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Inleiding 

 

Het hoofddoel van deze enquête is om online winkelen en de potentiële invloed ervan op de mobiliteit te 

bestuderen. Via deze enquête onderzochten we ook in hoeverre onlinekopers openstaan voor een overgang 

naar milieuvriendelijkere leveringswijzen. 

 

Deze enquête werd tussen 12 en 19 april 2021 online uitgevoerd door het bedrijf iVOX in opdracht van de 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, bij 2.000 respondenten die representatief zijn voor de 

Belgische bevolking en als volgt waren verdeeld: 

 

Gender 

Mannen Vrouwen  

939 

(46,95 %) 

1061 

(53,05 %) 

 

Leeftijdscategorie 

34 jaar en 

jonger 

Van 35 tot 54 

jaar 

55 jaar en 

ouder 

346 

(17,30 %) 

784 

(39,20 %) 

870 

(43,50 %) 

Opleidingsniveau 

Lager  

secundair 

Hoger 

secundair 

Hoger 

onderwijs 

289 

(14,45 %) 

854 

(42,70 %) 

857 

(42,85 %) 

Gewest van de 

woonplaats 

Vlaanderen Wallonië Brussel 

1150 

(57,50 %) 

618 

(30,39 %) 

232 

(11,60 %) 

 

De gegevens werden gewogen volgens geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en gewest van de woonplaats om 

representatief te zijn voor de Belgische bevolking. De maximale foutmarge is 2,19%. 

 

De enquête bestaat uit twee delen: een eerste deel met betrekking tot online winkelen1 bij de 

gespecialiseerde handel (bv. kleding, sportartikelen, klein meubilair, speelgoed, gezelschapsspellen, 

huishoudartikelen, elektronische en computerapparatuur, boeken en kranten, cd’s, dvd’s, vinylplaten, 

parafarmacie, benodigdheden voor huisdieren, enz.); en een tweede deel waarin de kwestie van de eco-

verantwoordelijkheid bij de levering aan huis van online gekochte goederen wordt bekeken. 

 

In juni 2019 liet de FOD Mobiliteit en Vervoer het bedrijf iVOX een eerste enquête over online winkelen 

uitvoeren, bij 1.000 respondenten. Vergelijkingen tussen de twee enquêtes kunnen licht werpen op de 

ontwikkeling van het gedrag van onlinekopers en op de mogelijke invloed van de gezondheidscrisis daarop. 
  

 

1 Met uitzondering van diensten en leveringen van maaltijden. 
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Online winkelen 

 

De meeste respondenten geven aan dat ze in het afgelopen jaar online hebben gewinkeld en goederen 

hebben laten leveren (zie Figuur 1 voor de frequentie van de online aankopen). 

 

 

Figuur 1 Frequentie van de online aankopen 

 

Onder de respondenten die geen enkele online aankoop hebben gedaan, tellen we meer 55-plussers (29%) 

dan personen vanuit andere leeftijdsgroepen (12% in de groep van 34 jaar en jonger en 18% in de groep van 

35-54 jaar). 

 

In vergelijking met de in 2019 verzamelde gegevens lijken de percentages respondenten die aangeven niet 

online te winkelen en, daartegenover, vaak online te winkelen (minstens één keer per week) niet te zijn 

veranderd (21% niet-kopers en 5% frequente kopers, in 2019). Tussen 2019 en 2020 zien we echter een 

verschuiving van het aantal mensen dat minder dan één keer per maand online winkelt (van 49% naar 44%, 

tussen 2019 en 2020) naar het aantal mensen dat minstens één keer per maand online winkelt (van 25% 

naar 30%, tussen 2019 en 2020). Verder onderzoek is nodig om na te gaan of deze verandering in de 

frequentie van online winkelen een algemene trend weerspiegelt, dan wel of deze, althans gedeeltelijk, door 

het uitbreken van de gezondheidscrisis kan worden verklaard. De gegevens van deze enquête kunnen een 

begin van een antwoord op deze vraag geven. 

 

Een van de doelstellingen van deze studie is om na te gaan of online winkelen een invloed kan hebben op de 

mobiliteit en met name kan leiden tot minder verplaatsingen om te gaan winkelen. Uit de gegevens blijkt 

dat meer dan 60% van de respondenten die online winkelen het eens is met de volgende stelling: “Ik 

verplaats me minder om te gaan winkelen sinds ik deze aankopen ook online doe.” (Zie Figuur 2 voor het 

overzicht van de antwoorden). 

In 2019 was de trend anders, met slechts 47% van de onlinekopers dat aangaf zich minder te verplaatsen als 

gevolg van online winkelen. 
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Figuur 2 Impact van online winkelen op verplaatsingen voor winkelen 

 

Ter aanvulling vroegen we de respondenten die online winkelen om uit verschillende stellingen de 

belangrijkste motieven te kiezen waarom ze online winkelen in plaats van zich naar een winkel te begeven. 

