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Inleiding

De markt voor internetadvertenties groeit de laatste 
jaren onstuimig. Het internet is voor een groot deel 
afhankelijk van de inkomsten uit de advertenties. Met 
populaire websites worden grote bedragen verdiend; 
advertentie-inkomsten zijn voor de succesvolle partijen 
een goudmijn.

Begin 2007 bleek uit een onderzoek van Interview NSS 
in opdracht van de Nederlandse tak van het Interactive 
Advertising Bureau (IAB) dat internet, na tv en radio, 
het derde medium is waar Nederlanders de meeste tijd 
aan besteden. Gemiddeld besteedde men eind 2006 de 
meeste tijd (36%) aan televisiekijken, gevolgd door 
radio (31%) en internet (20%). Aan dagbladen en tijd-
schriften werd respectievelijk 8% en 5% van de 
beschikbare mediatijd besteed. Bovendien hebben in 
Nederland ruim tien miljoen mensen toegang tot inter-
net waarvan 87% via breedband ([IAB07]).

Als deze cijfers vergeleken worden met het aandeel dat 
een medium heeft in het reclamebudget, leidt dit tot 
verrassende uitkomsten. Uit een onderzoek van Price-
waterhouseCoopers (PWC) in september 2007 
([PWC07]) bleek dat het marktaandeel van televisiere-
clame 31,3% is, en zowel tijdschriften als kranten zou-
den allebei een kwart marktaandeel hebben op de 
advertentiemarkt. Het aandeel dat internetadvertenties 
hebben op het totale reclamebudget is slechts 5,4%. 

Een onderzoek van ZenithOptimedia in april 2007 
([Zeni07]) liet iets andere cijfers zien: volgens Zenith 
wordt het grootste gedeelte van het reclamebudget van 
adverteerders aan dagbladen uitgegeven (38%). Tele-

Het adverteren op websites, waarbij kliks op of impressies van een advertentie 
in rekening worden gebracht bij de adverteerder, is een niettransparant 
proces. Spookverhalen doen de ronde van mensen in India die worden 
betaald om te klikken op advertenties om de opbrengsten op te krikken. 
Google heeft dit vorig jaar ervaren en moest over de brug komen na een 
claim van $ 90 miljoen. De markt worstelt met het gebrek aan transparantie 
in het afrekenproces. Adverteerders die zelf ook meten, blijken verschillen te 
constateren met de aan hen in rekening gebrachte aantallen. Zogenaamde 
click fraud auditors spinnen hier garen bij en bezorgen hun klanten een 
reductie op de kosten. Hoe is deze situatie ontstaan en wordt hiermee de 
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Hij betaalt alleen voor bezoekers op zijn site. Dit betaal-
model wordt CPC genoemd (Cost Per Click).

Bij online displayadvertenties ligt dit anders: de adver-
teerder betaalt een prijs voor iedere vertoonde banner, 
onafhankelijk of er geklikt wordt. De adverteerder 
betaalt bij dit model voor het feit dat zijn advertentie 
exposure krijgt op de website. Net als bij het adverte-
ren in traditionele media dient vooraf een inschatting 
gemaakt te worden of het product waarvoor reclame 
gemaakt wordt, aansluit bij de doelgroep van de web-
site. Bij het online adverteren is echter beter inzichte-
lijk te maken in welke mate dit het geval is, door 
gebruik te maken van de click-through informatie die 
online beschikbaar is (op hoeveel procent van de 
getoonde banners wordt doorgeklikt naar de website 
van de adverteerder). Deze informatie kan worden 
gebruikt als ‘stuurinformatie’, om reclamebudgetten 
online zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het hoofddoel 
van de adverteerder is het promoten van een product 
of het vergroten van de naamsbekendheid. De adver-
teerder betaalt een bepaald bedrag per duizend impres-
sies, afhankelijk van het aantal en het soort mensen 
dat de website van de exploitant bezoekt. Dit model 
wordt CPM genoemd (Cost Per Mille).

In Nederland is momenteel het CPM-model dominant. 

