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Smartphones populairder dan laptops bij Belgische 
consumenten 

• 84% van Belgen tussen 18-75 bezitten of hebben toegang tot een smartphone, 
vergeleken met 82% laptopgebruikers 

• 96% van de 18- tot 24-jarigen heeft een smartphone en 40% van hen bekijkt dagelijks 
een video op die smartphone  

 
Brussel – 11 december 2018 
 
2018 is het jaar waarin de Belgen voor het eerst meer smartphones bezitten dan laptops, blijkt uit onderzoek 
van Deloitte België. De jaarlijkse Mobile Consumer Survey van Deloitte kwam tot de conclusie dat 84% van 
de consumenten een smartphone bezit, wat een stijging is van 4% ten opzichte van vorig jaar. 82% van de 
Belgen bezit een laptop, een toename van 1% vergeleken met 2017. 
 
Belgen die kiezen voor een smartphone in plaats van voor een laptop, zijn daarin niet anders dan mensen 
over de hele wereld. De populariteit van smartphones neemt duizelingwekkend toe. In 2013 bezat 38% van 
de Belgen een smartphone. Vandaag heeft bijna elke jongvolwassene er één. Al die aankopen hebben de 
markt verzadigd en hebben in de voorbije twee jaar geleid tot een vertraging in de verkoop bij de meeste 
leeftijdsgroepen.  
 
Smartphones aan de top 
“Smartphones hebben bij de Belgen de leiderspositie ingenomen als meest gewenste toestel,” zegt Vincent 
Fosty, Technology, Media and Telecommunications Industry Leader bij Deloitte België. 
“Smartphones geven laptops het nakijken voor alle soorten van transacties: van banking tot entertainment.” 
 
Ieder jaar opnieuw bleek uit het onderzoek dat smartphones steeds meer en meer dominant en gewenst 
werden voor een steeds groter aantal activiteiten op het vlak van media, entertainment en financiële 
diensten. Vergeleken met 2017 zijn smartphones het voorkeurtoestel van jongeren om korte video’s te 
bekijken. Bovendien zijn smartphones bij 18- tot 24-jarigen het meest gewenste toestel om te browsen door 
online shops en online search. 
 
Convergentie van drie schermen  
Ondanks het feit dat de smartphone de laptop heeft onttroond, toont het onderzoek van dit jaar aan dat 
smartphones, laptops en televisietoestellen naast elkaar blijven bestaan als drie toestellen die personen 
dagelijks gebruiken voor nieuws, entertainment, shopping, banking en communicatie. Deze drie toestellen 
vormen de voorkeurkanalen van de Belgen op vlak van mediaconsumptie. Alhoewel de tablet niet helemaal 
aan de kant geschoven is, wees het onderzoek van dit jaar uit dat tablets niet het meest gewenste toestel 
zijn voor om het even welke leeftijdscategorie wanneer ze aan media-, ontspannings- of financiële 
activiteiten doen die in het onderzoek aan bod komen. 
 
Fosty raadt ondernemingen aan om bijzondere aandacht te schenken aan het fenomeen van de 
convergentie van drie schermen. De leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar is de belangrijkste om in acht te nemen. Zij 

  



 

 

maken moeiteloos gebruik van drie schermen. Deze jongvolwassenen zijn pioniers als het gaat om de 
digitale gewoonten van de generatie.  
 
“Dit is beslist een evolutie, niet zomaar iets van voorbijgaande aard,” aldus Fosty. “Het tv-scherm zal niet 
afgevoerd worden, deze schermen zullen naast elkaar blijven bestaan.” 
 
Minder uitgaven aan nieuwe telefoons  
Het onderzoek geeft ook aan dat de meeste Belgen, hoewel ze meer smartphones dan ooit bezitten, niet 
even vaak smartphones kopen dan in het verleden. Personen van alle leeftijden houden hun telefoons langer 
bij. Wanneer het onderzoek peilde naar hoe lang personen hun smartphone hadden, kwam Deloitte tot de 
conclusie dat 55% zijn smartphone 18 maanden of minder had. In 2016 bezat 62% een relatief nieuwe 
telefoon. De markt is dus zeer verzadigd, vooral bij Belgische jongeren. 
 
“Extra groei in smartphone adoption zal bij de leeftijdsgroep 45+ liggen (om ‘achterstand’ in te halen),” zegt 
Fosty. “Het potentieel voor de grootste stijging van de verkoop situeert zich voor de fabrikanten in de 
categorie 65+, waarin 69% van de personen een smartphone bezit.” 
 
Omdat van de consumenten algemeen verwacht wordt dat ze minder zullen spenderen aan hardware, zal er 
meer besteed worden aan communicatiediensten en content. Dit is een positief vooruitzicht voor 
telecombedrijven, digitale platforms en ontwikkelaars. 

Onzichtbare innovatie 
In de beginjaren van de smartphone hebben fabrikanten grote stappen voorwaarts gemaakt met elke nieuwe 
release. Bij elk nieuw model konden consumenten meteen belangrijke wijzigingen in het ontwerp zien. 
Tegenwoordig is innovatie onzichtbaar. Nieuwe modellen bevatten extra functies op basis van artificiële 
intelligentie, geolokalisatie en spraakassistentie.  

“Er doen zich grote veranderingen voor die ons de kans bieden meer te halen uit onze telefoons,” vertelt 
Fosty. “Deze onzichtbare innovatie betekent meer inkomsten voor de bedrijven die afhankelijk zijn van de 
smartphone als het belangrijkste contactpunt met hun klanten en gebruikers.” 
 
De onderzoekers van Deloitte kwamen tot de bevinding dat de meeste Belgen de functies voor machine 
learning op hun telefoon niet benutten. 31% weet niets af van die functies en 42% verklaarde ze nooit te 
gebruiken. De meest populaire functie van machine learning is predictive texting, wat door 29% van de 
Belgen wordt gebruikt. Slechts 19% van de Belgen gebruikt routesuggesties en 13% automatic news en 
informatieupdates. 
 
Smartphones zijn ideale bronnen van nieuws, games en muziek, volgens Fosty. Hij stelt dat dit leidt tot 
meer online abonnementen. Het betaalcomfort van een smartphone kan ook worden benut om transacties te 
beheren voor abonnementen op videomedia en evenementen zoals concerten. In het komende decennium 
zal de smartphone wellicht bijdragen aan de monetisatie van media.  
 
 
Over het onderzoek 
De Deloitte Global Mobile Consumer Survey biedt unieke inzichten in het mobiele gedrag van bijna 54.150 
respondenten in 35 landen; in België bestrijkt het onderzoek 2.002 respondenten van de leeftijd 18 tot 75 
jaar. Dit onderzoek is de grootste enquête bij consumenten in haar soort. Het rapport van dit jaar bundelde 
de data van drie jaar. 
  

Deloitte in België  
Deloitte is met meer dan 4.000 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 
van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services. 
 
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 
kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 
organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2018 werd een 
omzet gerealiseerd van 510 miljoen euro. 
 



 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele 
dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 
landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 286.000 professionals in alle werelddelen. Voor 
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Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap 
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