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Voorwoord
Belgen houden van de goede dingen van het leven.

houden onze 240+ experts toezicht op duizenden

Overal ter wereld kennen we de Belgische reputatie

online veilingen van unieke objecten zoals kunst,

op het gebied van gastronomie, het uitzonderlijke

verzamelobjecten, oldtimers en luxegoederen,

bier voorop – zoals de trappisten tripels - en de

waarbij ze gebruik maken van hun expertise, de

overheerlijke pralines. Niet alleen op het gebied

waarde van objecten inschatten, en de

van eten en drinken is de standaard onveranderd

kwaliteitsrichtlijnen waarborgen. Dat is een van de

hoog. Brussel heeft ons de wervelende art nouveau

redenen waarom ons platform uniek is, een platform

architectuur en kunst gegeven, terwijl Antwerpen al

dat verkopers en liefhebbers samenbrengt op één

generaties lang het hart van de diamant-

betrouwbare en toegankelijke plek.

en edelsteenhandel is. Maar misschien wel de
beroemdste creatie van België is een fictieve

In 2020 zagen we een overdonderende

jongen, die samen met zijn hond over de hele

belangstelling voor bijzondere objecten uit België,

wereld avonturen beleeft. Kuifje is niets minder dan

in klassieke categorieën zoals hedendaagse kunst,

een cultureel fenomeen, maar toch slechts het topje

strips en sieraden, en opkomende interesses zoals

van de ijsberg als het gaat om Belgische strips.

interieur en ansichtkaarten. Sieraden, misschien niet
verrassend, genereerden het hoogste bruto

België brengt nog steeds bijzondere objecten voort,

handelsvolume voor Belgische verkopers op

maar de manier waarop mensen zich hier tot

Catawiki in 2020. Ook zagen we een enorme groei

verhouden is veranderd, ook al is het verlangen naar

in verzamelobjecten zoals trading cards,

iets bijzonders nooit afgenomen. We hebben gezien

ansichtkaarten en bankbiljetten, net als in moderne

dat de aankoop van objecten zoals kunst en strips

en hedendaagse kunst. Wat dat laatste betreft, is

steeds vaker online plaatsvindt, terwijl consumenten

een deel van deze groei gestimuleerd door nieuwe

ook neigen naar zaken die bredere levensstijlkeuzes

veilingen zoals ‘direct vanuit de studio van de

weerspiegelen, zoals duurzaamheid en impact.

kunstenaar’, waar we onafhankelijke kunstenaars

Ook zagen we een
enorme groei in
verzamelobjecten zoals
trading cards,
ansichtkaarten en
bankbiljetten, net als in
moderne en
hedendaagse kunst.

helpen door hen een alternatief platform te
bieden om hun kunstwerken te verkopen.
Alleen al in België werden in 2020 meer dan 2.500
objecten rechtstreeks door Belgische kunstenaars
verkocht. Dit werd aangejaagd door initiatieven
zoals onze samenwerking met de Accessible Art Fair
Brussels, die een aantal opkomende kunstenaars
in een speciale veiling onder de aandacht wilde
brengen.
Als bedrijf heeft Catawiki zich aangepast aan de
nieuwe vraag en heeft het een platform kunnen
bieden voor gepassioneerde verzamelaars en

Het doel van Catawiki is altijd geweest om een

economische ondersteuning aan vele individuele en

ruimte te creëren waar de passies en wensen van

professionele Belgische verkopers.

mensen samen komen. Als Europa’s meest bezochte

De covid-19-pandemie heeft deze beweging

online verkoopplatform voor bijzondere objecten,

versneld voor online verkopers, die de vruchten
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plukken van een digitale aanwezigheid, zoals een

hoogtepunten bereikt, waaruit blijkt dat er een

snellere omzet, groter gemak en een internationaal

duidelijke behoefte is aan meer objecten met een

publiek. Verkopers op Catawiki houden ten minste

rijke geschiedenis. Belgische kopers gaven in 2020

87,5 procent van wat ze in rekening brengen

meer dan 50 miljoen euro uit op Catawiki,

en 2/3 van alle objecten wordt binnen 10 dagen

een stijging van 45 procent op jaarbasis. En gezien

verkocht, wat betekent dat verkopers kopers

het feit dat bijna alle objecten die op Catawiki

hebben gevonden en daarmee een veilige bron

worden aangeboden tweedehands zijn, is er een

van inkomsten.

