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1 De ontwikkeling van e-commerce en de impact 

daarvan op het Belgisch BBP 

1.1 De ontwikkeling van e-commerce in Europa 

E-Commerce, het drijven van handel via het internet, heeft een geschiedenis die begint in de 

jaren 70, kort na de ontwikkeling van de 1e rudimentaire versies van het huidige internet. 

Hedendaagse e-commerceplatformen die ondertussen deel uitmaken van het dagelijks 

taalgebruik, zoals Amazon (1995), eBay (1995) & Alibaba (1999), maar ook grote Benelux-spelers 

zoals Bol.com en Coolblue (1999), duiken op in de 2e helft van de jaren 90. Waar deze bedrijven 

zich toen in een niche bevonden, hebben ze het hedendaagse landschap van de (klein)handel 

fundamenteel gewijzigd.  

Om het voorbeeld van Amazon te nemen, de initiële activiteit van het bedrijf bestond uit de online 

verkoop van boeken. Na de dot-com bubbel diversifieerde het bedrijf haar aanbod en opende 

webshops in het buitenland met aangepast aanbod. Terzelfdertijd zette het ook in op de 

ontwikkeling van een indrukwekkend logistiek netwerk. In 2006 nam Amazon de beslissing om dit 

logistiek netwerk open te stellen aan externe verkopers. Dit startte de transitie van ‘eenvoudige’ 

digitale niche handelaar naar een verkoopplatform op globale schaal. Amazon was hierin dermate 

succesvol dat het bedrijf in 2016 de grootste distributeur (exclusief voeding) werd in Frankrijk. 

De transitie van ‘eenvoudige’ e-verkoper naar een platform dat open staat voor andere verkopers 

is niet enkel bij Amazon terug te vinden. Bol.com nam in 2011 dezelfde beslissing. Ook Zalando, 

dat slechts in 2008 opgericht werd, ging deze weg op in 2013, met als resultaat dat een bedrijf 

dat zich specialiseerde in de online verkoop van schoenen een dikke 10 jaar na oprichting in België 

de grootste speler is geworden in de online aan/verkoop van kledij. 

Anno 2021 bestaat het e-commercelandschap in België uit een diverse groep van e-

commerceplatformen. De Nederlandse platformen Bol.com & Coolblue hebben een sterke positie 

op de Vlaamse markt. Ook de Duitse platformen Zalando & Amazon.de leveren veel aan Belgische 

consumenten. Het Franse platform Amazon.fr is succesvol in Wallonië. Op eigen bodem is Vanden 

Borre de grootste Belgische e-commercespeler. Uiteraard mogen de vele (kleinere) handelszaken 

met hun eigen webshops niet vergeten worden, maar circa 75% van de online omzet in België 

wordt volgens Comeos wel binnengehaald door de 100 grootste e-commerceplatformen en 

webshops. 

Om de opkomst van e-commerce te illustreren, bekijken we de evolutie van de reële omzet van 

verschillende onderdelen van de detailhandel over de periode 2008-2021 (grafiek 1).  

In de Europese Unie zien we een stijging in de volledige detailhandel (excl. motorvoertuigen) van 

15,6%. Deze totale detailhandel kunnen we onderverdelen in 3 categorieën1: food, non-food & 

 

1 Binnen de totale detailhandel bevinden zich nog andere categorieën, maar deze 3 samen 
vertegenwoordigen ongeveer 85 à 90% van de totale detailhandel. Bijgevolg nemen we deze 3 categorieën 
samen als benadering van de totale detailhandel. 
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verkoop op afstand2. De voor inflatie gecorrigeerde omzet in de detailhandel van voedsel, drank 

& tabak is in deze periode met 8,8% toe genomen en die in de detailhandel van non-food (excl. 

brandstof) met 26,6%.  

In dezelfde periode ziet de verkoop op afstand qua volume een toename van maar liefst 219,6%, 

een groei die bijna 15 maal groter is dan die van de totale handel. 

