielsen worden verstrekt, onbetrouwbaar. De operator voor de 

reclameregistratie heeft dit ook impliciet erkend, door terug te grijpen 

naar de meetmethoden die tot 2016 werden toegepast. Helaas waren de 

gegevens ook toen verre van volledig. Ondertussen kunnen we natuurlijk 

nog wel de macro-economische waarde van de digitale markt in België 

schatten (hoewel de schattingsvorken aanzienlijk verschillen), maar de 

adverteerders worden niet echt geholpen bij de observatie van de 

campagnes van hun concurrenten op het gebied van digitale reclame. 

http://www.nielsen.com/be/en.html
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De digitale media buiten beschouwing gelaten, 

stijgen de mediabestedingen minimaal en 

ongelijk over de verschillende segmenten 

In de eerste helft van 2018 groeide de waarde van de offlinemediamarkt 

met ongeveer 2% in lopende waarden in vergelijking met dezelfde periode 

in 2017. Deze algemene trend is het resultaat van enkele ernstige 

volumedalingen (zoals die van de gratis regionale pers) in combinatie met 

merkbare maar zeker geen enorme stijgingen, zoals voor televisie en Out 

Of Home (affichage). Hierbij moet worden opgemerkt dat de totale waarde 

van de markt over de periode januari-juni 2018 nog steeds lager is dan 

twee jaar geleden. 

Buiten het kader van de mediaregistratie, maar ook gevolgd door Nielsen, 

noteren we dat de waarde van direct mail in België licht daalt in de eerste 

helft van 2018 in vergelijking met een jaar eerder. Wat de waarde van de 

internetmarkt betreft: we schatten (details van de berekeningen 

hieronder) dat de digitale media stijgen met bijna 8%, een uniek 

progressiecijfer in deze stabiele context. 

Media categories

Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 Jan-Jun 2018

Newspapers 404.099 364.424 368.746 1% 0%

Magazines 140.383 133.880 124.665 -7% -6%

Free local press 47.499 43.909 31.382 -29% -29%

out of home 168.029 157.727 165.251 5% 3%

TV 843.530 790.059 833.757 6% 3%

Radio 266.046 275.721 278.010 1% 1%

Cinema 11.997 12.631 12.273 -3% -2%

Total 1.881.584 1.778.351 1.814.085 2% 1%

Direct mail 135.431 144.121 140.027 -3%

Estimated Internet NA 462.417 499.133 8%

Source: Nielsen for offline media & direct mail. Space estimates for Internet 

[Based on Emarketer & Eurostat]

Gross values 000 EUR Diff 2018/2017

EST. CONSTANTCURRENT
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In constante waarden, dat wil zeggen op een like-for-like basis (dezelfde 

lijst van mediatitels) en rekening houdend met 

tariefwijzigingen, ligt de groei in mediawaarde rond 

0,5% op jaarbasis. We bevinden ons dus in een 

relatief stabiele markt, die echter wel grote 

verschillen vertoont in zijn onderliggende 

segmenten. De onderstaande grafiek illustreert de 

bijdrage van verschillende offline mediacategorieën 

aan de totale groei van de markt. Het verschil in waarde tussen de eerste 

helft van 2018 en dezelfde periode in 2017 is heel klein maar wordt soms 

naar boven (door televisie) of sterk naar beneden getrokken (door de 

gratis lokale pers). 

 

Dergelijke ontwikkelingen bevestigen nogmaals de positie van eerste 

reclamemedium dat de televisie al jaren bezet. Out Of Home verbetert 

enigszins zijn marktaandeel, terwijl de andere categorieën lichte verliezen 

lijden. 
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Er zijn niet alleen verschillen op te merken tussen de evoluties binnen de 

mediacategorieën. Het eerste en tweede kwartaal van 2018 contrasteren 

ook: -3% op januari-maart, + 7% van april tot juni. De zwakke groei op 

de mediamarkt werd dus volledig geboekt in het tweede kwartaal. 

 

 

  



 

 

16/08/2018 

 

Newsletter on media, communication & more 
 

6 

Over een langere periode beschouwd, zijn de ontwikkelingen die begin 

2018 werden waargenomen, bovendien niet erg bemoedigend: we zijn ver 

verwijderd van de sterke groei die amper twee jaar geleden werd 

waargenomen. En de dynamiek van de eerste maanden van 2018 lijkt 

nogal inconsistent. 

 

 

Een merkbaar ‘World Cup effect’  

Als we de meest dynamische sectoren (in termen van bijdrage aan de 

groei) onder de loep nemen, merken we een duidelijk oorzakelijk verband 

met het wereldkampioenschap voetbal, hoewel dat nog doorloopt na 30 

juni. We merken daartussen categorieën op van 

producten op die zich sterk geassocieerd hebben 

met dat grote voetbalevenement, zoals de bieren, 

sportweddenschappen en een aantal frisdranken.  