goede reden om aan te nemen dat Belgische

De vraag van
Belgische consumenten
op Catawiki ook nieuwe
hoogtepunten bereikt,
waaruit blijkt dat er een
duidelijke behoefte is
aan meer objecten met
een rijke geschiedenis.

consumenten geneigd zijn om duurzamer te kopen.
Op dit moment vormen senioren het grootste deel
van de Belgische Catawiki-bezoekers met
20 procent van het totale aantal dat ouder is dan
65 jaar. Dat is een stijging van 60 procent ten
opzichte van het jaar ervoor. We zien ook een snelle
toename van het aantal Gen Z-bezoekers dat met
een derde groeide, onze op één na snelst groeiende
demografische groep in 2020.
Naast deze groeiende gemeenschap van verkopers
en kopers in België telt Catawiki momenteel bijna 30

Hun bereik reikt ook veel verder dan hun lokale

medewerkers die zich volledig richten op de

markt, met kopers uit meer dan 60 landen.

Belgische markt, naast het centrale team in

Zo zijn we erin geslaagd om in 2020 19.000 unieke

Amsterdam. Catawiki maakt een spannende

Belgische verkopers te verwelkomen, die meer dan

ontwikkeling door, en als de reputatie van België

400.000 objecten voor de veilingen hebben

een indicator is van de passie van het land voor

ingediend, waardoor in totaal meer dan 40 miljoen

kwaliteit en de goede dingen van het leven,

euro bruto handelsvolume werd gerealiseerd.

verwachten we dat onze Belgische gemeenschap
een centrale rol blijft spelen in onze toekomst.

Ondertussen heeft de vraag van Belgische
consumenten op Catawiki ook nieuwe

Frederik de Beer
Chief Commercial Officer
van Catawiki
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De Belgische Catawiki
verkopers – wie zijn ze?
De verkopersgemeenschap vormt de kern van

en voor amateurverkopers die op zoek waren naar

alles wat Catawiki doet. Of het nu gaat om een

een secundair inkomen of die met pensioen zijn.

plaatselijke antiekwinkel, het familiebedrijf van een

Zo verkochten Belgische kunstenaars die

juwelier of een onafhankelijke striptekenaar,

rechtstreeks op Catawiki verkopen een

meer dan 19.000 verkopers hebben dit jaar een

indrukwekkend aantal van 2.500 werken,

object ingediend op Catawiki in België. In 2020

gestimuleerd door samenwerking met instellingen

bestond de gemeenschap in België uit zowel

als de Accessible Art Fair Brussels, die opkomende

amateurverkopers als professionele verkopers,

kunstenaars in een speciale veiling in de kijker zette.

waarbij 6 op de 10 objecten werden ingediend door
amateurverkopers. Het aandeel professionele

Het toenemende aantal en het succes van

verkopers groeide echter, met 20% procent ten

verkopers op Catawiki is een gevolg van de

opzichte van vorig jaar.

versnelde verschuiving die Belgische verkopers
hebben gemaakt van offline naar online.

Belgische verkopers vonden in Catawiki een

Zij zien allemaal de voordelen van digitaal verkopen

oplossing om extra inkomsten te genereren in een

op ons unieke platform. Het is ook een van de

moeilijk jaar, met een gemiddelde opbrengst van

redenen waarom 75 procent van de verkopers ook

29.000 euro voor professionele verkopers in 2020

terugkeren nadat ze eerder een object op Catawiki

en voor amateurverkopers gemiddeld 2.200 euro.

hebben verkocht.