 

 

We kunnen de algemene sterke toename van e-commerce verklaren a.d.h.v. de volwassenwording 

van het internet & de smartphonesector sinds 2010. Krachtigere hardware, continue verbeteringen 

i.v.m. het gebruiksgemak van applicaties en webshops, toenames in internetsnelheden, alsook de 

integratie en verbeterde gepercipieerde veiligheid bij de consument van verschillende 

betaalmethodes faciliteerden de doorbraak van e-commerce.  

 

 

 

2 De subsector 'Verkoop op afstand’ omvat retail verkopen via mail of internet, alsook directe verkopen via 
televisie, radio of telefoon, hoewel deze laatste 3 zeer klein zijn. De gekochte goederen kunnen ofwel 
geleverd worden, ofwel direct gedownload worden.  
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Grafiek 1: Evolutie van de reële omzet in de detailhandel in de EU 
(bron: Eurostat)
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Verder kunnen we voor verkoop op afstand 3 periodes onderscheiden: Een gestage groei tussen 

2010-2014, een acceleratie in de periode 2015-2019 en een explosie in 2020-2021. Gemiddelde 

groeicijfers worden weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1: Gemiddelde jaarlijkse groei van de reële omzet binnen verkoop op afstand in de EU. 

(Bron: Eurostat) 

 EU 

2009-2014 +3,6% 

2015-2019 +12,5% 

2020-2021 +19,5% 

 

 

Enkele methodologische beschouwingen: Nace-codes 

Bij de interpretatie van deze data dient er rekening mee gehouden worden dat, wanneer een 

onderneming actief is in 1 of meer economische activiteiten (ingedeeld volgens de NACE codes), 

dat dan alle data over die onderneming geclassificeerd worden onder de hoofdactiviteit van de 

onderneming. De volledige omzet van een onderneming komt met andere woorden terecht bij 

de NACE-sector waarin de onderneming de grootste hoeveelheid toegevoegde waarde 

genereert. Dit betekent voor de ‘Verkoop op afstand’ dat enkel de omzet van ondernemingen 

die als hoofdactiviteit online verkoop hebben, meegerekend wordt. De subsector slaat dus 

voornamelijk op zogenaamde ‘pure players’. M.a.w. geen ‘mixed players’: ondernemingen die 

online verkopen doen maar voor wie fysieke verkopen de hoofdactiviteit vormen. Bij deze 

laatsten wordt de volledige omzet, ook die van hun online verkopen, geïntegreerd in de hoofd-

NACE-code van de onderneming. Het is echter niet mogelijk om te achterhalen welk aandeel 

van deze omzet precies betrekking heeft op omzet uit e-commerceactiviteiten.  

Daarnaast kunnen deze cijfers onderhevig zijn aan schommelingen door herclassificaties van 

bedrijven indien hun hoofdactiviteit wijzigt, wat de intertemporele vergelijking van cijfers wat 

bemoeilijkt. Dit is zeker het geval voor subsectoren waaronder weinig ondernemingen 

geclassificeerd zijn, waar een plotse toename van ondernemingen een grote impact kan 

hebben. Anderzijds betekent een sterke toename van het aantal bedrijven in een subsector 

over het algemeen ook wel dat deze in een sterk opwaartse trend zit. 

Ondanks enkele beperkingen geeft de ‘zuivere’ e-commerce sector, zoals benaderd door de 

subsector ‘Verkoop op afstand’, een goede indicatie van de algemene ontwikkeling van de e-

commerce-activiteiten in een land. Een gunstig ondernemingsklimaat voor de ‘pure players’ 

impliceert immers ook een gunstig ondernemingsklimaat voor ‘mixed players’. Ten slotte 

gelden dezelfde beperkingen van de subsector ook in onze buurlanden, wat een vergelijking 

ermee nuttige inzichten verschaft. 
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Als eventuele verklaringen voor deze ontwikkelingen kan er naast een versnelling van de hierboven 

beschreven trends op vlak van technologie ook worden opgemerkt dat de periode 2015-2016 

gekenmerkt wordt door verschillende aanslagen op Europese bodem, waaronder Parijs & Brussel. 

Dit kan geleid hebben tot een gevoel van onveiligheid bij de consument, die fysieke aankopen  in 

de grote winkelstraten deels kan vervangen hebben door online aankopen. Met andere woorden, 

dit kan een hypothese zijn die het kantelpunt in 2015 voor een deel mee helpt verklaren. 

