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MEDIA AUDIT BUREAUS 
 

TOEGANG TOT DE RESULTATEN VAN CIM BEREIKSTUDIES 
 

(document goedgekeurd door de RvB van 13/11/2012 en van 6/12/2016)  

 
 

Doel 
 

Adverteerders doen in toenemende mate beroep op onafhankelijke audit bureaus om hun 

media-investeringen te auditeren. Om een media-audit op professionele wijze te kunnen 

uitvoeren, dient een audit bureau te beschikken over:  

- de best mogelijke, actuele mediabereikscijfers,  

- een representatieve benchmark pool van resultaten en condities voor campagnes van 

derden. 

 

De mediabereikscijfers zijn en blijven de intellectuele eigendom van het CIM.  

Enkel leden van het CIM die intekenaar zijn van de studies en deelnemen aan hun 

financiering kunnen over deze cijfers beschikken. Zij verplichten er zich toe om deze 

confidentiële informatie enkel te gebruiken ten behoeve van hun eigen activiteit, ze niet te 

commercialiseren, en ze niet over te dragen aan derden tenzij voor interne doeleinden. De 

verwerking en analyse van deze gegevens door media-agentschappen in het kader van 

betaalde diensten aan eigen klanten wordt niet beschouwd als ongeoorloofd commercieel 

gebruik. 

 

Dit document heeft als doel om de toegang van Media Audit Bureaus tot de CIM 

mediabereikscijfers te regelen. 

 
 
Toelatingsvoorwaarden 
 

Het is de Raad van Bestuur van het CIM die autonoom over elke toelatingsaanvraag beslist. 

Om in aanmerking te komen voor toegang tot de CIM bereiksstudies, moet een Media Audit 

Bureau minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Om elk belangenconflict te vermijden, werkt het Media Audit Bureau enkel voor 

adverteerders. Het ontwikkelt bovendien zelf geen activiteiten inzake media buying, 

media planning of communicatie advies, en heeft geen participatie in bedrijven die dat 

wel doen.  

- Het Media Audit Bureau zal de gegevens jaarlijks vooraf betalen. 
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Gebruik van CIM-gegevens 
 
Het gebruik van CIM-gegevens door een Media Audit Bureau en zijn freelance medewerkers 
is aan de volgende regels onderworpen: 

- De gegevens mogen enkel geanalyseerd worden met door het CIM gecertifieerde 

software, volgens de geldende exploitatielastenboeken. Het Media Audit Bureau moet 

het aankoop van de software aan het CIM kunnen bewijzen. 

- Het Media Audit Bureau vermeldt in elk rapport duidelijk de bron van de gegevens. 

- Het Media Audit Bureau bewaart absolute geheimhouding inzake individuele data van 

individuele adverteerders (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van die adverteerder). 

- Het Media Audit Bureau mag onder geen enkel voorwendsel CIM-gegevens 

commercialiseren of anderszins gebruiken, noch op de Belgische markt, noch 

daarbuiten. 

 

Het gebruik van CIM-gegevens buiten dit reglementair kader is verboden, met als enige 

uitzondering de gegevens van campagnes voor duidelijk gespecificeerde doelgroepen, die, 

voor gebruik in de audit zelf, geleverd worden door het media-agentschap dat 

verantwoordelijk is voor de buying of planning van de geauditeerde campagne. 

 

Als een gecertifieerd Media Audit Bureau deze regels niet respecteert, heeft het CIM het 

recht om te weigeren dat dit bureau CIM-gegevens verder gebruikt, om zijn certificatie te 

annuleren en om de sector hierover te informeren via een persbericht of welk 

communicatiemiddel dan ook. 

 

 

Tariefstructuur 

 

Voor de tarifering wordt een Media Audit Bureau beschouwd als “een agentschap of 
gelijkgestelde firma van maximum 8 FTE's”, d.w.z. één van de categorieën van 
tussenpersonen vermeld in de bijlagen van het huishoudelijk reglement van het CIM 
(“Tussenpersonen: financieringsregels voor de CIM studies”). De volgende tarieven zijn 
daarom van toepassing: 

Kost voor toegang gedurende 1 jaar tot de 1ste CIM studie + TGM studie:  20.000 €. 
Kost voor toegang gedurende 1 jaar tot elke bijkomende CIM studie:    3.000 €/studie. 
Kost voor toegang gedurende 1 jaar tot alle CIM studies:  35.000 €. 
 

Deze bedragen zijn geldig voor het kalenderjaar 2017. Daarna worden ze aangepast volgens 
de indexatie die van toepassing is bij het CIM voor het totale bedrag van de financiële 
deelname van de tussenpersonen. 
 

       

Brussel, 01/01/2017 

 
 


