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• April 2021 

• 2000 respondenten 

• Online enquête

• 2 delen

Online aankopen van goederen 

Eco-verantwoordelijkheid bij de levering

Enquête BeMob
De impact van online winkelen op de mobiliteit in België



Frequentie van online winkelen

Ja, minstens één 
keer per week; 6%

Ja, minstens één 
keer per maand; 

30%

Ja, minder dan één 
keer per maand; 

44%

Nee; 20%



Invloed van online winkelen op verplaatsingen

15%

25%
24%

17%

11%
9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<<<
Ik verplaats me minder
om te gaan winkelen

sinds ik deze aankopen
ook online doe

<< < > >> >>>
 Ik verplaats me niet
minder om te gaan

winkelen sinds ik deze
aankopen ook online

doe



Invloed van online winkelen op verplaatsingen (redenen)
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Andere

Er zijn niet (genoeg) winkels die deze artikelen bij mij in de buurt
verkopen

Om verplaatsingsmoeilijkheden te vermijden

Om aankopen te kunnen doen buiten de openingsuren

Om de prijzen van de verschillende winkels te kunnen vergelijken

Er is een grotere waaier aan producten online beschikbaar

Om grote groepen mensen in de winkels te vermijden

Als gevolg van de moeilijkheden en gezondheidsmaatregelen in verband
met de Covid-19-crisis



• Zou de toename van verplaatsingsmoeilijkheden u 
ertoe aanzetten om in de toekomst online te 
winkelen met levering?

Van de mensen die niet online winkelen

Invloed van mobiliteit op online winkelen

• Zou de toename van verplaatsingsmoeilijkheden u 
ertoe aanzetten om meer online te winkelen met 
levering? 

Van de mensen die al online winkelen

Ja, helemaal 
akkoord; 19%

Ja, eerder 
akkoord; 47%

Neen, eerder 
niet akkoord; 

27%

Neen, 
helemaal niet 
akkoord; 7%

Ja, helemaal 
akkoord; 5%

Ja, eerder 
akkoord; 25%

Neen, eerder 
niet akkoord; 

41%

Neen, 
helemaal niet 
akkoord; 30%



Leveringsplaatsen
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Op het werk leveren

In een afhaalpunt leveren waar ik toch kom om andere redenen

In een afhaalpunt op een plaats waar ik speciaal naartoe ga om mijn pakje af
te halen

Thuis leveren



Levering in afhaalpunt en mobiliteit

bevindt zich 
aanzienlijk 

dichter bij mijn 
woonplaats; 

74%

is ongeveer 
even ver 

verwijderd van 
mijn 

woonplaats; 
24%

is aanzienlijk verder verwijderd 
van mijn woonplaats; 2%

Andere; 1% Het openbaar 
vervoer; 5%

De fiets; 14%

Ik ga te voet; 
28%

De wagen; 52%
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