De enorme versnelling van verkoop op afstand in 2020 is dan weer geen verrassing, door het fysiek 

sluiten van niet-essentiële handelszaken voor langdurige periodes bleek de coronacrisis een zeer 

krachtige katalysator voor e-commerce. Ook in 2021 bleef verkoop op afstand sterk toenemen, 

hoewel deze toename verzwakte naarmate het jaar vorderde, wat moet worden gezien als een 

zekere normalisering na de zeer ongewone covid-periode. 

1.2 Ontwikkeling van de vraag via e-commerce 

Vooraleer we overgaan naar de vergelijking tussen België en zijn buurlanden, moeten we eerst 

een onderscheid maken. We kunnen de subsector verkoop op afstand immers op 2 manieren 

benaderen. 

Op Eurostat zijn 2 verschillende indicatoren voor omzet beschikbaar: enerzijds de index van de 

kleinhandelsverkopen, die de ontwikkeling van omzet in de sector op maandbasis volgt, en 

anderzijds de omzet-indicator die te vinden is in de structurele ondernemingsstatistieken, die 

maar met vertraging beschikbaar zijn op jaarbasis. Beiden zijn doorgaans bedoeld om een beeld 

te geven van de aanbodzijde. Voor de traditionele detailhandel klopt dit ook, maar de 

interpretatie wijzigt bij de subsector verkoop op afstand. 

Waar de structurele ondernemingsstatistieken zich baseren op neergelegde jaarrekeningen van in 

België gevestigde ondernemingen, wordt de index van de kleinhandelsverkopen berekend a.d.h.v. 

enquêtes en BTW-aangiften, waaronder BTW-aangiften van in het buitenland gevestigde bedrijven 

voor hun verkopen aan Belgische ingezetenen via BTW-vertegenwoordiging. Voor de traditionele 

detailhandel, die voornamelijk werkt met brick-and-mortar shops, is dit aandeel slechts een 

voetnoot in de totale omzet.  

Voor de e-commerce, die perfect een groot aantal klanten kan bedienen in het buitenland zonder 

zich in het land van de verkoop te moeten vestigen, zorgt dit voor een sterke divergentie in de 

interpretatie van de 2 indicatoren. De index van kleinhandelsverkopen voor de subsector verkoop 

op afstand bevat verkopen van zowel binnen- als buitenlandse e-commercebedrijven aan Belgische 

ingezetenen, en wordt de facto een vraagindicator, terwijl de structurele 

ondernemingsstatistieken een indicator van het Belgisch aanbod vormen.3 

In dit tweede luik bekijken we in grafiek 2 de ontwikkeling van de index van de 

kleinhandelsverkopen voor de subsector verkoop op afstand voor België en zijn buurlanden. Deze 

geeft dus een beeld van de ontwikkeling van de afzetmarkt voor e-commerce in een bepaald land. 

 

3 In grafiek 1 gaven we de ontwikkeling van detailhandel en 3 subcategorieën weer voor de hele EU 
a.d.h.v. de index van de kleinhandel. 
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Wat daarbij opvalt is een vrij sterke heterogeniteit tussen België en zijn buurlanden. De aankopen 

van producten via e-commerce is over de periode 2008-2021 duidelijk een stuk sterker gestegen 

in Nederland (+384%) en België (+293%) dan in Duitsland (+211%) en Frankrijk (+155%).  

Een hypothese hiervoor kan zijn dat zowel België als Nederland een uitstekende omgeving vormen 

voor e-commerce, met hoge bevolkingsdichtheid op een relatief kleine oppervlakte en nabijheid 

tot belangrijke transportwegen. Dit kan zowel de snelheid van de levering als de kwaliteit van de 

dienst na verkoop door e-commerce bedrijven bevorderen, met eventueel hogere 

klantentevredenheid en daardoor hoger verhandelde volumes tot gevolg.  

A.d.h.v. tabel 2 zien we dat in de periode 2009-2014 er 2 groepen met verschillende groeitempo’s 

waren: Nederland en België versus Duitsland en Frankrijk. 

