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MANAGEMENT SUMMARY

• Het herstel van de Nederlandse economie zet zich door in de eerste helft van

2015 en leidt onder meer tot een stevig herstel van het consu-

mentenvertrouwen. De vooruitzichten, door het CPB op 11 augustus

gepubliceerd, zijn positiever dan verwacht. Dit heeft een positieve impact op

een verdere groei van de economie en op de plannen van veel adverteerders.

• 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 halfjaar een

groei gerealiseerd van 7% ten opzichte van 2014 en zijn uitgekomen op een

omzet van € 10,4 mio.

• SPOT verwacht een groei in de tweede helft van het jaar die de daling in de

eerste helft van het jaar zal compenseren. Al met al verwacht SPOT dat de TV-

markt in 2015 uiteindelijk op een nullijn zal uit komen.

• Uit een analyse van de Nielsen bruto bestedingen van de afgelopen drie

halfjaren blijkt dat 2014 een buitengewoon goed eerste halfjaar kende onder

impuls van de grote sportevents. Negen branches uit de top tien realiseerde in

2014 een fikse groei, die in 2015 niet is geëvenaard.

Amsterdam, 27 augustus 2015

• De kijktijd is in de eerste helft van 2015 uitgekomen op 195 minuten, een daling

van 4% t.o.v. de eerste helft van 2014. Met uitzondering van de doelgroep 50-64

jaar is de daling in alle doelgroepen te zien. Er wordt minder live TV gekeken door

de opkomst van VOD-platforms Netflix en online videoplatforms als Youtube.

• In de eerste helft zien we een forse toename van het aantal uitgezonden

reclameseconden. Dit heeft drie oorzaken; de toetreding van de drie zenders tot

de SKO full audit, de lagere kijktijd en de herverdeling van budget over meer

zenders met een lagere kijkdichtheid.

• In verdeling van de kijkers over de zendergroepen is te zien dat Ster/NPO aandeel

heeft ingeleverd, onder meer door het ontbreken van sportevents. RTL, Fox

International Channels, Discovery Networks en SBS zagen hun aandeel groeien.

• Uit de MSS-rapportage over het eerste halfjaar 2015 blijkt dat inmiddels 85,6% van

de Nederlandse huishoudens beschikt over een digitaal TV-abonnement. De groei

van het aantal bezitters van een settopbox met harddisk is gestabiliseerd. Van de

Nederlandse huishoudens beschikt 22,9% over een dergelijk apparaat.
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ECONOMISCH HERSTEL

De economische groei is sinds de tweede helft van 2013 weer positief en groeit

onder impuls van een groeiende export in 2015 elk kwartaal met ruim een half

procent. Elke nieuwe prognose die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert, is

positiever dan de vorige.

Het herstel van de Nederlandse economie houdt aan, ondanks de lagere

gasproductie. Bij de laatste prognose van 11 augustus voorspelde het CPB een

economische groei van 2,0% voor geheel 2015 en van 2,4% voor geheel 2016. Een

fikse rugwind voor de kabinetsbegroting 2016, wat een positieve impact op een

verdere groei zal hebben.

Het consumentenvertrouwen is voor Q2 2015 opvallend. Voor het eerst sinds 2007 is

het consumentenvertrouwen van de Nederlanders weer positief. Dat betekent dat

meer Nederlanders positief hebben geantwoord op vijf vragen over de algemene

economische en de eigen financiële situatie dan negatief. En deze ontwikkeling houdt

aan. Het werkeloosheidspercentage is sinds 2013 aan het dalen en is in Q2 2015 lager

dan 7%.

Bron: SPOT/CBS/CPB (Q2 2015)T V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 03

Ontwikkeling Economische groei versus consumentenvertrouwen
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TV-BESTEDINGEN

De TV-reclamemarkt 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.

In de eerste helft 2014 groeide de TV-markt nog met 6,7% onder impuls van de OS

in Sochi en het WK Voetbal in Brazilië. Adverteerders schoven vorig jaar een deel

van hun jaarbudget naar de eerste helft van het jaar. Deze groei hebben de SPOT-

zenders dit jaar logischerwijs niet kunnen overtreffen.

De oorzaak ligt niet alleen in het vergelijk met vorig jaar. 2015 kent ook een moeilijke

opstart. Ondanks een aantrekkende economie, resulterend in een lagere

werkeloosheid en hoger consumentenvertrouwen, hielden veel adverteerders de

hand op de knip.