Dit is vooral belangrijk voor professionele verkopers
die in dit turbulente jaar de winkel moesten sluiten

BE verkopersprofiel in 2020

47 jaar

6 op 10

20

gemiddelde leeftijd van de

van alle objecten worden

groei van professionele

Belgische verkoper

ingediend door

verkopers

amateurverkopers

€29.000

75%

87,5%

gemiddelde jaarlijkse inkomsten

verkopers die eerder op

het minimumpercentage dat

voor een professionele verkoper

Catawiki hebben verkocht

verkopers houden van de
gefactureerde prijs
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BE verkoper feiten en cijfers in 2020

19.000

400.000+

€172

verkopers in België dienden

ingediende objecten

gemiddelde objectwaarde van

een object in

Belgische verkopers

2/3

2.500

+5

van objecten werden verkocht

objecten werden rechtstreeks

bieders gemiddeld per

binnen 10 dagen

door Belgische kunstenaars

object in veiling door

verkocht

Belgische verkopers

55%
van het bruto handelsvolume dat door Belgische verkopers wordt
gegenereerd, is via objecten zonder minimumprijs

Catawiki is essentieel voor ons businessmodel. Het is als de
lucht die we inademen, voor ons en onze kunstenaars.
Het is verbazingwekkend wat we kunnen doen en wat we
konden bereiken met de hulp van Catawiki, vooral tijdens
de pandemie. Met het platform konden we ons eigen
bedrijf starten, een online kunstgalerie creëren,
en vervolgens hebben we dit binnen drie maanden
uitgebreid naar een fysieke ruimte. Eén van onze
kunstenaars is in staat geweest om na zes maanden met ons
te hebben gewerkt, zijn eigen bedrijf op te starten door de
verkoop van zijn kunstwerken, en is hierdoor niet langer
werkloos, maar een zelfstandig ondernemer.
Petr Filatov, een verkoper van moderne kunst uit België
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Wat verkoopt en waar?
Catawiki is een internationaal platform dat kopers

is sieraden, een symbolische verwijzing naar de rol

van over de hele wereld en dicht bij huis aantrekt

van Antwerpen in de diamant- en edelsteenhandel.

die op zoek zijn naar bijzondere objecten.

De runners-up waren net zozeer Belgisch, met strips

De lokale markt speelt een belangrijke rol voor

en moderne en hedendaagse kunst als bestsellers

Belgische verkopers als hun grootste afzetmarkt, op

in 2020.

de voet gevolgd door Frankrijk en Nederland.
Dit betekent dat driekwart van het Belgische

Trading cards, interieur en ansichtkaarten waren de

verkoper bruto handelsvolume wordt

meest trending categorieën voor Belgische

gegenereerd door kopers buiten België, wat

verkopers - wat betekent dat ze de hoogste groei

illustreert hoe Catawiki toegang biedt tot

noteerden ten opzichte van het jaar ervoor -

buitenlandse markten en verkopers in staat stelt om

mogelijk een gevolg van de toegenomen tijd die

kopers uit meer dan 60 landen eenvoudig te

kopers thuis doorbrachten en de nostalgie naar

bereiken.

pre-pandemie tijden.

De best verkopende categorie op het gebied van
bruto handelsvolume voor Belgische verkopers

De bestverkopende categorieën voor Belgische verkopers in 2020

1. Sieraden

2. Strips

3. Moderne en
hedendaagse kunst

4. Horloges

5. Decoratieve
objecten

De snelstgroeiende categorieën voor Belgische verkopers in 2020

1. Trading cards

2. Interieur

3. Ansichtkaarten

4. Champagne

5. Bankbiljetten

Grootste groei
met 640%
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De Belgische Catawiki kopers –

wie zijn ze?

