
Circular Monday en Green Friday in opmars  

Zes op de tien Belgen vinden Black Friday en Cybermonday “commercieel gedoe” dat 
aan hen niet besteed is 

Brussel, 21 november 2021 – 23,6% van de Belgen is intussen vertrouwd met het begrip Green 

Friday en 17,7% kent Circular Monday, zo blijkt uit een onderzoek1 van 2dehands, Troc, de 

Kringwinkel en Cash Converters bij 2.000 Belgen. Beide dagen werden in het leven geroepen als 

tegengewicht tegen Black Friday en Cyber Monday, dagen waarop de wereld massaal aan het 

shoppen slaat. Doordat we elk jaar opnieuw overspoeld worden door marketingcampagnes met 

aanlokkelijke kortingen, zijn beide fenomenen zijn intussen goed ingeburgerd in ons land: 93,1% 

van de Belgen kent Black Friday en 56,3% weet wat Cyber Monday betekent. Zes op de tien 

landgenoten (58,1%) is echter ook van oordeel dat deze dagen aan hen niet besteed zijn. Ze vinden 

het maar een commercieel gedoe. Een kleine helft onder ons (48%) is er bovendien van overtuigd 

dat je op deze dagen eigenlijk net zoveel betaalt als anders. 

Black Friday en Cyber Monday, fenomenen die overgewaaid kwamen uit de VS, zijn zowat de 

officieuze start van de eindejaarshopping geworden. Oorspronkelijk was Black Friday enkel bedoeld 

voor fysieke winkels, waarop de online sector reageerde met Cyber Monday. In de praktijk wordt 

intussen geen onderscheid meer gemaakt en wordt de periode van promoties zelfs uitgesponnen 

over verschillende weken. Als tegenwicht voor dit consumentisme werd enerzijds ‘Circular Monday’ 

in het leven geroepen (een dag waarop we aan de consument laten zien hoeveel aangename 

manieren er bestaan om circulair te leven en te winkelen) en anderzijds ‘Green Friday’ (een dag 

waarop je vooral niets koopt en bewust niet meedoet aan de koopgekte).  

Ondanks de hype in advertenties en media, blijkt lang niet iedereen overtuigd dat deze shopping 

dagen ook echt buitenkansjes opleveren. 71,8% is van mening dat mensen worden aangezet tot het 

kopen van spullen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Eén op de vijf (21,7%) geeft ook toe al ooit eens 

een miskoop gedaan te hebben tijdens deze promodagen.  

De meeste Belgen (70,5%) geven aan dat ze zich enkel een nieuwe smartphone of PC aanschaffen als 

de oude kapot of gestolen is. Toch bekent 7,1% dat ze steeds het nieuwste model willen hebben en 

2,6% vindt een nieuwe smartphone zelfs noodzakelijk om er bij zijn of haar vrienden bij te horen. Bij 

wie jonger is dan 35, is dit zelfs respectievelijk 11,3% en 5,8%. 

                                                           
1 Dit online onderzoek werd in maart 2021 uitgevoerd door iVOX, in opdracht van 2dehands, Troc, De Kringwinkel en Cash 

Converters. 2.000 Belgen werden ondervraagd, representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma 

 



Wanneer we een nieuwe smartphone of PC aankopen, dan kunnen we blijkbaar in de helft van de 

gevallen (55,5%) geen afstand doen van de oude. Slechts 10% verkoopt zijn oude toestel en 16,6% 

schenkt het weg. Nochtans is er absoluut een markt voor tweedehands toestellen. Ook bij 

smartphones en PC’s raakt tweedehands instussen goed ingeburgerd. 18,2% van de Belgen stelt te 

overwegen om een gebruikte zaktelefoon of computer te kopen. Gevraagd om de beweegreden, dan 

zien we op de eerste plaats “omdat het goedkoper is” (27,2%), gevolgd door “het is beter voor het 

milieu” (19,1%) en “dit zorgt voor minder afval” (15,9%). 

 


