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Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de waarde 
van hun data, maar blijven deze toch ‘gratis’ weggeven  
Post-pandemie: fake news wordt als groeiend probleem beschouwd, online shoppen, het gebruik 
van sociale media en videostreaming zijn hier om te blijven 
 
 
Brussel, 3 december 2021 
 
Deloitte presenteert vandaag de Digital Consumer Trends 2021. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten 
zich steeds meer bewust worden van de waarde van hun data, maar dat ze toch bereid blijven deze weg te 
geven voor 'gratis' diensten. Verder is de pandemie een katalysator geweest voor een verandering in de 
manier waarop we nieuws consumeren, en voor de behoefte aan kwaliteitsvolle informatie. Fake news wordt 
daarbij als een ernstig probleem beschouwd. Gedrag dat tijdens de lockdown een enorme opmars kende – 
zoals online shoppen voor non-food producten (26%), gebruik van sociale netwerken (21%) en gebruik van 
film- en tv-streaming diensten (20%) –  is hier om te blijven. Jongvolwassen shoppen online via hun 
smartphone, en de lockdown zorgde ervoor dat de consument streamingdiensten ontdekte. Zo betalen 
vandaag 2 op 10 personen voor muziekstreamingdiensten.  
 
“Sommige trends die tijdens de lockdown opdoken, hebben een nog sterkere positie ingenomen en hebben 
ons digitaal gedrag duidelijk veranderd. Tegelijk groeit ook ons digitaal bewustzijn. Consumenten beseffen 
steeds meer dat desinformatie bestaat en dat serviceproviders hun data effectief gebruiken. Bewustzijn 
hierover is echter niet genoeg: het wetgevend kader evolueert om de consument nog beter te beschermen", 
zegt Vincent Fosty, TMT Industry Lead Deloitte Belgium. 
 
Data als betaalmiddel 
In 2021 gaan 36% van de ondervraagde Belgen ervan uit dat hun data worden gebruikt om met hen te 
interageren. Dat is een sterke stijging, vergeleken met 2018 (27%). Alarmerend is echter dat dat 
consumenten bereid zijn te aanvaarden dat providers in ruil voor "gratis" digitale diensten voortdurend 
gebruik maken van hun gegevens. 
 
“Mensen zijn zich bewust van de waarde van hun data en beseffen ook dat zij hiermee indirect betalen voor 
de geleverde dienst. Toch beschouwen ze de data in ruil voor de dienstverlening niet als een 'betaling' en 
tolereren ze dus het doorlopende gebruik van ervan. Er is al nieuwe wetgeving goedgekeurd om de rechten 
van de consument te versterken als het gaat om het gebruik van hun data als betaalmiddel. Het is echter 
nog niet duidelijk hoe de serviceproviders deze regels zullen toepassen", stelt Fosty. 
 

  

 



 

 

De bezorgdheid omtrent het gebruik van persoonsgegevens is sinds 2018 zelfs gehalveerd. 76% van de 
respondenten accepteert alle standaard cookie-instellingen als ze die vraag krijgen, en slechts 18% gebruikt 
een specifieke browser die de ad-tracking de helft van de tijd beperkt.  
 
Fake news wordt een groot probleem genoemd 
 
“De pandemie heeft onze nieuwsconsumptie veranderd. Er is echt nood aan kwaliteitsvolle en betrouwbare 
informatie. 14% van de consumenten is daarom bereid te betalen voor een nieuwsdienst. Consumenten zijn 
zich steeds meer bewust van ‘fake news’ maar ze slagen er niet altijd in om waarheid van desinformatie te 
onderscheiden”, verduidelijkt Vincent Debusschere, TMT Consulting Partner Deloitte Belgium. 
  
83% van de respondenten noemt fake news een groot probleem; 52% vindt het moeilijk om fake news te 
onderscheiden van de waarheid; 56% is het niet eens met de stelling dat informatie op sociale media 
betrouwbaar is. Televisie blijft de uitgesproken favoriete nieuwsbron voor 39%, gevolgd door nieuwswebsites 
en de gedrukte pers (25%). Traditionele media gelden voor 57% als betrouwbaarder, maar de verschillen 
tussen leeftijdsgroepen zijn significant: 70% in de groep van 65 tot 75 tegenover slechts 53% bij de 18- tot 
24-jarigen.  
 
Sociale media vormen de favoriete nieuwsbron voor 1 op 5 respondenten. Die populariteit verdubbelt zelfs 
bij de 18- tot 24-jarigen. In deze leeftijdsgroep vindt 13% van de respondenten het nieuws op sociale media 
betrouwbaar, tegenover gemiddeld 8% over alle leeftijdsgroepen heen. 
 