We merken bovendien op dat de sector 

"informatiediensten", die op de tiende plaatst 

postvat inzake positieve bijdrage aan de groei, 

adverteerders omvat zoals websites met 

prijsvergelijkingen, consumentenverenigingen zoals Test Aankoop, maar 

ook Facebook. Hierbij herinneren we ons de grote campagne die door dit 
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sociaal netwerk werd gepubliceerd rond het belang van de privacy van zijn 

gebruikers.  

Bij de sectoren die negatief bijdragen, is het verrassend sectoren te zien 

zoals “verkoop op afstand”, de automobielsector en toerisme, die tot voor 

kort de groei nog aanzwengelden. Dit kan geïnterpreteerd worden als een 

beweging van ‘rebalancing’ maar het is ook mogelijk dat een deel van de 

media-inspanningen van deze categorieën zijn doorgesluisd naar digitale 

media, die helaas aan de Nielsen-radar ontsnappen.

Categories contribution to growth: Jan-Jun 2018  vs Jan-Jun 2017

Category Contribution % Category Contribution %

SOFT DRINKS 44% FROMAGE BLANC -6%

FINANCIAL 31% MINERAL WATERS -6%

GAMES-LOTTERIES 31% NON PROFIT -6%

BEERS 26% BISCUITS-SNACKS -7%

CARE-PHARMACEUTICALS 21% HOME CARE -8%

BODY CARE PRODUCTS 20% REGIONAL SERVICES -8%

FABRIC CARE 16% TELECOM OPERATORS -12%

TELECOM HARDWARE 13% MAIL ORDER -22%

PUBLISHING 11% AUTOMOTIVE INDUSTRY -24%

INFORMATION SERVICES 10% SERVICES TOURISM LEISURE -37%

Source: Nielsen. Current values. Internet excluded

Top Bottom
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De ranking van de grootste adverteerders vertoont bijzonder veel 

verschillen met die van vorig jaar. De twee posities aan de top zijn 

ongewijzigd: P & G en d’Ieteren, terwijl op nummer 3 de Coca-Cola 

Company de vruchten plukt van de explosieve groei van zijn 

zichtbaarheid: + 60%. Op nummer vier verschijnt voor het eerst "News 

City" in de rangschikking. Dat merk combineert sinds maart de 

campagnes van Persgroep en Medialaan.  

Binnen de ranking kunnen de geregistreerde bewegingen aanzienlijk zijn: 

bij Aldi merkt men zelfs een groei met 4 cijfers! Andere, meer bescheiden, 

evoluties zijn niet minder belangrijk. In totaal hebben 33 van deze 

adverteerders hun aanwezigheid in de media in zekere mate verhoogd en 

slechts 16 onder hen vertonen dalingen. Maar zowel bij de ‘ups’ als bij de 

‘downs’ bevinden zich adverteerders uit vele verschillende sectoren, zodat 

het moeilijk is om duidelijke trends toe te schrijven aan de ene of de 

andere productcategorie.  

Ook in de groeipercentages noteren 

we een hoge mate van ongelijkheid: 

de 50 grootste adverteerders in de 

onderstaande tabel vertonen een 

cumulatieve stijging van bijna 14%. 

De totale markt neemt echter met 

slechts 2% toe in lopende waarden. 

Dit betekent dat de grote spelers hun 

aanwezigheid in de media hebben aangezwengeld, terwijl kleinere 

adverteerders aanzienlijk hebben ingebonden. Maar opgelet: we hebben 

het hier alleen over offline media; misschien zouden de conclusies anders 

zijn na analyse van de globale markt. 

Er dient ook te worden opgemerkt dat de bovenstaande classificatie apart 

rekening houdt met alle entiteiten die door Nielsen gegroepeerd worden 

onder de adverteerder "Gemeenschappen en Gewesten" en als groep op 

de dertiende plaats zou staan in deze rangschikking. Het lijkt ons immers 

dubieus om onder hetzelfde label beslissingscentra onder te brengen die 

zo verschillend zijn als de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse of het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap. 
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Rk Advertiser Group YoY diff. 2018/2017 Rank 2017