Partijen in de markt

Voor het plaatsen van een advertentie op een website 
dient een adverteerder in contact te komen met de 
exploitant van de website. De exploitant van de website 
zal op zijn beurt zijn uiterste best doen in contact te 
komen met de adverteerder, omdat zijn inkomsten hier 
veelal van afhankelijk zijn. Om adverteerder en exploi-
tant bij elkaar te brengen zijn twee soorten intermedi-
airs ontstaan: het affiliate netwerk en het online-adver-
tentiebureau. Daarnaast zijn er ‘uitgevers’ van websites 
(meestal exploitanten van meerdere websites), die de 
advertentieruimte op hun site(s) zelf verkopen, zonder 
tussenkomst van een intermediair. Er zijn dus grofweg 
drie partijen in de markt voor online advertenties.

Onlineadvertentiebureaus

Sites met grote aantallen bezoekers zijn afhankelijk 
van advertentie-inkomsten. De advertentieruimte op 
hun site dient dus zo goed mogelijk te worden benut. 
Hiervoor besteden site-eigenaren de exploitatie van 
de advertentieruimte vaak uit aan gespecialiseerde 
bureaus. Door advertentieruimte op meerdere popu-
laire sites aan te bieden, is dit voor adverteerders een 
efficiënte methode om de juiste sites voor hun produc-
ten te selecteren. In Nederland zijn de grootste online-
advertentiebureaus (volgens cijfers van de Stichting 
Internetreclame (STIR) uit juli 2007 ([STIR07])): 
AdLINK, WebAds, Semilo, Adfactor, AttentionMedia en 

visie en tijdschriften zouden ook een flink aandeel heb-
ben (respectievelijk 24% en 21%), maar net als in het 
onderzoek van PWC blijft internet ver achter: slechts 
6% van de totale uitgaven aan reclame wordt aan 
on line advertenties besteed. In tabel 1 worden de 
 cijfers van ZenithOptimedia weergegeven.

Hoe is het mogelijk dat mediatijd en reclamebestedin-
gen zo ver uit elkaar liggen? Waarom blijft internet als 
advertentiemedium achter?

In dit artikel zal een beeld worden geschetst van de 
markt voor online advertenties, de manier waarop een 
online advertentie tot stand komt, de onbekendheid 
van online advertenties bij adverteerders en reclame-
bureaus als mogelijke oorzaak voor het achterblijven 
van internet als advertentiemedium, en mogelijke 
oplossingen om hun onzekerheid weg te nemen.

Soorten online advertenties

Er zijn grofweg twee soorten online advertenties moge-
lijk: klikadvertenties en online displayadvertenties. 
Zoekmachine- en e-mailmarketing en reclames in web-
video’s zijn ook voorbeelden van online advertenties. 
Daarnaast bestaan specifieke vormen van klikadverten-
ties, waarbij per lead of per sale wordt betaald. Het aan-
deel van deze advertentievormen is echter beperkt.

Klikadvertenties hebben tot doel bezoekers naar de web-
site van de adverteerder te lokken. Als dit gelukt is, 
 ontvangt de exploitant van de website die voor de door-
verwijzing heeft gezorgd een vergoeding. Deze adver-
tentievorm is zeer goed meetbaar en leent zich uitste-
kend voor kleinere websites. Vanwege het ‘no cure no 
pay’-principe kan de adverteerder zich geen buil vallen 
aan het plaatsen van een advertentie op een site met 
weinig bezoekers of een site met bezoekers die niet in 
zijn product zijn geïnteresseerd. Als er niet geklikt wordt 
op zijn advertentie kost het hem namelijk helemaal niets. 

Dagbladen
Tijdschriften
Tv
Radio
Bioscoop
Outdoor
Internet
Totaal

2006 2008 2009

39%
21%
24%

7%
0%
4%
4%

100%

38%
21%
24%

7%
0%
4%
6%

100%

37%
20%
25%

7%
0%
4%
7%

100%

36%
20%
25%

7%
0%
4%
8%

100%

Aandeel 2007

Tabel 1. Nederlandse 
mediabestedingen per 
mediumtype, 2006-2009 
(Bron: ZenithOptimedia 
[Zeni07]).

Click-through informatie kan worden 

gebruikt om reclamebudgetten online zo 
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advertenties (CPM) of de doorverwijzingen naar zijn 
website (CPC). Een interessant fenomeen doet zich hier 
voor: informatieongelijkheid. 