De daling in het eerste halfjaar wordt deels gecompenseerd door een gestage groei

van de TV-bestedingen onder de e-commerce partijen. Deze jonge branche besteedt

jaar op jaar meer aan TV om zo hun merken te laden en traffic te genereren. Ook dit

eerste halfjaar is een fors aantal e-commerce aanbieders gestart met een TV-

campagne.
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Ontwikkeling TV-spot- en non-spotomzet in miljoenen euro’s Ontwikkeling TV-spotomzet in miljoenen euro’s en % groei

€ 489                 
€ 472                 

€ 446                 
€ 476                 

€ 456                 

Bron SPOT



BESTEDINGEN ONLINE VIDEO

Ook de online videomarkt startte dit jaar twijfelend. De concurrentie op deze markt

met de global players is stevig. Het lijkt er op dat adverteerders een juiste balans

hebben gevonden in de verdeling van hun audiovisueel budget tussen TV en online

video in de zoektocht naar het optimaal bereik. Dit heeft geleid tot een afnemende

groei van de gehele online videomarkt waarvan van de SPOT-zenders deel uit

maken.

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.

Bron SPOTT V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 06

Ontwikkeling online video-omzet in miljoenen euro’s en % groei

De Nederlandse kijkers hebben in de eerste helft van 2015 in totaal 821 miljoen

programma’s of programmaonderdelen bekeken via de online videoplatforms van de

SPOT-zenders. Dit betreffen zowel programma’s die op TV zijn uitgezonden als

programma’s die alleen via het OLV-platform beschikbaar zijn gemaakt.

De OLV-consumptie is in de eerste helft van 2015 met maar liefst 13% gestegen ten

opzichte van de eerste helft 2014. Met de wetenschap dat de consumptie in 2014 al

fors was gegroeid met het grote aanbod sportevents, kunnen we hier een duidelijke

trend herkennen. De afname van het live TV-kijken leidt tot een directe verhoging

van het online kijken.

Online video starts in miljoenen 

2014 2015

727

821



VOORUITZICHTEN 2015

De CPB-ramingen van 11 augustus geven een positiever beeld over het herstel van

de economie. De verwachte economische groei, werkeloosheid en koopkracht zijn

in positieve zin bijgesteld. Een fikse rugwind voor de kabinetsbegroting 2016, wat

een positieve impact op een verdere groei zal hebben. Dit zal ook impact hebben op

de plannen van veel adverteerders.

Op basis van de gerealiseerde omzetten in het derde kwartaal en op basis van de

gesprekken met bureaus en adverteerders over het vierde kwartaal, zijn wij

optimistisch over de verwachtingen over de tweede helft van het jaar.

Bron: SPOT/CBS/CPB prognose H2-15  NB groei in vergelijking met hetzelfde halfjaar in het vorige jaarT V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 07

Ontwikkeling Economische groei versus groei TV-bestedingen

SPOT verwacht een groei in de tweede helft van het jaar die de daling in de eerste

helft van het jaar zal compenseren. Al met al verwacht SPOT dat de TV-markt in

2015 op een nullijn zal uit komen.



BRUTO BESTEDINGEN TV-BRANCHES

De drie grootste branches (retail, FMCG en personal care) waren samen

goed voor een daling van 8% op hun (bruto) TV-bestedingen. De trend dat

fabrikanten mediabudgetten aanwenden voor de financiering van sales

promoties met retailers doet zich gelden.

Kijkende naar de bruto bestedingen van de afgelopen drie halfjaren wordt

hier het beeld bevestigd dat 2014 een buitengewoon goed eerste halfjaar

kende onder impuls van de grote sportevents. Met uitzondering van Was &

Reinigingsmiddelen realiseerde de top 10 branches in 2014 allemaal een

fikse groei, die in 2015 niet is geëvenaard. Wel lagen bij acht van de tien

branches de bestedingen in de eerste helft van 2015 boven het niveau van

de eerste helft van 2013.

Bron: NielsenT V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 08

Ontwikkeling bruto TV-bestedingen top 10 branches in miljoenen euro’s
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ONTWIKKELING KIJKTIJD

De kijktijd is in de eerste helft van 2015 uitgekomen op 195 minuten, een daling

van 4% t.o.v. de eerste helft van 2014. Met uitzondering van de doelgroep 50-64

jaar is er een de daling te zien in alle doelgroepen. Omdat de daling ook plaats

vindt in vergelijking tot 2013 kunnen we niet stellen dat het een gevolg is van het

ontbreken van grote sportevents. Er wordt minder live TV gekeken door de

opkomst van VOD-platforms als Netflix en online videoplatforms als Youtube. De

laatste trekt vooral jongere kijkers aan die dagelijks vloggers als Enzo Knol

bekijken. Er is wel meer uitgesteld en via de harddiskrecorder gekeken. Deze tijd

groeide van 20 naar 24 minuten.