Catawiki is dé bestemming voor bijzondere objecten

kopers steeds gelukkiger met hun aankopen op

van over de hele wereld. Kopers op Catawiki komen

Catawiki, aangezien meer dan 85 procent van het

uit meer dan 60 landen, van Italië en Nederland tot

geld dat Belgische kopers in 2020 op Catawiki

Taiwan en Japan. In België toonden consumenten

uitgaven, afkomstig was van terugkerende kopers.

hun verlangen naar bijzondere objecten met meer
dan 90.000 unieke Belgische gebruikers die in

Ook de leeftijdscategorie van Belgische bezoekers

2020 ten minste één bod op Catawiki plaatsten, een

verandert snel. Senioren (65+) vertegenwoordigen

stijging van 40 procent op jaarbasis. Samen kochten

nu de grootste groep bezoekers (21%) in België,

ze bijna 300.000 objecten van over de hele wereld,

een groei van 60 procent ten opzichte van het

een stijging van 40 procent ten opzichte van het

voorgaande jaar; een indrukwekkend cijfer voor een

voorgaande jaar, van strips van eigen bodem tot

online verkoopplatform, dat de toegankelijkheid en

unieke verlichting.

de aantrekkingskracht van Catawiki laat zien.
Generatie Z (18-24) is de op één na snelst groeiende

Bovendien kochten Belgische kopers objecten in het

bezoekersgroep in 2020, een goed teken voor de

hele prijsspectrum, waaruit blijkt dat Catawiki voor

toekomst aangezien ze economisch steeds

iedereen het favoriete platform is en daarnaast zeer

belangrijker worden.

toegankelijk is. Er werden 40.000 objecten verkocht
tussen 75 en 100 euro, terwijl er meer dan 25
objecten voor meer dan 30.000 euro werden
gekocht. Gemiddeld gaven Belgische kopers in
2020 1.150 euro uit op Catawiki. Bovendien zijn

BE kopersprofiel in 2020

20%

33%

85%

€1.150

bezoekers zijn senioren

groei Gen Z-bezoekers

van het geld dat door

was de gemiddelde

Belgische kopers werd

besteding van een

uitgegeven,

Belgische koper

is afkomstig van
terugkerende kopers
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BE koper feiten en cijfers in 2020

90.000

40%

300.000

unieke bieders

toename van unieke bieders

objecten gekocht

in 2020

40.000

25+

objecten gekocht van

objecten gekocht van meer dan

75-100 euro

30.000 euro

Er is keuze in iedere prijsklasse, voor ieder
wat wils. De keuze is enorm veelzijdig en het
aantal domeinen waaruit de keuze bestaat
is oneindig.
Een koper van boeken uit België

Na 80 gewonnen veilingen nog steeds geen
negatieve ervaringen gehad. Alles verloopt
vlot, correct en transparant.
Een koper van decoratieve objecten uit België
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Wat wordt er gekocht?
Of het nu gaat om een decoratieve schat van een

Belgische consumenten toonden ook hun nostalgie

Brusselse vlooienmarkt, een Italiaanse designlamp

voor verzamelen in 2020. Trading cards werd de

of een elegant horloge, Catawiki biedt kopers zowel

snelst groeiende categorie voor Belgische kopers,

keuze als uniekheid. Dit jaar vonden Belgische

gevolgd door bankbiljetten en ansichtkaarten,

kopers meer dan enig ander hun weg naar de

mogelijk gestimuleerd door de stijging van het

experimentele veilingen van moderne en

aantal senior gebruikers die veel interesse hebben

hedendaagse kunst, waarmee ze Belgische

in verzamelobjecten.

kunstenaars steunden die pas begonnen met de
verkoop op Catawiki. In de categorie design en
vintage groeiden de aankopen door Belgische
kopers met 90% procent in 2020. Dit maakt het de
snelst groeiende categorie onder de bestsellers;
een illustratie van de toenemende focus van
consumenten op hun huis.

De meest gekochte objecten door Belgische kopers in 2020

1. Moderne en
hedendaagse kunst

2. Sieraden

3. Strips

4. Horloges

5. Oldtimers

De snelst groeiende categorieën voor Belgische kopers in 2020

1. Trading cards

2. Bankbiljetten

3. Ansichtkaarten

4. Interieur

5. Verlichting

Grootste groei
met 380%
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Kwaliteit en expertise
Kwaliteit staat voorop in het bedrijfsmodel van Catawiki. Voordat het in de veiling wordt opgenomen, wordt
elk object zorgvuldig geselecteerd door een van onze 240+ experts die gespecialiseerd zijn in domeinen
zoals verzamelobjecten, kunst, design, sieraden, horloges en oldtimers. Bovendien is vertrouwen een integraal
onderdeel van het platform. Catawiki’s betalingssysteem en speciaal beoordelingssysteem stimuleren goed
gedrag bij verkopers en zorgen ervoor dat kopers kunnen vertrouwen op elke aankoop die ze doen.
Catawiki kan zich beroemen op een aantal resultaten in 2020 die onze toewijding aan kwaliteit
en expertise onderschrijven.