De adverteerder is afhankelijk van de cijfers die de 
exploitant van de advertentieruimte aanlevert. Deze 
informatieongelijkheid zorgt voor verminderd vertrou-
wen bij adverteerders. In de traditionele media bestaan 
kijk- en luisteronderzoeken, of kan worden afgegaan 
op oplages. Dit zijn instrumenten waarmee de marke-
teer (de persoon die een reclamecampagne leidt) 
gewend is te werken. Maar internet is ‘nieuw’ en digi-
tale informatie blijkt moeilijk te vertrouwen. Dit pro-
bleem doet zich vaker voor in omgevingen waar 
 informatieongelijkheid heerst en er geen fysieke goe-
derenstroom is, zoals bij het aanbieden van digitale 
content. Daar speelt juist het vraagstuk of partijen wel 
alle opbrengsten van hun digitale content ontvangen 
waar zij recht op hebben (volledigheid van opbreng-
sten). In het geval van advertenties speelt de vraag of 
de adverteerder wel krijgt waar hij voor betaalt (juist-
heid van kosten).

ABC (Audit Bureau of Circulations) heeft in februari 
2007 een rapport uitgebracht dat aantoont dat adver-
teerders aanvullende zekerheid over de juistheid van 
de cijfers zoeken ([ABC07]) (zie figuur 1). In dit onder-
zoek worden onafhankelijke audits als mogelijke oplos-
sing voor de onzekerheid genoemd.

Zowel bij impressies (CPM) als bij kliks (CPC) kent de 
adverteerder onzekerheid. Bij impressies blijkt de onze-
kerheid uit het feit dat door adverteerders en reclame-
bureaus zelf een registratie wordt bijgehouden, waar-
door het mogelijk is de in rekening gebrachte bedragen 
te controleren. Dit blijkt vrijwel alleen overeen te 
komen indien Ad Management-systemen worden 
gebruikt van dezelfde leverancier. Kennelijk is het tel-
len van impressies niet zo’n eenduidig proces als het 
lijkt. Oplossingen die worden bedacht variëren van het 
standaard tien procent meer impressies leveren dan is 

IMNetworks. Het dominante afrekenmodel dat deze 
advertentiebureaus gebruiken is vanwege de aard van 
de advertentie CPM. De websites in de portefeuille van 
het advertentiebureau zijn namelijk gecategoriseerd 
naar interessegebied en leeftijd van de bezoekers. Ook 
het gemiddelde aantal bezoekers is bekend. Hierdoor 
kan een adverteerder van tevoren een planning maken 
en gericht, als onderdeel van het reclameplan, adver-
tenties plaatsen op relevante websites.

Uitgevers

Uitgevers hebben vaak meerdere websites en hebben 
de exploitatie van de advertentieruimte op deze sites in 
eigen beheer. De belangrijkste zijn (volgens cijfers van 
STIR uit juli 2007): Wegener, VNU, Telegraaf, Publieke 
omroep, Sanoma, PCM en Ilse Media. Opvallend hierbij 
is dat hiertoe vooral uitgevers van traditionele media 
behoren. Het gaat dan ook vaak om de digitale variant 
van een dag- of weekblad. Daarnaast is Google een 
grote website die zijn advertenties in eigen beheer 
heeft; dit valt onder de zogenaamde zoekmachinemar-
keting. Ook uitgevers gebruiken het afrekenmodel 
CPM. De advertentieruimte op hun websites is gecate-
goriseerd en bezoekersaantallen zijn bekend. Adver-
teerders zien advertenties op deze site als onderdeel 
van hun campagne en beogen niet (in eerste instantie) 
bezoekers naar hun site te trekken. 

Affiliate netwerken

Bij affiliate netwerken kunnen sites terecht met minder 
bezoekers. M4N, Google Adwords, Tradedoubler, Dai-
sycon, AdRemedy en Zanox zijn voorbeelden van grote 
affiliate netwerken. Deze netwerken hebben een ande-
re strategie: zij hebben geen specifieke websites in hun 
portefeuille. Zij hebben juist een aantal adverteerders 
in hun portefeuille die graag bezoekers op hun website 
willen hebben. De advertenties van deze adverteerders 
worden onder de (vaak duizenden al dan niet gecate-
goriseerde) websites verdeeld. Dit model is mogelijk als 
de advertenties niet in het kader van een campagne 
worden getoond, maar wanneer een adverteerder 
zoveel mogelijk bezoekers op zijn site wil hebben. Affi-
liate netwerken gebruiken het CPC-model om kosten 
aan adverteerders door te berekenen. Controle van 
bezoekers op de veelal kleine sites is niet goed mogelijk 
en daarbij is de waarde van een impressie van tevoren 
niet duidelijk. Een klik is voor dit soort websites beter 
meetbaar en biedt de adverteerder een ‘no cure no 
pay’-oplossing. Als een adverteerder hiervoor kiest, ligt 
daar een specifieke doelstelling aan ten grondslag: 
bezoekers naar de eigen website trekken.