In de periode daarop (2014-2019) zien we dat de Duitse groei wat versnelt en qua tempo België 

bijbeent, terwijl Nederland zich losrukt van deze 2 met een groei die gemiddeld 2 tot 3 

procentpunt hoger ligt. 

In 2020 heeft België een significant hogere groei van de vraag via verkoop op afstand gehad in 

vergelijking met zowel onze buurlanden als de EU in haar geheel. Dit kan een reflectie zijn van de 

langere en meer intense lockdowns (met sluitingen van grote delen van de handel) die we in België 

in 2020 gekend hebben in vergelijking met Duitsland en Nederland. Dit verklaart echter niet de 

significant zwakkere groei in Frankrijk, dat een gelijkaardig covid-beleid voerde als België. Ook 

opvallend voor Frankrijk is de consistent laagste groei van de aankopen via verkoop op afstand 

over alle 3 periodes heen. In 2021 zien we dan weer een afzwakking van de groei in volume in 

verkoop op afstand over alle landen en de EU in het algemeen zoals hierboven ook al geschetst. 

Deze cijfers geven aan dat er in België een groot potentieel is voor e-commerceactiviteit, met 

een groei van de e-commerce-aankopen gelijkaardig als Nederland en boven het EU- gemiddelde. 
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Tabel 2: Gemiddelde jaarlijkse groei van de reële omzet in verkoop op afstand volgens 

nationaliteit van de klant in België en buurlanden, (Bron: Eurostat) 

 BE NL DE FR 

2009-2014 +7,4% +8,0% +3,1% +3,2% 

2015-2019 +12,5% +15,3% +13,0% +10.2% 

2020-2021 +19,2% +22,5% +18,4% +13,8% 

 

1.3 Ontwikkeling aanbod van e-commerce 

1.3.1 Reële omzet 

Wanneer we kijken naar de evolutie van de reële omzet in e-commerce volgens structurele 

ondernemingsstatistieken zien we een veel minder positief beeld voor België.  

Over de periode 2009-20194, kent de reële omzet van de Belgische verkoop op afstand slechts een 

toename van 95%, wat veel lager is dan de groei in Nederland (+253%) en Duitsland (+269%), terwijl 

Frankrijk (+45%) het minste groei kende (grafiek 3).  

 

4 We starten hier vanaf 2009 vanwege ontbrekende data voor Frankrijk in 2008. 
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Grafiek 2: Index van de reële omzet in verkoop op 
afstand als indicator van de vraag (bron: Eurostat)
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A.d.h.v. tabel 3 kunnen we opnieuw verschillende periodes afbakenen. Gedurende 2010-2014 zag 

Duitsland veruit de sterkste groei, met gemiddeld 12% groei per jaar. Frankrijk en Nederland 

boekten in die periode gemiddeld slechts 4 à 5 procent groei per jaar. Opvallend is dat België in 

die periode een zeer zwakke gemiddelde groei van minder dan 1% optekende en de start van e-

commerce dus compleet mistte. 

In de periode 2015-2019 zien we dat vooral Nederland een versnelling hoger schakelde, met een 

jaarlijks gemiddelde groei van maar liefst 23%. Duitsland behoudt zijn hoge groeitempo en ook 

België begon aan een inhaalbeweging, met sterke groei in 2015 en 2017-2019. Frankrijk blijft 

voorlopig stagneren. 

 

Tabel 3: Gemiddelde jaarlijkse groei van de reële omzet binnen e-commerce in België en 

buurlanden, volgens nationaliteit verkoper (Bron: Eurostat) 

 BE NL DE FR 

2010-2014 +0,7% +4,4% +12,3% +5,6% 

2015-2019 +13,6% +23,3% +15,7% +2,1% 

 

Een andere manier om de ontwikkeling van e-commerce te evalueren is door te kijken naar het 

aandeel van verkoop op afstand binnen de volledige detailhandel, wat een goed beeld geeft van 

het belang van e-commerce (grafiek 4) binnen de sector. Ook hier zien we dat voornamelijk 

Duitsland (+8,45 procentpunt) en Nederland (+7,15 procentpunt) sterke relatieve toenames zien 

van het aandeel van hun verkoop op afstand binnen de totale handel. Zowel België (+1,53 
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procentpunt) als Frankrijk (+0.9 procentpunt) zien daarentegen relatief kleine toenames, terwijl 

België het laagste aandeel behoudt over de hele periode.  