Bron: SKO Stichting KijkOnderzoekT V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 10

Ontwikkeling kijktijd 6+, 02:00 – 26:00 uur in minuten

De ontwikkeling dat live TV te lijden heeft van VOD-platforms en online video is een

trend die al eerder is ingezet in de VS en UK en nu ook in Nederland plaatsvindt. De

SPOT-zenders spelen hier op in middels het aanbieden van meer content op hun

online platforms en met eigen VOD-diensten als Videoland. Jongeren worden vooral

bereikt via de Multi Channel Networks waarmee ook zij aan de weg timmeren.

Kijktijd 02:00 – 26:00 uur in minuten

    index

 2013 2014 2015 2014-2015

6+ 201 204 195 96

13+ 209 212 204 96

Man 13+ 202 206 199 97

Vrouw 13+ 215 218 209 96

6-12 jaar 125 119 99 83

13-19 jaar 113 117 94 80

20-34 jaar 167 164 147 90

35-49 jaar 184 190 183 96

50-64 jaar 256 256 262 102

65+ 284 294 281 96

20-49 jaar 176 178 167 94

20-54 jaar 186 186 175 94

AB1 20-49 jaar 158 157 148 94

Boodschappers 20-49 jaar 194 192 178 93

193 191

199 201
204

195



ONTWIKKELING ZENDERAANDEEL

In verdeling van de kijkers over de zendergroepen is te zien dat Ster/NPO aandeel

heeft ingeleverd, onder meer door het ontbreken van sportevents. Stijgers ten

opzichte van 2014 waren RTL, Fox International Channels, Discovery Networks en

SBS.

De jongeren zenders van VIACOM en Disney hadden relatief meer te leiden onder

de dalende kijktijd onder jongeren waardoor zij ook zenderaandeel op 6+ hebben

moeten inleveren.

Onder de categorie Overigen valt ook de kijktijd die wordt toegekend aan het

aangesloten apparaat via welke gekeken wordt. Het betreft hier uitgesteld kijken

dat na zeven dagen plaats vindt. Deze wordt niet aan het programma maar aan

het apparaat toegekend. Een toename van deze categorie uitgesteld kijken leidt

tot een toename van het aandeel van Overigen.

Bron: SKO Stichting KijkOnderzoekT V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 11

Zenderaandeel. 02:00-26:00 uur, doelgroep 6+

    index

 2013 2014 2015 2014-2015

Publieke Omroep 32,8% 34,9% 30,7% 88

RTL Nederland 24,5% 23,5% 25,1% 107

SBS Broadcasting 14,3% 13,7% 14,1% 103

Viacom 4,7% 4,2% 3,3% 79

Disney 1,6% 1,1% 1,0% 91

Discovery Networks 3,7% 4,0% 4,5% 113

Fox International Channels  2,2% 2,7% 3,6% 133

Eurosport 0,7% 0,7% 0,8% 114

History 0,1% 0,3% 0,3% 100

AT5 0,1% 0,1% 0,1% 100

ORN TV 1,7% 1,5% 1,4% 93

SKO Light 3,6% 3,5% 3,9% 111

Overig 10,0% 9,8% 11,2% 114
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KERNCIJFERS TV-RECLAME

De belangrijkste kerncijfers van de TV-reclame laten zien dat er weliswaar minder

is besteed, maar dat het aantal TV-adverteerders opnieuw gegroeid is. Hiervoor

tekent de eerder genoemde e-commerce categorie, die ook in 2015 een fors

aantal nieuwe adverteerders kende.

Bron: SKO Stichting KijkOnderzoekT V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 13

Ontwikkeling kerncijfers TV-reclame

In de eerste helft zien we een forse toename van het aantal uitgezonden

reclameseconden. Dit heeft drie oorzaken; de toetreding van de drie zenders tot de

SKO full audit, de lagere kijktijd en de herverdeling van budget over meer zenders met

een lagere kijkdichtheid.