Problematiek

In beide afrekenmodellen (zowel CPM als CPC) ont-
vangt de adverteerder een factuur voor de getoonde 
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Figuur 1. Marketeers die 
vermoeden dat zij betalen 
voor niet-geleverde 
impressies ([ABC07]).
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van adverteerders afnemen en zal het juist omzet kos-
ten. De Adsense software is hierop ingesteld en filtert 
de meeste ‘ongeldige kliks’ weg. Google erkent het 
risico en besteedt veel aandacht aan het probleem. Des-
alniettemin heeft Google vorig jaar een rechtszaak ver-
loren en heeft het $ 90 miljoen schadevergoeding moe-
ten betalen. Ten behoeve van deze rechtszaak heeft 
Google de genomen maatregelen tegen klikfraude laten 
onderzoeken door Alexander Tuzhilin, een professor 
‘Information Systems’ aan de New York University. Zijn 
conclusie was ‘that Google’s efforts to combat click fraud 
are reasonable’ ([Tuzh07]). In het rapport wordt aan-
dacht besteed aan de filtertechnieken die Google toe-
past. Het is hierbij opvallend dat een onderzoek met 
dergelijke grote belangen en dergelijke complexe pro-
cessen en systemen wordt uitgevoerd door één per-
soon; Tuzhilin lijkt het ad delivery-proces van Google in 
z’n eentje te beoordelen, na slechts drie keer de Goo-
gle-campus te hebben bezocht. Uit het rapport blijkt 
niet dat Tuzhilin verder is gegaan dan het vaststellen 
van de opzet van de maatregelen. De vraag rijst of de 
onzekerheid bij adverteerders door dit onderzoek is 
weggenomen, en zo ja, of dit terecht is.

Het probleem van online advertenties is het imago: de 
belofte exact te kunnen meten wordt niet nagekomen, 
doordat meetverschillen bestaan en ongeldige kliks in 
rekening worden gebracht. Hierdoor is het vertrouwen 
in de beloofde nauwkeurigheid verminderd. Dit doet 
echter niets af aan de potentie van het internet als 
advertentiemedium dat exact te meten is. Het is alleen 
van belang adverteerders en reclamebureaus inzicht te 
geven in hoe je meet: hoe ben je tot je resultaat geko-
men? 

Om hiervoor een oplossing te vinden is het noodzake-
lijk te weten hoe een advertentie tot stand komt. Hoe 
meet je kliks en impressies? De spin in het web in dit 
proces is het Ad Management-systeem.

Ad Management-systemen

Een Ad Management-systeem is een applicatie waarmee 
advertenties zichtbaar gemaakt kunnen worden op een 
website. Op deze website is in de HTML-code een ver-
wijzing opgenomen naar de zogenaamde AdServer, die 
op basis van trafficregels bepaalt welke advertentie 
wordt getoond bij het oproepen van een website.

In figuur 2 is dit grafisch weergegeven. Dit is een 
mogelijke opstelling; het tonen van een advertentie op 
een website kan op meerdere manieren. De toegevoeg-
de waarde van een Ad Management-systeem is niet 
zozeer op welke manier de advertentie technisch 
gezien op een website wordt geplaatst, maar vooral 
het vermogen om te beslissen welke advertentie wordt 
getoond. De berekeningen van het Ad Management-
systeem zijn hiervoor leidend. Het is mogelijk op basis 

afgesproken tot het per geval uitzoeken waar de ver-
schillen door zijn veroorzaakt. 