In het licht van de huidige omstandigheden namen we als motief een stelling op met betrekking tot de 

moeilijkheden en gezondheidsmaatregelen in verband met de pandemie van het coronavirus. 

 

Voor bijna 50% van de onlinekopers zijn de gevolgen van de gezondheidscrisis een motief om online te 

winkelen. Evenzo kiest 35% van deze respondenten voor online winkelen om grote groepen mensen in de 

winkels te vermijden. Deze twee motieven, namelijk “problemen in verband met de gezondheidscrisis” en 

“grote groepen mensen vermijden”, worden vaker door vrouwen dan door mannen aangehaald: 

respectievelijk 53% van de vrouwen tegenover 44% bij de mannen en 39% bij de vrouwen tegenover 33% bij 

de mannen. Verplaatsingsmoeilijkheden (file op de weg, te veel mensen op het openbaar vervoer, 

parkeerproblemen, enz.) worden door meer dan één op de vijf van deze respondenten aangehaald als een 

motief om online te winkelen. De keuzepercentages voor elk van de voor online winkelen aangehaalde 

motieven worden in Figuur 3 weergegeven. 

 

 

Figuur 3 Motieven om online te winkelen 
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Als we de cijfers van de twee edities van de enquête vergelijken, zien we dat het motief in verband met het 

vermijden van grote groepen mensen in winkels in 2020 veel vaker wordt aangehaald dan in 2019 (35% 

tegenover 9%). Ook willen meer onlinekopers momenteel verplaatsingsmoeilijkheden vermijden (23% in 

2020 tegenover 12% in 2019) en buiten de openingsuren aankopen te kunnen doen (30% in 2020 tegenover 

11% in 2019). Deze verschillen, samen met het percentage respondenten dat als gevolg van de 

gezondheidsmaatregelen de voorkeur geeft aan online winkelen, kunnen erop wijzen dat de pandemie in 

verband met het coronavirus daadwerkelijk een invloed heeft op de consumenten, die zich minder fysiek 

naar winkels willen begeven. 

 

Als online winkelen een invloed op de verplaatsingen lijkt te hebben, zou de toename van de 

verplaatsingsmoeilijkheden (file op de weg, te veel mensen op het openbaar vervoer, parkeerproblemen, 

enz.) degenen die nog niet online winkelen, ertoe kunnen aanzetten om in de toekomst een beroep te doen 

op online winkelen met levering, of degenen die wel al online winkelen, ertoe kunnen aanzetten om nog 

meer online te winkelen. 

 

Voor degenen die niet online winkelen, blijkt uit de cijfers dat een toename van de 

verplaatsingsmoeilijkheden geen doorslaggevende factor lijkt te zijn om hen ertoe te brengen online te 

winkelen (zie Figuur 4). En daarentegen zou een dergelijke toename degenen die al online winkelen ertoe 

aanzetten om nog meer online te winkelen (zie Figuur 5). 

 

 
Figuur 4 Zou de toename van de verplaatsingsmoeilijkheden (file op de weg, te veel mensen op het 

openbaar vervoer, parkeerproblemen, enz.) u ertoe aanzetten om in de toekomst online te winkelen 

met levering? 
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Figuur 5 Zou de toename van de verplaatsingsmoeilijkheden (file op de weg, te veel mensen op het 

openbaar vervoer, parkeerproblemen, enz.) u ertoe aanzetten om meer online te winkelen met 

levering? 
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Levering van online gekochte goederen 

 

Als de mobiliteit van personen in zekere mate door online winkelen kan worden beïnvloed, kan het online 

winkelen op zijn beurt gevolgen hebben voor het vervoer van goederen. 

 

Een van de manieren om de milieu-impact van mobiliteit in verband met de consumptie van goederen te 

beperken, is aankopen in zowel fysieke als virtuele winkels te bundelen. De respondenten werd gevraagd of 

ze hun aankopen in de winkel gewoonlijk proberen te bundelen. En voor degenen die online winkelen, of ze 

de leveringen van hun internetbestellingen proberen te bundelen. 

 

Terwijl de respondenten de gewoonte lijken te hebben de voorkeur te geven hun aankopen in de winkel te 

bundelen en zich zo slechts één keer moeten verplaatsen, lijkt dit moeilijker te zijn voor de leveringen van 

onlineaankopen (bv. door te vragen om een bestelling pas te verzenden als alle artikelen beschikbaar zijn; 

door verschillende soorten artikelen bij dezelfde onlineverkoper kopen; door een groter aantal artikelen in 

één keer kopen, enz.). (Zie Figuur 6 a en b voor het overzicht van de antwoorden). 

