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Press release 
 

De kaap van 10 miljard online bestedingen in 2017 
vlot behaald  

De consument in België spendeerde meer dan 10 miljard euro 

online in het afgelopen jaar, een nieuw record voor de 

Belgische e-commerce sector 

Brussel, 21 maart 2018 – Ook in 2017 blijft de e-commerce in België 

verder groeien. Het voorbije jaar winkelden 8,4 miljoen Belgische 

inwoners minstens één keer online, wat goed is voor een online 

omzet van 10,05 miljard euro. Dit komt neer op 87 miljoen aankopen. 

De populairste categorie in 2017 was overduidelijk “vliegtuigtickets 

en accommodaties (niet in pakket)” met 86% van de bestedingen die 

binnen deze categorie online gebeuren. Dit blijkt uit cijfers van de 

BeCommerce Market Monitor, een onderzoek dat de VZW 

BeCommerce jaarlijks laat uitvoeren door GfK, dankzij, de steun van 

Worldline, PostNL en Google. 

Online shopping breekt records in 2017 

In 2017 werd een nieuw online record gevestigd. In vergelijking met 2016 

werd 11% meer online gespendeerd, wat de totale online bestedingen in 

2017 op 10,05 miljard euro brengt. Tevens werden 2% meer online 

aankopen gedaan, wat het totale aantal op 86,5 miljoen aankopen brengt. 

Het aantal mensen dat online een aankoop deed het afgelopen jaar, bleef 

dan weer stabiel ten opzichte van vorig jaar en strandt op 8,4 miljoen 

Belgische inwoners. Daarnaast neemt het belang van online winkelen 

steeds toe. In 2017 werd 17% van alle uitgaven online gedaan, terwijl dit in 

2016 nog 16% was. 

Maar liefst 63% van alle bestedingen aan diensten gebeurt online, terwijl 

dit voor producten op 9% ligt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

categorieën met het grootste aandeel online bestedingen allemaal diensten 

zijn. Binnen de categorie “vliegtuigtickets en accommodatie (niet in 

pakket)” bedraagt het online percentage zelfs 86%. Dit is de categorie die 

het vaakst online gekocht wordt. Op de tweede plaats zien we “tickets voor 

attracties en events”, met 75% online aankopen. De top 3 wordt afgesloten 

met 64% van de bestedingen aan “pakketreizen” die online werden 

uitgegeven. 

In vergelijking met vorig jaar, zien we de sterkste groei binnen de categorie 

“voeding”. Deze trend werd reeds in 2016 ingezet en wordt hier bevestigd. 

Terwijl het aandeel bestedingen binnen deze categorie in 2016 nog op 
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1,1% lag, bedraagt het online aandeel nu 1,4%. Dit betekent een stijging van 27%. 

Gebruiksgemak troef 

Voor de consument is het grootste voordeel aan e-commerce het gemak om thuis iets te kunnen 

bestellen. Ongeveer vier op tien vindt dit een belangrijk voordeel van online shoppen. Hierbij 

aansluitend geeft ook meer dan één derde aan dat je veel tijd bespaart door online te winkelen. 

Om nog meer mensen te overtuigen om online aankopen te verrichten, dient gewerkt te worden aan 

de verzendingskosten. Voor meer dan vier op tien blijft dit een belangrijk nadeel aan online 

winkelen. In vergelijking met vorig jaar geven ook meer mensen aan dat de leveringstijd een 

belangrijk nadeel aan online shoppen vormt. Bijna één vijfde benadrukt het ontbreken van een vrije 

keuze over de leveringstijd en daarnaast geeft ook meer dan één tiende de lengte van de 

leveringstijd aan als een drempel om online te bestellen. 

Deze bevindingen sluiten perfect aan bij de trend “On Demand” die zich afspeelt in onze 

maatschappij. Mensen willen alles en wel meteen. Gebruiksgemak speelt hierbij een zeer 

belangrijke rol. De grootste voor- en nadelen van online shoppen kaderen perfect binnen deze 

trend. Mensen willen meteen kunnen bestellen en willen dit aan huis geleverd krijgen, wanneer zij 

het willen. Hierbij aansluitend zien we ook dat meer en meer mensen online aankopen doen via hun 

smartphone. In 2017 werd 6% van de online aankopen gedaan via smartphone, terwijl dit in 2016 

nog 4% was. Eén tiende van de Belgen geeft aan dat ze zich in de “On Demand” trend kunnen 

vinden en op wereldniveau is dit reeds 14%. Bij de Belgische jongeren onder de 24 geeft zelfs 15% 

aan dat ze deze trend belangrijk vinden. 

Over de BeCommerce Market Monitor 

In de BeCommerce Market Monitor wordt de totale Belgische e-commerce consumentenmarkt in 

kaart gebracht. Het rapport is gebaseerd op een unieke combinatie van verschillende databronnen: 

continue consumenten datatracking, aangevuld met continue Retail panels en additioneel 

consumentenonderzoek onder 4000 consumenten per kwartaal. Binnen de definitie van de totale 

online-markt zijn alle persoonlijke en huishoudelijke consumentenaankopen inbegrepen, exclusief 

online gaming en online gambling. Bestelde artikelen die zijn geretourneerd en uiteindelijk dus niet 

zijn aangeschaft, vallen ook buiten deze rapportage. Aan de hand van 18 vastgestelde 

marktsegmenten wordt een onderscheid gemaakt tussen producten en diensten. 

B2C aankopen van producten en diensten worden gedekt in de BeCommerce Market Monitor, 

ongeacht waar het product of de dienst gekocht wordt: thuis, op het werk, onderweg, in de 

winkelstraat of in de winkel (online instore via een tablet of zuil). De cijfers zijn inclusief btw. 

BeCommerce is de opdrachtgever van dit grootschalig onderzoek. De BeCommerce Market Monitor 

wordt uitgevoerd door GfK en mogelijk gemaakt dankzij Worldline, PostNL en Google. 

About GfK  

GfK connects data and science. Innovative research solutions provide answers for key business 

questions around consumers, markets, brands and media – now and in the future. As a research 

and analytics partner, GfK promises its clients all over the world “Growth from Knowledge”.  

For more information, please visit www.gfk.com or follow GfK on Twitter: https://twitter.com/GfK 