Bij kliks (CPC) is de onzekerheid nog groter, omdat niet 
alleen het aantal kliks minder inzichtelijk is (adverteer-
ders en reclamebureaus kunnen minder eenvoudig zelf 
meten), maar vooral omdat frauduleuze kliks een rol 
spelen. Omdat bij CPM per duizend impressies een 
relatief laag bedrag wordt betaald (gemiddeld tussen 
€ 5 en € 50), is het risico dat opbrengsten van websites 
kunstmatig worden opgekrikt beperkt. Bij CPC zijn de 
opbrengsten gemiddeld tussen de € 0,01 en € 1, maar 
deze kunnen oplopen tot enkele euro’s per klik. En als 
een klik een euro waard is, loont het om het aantal 
bezoekers dat op een advertentie op jouw site klikt 
kunstmatig te verhogen. Er zijn zelfs programma’s op 
internet waarbij het klikken op advertenties betaald 
wordt; klikken wordt zo een bijbaantje. Genoeg reden 
voor ongerustheid bij adverteerders. Multinationals als 
ING Group, BMW en Kimberly-Clark beginnen dan ook 
te eisen dat de meetresultaten van klikadvertentiecam-
pagnes door externe partijen geijkt kunnen worden. 
Deze grote bedrijven besteden nog maar een fractie 
van hun advertentiebudgetten online en willen eerst 
harde cijfers over de opbrengsten voordat ze en masse 
het web als advertentiemedium omarmen ([Stor06]).

Een bekend voorbeeld van een groot wereldwijd affili-
ate netwerk, en daarmee een ‘slachtoffer’ van klikfrau-
de, is Google Adsense (bekend van de advertenties op 
veel sites met de tekst ‘Ads door Google’). Doordat Goo-
gle veel wordt gebruikt, heeft het relatief veel last van 
zogenaamde klikfraude. ‘Last’ is hierbij relatief, want 
klikfraude zorgt in eerste instantie voor meer omzet bij 
Google. Echter, op de lange termijn zal het vertrouwen 

Multinationals willen eerst harde cijfers over 

de opbrengsten voordat ze en masse het 

web als advertentiemedium omarmen
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3. Verzoek advertentie
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Figuur 2. Het tonen van 
advertenties op een 
website.
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Het trafficken en de ad delivery zijn slechts twee stap-
pen in het proces dat leidt tot een advertentie. Figuur 
4 laat zien welke stappen het proces nog meer bevat.

De laatste stap in het proces is het sturen van de fac-
tuur, waarbij de buy side en de sell side weer bij elkaar 
komen. In deze stap ontstaan vaak de onenigheden, 
alhoewel de oorzaak daarvan in de processtappen 
daarvoor ligt.

Het lijkt namelijk een waterdichte methode, het tellen 
van impressies. Echter, in de praktijk blijken er grote 
afwijkingen tussen de tellingen te bestaan. De adver-
teerders meten het aantal impressies zelf ook en indien 
niet hetzelfde systeem wordt gebruikt (bijvoorbeeld 
DFP bij de website en DFA bij de adverteerders, zie 
kader), ontstaan er verschillen. Online-advertentiebu-
reaus gaan hier verschillend mee om. Het is een pro-
bleem waaruit blijkt dat tellingen worden gedaan op 
basis van hetzelfde principe, maar kennelijk verschil-
lend worden uitgevoerd. De discussie over dit onder-
werp wordt al enige jaren gevoerd; vaak ziet men de 

van een aantal parameters en afhankelijk van het wer-
kelijke aantal bezoekers van een site in een bepaalde 
periode vrijwel exact het gewenste aantal advertenties 
te tonen. 

Stel dat een autofabrikant een nieuw automodel wil 
promoten. Hij vraagt aan een eigenaar van een website 
of hij de komende vier weken aan 100.000 bezoekers 
zijn advertentie wil tonen. De prijs hiervoor bedraagt 
bijvoorbeeld € 20 per duizend impressies (uitgaande 
van het CPM-model). De adverteerder ontvangt een 
rekening voor € 2.000. 

Dan gaat de trafficker van de website (een trafficker is 
de operator van het Ad Management-systeem bij de uit-
gever of het online-advertentiebureau) aan de slag. Hij 
zal ervoor moeten zorgen dat de advertentieruimte zo 
effectief mogelijk gevuld wordt, dus optimaal verdeeld 
wordt over de verschillende adverteerders, waaronder 
de autofabrikant, waarbij het aantal impressies in een 
bepaalde periode leidend is. Het Ad Management-
systeem maakt dit mogelijk. Het berekent hoeveel 
advertenties dagelijks dienen te worden getoond, om 
de campagne gelijkmatig te verdelen over de vier 
weken.