 

 
(a) “Combineert u gewoonlijk uw aankopen in de winkel (u verplaatst zich één keer om aankopen te doen in 

meerdere winkels die in verschillende artikelen gespecialiseerd zijn)?” 

 

 
(b) “Probeert u de leveringen van uw internetbestellingen te groeperen (bv. door te vragen om een 

bestelling pas te verzenden als alle artikelen beschikbaar zijn; door verschillende soorten artikelen bij 

dezelfde onlineverkoper kopen; door een groter aantal artikelen in één keer kopen, enz.)?” 

Figuur 6 Bundeling van aankopen in de winkel of van leveringen van onlineaankopen 
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Wat de levering van online bestelde artikelen betreft, kunnen onlinekopers gewoonlijk kiezen tussen 

verschillende opties: levering op een specifiek thuisadres, op de werkplek of in een afhaalpunt. Een grote 

meerderheid van de respondenten (84%) geeft de voorkeur aan thuislevering van online bestelde artikelen. 

Levering in een afhaalpunt waar men speciaal naartoe gaat, wordt door bijna een kwart van de respondenten 

gekozen. Het afhalen van een pakje in een afhaalpunt kan echter tegelijk gebeuren met een aankoop in een 

winkel, een tankbeurt, enz. Deze optie wordt ook door 17% van deze respondenten toegepast. Levering op 

de werkplek komt ver daarachter, met slechts 7% van de keuzes. Deze laatste optie is alleen denkbaar voor 

degenen van wie de werkgevers de ontvangst van privépakjes toestaan. (Zie Figuur 7 voor de verdeling van 

de keuzes). 

 

Waarschijnlijk als gevolg van de toename van telewerk tijdens de pandemie, zijn leveringen op de werkplek 

in 2020 minder frequent in vergelijking met die in 2019 (13% van de onlinekopers gaf toen aan op hun 

werkplek te hebben laten leveren). 

 

 

Figuur 7 Plaatsen van levering van online bestelde artikelen 

 

Wat de keuze van een afhaalpunt betreft, geeft de meerderheid van de respondenten aan de voorkeur te 

geven aan afhaalpunten die dichter bij hun woonplaats liggen dan de winkels die dezelfde artikelen verkopen 

als die welke online zijn besteld (74%). (Zie Figuur 8) 

 

 

Figuur 8 Uw gebruikelijke afhaalpunt ... dan de winkels die het soort artikelen verkopen dat ik online 

bestel 
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Meer dan de helft van de onlinekopers (52%) gebruikt de wagen om zich naar hun gebruikelijke afhaalpunt 

te begeven. Meer dan 30% van hen verplaatst zich echter actief (te voet of met de fiets) om online aankopen 

in een afhaalpunt op te halen. Dit zou slechts 13% zijn als ze zich specifiek naar een winkel moesten begeven 

om deze zelfde artikelen te kopen (Zie Figuur 9 en Figuur 10 voor het overzicht van de aandelen van de 

vervoerswijzen). 

 

 

Figuur 9 Aandeel vervoerswijzen om zich naar het gebruikelijke afhaalpunt te begeven 

 

 

Figuur 10 Aandeel vervoerswijzen voor aankopen die in de winkel zouden worden gedaan (in plaats van 

online) 

 

In een aantal gevallen is de levering niet het eindpunt van het traject van een online gekocht artikel. Soms 

worden artikelen naar de verkoper teruggestuurd. Veel onlineverkopers bieden de mogelijkheid om bestelde 

artikelen gratis en zonder opgave van redenen terug te sturen. De respondenten werd gevraagd of ze van 

deze mogelijkheid gebruik maken en om welke reden(en). Meer dan de helft van de onlinekopers (58%) blijkt 

producten terug te sturen als deze hun niet bevallen. Ook blijkt dat een deel van hen meer artikelen bestelt 

dan dat ze van plan zijn te houden (11% van de respondenten). Een koper kan bijvoorbeeld hetzelfde paar 

schoenen in drie verschillende maten laten leveren en de schoenen die niet passen terugsturen. (Zie Figuur 

11 voor het overzicht van de keuzes per stelling). 
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Figuur 11 Motieven om online bestelde artikelen terug te sturen 
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Online winkelen en eco-verantwoordelijkheid 

 

In een tijd waarin we ons ertoe verbinden de koolstofuitstoot te verminderen, rijst de vraag naar de milieu-

impact van dit online winkelen. In dit laatste deel van de enquête wilden we vragen naar de gevoeligheid 

van de respondenten voor deze dimensie in hun online winkelgewoonten. 