Feiten en cijfers

59%

Betaling

van de Belgische verkopers werd in 2020 minstens

de verkoper wordt pas als de koper bevestigt dat

één object geweigerd omdat ze niet voldeden aan

hij/zij het object heeft ontvangen.

de kwaliteitsrichtlijnen van Catawiki.

40%

0,003%

van de door Belgische verkopers ingediende

van alle objecten die Belgische kopers in 2020

objecten werd in 2020 direct goedgekeurd –

kochten, werden geannuleerd omdat ze beschadigd

de overige 60% had aanvullende informatie nodig

of mogelijk nep waren en/of niet aan de

voordat ze werden geaccepteerd of afgewezen.

beschrijving voldeden.
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Catawiki’s impact op België
Economische impact

In totaal gebruikten ongeveer 110.000 Belgen
Catawiki om in 2020 te verkopen of te kopen.
De economische impact is vooral indrukwekkend

Als platform ondersteunt Catawiki zowel ervaren

in een ongekend jaar dat werd gedomineerd door

verkopers als degenen die voor het eerst verkopen.

een wereldwijde pandemie. Verkopers wendden zich

In totaal verdienden Belgische verkopers op

tot Catawiki als een middel om te blijven verkopen

Catawiki in 2020 ongeveer 40 miljoen euro, een

of om te starten met online verkopen. Het aantal

stijging van ruim 35 procent op jaarbasis.

verkopers dat objecten indiende, groeide op
jaarbasis 60 procent sneller in het tweede kwartaal

Ondertussen werden Belgische kopers meer dan

van 2020 ten opzichte van het eerste kwartaal van

ooit aangetrokken door het productaanbod van

dat jaar; voor nieuwe verkopers was deze groei 120

Catawiki, en gaven ze in 2020 ongeveer 50 miljoen

procent hoger. Ook kopers vonden de weg naar

euro uit op Catawiki - een toename van 50 procent

nog meer favoriete objecten, met een 40 procent

op jaarbasis - geïnspireerd door nieuwe veilingen

hogere groei van unieke bieders wereldwijd op

zoals die voor ansichtkaarten, interieur en

jaarbasis in het tweede kwartaal ten opzichte van

trading cards.

het eerste.

Feiten en cijfers 2020

110.000

€40 mil. €50 mil. 120%

Belgen gebruikten

is de waarde van alle

werd door Belgische

hogere jaarlijkse groei

Catawiki om te

objecten die door

kopers uitgegeven

van nieuwe

verkopen of te kopen

Belgische verkopers

aan objecten

verkopers wereldwijd

(stijging van 30%)

werden verkocht

(stijging van 50%)

in het tweede kwartaal

(stijging van 35%)

vergeleken met het
eerste kwartaal

Impact op het milieu
Een van Catawiki’s hoofddoelen is om mensen te

objecten en duurzaamheid onderstreept.

verbinden met bijzondere objecten en hen in staat

Bij munten en postzegels hadden we zelfs meer dan

stellen om hun passies na te streven.

900 objecten die dateren van vóór het jaar 1000.

Aangezien bijna alle objecten op Catawiki

En aangezien de Belgische Generatie Z kopers snel

tweedehands zijn, helpt Catawiki consumenten aan

groeien op Catawiki, is er een duidelijk signaal van

een duurzamer alternatief. Interessant is dat we

een groeiende vraag naar verantwoorde consumptie

schatten dat bijna een miljoen objecten die in 2020

die alleen maar verder zal groeien.

op Catawiki werden geveild, vóór 1900 zijn
geproduceerd, wat onze inzet voor zeldzame
12

Wist je dat?
Terugkijkend op een jaar dat in alle opzichten uniek was, hebben we een aantal van de objecten, momenten en
trends - van het duurste tot de snelst verkochte object – op een rij gezet die het jaar 2020 in België in
vogelvlucht laten zien.