De telling van het aantal getoonde impressies gebeurt 
integraal door het Ad Management-systeem, door sim-
pelweg te loggen wat door het systeem is getoond. Om 
verzoeken om advertenties en daadwerkelijke impres-
sies van elkaar te scheiden gebruiken de meeste Ad 
Management-systemen een onafhankelijk telsysteem, 
op basis van een verificatiepixel. 

In figuur 3 is het gebruik van de verificatiepixel weer-
gegeven. De verificatiepixel is een afbeelding die 
bestaat uit één pixel. Deze pixel is onder aan een web-
site geplaatst, zodat deze pas als laatste wordt geladen 
door de browser. De pixel wordt van een onafhanke-
lijke server opgehaald. Op het moment dat de pixel 
wordt opgehaald, wordt verondersteld dat de overige 
onderdelen van de site zijn geladen en kan er dus een 
impressie worden geteld. 
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Figuur 3. Het tellen van 
impressies.
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STIR

In een poging de markt voor online advertenties trans-
paranter te maken heeft een aantal partijen de Stichting 
Internetreclame (STIR) opgericht. De STIR is een stich-
ting die fungeert als opdrachtgever voor onder andere 
bereiksonderzoeken. Doelstelling van de STIR is soort-
gelijke informatie aan adverteerders/reclamebureaus/
media-inkoopbureaus te verstrekken als kijk- en luister-
onderzoeken voor radio en televisie doen. Dit soort infor-
matie blijkt voor adverteerders namelijk zeer belangrijk 
voor het plannen van een reclamecampagne.

De STIR heeft een panel van achtduizend personen die 
deelnemen aan het bereiksonderzoek. Voordat deze 
personen gaan ‘surfen’, dienen zij zich aan te melden 
bij een STIR-website. Hierna worden alle gegevens over 
het surfgedrag van het panellid opgeslagen. Op de 
websites van de STIR-deelnemers is een speciale STIR-
tag geplaatst, waardoor gemeten kan worden wanneer 
en hoe vaak een bepaald panellid de site van een deel-
nemende partij bezoekt.

De informatie die door middel van dit onderzoek wordt 
verkregen, wordt maandelijks gepubliceerd en wordt 
door adverteerders/reclamebureaus/media-inkoopbu-
reaus gebruikt om een keuze te maken voor een web-
site/uitgever/online-advertentiebureau.

Het traditionele kijk- en luisteronderzoek dat voor tele-
visie en radio wordt uitgevoerd, heeft twee doelen: ten 
eerste het plannen van de campagne. Het onderzoek 
geeft informatie over hoeveel kijkers of luisteraars 
afstemmen op een programma en bovendien over 
demografische gegevens van de kijkers en luisteraars 
in het panel. Naast deze informatie, die het plannen 
van reclamecampagne mogelijk maakt, biedt het kijk- 
en luisteronderzoek een mogelijkheid voor radio- en 
televisiezenders een prijs vast te stellen voor de recla-
mezendtijd. 

Voor online advertenties kan echter heel nauwkeurig 
gemeten worden hoeveel impressies zijn getoond of 
hoe vaak is geklikt. Het bereiksonderzoek voor web-
sites heeft dus geen waarde voor het factureren; exploi-
tanten gaan uit van hun eigen metingen, eventueel in 
overleg met de adverteerders. Het bereiksonderzoek is 
dus alleen van belang voor het verkrijgen van betrouw-
bare (demografische) informatie over de bezoekers van 
een site.

Alhoewel het initiatief door de branche wordt aange-
moedigd (in eerste instantie door de partijen aan de 
vraagkant: de adverteerders en vooral de reclamebu-
reaus), bestaat er ook kritiek. Het is duur om aangeslo-
ten te zijn bij de STIR en om dus in de metingen te 
vallen. Daarbij hechten vooral reclamebureaus veel 
waarde aan de cijfers van de STIR, waardoor niet mee-
doen geen optie is. Bovendien wordt de betrouwbaar-

oplossing in het overstappen naar DART. Dit verklaart 
ook het grote aandeel van DART bij de online-adverten-
tiebureaus en uitgevers (zie kader). Indien een ander 
systeem wordt gebruikt dan DART maakt het adverten-
tiebureau vaak afspraken met de adverteerder (zoals 
standaard tien procent meer impressies voor hetzelfde 
bedrag; het verschil blijft vaak binnen deze marge). Het 
imago van online advertenties wordt hierdoor echter 
niet verbeterd en het vertrouwen niet vergroot.