In het algemeen geven de respondenten aan dat ze bij het online winkelen de voorkeur geven aan een 

ecologisch verantwoorde leveringswijze of dat zouden doen als ze online zouden winkelen (60% van de 

respondenten). Hoewel een meerderheid (70% van de respondenten) bereid is om langere 

leveringstermijnen te aanvaarden als daar een lagere milieu-impact tegenover zou staan, zou slechts 26% 

van hen bereid zijn daarvoor een extra bijdrage te betalen. (Zie Figuur 12 voor het overzicht van de 

antwoorden). 

 

 

Figuur 12 Online winkelen en ecologisch verantwoorde leveringen 

 

De slotvraag van deze enquête had betrekking op een opkomende ecologisch verantwoorde leveringswijze, 

namelijk de levering per fiets of bakfiets. Als ze de kans kregen, zou 52% van de respondenten de voorkeur 

geven aan levering per fiets of bakfiets, zolang de leveringstermijn en/of -kosten niet zouden toenemen, en 

13% is er voorstander van, zelfs als de leveringstermijn en/of -kosten iets hoger zouden zijn. 

 

Het lijkt er echter op dat dit type levering niet overal in België haalbaar is. Voor 16% van de respondenten 

lijkt dit niet realistisch gezien hun woonplaats (dit percentage loopt op tot 21% in het Waalse Gewest, 

tegenover 14% in het Vlaamse Gewest en 6% in het Brusselse Gewest). (Zie Figuur 13 voor de verdeling van 

de antwoorden). 

 

 

Figuur 13 Ecologisch verantwoorde levering per fiets of bakfiets 
  



13 

 

Conclusies 

 

• De overgrote meerderheid van de respondenten van deze online enquête zijn min of meer 

regelmatige onlinekopers (80%). Een dermate groot aandeel mensen die online winkelen en hun 

artikels thuis of in een afhaalpunt laten leveren, vraagt om nader onderzoek naar de milieu-impact 

van het vervoer van deze goederen. Er moet echter in het achterhoofd worden gehouden dat de 

respondenten van deze online enquête vertrouwd zijn met het internet. De hier vermelde 

percentages kunnen bij de algemene bevolking lager liggen. 

• Meer dan de helft van de respondenten die online winkelen (64% van deze respondenten) geeft aan 

dat deze aankopen gepaard gaan met minder verplaatsingen om te gaan winkelen. Bovendien en ter 

aanvulling op winkels met welbepaalde openingsuren, kan online winkelen op elk moment van de 

dag of nacht en zeven dagen op zeven. Dit is voor 30% van deze respondenten een voordeel en een 

motivatie om online te winkelen. Dit nieuwe consumptiegedrag kan ook een impact hebben op de 

mobiliteit en de congestie. Deze kwestie zou nader moeten worden bestudeerd om de omvang ervan 

te beoordelen. 

• In deze enquête valt niet te ontkennen dat de gezondheidscrisis een impact op de antwoorden had. 

De moeilijkheden en de gezondheidsmaatregelen in verband met deze crisis vormen het motief dat 

het vaakst door de onlinekopers (48% van deze respondenten) wordt aangehaald. We kunnen dit in 

verband brengen met het feit dat 35% van deze respondenten grote groepen mensen in winkels wil 

vermijden als motief om online te winkelen aanhaalt (ter vergelijking: in 2019 werd dit motief slechts 

door 9% van de onlinekopers aangehaald).  

• Het is ook interessant om op te merken dat de toename van alle soorten verplaatsingsmoeilijkheden 

meer online winkelen aanmoedigt bij degenen die dit al doen (63% zou meer online kopen) dan bij 

degenen die dat niet doen (30% zou worden aangemoedigd om online te kopen). 

• Wat de leveringen betreft, kiest 84% van de onlinekopers voor thuislevering. En wanneer ze hun 

goederen in een afhaalpunt laten leveren, geven ze de voorkeur aan afhaalpunten dicht bij hun 

woonplaats (ten opzichte van de winkels) en sommigen van hen gaan te voet of met de fiets 

(respectievelijk 28% en 14%) naar hun gebruikelijke afhaalpunt. 

• De vraag naar de milieu-impact van de levering van online gekochte goederen houdt de 

respondenten erg bezig (61% van de respondenten van deze enquête zou de voorkeur geven aan een 

ecologisch verantwoorde leveringswijze). Ze lijken echter nog niet allemaal bereid om een financiële 

inspanning te leveren om dit soort ecologisch verantwoorde levering aan te moedigen. Slechts 26% 

van de respondenten zou bereid zijn een stijging van de leveringskosten te aanvaarden. 

• Tot slot, de opkomst van de levering per fiets en bakfiets wordt door alle respondenten toegejuicht 

(52% zolang de termijn of kosten niet toenemen en 13% zelfs als de termijn en de kosten iets hoger 

zouden uitvallen).  

 

 

 

 

 

 




