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AMSTERDAM, 8 maart 2016. De TV-reclamemarkt is in 2015 uitgekomen op € 965 miljoen en dit is 
een lichte stijging ten opzichte van de netto bestedingen in 2014. In het afgelopen werd € 854 
miljoen besteed aan spot advertising en € 111 miljoen aan non-spot advertising. Dit blijkt uit het TV 
Jaarrapport van SPOT. 
 
Herstel TV-reclamemarkt in tweede helft 2015 
De TV-reclamemarkt herstelde zichzelf goed in de tweede helft van 2015. In de eerste helft van het jaar 

kwamen de netto bestedingen voor TV-reclame nog uit op € 456 miljoen. De spotmarkt is uitgekomen op  
€ 854 miljoen (+0,5%) terwijl de non-spotmarkt een omzet van € 111 miljoen (-2,7%) realiseerde. In 2014 
groeide de TV-markt nog met 3,3% onder impuls van de Olympische Winterspelen in en het WK voetbal. Dat 
2015 hetzelfde niveau bereikt, toont eens te meer aan dat de markt een blijvend vertrouwen heeft in de 
kracht van TV om grote groepen mensen te bereiken. 
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Meer adverteerders en merken op TV 
De belangrijkste kerncijfers van de TV-reclame laten zien dat het aantal adverteerders op TV is wederom 
gestegen. Dat is goed nieuws. Ook het aantal merken waarvoor TV-reclame wordt gemaakt, nam toe. Beide 
stegen met respectievelijk 7% (adverteerders) en 3% (merken). 
 
Verwachte groei tussen de 1% en 3%  
Volgens het CPB zal de Nederlandse economie in 2016 nog iets sneller groeien dan in 2015. Consumenten 
krijgen door hogere lonen en de lage inflatie meer te besteden en voeren hun bestedingen naar verwachting 
met 2% op. Verder nemen de investeringen van bedrijven toe, dankzij het (voorzichtige) herstel van de 
economie en een stijgende winstgevendheid. De economische groei en het toenemende 
consumentenvertrouwen zullen ook zichtbaar worden in de TV-bestedingen.  

Aantal adverteerders op TV neemt toe met 7% 
 

Bestedingen TV-reclamemarkt gegroeid naar € 965 miljoen in 2015 
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Kijktijd daalt met 4,8% 
De Nederlander keek in 2015 gemiddeld 190 minuten per dag TV (3 uur en 10 minuten). Dat is 4,8% lager dan 
in 2014 waarin de kijktijd een recordhoogte haalde met gemiddeld 3 uur en 20 minuten. In de doelgroep 50-64 
jarigen is de kijktijd gelijk gebleven aan 2014. In de andere doelgroepen is de kijktijd ten opzichte van 2014 
gedaald. De daling van de kijktijd heeft te maken met het ontbreken van grote sportevenementen in 2015. 
Ook het vaker bekijken van TV-programma’s en andere videocontent op andere schermen zorgt voor een 
daling van de kijktijd.   
 
De nieuwe online videoplatforms zorgen voor een nieuwe realiteit, waarin TV-content  een factor van belang 
houdt. De nieuwe mogelijkheden leidt ook tot een ander gebruik van het TV-scherm en dragen eraan bij dat de 
totale schermtijd (via TV-toestel, smartphone, tablet of PC) zal groeien. Om deze reden is SKO op 1 januari 
gestart met het meten van online video. 
 
VIDEOANIMATIE JAARRAPPORT 2015 
Het TV Jaarrapport 2015 is te downloaden via onze website. Net zoals als vorig jaar zijn de belangrijkste 
resultaten samengevat in een videoanimatie.  
 
Over SPOT 
SPOT is het Nederlandse TV-marketingcentrum en heeft als doel om adverteerders en bureaus te helpen om 
het beste te halen uit reclame op TV en rond premium videocontent. SPOT verzorgt informatie over TV en 
premium videocontent als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en 
vertegenwoordigt de belangen van de reclamebedrijven van de TV-zenders.  
 
In SPOT participeren de volgende organisaties:  
Ster, Discovery Networks Benelux, ORN, RTL Nederland, FOX International Channels, AT5, SBS Broadcasting, 
Disney Channels Benelux, VIACOM International Media Network Benelux, NBCU, Liberty Global Content 
Netherlands BV en A&E Networks. 
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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 

http://spot.nl/wp-content/uploads/2016/03/20160308-SPOT-Jaarrapport-2015-definitief.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d_WU_gKlwxk
mailto:vandervoort@spot.nl

