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Omzet Belgische �etsmarkt duidelijk in de
lift
 13 januari 2020  Nieuws, Uitgelicht

KORTRIJK – Traditiegetrouw wordt, voorafgaand aan de start van
Velofollies (17, 18 en 19 januari a.s.) teruggeblikt op het afgelopen
jaar. 2019 zal als een goed jaar voor de Belgische �etsmarkt in de
boeken gaan.

Uitslag Shimano onderzoek.
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Dankzij de samenwerking tussen Velofollies, Shimano en TRAXIO VELO kan de Belgische �etssector

steeds beter in beeld worden gebracht. Hoewel zwart-op-wit cijfermateriaal van het aantal verkochte

�etsen in België niet voorradig is, alleen speed pedelecs moeten worden geregistreerd, kan door

middel van de gegevens uit de enquête van Velofollies onder 1.670 �etshandelaars, de bevragingen

van �etsonderdelenfabrikant Shimano bij alle Belgische fabrikanten, importeurs en toeleveranciers en

de inschrijvingscijfers van de DIV (FOD Mobiliteit) een duidelijk beeld gegeven worden van de Belgische

markt.

HOGERE GEMIDDELDE VERKOOPPRIJS | “Volgens de verzamelde gegevens blijft de �etsmarkt stabiel

op vlak van verkoopaantallen, en worden er jaarlijks 470.000 �etsen verkocht in België,” meldt Lieven

Bisschop van Shimano. De helft van deze �etsen zijn elektrisch ondersteund, waaronder een klein

maar duidelijk stijgend aandeel (3%) speed pedelecs. “Mede door dit aandeel e-bikes en hun hogere

gemiddelde verkoopprijs, gekoppeld aan de hoge kwaliteitseisen van de Belgische consument, zitten

de Belgische omzetcijfers binnen de �etsmarkt duidelijk in de lift,” weet Guy Crab van TRAXIO.

Pieter Desmet van Velofollies vult aan: “Ongeveer 2/3de van de verkochte �etsen zijn bovendien

dames�etsen, of �etsen met lage instap, waarbij deze keuze vooral wordt beïnvloed door een stijgend

aantal e-bike gebruikers in de leeftijdscategorie boven de 40 en 50 jaar.”

UITSLAG | Velofollies heeft een enquête gehouden onder Belgische �etshandelaren om de markt in

2019 in kaart te brengen. De responsegraad was 47%

1. Verkoop per categorie 2019
47,4% – Elektrische fietsen

17,0% – Stadsfietsen

9,9% – MTB

9,4% – Racefietsen

6,4% – Kinderfietsen

3,5% – Speed pedelecs

2,0% – Gravelbike

1,6% – Plooifietsen

1,3% – Bakfietsen

1,0% – Steps

0,5% – BMX

De e-bike, inclusief speed pedelec, is goed voor ruim 50% van de totale �etsverkopen in 2019: 1

op 2 �etsen die in 2019 verkocht werden zijn �etsen met een elektrische aandrijving.

2. Dames versus Heren 2019
63,15% – Damesfietsen

36,85% – Herenfietsen

Ongeveer 2/3 van de verkochte �etsen in 2019 waren dames�etsen.
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3. Elektrische �etsen
Opname e-bike in het assortiment: %

92,5% – Ja

7,5% – Neen

92,5 % van de �etshandelaars heeft de e-bike opgenomen in zijn assortiment.

Leeftijdscategorie waaraan e-bikes worden verkocht
0,0% – 0-20 jaar
1,0% – 20 -30 jaar (2,6% in 2018)

13,8% – 30-40 jaar (15,3% in 2018)

42,3% – 40-50 jaar (33,1% in 2018)

34,0% – 50-60 jaar (35,3% in 2018)

8,6% – Ouder dan 60 jaar (13,7 % in 2018)
Er is een grote stijging merkbaar in de leeftijdscategorie 40-50, wat er op wijst dat de e-bike steeds meer

ingezet wordt als functioneel vervoersmiddel voor o.a. woon-werkververkeer, waar dit vroeger vooral

aangekocht werd door de oudere generatie als recreatief vervoersmiddel. Dit is ook de leeftijdscategorie

vanaf welke de budgettaire haalbaarheid om dergelijke investering op te nemen makkelijker is.

Prijsevolutie van e-bikes in de shop: 2019 t.o.v. 2018
Verkoopprijs in de winkel 2019

83,0% – Gestegen

17,0% – Gedaald

De gemiddelde verkoopprijs van een e-bike is in 2019 gestegen tot €2.588 (was € 2370 in 2018). Mensen

willen meer kwaliteit en zijn ook bereid om hier meer voor te betalen.

4. 2de hands �etsen
Opname 2de hands�etsen in het assortiment: %

29,8% – Ja

71,2% – Nee

5. Online – O�ine
Aanwezigheid van een online shop in combinatie met de �etsenzaak: %

9,9% – Ja

90,1% – Nee 

Overweging openen online shop in 2020: %
11,2% – Ja

88.8% – Neen

6. Toekomst �ets retail
Toekomst evolutie van de �etszaak: %

68,9% – Zaak in 2020 verder zetten zoals in 2019 Privacy - Voorwaarden
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23,4% – Zaak in 2020 uitbreiden

4,2% – Zaak in 2020 inkrimpen

0,7% – Zaak in 2020 overlaten binnen de familie

1,3% – Zaak in 2020 verkopen

1,5% – Zaak in 2020 stopzetten

WWW.VELOFOLLIES.BE
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