Jan-Jun 2016 Jan-Jun 2017 Jan-Jun 2018

1 PROCTER & GAMBLE BENELUX 58.278 48.086 58.499 22% 1

2 D'IETEREN GROUP 43.525 41.732 41.272 -1% 2

3 COCA-COLA COMPANY 24.568 23.369 37.370 60% 8

4 NEWS CITY [PERSGROEP+MEDIALAAN] 0 0 35.443 NEW NEW

5 MEDIAHUIS 28.587 26.961 31.549 17% 5

6 PSA GROUPE 20.443 21.014 31.132 48% 11

7 RECKITT & BENCKISER 42.392 35.483 30.014 -15% 3

8 UNILEVER 38.726 26.913 29.079 8% 6

9 PROXIMUS GROUP 34.776 24.500 27.077 11% 7

10 RENAULT-NISSAN ALLIANCE 23.492 21.961 20.865 -5% 10

11 COLRUYT GROUP 14.574 18.208 18.779 3% 13

12 TELENET GROUP HOLDING 17.703 17.224 18.491 7% 16

13 ORANGE 16.060 19.034 17.208 -10% 12

14 MONDELEZ INTERNATIONAL 17.737 17.914 16.996 -5% 14

15 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 11.433 15.697 15.943 2% 17

16 ANHEUSER BUSCH INBEV 17.150 7.128 15.647 120% 48

17 ROULARTA MEDIA GROUP 17.965 17.884 15.560 -13% 15

18 DANONE GROUP 25.518 14.456 15.405 7% 20

19 VRT 12.358 11.402 14.487 27% 27

20 L'OREAL GROUP 16.472 12.845 14.345 12% 23

21 BEIERSDORF 15.456 11.365 14.035 23% 28

22 IPM GROUPE 12.409 14.165 13.717 -3% 21

23 ALDI 9.079 935 11.485 1129% 288

24 LOTERIE NATIONALE 11.614 8.461 11.397 35% 41

25 FERRERO 10.995 9.634 11.225 17% 34

26 BNP-PARIBAS 4.441 6.986 10.920 56% 49

27 DAIMLER BENZ GROUP 10.319 12.181 10.841 -11% 25

28 THE WALT DISNEY COMPANY 7.978 8.389 10.821 29% 42

29 AHOLD DELHAIZE 17.150 10.146 10.570 4% 32

30 GLAXOSMITHKLINE 9.468 12.201 10.494 -14% 24

31 BELFIUS BANQUE & ASSURANCES 10.277 8.048 10.451 30% 44

32 NETHYS 10.876 9.343 10.312 10% 36

33 SANOMA MAGAZINES FINLAND 7.087 9.590 10.171 6% 35

34 FORD MOTOR COMPANY 8.063 9.726 10.017 3% 33

35 CLT-UFA 10.842 11.448 9.520 -17% 26

36 RTBF 9.648 8.814 9.122 3% 38

37 ING GROEP 11.555 8.140 8.950 10% 43

38 IKEA BELGIUM 8.198 5.935 8.886 50% 56

39 KBC GROUP 5.687 9.081 8.705 -4% 37

40 METRO GROUPE 7.715 10.595 8.554 -19% 30

41 SBS BELGIUM 4.481 6.707 8.465 26% 51

42 CARREFOUR GROUP 16.199 14.870 8.352 -44% 19

43 JAGUAR LAND ROVER BELUX 3.649 6.198 8.221 33% 54

44 LIDL & CO 12.347 11.073 8.208 -26% 29

45 AXA GROUP 5.770 4.610 7.937 72% 73

46 BMW GROUP BELGIUM 11.337 14.891 7.917 -47% 18

47 LVMH (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY) 5.572 7.258 7.821 8% 46

48 NESTLE GROUP 13.986 10.191 7.537 -26% 31

49 AS WATSON 6.422 6.414 7.464 16% 52

50 COLGATE-PALMOLIVE 9.137 6.244 7.459 19% 53

Source: Nielsen. Current value. Internet excluded

Gross ratecard value 000 €
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Digitale media blijven de ontbrekende schakel 

We herinneren ons dat Nielsen, de exploitant van de Belgische 

reclameregistratie, in 2017 een nieuwe methode introduceerde voor de 

monitoring van internetinvesteringen. De methode was gebaseerd op 

‘crawlen’, de periodieke exploratie van websites door een robot of ‘crawler’ 

die de informatie over de verschillende reclameboodschappen op de 

websites zou ophalen en registreren. Dit is a priori 

een aantrekkelijke werkwijze, omdat het in 

principe mogelijk maakt om de scope van de 

metingen aanzienlijk uit te breiden. Deze methode 

vertoonde echter zeer ernstige tekortkomingen en 

wij beschouwen de resultaten uit de metingen dan 

ook als grotendeels onbetrouwbaar. Al in februari 

meldde Nielsen terug te zullen grijpen naar de 

oude meetmethode voor de waardebepaling van 

de campagnes op basis van de declaraties door de 

regies. Tot op heden is deze switch nog niet 

afgerond, waardoor de markt in zekere zin blind werd gemaakt inzake 

kwantitatieve monitoring van investeringen in digitale media. 