DoubleClick’s DART
Van de zes grootste online-advertentiebureaus 
gebruiken er vijf het Ad Management-systeem 
‘DART for Publishers (DFP)’ van DoubleClick. Alleen 
WebAds gebruikt een ander systeem, Accipiter van 
Atlas/aQuantive. Bij de uitgevers gebruiken alle 
genoemde partijen DART, al dan niet via een derde 
partij (DQ&A). 
De adverteerders of media-inkoopbureaus gebruiken 
zelf ook Ad Management-systemen. Het meest 
gebruikte systeem is ook hier weer DART, maar dan 
de versie voor adverteerders: ‘DART for Advertisers’ 
(DFA).
Zowel bij de online-advertentiebureaus als bij de 
uitgevers (in Nederland) bestaat de trend om het 
technische deel van het proces uit te besteden, vaak 
aan DQ&A. Deze partij heeft zich gespecialiseerd in 
het technische deel van Ad Management; het Ad 
Management-systeem dat zij gebruikt ... DART for 
Publishers.

Onlineadvertentiebureaus

AdLINK DART for Publishers

WebAds Accipiter

Semilo DART for Publishers (Triple Ad)

Adfactor DART for Publishers (DQ&A)

AttentionMedia DART for Publishers

IMNetworks DART for Publishers (DQ&A)

Uitgevers

Wegener DART for Publishers

VNU Media DART for Publishers (DQ&A)

Telegraaf DART for Publishers

Publieke omroep (Ster 
Online)

DART for Publishers (DQ&A)

Sanoma DART for Publishers (DQ&A)

PCM Media DART for Publishers (DQ&A)

Ilse Media DART for Publishers

DoubleClick’s DART is dominant te noemen op de 
Nederlandse markt voor Ad Management-systemen. 
Maar niet alleen op de Nederlandse markt. Volgens 
DoubleClick gebruiken acht van de tien top-10 
websites en eveneens acht van de tien wereldwijde 
online-advertentiebureaus het DART-platform. DART 
lijkt dus de standaard te worden (of zelfs al te zijn).



45

Compact 2007/4Online advertenties: meten is weten?

betrouwbaarheid van de rapportages en daarmee de 
factuur. De maatregelen die genomen zijn rondom de 
ad delivery zijn object van audit in dit gedeelte van het 
onderzoek. 

Voor geen van beide onderdelen is IAB specifiek over 
welke eisen of maatregelen genomen dienen te zijn om 
voor het IAB-certificaat in aanmerking te komen. Ook 
geeft IAB aan niet het certificerend orgaan te zijn; cer-
tificering betekent in dit geval simpelweg dat de orga-
nisatie een succesvolle audit heeft ondergaan. Het feit 
dat sinds de pilot eind 2005 ten einde liep geen nieuwe 
organisaties zijn ‘gecertificeerd’, doet vermoeden dat 
het initiatief een zachte dood aan het sterven is. IAB is 
voornemens het certificaat nieuw leven in te blazen 
door in het najaar van 2007 specifiekere guidelines te 
publiceren. Hiermee kunnen (naast PWC) andere audi-
tors beginnen met certificeren. 

Het IAB-certificaat lijkt echter nog in de kinderschoe-
nen te staan en een bredere acceptatie van de stan-
daard door de markt lijkt voor IAB een belangrijk aan-
dachtspunt.

Click fraud auditors

Naast de initiatieven uit de branche zijn er voor gedu-
peerden alternatieven om additionele zekerheid te ver-
krijgen. Zo heeft het probleem van klikfraude tot de 
opkomst van zogenaamde click fraud auditors geleid. 
Alhoewel de naam doet vermoeden dat deze bedrijven 
audits uitvoeren, verkopen de meeste alleen software 
die de websites van hun klanten monitoren en mogelijk 
frauduleuze kliks rapporteren. Dit betreft een zeer 
gegevensgerichte controle, die geen verbetering in het 
proces van de exploitant tot doel heeft. Deze ‘audits’ 
zijn primair bedoeld om bewijs te leveren om geld 
terug te eisen van exploitanten. Indien de processen 
van exploitanten worden verbeterd en wanneer onaf-
hankelijk is vastgesteld dat deze processen een 
betrouwbare factuur tot gevolg hebben, lijken deze 
‘traditionele’ click fraud auditors uitgespeeld.