       INDEX

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015-2014

Aantal adverteerders 791 795 781 756 816 900 110

Aantal merken 1348 1385 1320 1291 1296 1360 105

Aantal seconden 20.122.075 22.561.830 21.536.380 21.869.515 25.642.805 33.812.005 132

Aantal spots 961.073 1.092.538 1.038.797 1.067.349 1.253.974 1.702.140 136

Spotlengte (twinspots met totale lengte) 27,4 28,1 26,8 26,5 25,8 24,8 96

GRP’s gerealiseerd 20-49 jaar 703.829 712.418 698.652 700.900 714.834 708.032 99

Aantal commercials  5.500 5.540 5.212 5.571 5.588 5.540 99

Aantal nieuwe commercials 4.669 4.708 4.349 4.796 4.767 4.720 99

Aantal gemeten zenders SKO Full Audit 19 21 22 22 30 31 103
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BEZIT TV-APPARATUUR

Uit de MSS-rapportage over het eerste halfjaar 2015 blijkt dat inmiddels 85,6%

van de Nederlandse huishoudens beschikt over een digitaal TV-abonnement. De

groei van het aantal bezitters van een settopbox met harddisk is gestabiliseerd.

Van de Nederlandse huishoudens beschikt 22,9% over een dergelijk apparaat.

De mediacenters zijn in de vorm van Apple TV en Google Chromecast bezig met

een opmars en komen uit op een install base van 10,8%. 30,6% van de

huishoudens een TV heeft aangesloten op het internet, hetzij via een mediacenter

of spelcomputer hetzij middels het bezit van een connected TV.

Bron: SKO Stichting KijkOnderzoekT V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 15

TV-apparatuur

Het grootste deel van de Nederlandse huishoudens kijkt nog altijd via een

kabelabonnement. Wel heeft het digitale kabelabonnement iets aan marktaandeel

ingeleverd ten gunste van een ADSL-abonnement via KPN Interactief. Glasvezel groeit

minder hard dan verondersteld en wordt bij 7,9% van de huishoudens gebruikt voor

het TV-kijken.

Ontvangst TV-signaal

 2014  2015

Digitale ontvangst op TV-toestel 83,9% 85,6%

Toegang tot internet via TV-toestel 21,5% 30,6%

Mediacenter (Apple TV, Google Chromecast, etc.) 6,7% 10,8%

Spelcomputer aangesloten op TV (Xbox, PlayStation, Wii, etc.) 26,0% 25,4%

Set top box met hard disk 21,2% 22,9%

DVD-recorder met harddisk  13,8% 12,5%

Losse harddisk-recorder (zonder DVD)  4,5% 4,1%

Videorecorder  18,8% 14,3%

DVD speler / Blu-Ray speler  52,7% 47,4%

 2014  2015

Analoge kabel of gemeenschappelijke antenne 29,4% 27,5%

Digitaal middels kabel 55,7% 54,6%

Digitaal middels schotel 5,9% 6,1%

Digitenne van KPN 8,2% 7,1%

Digitaal middels internet (ADSL) 10,5% 12,7%

Digitaal middels glasvezel 6,8% 7,9%
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GFK TWITTER TV RATINGS

Sinds dit jaar publiceert SPOT iedere week de GfK Twitter TV Ratings die inzicht

geven in het bereik van Nederlandse TV-programma’s en zenders op Twitter. Deze

cijfers laten per programma en zender zien hoeveel mensen erover getwitterd

hebben. Niet alleen wordt het aantal tweets gerapporteerd, ook geven deze

cijfers inzicht in het aantal unieke twitteraars, het aantal twitteraars dat een tweet

heeft gezien en het aantal impressies. In de cijfers wordt een onderscheid

gemaakt tussen TV- en sportprogramma’s.

Onderstaand een top 10 programma’s over het eerste halfjaar 2015 op volgorde

van Twitterbereik. In de top 20 van de reguliere TV-programma’s zijn het de

Bron: GFKT V  H A L F J A A R  R A P P O R T  2 0 1 5 17

Top 10 programma’s, 1e halfjaar 2015

liveprogramma’s die het grootste Twitterbereik realiseren. Opvallend is het

programma Nieuwsuur op de derde plek. In deze uitzending op 9 maart werd live

geschakeld naar de persconferentie waar Opstelten zijn aftreden bekend maakte.

Onder de sportprogramma’s is het vooral voetbal wat de klok slaat. Hieruit blijkt dat

interlandwedstrijden en Europacupvoetbal meer Twitterbereik genereert dan

wedstrijden uit de Nederlandse competitie. Sporten waar ook over getwitterd wordt

maar buiten de top 10 vallen zijn onder meer wielrennen, schaatsen en autosport.

Top 10 sportprogramma’s 1e halfjaar 2015
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OVER SPOT

SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor TV-reclame. SPOT verzorgt informatie over TV

als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de

belangen van de reclamebedrijven van de TV-zenders. Kijk hier voor meer informatie over SPOT.

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,

Eurosport, A&E Networks en Sport1

http://www.spot.nl/spot/activiteiten