Nog een andere manier om de achterstand van de Belgische e-commercesector weer te geven is  

de reële omzet per capita (grafiek 5). Deze geeft de grootte van de verkoop op afstand weer in 

verhouding tot de binnenlandse bevolking van het land waarin ze gevestigd is. Ook dit bevestigt 

wat we al zagen in grafiek 4 en 5. De Belgische verkoop op afstand heeft de laagste omzet per 

capita over de hele periode, tot 5 maal lager dan de Duitse en 4 maal lager dan de Nederlandse 

verkoop op afstand. 

In combinatie met de vaststelling dat er vanuit de vraagzijde wel een zeer sterke toename is 

geweest in België, kunnen we enkel concluderen dat Belgische klanten zeer vaak gebruik maken 

van en bediend worden door buitenlandse e-commerceplatformen, voornamelijk uit Nederland, 

Duitsland of door één van de Europese Amazonvestigingen. 
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Om toch ook een beeld te krijgen van de evolutie van e-commerce bij niet-‘pure players’, doen 

we beroep op Eurostat-data die betrekking hebben op het aandeel omzet dat voorkomt uit e-

commerce binnen de volledige detailhandel, zoals weergegeven in grafiek 6. Daarin zien we dat 

Belgische handelsbedrijven in 2021 16% van hun omzet uit e-commerce halen, tegenover 35% in 

Nederland, 20% in Duitsland en 13% in Frankrijk. Deze bevinding komt grotendeels overeen met 

het beeld dat we krijgen uit de sector ‘verkoop op afstand’ met enkel de ‘pure players’. Deze 

bredere data toont ook opnieuw het toenemend belang van e-commerce aan. Opvallend zijn de 

cijfers voor België in 2015-2016, waarbij de aanslagen rond die periode een mogelijke verklaring 

kunnen zijn. 

Er zijn echter ook hier enkele methodologische bemerkingen. Ten eerste komen deze data voort 

uit enquêtes die nationale statistische instellingen uitvoeren bij bedrijven. Voor deze specifieke 

serie wordt aan bedrijven gevraagd om ofwel een absoluut bedrag te geven, waaruit het aandeel 

omzet uit e-commerce direct wordt berekend, ofwel een schatting te maken van dit aandeel. Dit 

maakt de data minder precies dan deze uit Structural Business Statistics die we tot nu toe 

gehanteerd hebben. 

Ten tweede is er voor deze datareeks een relatief grote onbetrouwbaarheid. Voor België 

ontbreken voor 4 van de 13 jaar gegevens wegens lage betrouwbaarheid, waaronder 2020. Voor 

Duitsland is dit het geval voor 2 jaar en voor Nederland en Frankrijk geen enkel jaar. De datareeks, 

en zeker de Belgische reeks, dient dus met een korrel zout genomen te worden. Anderzijds laat 

het nog steeds een vergelijking toe met andere landen, zoals we hier deden. 
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1.3.2 Toegevoegde waarde 

Tot dusver hebben we (reële) omzetcijfers gehanteerd om het activiteitsniveau in de e-

commercesector te schetsen. Een andere goede indicator om deze analyse te doen is de 

toegevoegde waarde, dit is wat er overblijft als men van de omzet de intermediaire kosten aftrekt 

en is ‘de facto’ gelijk aan de som van de factorkosten, m.a.w. grosso modo de lonen, de winst en 

de afschrijvingen op investeringen in de sector. 

Als we de evolutie van de toegevoegde waarde binnen verkoop op afstand bekijken in de periode 

2009-2019, zien we dat België, samen met Frankrijk, een aanzienlijke achterstand heeft 

opgebouwd. Waar Nederland (+278%) en Duitsland (+172%) op 10 jaar zeer sterke toenames lieten 

optekenen, ziet België slechts een toename van 58,8%. Frankrijk kende slechts een totale groei 

van 27,5%. (Grafiek 7)  

Opnieuw zien we in 2015-2019 een sterke versnelling in de groei bij alle landen. Opvallend is dat 

pas sinds 2017 de toegevoegde waarde in België weer het niveau van 2009 bereikt. Bij omzet was 

dit reeds in 2014 gebeurd. 