Conclusie

Online advertenties hebben een grote toekomst van-
wege een groeiend publiek en de potentie om perfor-
mance based marketing mogelijk te maken. Internet is 
echter nog redelijk onbekend bij de spelers in de markt 

heid van de cijfers van de STIR nogal eens ter discussie 
gesteld.

IAB en certificering

Vanuit de branche zelf zijn er meer initiatieven, naast 
de STIR. Het Interactive Advertising Bureau (IAB) is de 
brancheorganisatie voor ‘de online advertentie en 
interactieve marketingindustrie’. IAB houdt zich pri-
mair bezig met de professionalisering en stimulering 
van de branche en treedt secundair op als onafhanke-
lijk kennisplatform en vraagbaak. IAB Nederland werkt 
nauw samen met de Europese en de Amerikaanse tak 
van het IAB.

In 2004 heeft de Measurement Guidelines Task Force 
van IAB een wereldwijde standaard geïntroduceerd 
voor het tellen van online advertentie-impressies. De 
standaard maakt het mogelijk door middel van audits 
de betrouwbaarheid van de tellingen van de aanbieders 
van online advertentieruimte vast te stellen. Tot op 
heden zijn tien organisaties gecertificeerd: ADTECH US 
Inc., AOL, Atlas, CNET Networks, DoubleClick, Micro-
soft, Univision, Walt Disney Internet Group, weather.
com, en Yahoo!. Deze tien organisaties waren ook de 
deelnemers aan de pilot voor het certificaat, waarbij 
PWC alle audits heeft uitgevoerd. Op basis van deze 
audits zijn deze tien organisaties gecertificeerd door 
IAB. Volgens IAB’s website hebben twaalf andere orga-
nisaties het voornemen zich te laten certificeren. 

De standaard richt zich op twee gebieden, namelijk de 
manier waarop geteld wordt en de processen waarmee 
de tellingen tot stand komen ([IAB04]).

Meetmethode (Counting Methods)

IAB heeft zes verschillende mogelijkheden om te tellen 
gedefinieerd die acceptabel zijn, onder andere via de 
1×1 verificatiepixel. De onafhankelijke auditor dient 
voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van de 
meetmethode allereerst het proces te beschrijven en 
een risicoanalyse uit te voeren om begrip te krijgen 
van:

de meetmethode;• 
de analyses die gemaakt worden; • 
de authenticatie van transacties;• 
de validatie- en filterprocedures;• 
de herberekeningen van metingen.• 

Deze onderdelen worden vervolgens op het niveau van 
een campagne getest. IAB gaat in het omschrijven van 
de guidelines niet verder dan deze algemene eisen. 

Processen/Controls

Naast de telmethode zijn ook de processen waarmee 
tellingen tot stand komen van groot belang voor de 

Het bereiksonderzoek voor websites is 

alleen van belang voor het verkrijgen van 

betrouwbare informatie over de bezoekers
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en de onzekerheid over ‘waarvoor ze nu eigenlijk beta-
len’ is groot. Het gevolg is dat online advertenties vaak 
nog de sluitpost zijn van het marketingbudget. Voor 
exploitanten van websites, intermediairs en vooral ook 
de leveranciers van Ad Management-systemen is het 
van belang het vertrouwen in hun branche te vergro-
ten. Dit kan alleen door inzicht te geven in het proces 
en de technologie waarmee geteld wordt. Onafhanke-
lijke audits en marktonderzoeken kunnen deze zeker-
heid bieden. Hierbij dienen de verschillende partijen 
zich goed te realiseren dat transparantie een voor-
waarde is voor toekomstige groei. De STIR voorziet 
gedeeltelijk in deze behoefte, maar vooral het initiatief 
van het IAB lijkt een goede eerste stap te zijn. De stan-
daard dient echter nog verder ontwikkeld te worden en 
aan gewicht te winnen. Want dan kan met één alge-
meen erkende standaard transparantie worden bereikt 
en is meten ook echt weten.
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