Het bepalen van het gewicht van internet binnen de totale investering van 

adverteerders blijft niettemin mogelijk. De studie van BAM Matrix geeft 

met relatieve consistentie aan dat Belgische adverteerders niet minder 

dan 40% van hun budget besteden aan onlinecommunicatie 1. Deze 

schatting is gebaseerd op een enquête. We hebben een andere schatting 

gemaakt op basis van de onderstaande Emarketer-studie 2. De absolute 

bedragen per land werden in verband gebracht met hun 

bevolkingsaantallen 3. Zo hebben we een gemiddelde investering per 

inwoner voor West-Europa berekend, die vervolgens werd toegepast op de 

Belgische bevolking en gedeeld door twee om een halfjaarlijkse waarde te 

verkrijgen. 

 

                                    
1 https://www.mm.be/userfiles/media/IAB%20Matrix%20Infographic%20wave8%20(1).pdf 
2 http://totalaccess.emarketer.com/Chart.aspx?R=217207 
3 Bron : Eurostat, bevolkingsgroepen op 1 januari van de bestudeerde jaren (2017 en 2018). 
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Onze schatting, die waarschijnlijk te voorzichtig en daardoor conservatief 

is, stelt dat de digitale media 22% vertegenwoordigen van de totale 

media-investeringen. We zijn dus ver verwijderd van de 40% van Matrix, 

een schatting die we als zeer ruim kunnen beschouwen, tenzij uiteraard 

de verschillen in scope en in meetmethode deze kloof zouden verklaren. 

Bij gebrek aan enige consensus over de cijfers van het Belgische internet, 

willen we uw aandacht vestigen op buurland Frankrijk, waar de aankoop 

van zoekwoorden (‘paid search’) 48% van de totale digitale investeringen 

vertegenwoordigde tijdens de eerste helft van dit jaar. De ‘display’, alle 

formaten gecombineerd, was goed voor 39% en de specifieke 

videoformaten vertegenwoordigden 16%. Twee derde van de totale 

omzetten voor display wordt bij onze Zuiderburen 4 programmatisch 

aangekocht, wat in overeenstemming is met de Belgische cijfers (64% 

van de display omzetten via ‘programmatic’ volgens Matrix). Kortom, er 

zijn mogelijke overeenkomsten. 

  

                                    
4 Bron voor de Franse gegevens : http://www.sri-france.org/wp-
content/uploads/2018/07/PwC_Observatoire_S1-2018_VFrepubliee.pdf 

http://www.sri-france.org/wp-content/uploads/2018/07/PwC_Observatoire_S1-2018_VFrepubliee.pdf
http://www.sri-france.org/wp-content/uploads/2018/07/PwC_Observatoire_S1-2018_VFrepubliee.pdf
http://totalaccess.emarketer.com/chart_jpgs/236001-237000/236133.jpg
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Het is belangrijk voor onze markt om op 

korte termijn uit deze vorm van ruwe 

schattingen te komen. De oplossing voor 

dit ernstige probleem ligt in een registratie 

en metingen die de volledige digitale markt omvatten zoals de metingen 

waarmee we al jarenlang de offline media rapporteren. De WFA betreurt 

in haar Mediacharter 2018 ook uitdrukkelijk het gebrek aan nauwkeurige 

gegevens over de digitale markt: "Advertisers seek the means to track 

their level of media spending, within their competitive set and within their 

category. This level of visibility is currently entirely absent from 

reporting”. De WFA schuift ook een oplossing naar voren zoals Nielsen die 

beoogt: "we ask publisher and platform partners to help facilitate a 

solution to this challenge [digital adspend follow-up], by sharing 

impression level data with spend tracking companies.”5 ", in de 

hoop dat de betrokken actoren de boodschap zullen horen en vooral dat 

ze hun medewerking zullen verlenen. De positie van de adverteerders op 

dit vlak is zeker ondubbelzinnig en overduidelijk. 

En morgen ? 

In het offline universum zal de vraag zijn welke trend er zich in de 

komende maanden zal voortzetten: het groeiscenario dat heerste in het 

tweede kwartaal of de daling van het eerste? Het verleden leert ons dat 

een groots voetbalevenement, zoals we het dit jaar hebben meegemaakt, 

geen garantie biedt voor marktgroei over het hele jaar.  

En dan is er de nijpende kwestie betreffende de digitale media. Zullen we 

het nog lang moeten stellen zonder een duidelijk beeld van de digitale 

activiteit van de adverteerders? De bal ligt vandaag in het kamp van de 

actoren die de online verkoop van ruimte beheren, zowel de 

multinationale (zoals Google en Facebook) als de lokale zoals de leden van 

de Digital Media Association. 

 

 

                                    
5 https://www.wfanet.org/news-centre/globalmediacharter/ 

https://www.wfanet.org/news-centre/globalmediacharter/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:World_Federation_of_Advertisers_(2017_logo).png