Enkele van de duurdere objecten die
Belgische verkopers in 2020
hebben verkocht

Enkele van de meest als favoriete
gemarkeerde objecten aangeboden
door Belgische verkopers in 2020

Mosasaurus schedel

Kuifje strip

€ 24.000

€ 17.000

Ferrari 456
Meer dan 580 hartjes

Diamant

Wiesmann MF4 GT

€45,000

€ 92.000

Kuifje stripr
Meer dan 340+ hartjes

Een van de objecten met de meeste
biedingen, aangeboden door een
Belgische verkoper in 2020

Een van de meest bekeken
objecten aangeboden door een
Belgische verkoper in 2020

Boek
Meer dan 70 biedingen

Kuifje cover
Meer dan 5.000 views
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Enkele van de objecten met de meeste
biedingen, gewonnen door Belgische
kopers in 2020

Vinylplaat
meer dan 50 biedingen

Boek
meer dan 70 biedingen

Objecten die hun minimumprijs het
snelst bereikten, aangeboden door
een Belgischwe verkoper

Goudstaaf
8 seconden

Kuifje cover
34 seconden

Enkele van de duurste objecten gekocht door Belgische kopers in 2020

Boek

Lagasse pop-art

Diamant

Ferrari 599

€ 10.000

€ 10.000

€ 28.000

€ 90.000

Een van de Belgische
objecten voor een goed
doel van 2020

Het meest ‘Belgische object’ (verkocht door een
Belgische verkoper, gekocht door een Belgische
koper en de meeste Belgische biedingen)

Schilderij van Smit

Raveel litho
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Appendix
Methodologie: Dit rapport is samengesteld aan de hand van interne data van
Catawiki uit 2020 en 2019. Citaten van kopers en gebruikers werden verzameld door
middel van enquêtes en persoonlijke gesprekken
Verkoper: Iemand die in 2020 een object heeft ingediend om te verkopen
op Catawiki
Amateur verkoper: Verkopers die zichzelf op Catawiki niet als professionele verkoper
hebben aangemerkt
Professionele verkoper: Verkoper die zich heeft geïdentificeerd als geregistreerd
bedrijf dat verkoopt op Catawiki
Terugkerende verkoper: Verkoper die niet voor het eerst op Catawiki verkoopt
Koper: Iemand die in 2020 een bod heeft uitgebracht op een object op Catawiki
Terugkerende koper: Koper die niet voor het eerst op Catawiki koopt
Bezoeker: Iemand die in 2020 de website van Catawiki heeft bezocht
Bruto handelsvolume: dit staat voor het totale bedrag aan winnende biedingen (of
hamerprijs) van objecten
Verkoper bruto handelsvolume: bruto handelsvolume, vanuit het perspectief van de
verkoper, bijv. “verkoper bruto handelsvolume” in België verwijst naar het bruto
handelsvolume dat wordt gegenereerd uit verkochte objecten van verkopers
in België
Koper bruto handelsvolume: bruto handelsvolume, vanuit het perspectief van de
koper, bijv. “koper bruto handelsvolume” in België geeft het bruto handelsvolume
aan dat is gegenereerd op basis van gewonnen objecten door kopers in België
Minimumprijs: Minimaal vereist bod om het object te winnen
ALV: Average Lot Value, (gemiddelde kavelwaarde), dit staat voor het gemiddelde
bruto handelsvolume per verkocht object
Gemiddeld inkomen: Het gemiddelde inkomen wordt berekend door het totale bruto
handelsvolume van verkopers te delen door het aantal unieke verkopers en door de
btw en Catawiki-commissie af te trekken
Best verkopende/meest populaire/meest gekochte/snelst groeiende categorieën:
Om zo representatief mogelijk te zijn, hebben we de categorieën uitgesloten die
minder dan 100.000 euro in
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