Streaming op kop bij de betaalde media-abonnementen 
Abonnementen op video-on-demand blijven gestaag toenemen. 53% van de respondenten heeft toegang tot 
een videodienst: dat is 13% meer dan vorig jaar, maar de achterstand op het VK (76%) blijft groot. In 2021 
zal de groei vertragen, aangezien 2020 voor de meeste videoplatformen een recordjaar was door de 
wereldwijde lockdown. Netflix is nog altijd de populairste streamingdienst (47%), vóór Disney+ (16%). 
 
In deze markt neemt de 'churn' (opzeggen van abonnementen) toe: 7% van de Belgische respondenten 
heeft minstens één dienst opgezegd, terwijl het jaar ervoor 17% op minstens één platform had ingetekend. 
In de VS (waar de video-on-demand markt al meer volwassen is) liep de churn in februari 2021 op tot 37%. 
De belangrijkste reden voor opzegging is dat consumenten het platform te weinig gebruiken. De churn is 
echter ook afhankelijk van diverse variabelen zoals vernieuwing van de inhoud, controverse en de promoties 
van videodiensten.  
 
Van alle betalende muziekabonnementen staat streamingservice nog altijd op kop; cloud storage volgt op de 
tweede plaats. Deze platformen bieden ook toegang tot podcasts. De populariteit hiervan is sinds 2017 
verzevenvoudigd!  
 
Gaming blijft enorm populair: België telde in 2020 zo'n 5,3 miljoen gamers, of 3,8% méér dan in 2019. 
Gamers zijn vrij evenwichtig verdeeld over mannen én vrouwen, al kiezen mannen eerder voor de console, 
terwijl vrouwen spelen op hun smartphones. Van de 31% gamers die een console ter beschikking hebben, 
speelt 31% dagelijks, terwijl slechts 19% van de smartphonegebruikers dagelijks gamet. In 2020 
genereerden videogames €662 miljoen aan inkomsten: dat is een stijging met 22,7% tegenover 2019, ook al 
vormt deze business een 16% kleinere markt dan muziek, radio en podcasts. 
 
Smartphones worden vaker gebruikt voor shopping terwijl smart-tv's hét 'connected home'-
toestel bij uitstek blijven 
 
De smartphone was in 2020 het favoriete toestel voor media- en entertainmentactiviteiten. De gegevens van 
2021 tonen aan dat onlineshopping, wat vroeger meestal vanaf de laptop plaatsvond, nu steeds meer via de 
smartphone verloopt, zeker bij jongvolwassenen. De leeftijdsgroep van 25 tot 44 jaar browset wel via 
smartphone op shoppingwebsites, maar het is de groep van 18 tot 34 jaar die ook echt aankopen doet via de 
smartphone. 



 

 

 
Voor 45% van de respondenten vormt naast de prijs, de levensduur van de batterij het belangrijkste 
criterium bij de aanschaf van een smartphone. Slechts 2% van de respondenten vindt het gebruik van 
gerecycleerde grondstoffen belangrijk. Verder is er een trend naar een langere levenscyclus voor de 
smartphone: in 2018 was 55% van de smartphones in de voorbije 18 maanden aangekocht; in 2021 is dat 
48%. 
 
In 2021 blijft het gebruik van smartphones toenemen. De smartphone was al het favoriete toestel voor vele 
media- en entertainmentactiviteiten. Smartphones worden dagelijks gebruikt voor sociale media en 
berichtjes (69%), raadpleging van het nieuws (39%) en volgen van video's/livestreams (31%). Als het gaat 
om bekijken van videostreamingdiensten of televisieprogramma's, genieten grotere beeldschermen nog altijd 
de voorkeur (meestal tv, alsook laptop voor de jongere generaties).  
 
De smart-tv blijft het 'connected home'-toestel bij uitstek: 56% van de respondenten heeft toegang tot een 
smart-tv, en 81% van hen gebruikt deze dagelijks. Het bezit van draadloze luidsprekers neemt eveneens 
toe: 31% van de respondenten beschikt erover en bijna de helft van hen (46%) gebruikt ze dagelijks. Idem 
voor videostreamingtoestellen, waar slechts 19% over beschikt. De helft van die bezitters (46%) gebruikt ze 
dagelijks. Het bezit van spraak ondersteunde smart speakers stijgt ook (10%) maar het gebruik ervan blijft 
stabiel (46%). 
 
Steeds meer respondenten (21%) hebben nu ook een smartwatch. Verder zegt 16% een fitnesstracker te 
hebben, en 56% van hen gebruikt die dagelijks. Betalen voor fitnessapps doen Belgische consumenten dan 
weer niet: slechts 3% van de respondenten is geabonneerd op apps voor mentaal welzijn, en 2% op 
fitness/lifestyle/workout-apps. 
 
Deloitte’s Digital Consumer Trends is een multinationaal onderzoek bij gebruikers van digitale diensten over 
de hele wereld. Het onderzoek van 2021 bereikte 30.150 respondenten in 19 landen en 5 continenten, 
waaronder België met 2.000 consumenten van 18 tot 75 jaar.   
 
Ontdek het volledige rapport via: www.deloitte.com/be/digital-consumer-trends  
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