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AMSTERDAM, 27 augustus 2015. De netto bestedingen voor TV-reclame zijn in de eerste helft van 
2015 uitgekomen op € 456 miljoen, een daling van 4,2%. Dat blijkt uit het halfjaarrapport 2015 van 
SPOT. In de eerste helft van dit jaar werd € 401 miljoen besteed aan spot advertising en € 55 miljoen 
aan non-spot advertising. De online videoplatforms van de SPOT-zenders realiseerden in de eerste 
helft van 2015 een groei van 7% en kwamen uit op € 10,4 miljoen. SPOT verwacht in de tweede helft 
van dit jaar een groei van de TV-markt, waardoor het hele jaar uiteindelijk op een nullijn zal 
uitkomen. 
 
TV-bestedingen dalen, online video stijgt  
De TV-markt is uitgekomen op € 456 mio in de eerste helft van 2015, hetgeen een daling van 4,2% ten opzichte 
van 2014 impliceert. De spotmarkt is uitgekomen op € 401 mio (-5,1%) terwijl de non-spotmarkt een omzet van 
€ 55 mio (+2,9%) realiseerde. De SPOT-zenders hebben met hun OLV-platforms in het eerste half jaar een groei 
gerealiseerd van 7% ten opzichte van 2014 en zijn uitgekomen op een omzet van  € 10,4 mio. 
 
Tweede helft 2015 positief 

De CPB-ramingen van jongstleden 11 augustus geven een positiever beeld over het herstel van de economie. De 
prognoses voor  de economische groei, de afname van de werkeloosheid en de toename van koopkracht zijn in 
positieve zin bijgesteld. Deze ontwikkelingen zullen een positieve impact hebben op de verdere economische 
groei en ook op de communicatieplannen van veel adverteerders.  
 
De eerste indruk over de TV-reclamemarkt in het derde kwartaal is positief. En op basis van gesprekken met 
bureaus en adverteerders is SPOT dan ook optimistisch over de TV-reclamebestedingen voor de tweede helft 
van het jaar. SPOT verwacht  dat de TV-markt in 2015 uiteindelijk op een nullijn zal uit komen. 
 

Kijktijd live kijken daalt, uitgesteld kijken stijgt 

De kijktijd is in de eerste helft van 2015 uitgekomen op 195 minuten, een daling van 4% ten opzichte van de 
eerste helft van 2014. Deze daling blijft ook bestaan als we 2015 vergelijken met 2013, ook een jaar zonder grote 
sportevents. Live TV ondervindt meer concurrentie van VOD-platforms als Netflix en online videoplatforms als 
Youtube. Wel is er meer uitgesteld en via de harddiskrecorder gekeken. Deze tijd groeide van 20 naar totaal 24 
minuten. 
 

Interview Michel van der Voort, Directeur SPOT 

Directeur SPOT, Michel van der Voort, over de halfjaarcijfers: “We hebben het de eerste zes maanden moeten 
stellen met minder TV-campagnes uit de de grootste branches retail en FMCG. Voor een deel is dat recht 
getrokken door een verdere aanwas van e-commerce campagnes, een tak van sport die jaar op jaar groeit op 
TV. Verder merken we dat veel adverteerders in een herstellende economie nog behoudend zijn in hun 
marketingplannen. Al met al zijn we tevreden over de gerealiseerde omzet en de verdere groei van de online 
video-omzet. Een punt van aandacht voor onze TV-zenders is de ontwikkeling in de kijktijd. Het verlies van kijkers 
van lineare TV wordt voor een deel goed gemaakt door een uitbreiding van het VOD aanbod van onze zenders. 
Dit aanbod zal de komende jaren snel verder groeien. Kijk alleen al naar de Multi Channel Networks waar met 
name RTL en SBS voortvarend mee aan de slag zijn gegaan”.  
 

SPOT publiceert halfjaarrapport 2015 
 

TV-reclamemarkt komt uit op € 456 mio  
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Het halfjaarrapport 2015 is gepubliceerd op de website van SPOT. In een kort videogesprek geeft Michel van der 
Voort een toelichting op de cijfers over de eerste helft van het jaar en de verwachtingen voor de tweede helft 
van 2015. De belangrijkste resultaten over het eerste halfjaar zijn samengevat in onderstaande infographic. 

 
 

Over SPOT 
SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT verzorgt informatie over televisie als 
reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van de 
reclamebedrijven van de televisiezenders.  
 
In SPOT participeren de volgende organisaties: 
Ster, Discovery Networks Benelux, ORN, RTL Nederland , FOX Channels Benelux , AT5, SBS Broadcasting, Disney 
Channels Benelux, VIACOM International Media Network Benelux, NBCU, History Channel, Sport1 en A & E 
Networks. 
 
 
 
 
 

http://www.spot.nl/docs/default-source/jaarrapporten/20150825-spot-halfjaar-rapport-2015-def.pdf?sfvrsn=2
http://youtu.be/Ofk-fRolibk
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Einde persbericht 
 

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: 

Michel van der Voort, Directeur SPOT, via 

telefoon :  020 – 40 44 271 

mobiel  :  06 – 53 65 50 25 

e-mail  :  vandervoort@spot.nl 

Twitter  :  @michel_SPOT 

mailto:vandervoort@spot.nl