Tabel 4: Gemiddelde jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in de e-commerce-sector in 

België en buurlanden (bron: Eurostat) 

 BE NL DE FR 

2010-2014 -2,7% +8,29% +6,1% +1,1% 

2015-2019 +12,7% +20,5% +15,2% +3,8% 
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Naast de groei van de toegevoegde waarde, is het ook hier nuttig om het aandeel van de 

toegevoegde waarde van verkoop op afstand binnen de toegevoegde waarde van de volledige 

detailhandel weer te geven (grafiek 8). Dit leert ons dat verkoop op afstand anno 2019 net iets 

meer dan 1% van de totale toegevoegde waarde in de detailhandel vertegenwoordigt. Dit is 

opnieuw veel minder dan in onze buurlanden. Zelfs in Frankrijk is dit aandeel, ondanks de lagere 

groei het afgelopen decennium, anno 2019 meer dan tweemaal zo groot, Nederland (6,96%) en 

Duitsland (10,99%) overtreffen dit met een factor 6 (Nederland) tot 10 (Duitsland). 
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1.4 Toegevoegde waarde in handel, transport & horeca 

Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de recentere periodes, bekijken we 

hieronder ook even hoe de toegevoegde waarde zich heeft ontwikkeld in de volledige handel, 

transport & horecasector. Deze bredere cijfers zijn beschikbaar tot het laatste kwartaal van 2021. 

Grafiek 9 toont de evolutie voor België en zijn buurlanden. Tot voor de coronacrisis (2019Q4) was 

de toegevoegde waarde in deze sector in België praktisch gestagneerd ten opzichte van 2008           

(-0,1%) terwijl deze in buurlanden sterk tot zeer sterk gestegen was (+8,4% in Frankrijk, +9,1% in 

Duitsland en +19,7% in Nederland).  

 

 

 

We kunnen vóór de coronacrisis  opnieuw 2 periodes afbakenen. (Tabel 5) Tussen 2009 en 2014 

was de gemiddelde jaarlijkse groei in alle landen zeer laag, met zowel Duitsland als België die 

een negatief gemiddeld groeicijfer voorlegden. In de periode 2015-2019 zien we in alle 3 de 

buurlanden een hoger groeitempo, waarbij zeker Nederland opvalt vanwege zijn significant hogere 

groei en ook Duitsland vanwege zijn versnelling in vergelijking met de 1e periode. België heeft wel 

een positief groeicijfer in de 2e periode, maar uiteindelijk heeft het over de hele periode 2009-

2019 geen groei gekend. Ook na 2020-2021 staat België op de laatste plaats. 
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Tabel 5: Gemiddelde jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde de totale handel, transport & 
horeca in België en buurlanden (bron: Eurostat) 

 BE NL DE FR 

2009-2014 -0,43% 0,63% -0.07% +0.25% 

2015-2019 +0,51% +2,9% +1,8% +1.3% 

2020-2021 -1,4% +1,3% -0,4% -1,8% 

1.5 Impact op de Belgische economie 

Het analyseren van deze toegevoegde waarde-cijfers heeft het bijkomende voordeel dat 

toegevoegde waarde de samenstellende grootheid van het bbp vormt. Door de toegevoegde 

waarde te analyseren, kunnen we de impact van de zwakke evolutie in de Belgische e-commerce 

op de Belgische handelssector en volledige economie proberen in te schatten.  

De toegevoegde waarde in de subsector verkoop op afstand lijkt op 1e zicht een goed startpunt 

om de impact te berekenen. Echter, de reeds besproken methodologie, waarbij data van een 

onderneming wordt geclassificeerd bij de hoofdactiviteit van die onderneming, toont aan dat dit 

wellicht niet ideaal is. Deze subsector vertegenwoordigt immers lang niet alle e-commerce- 

activiteit in een land. Daarom nemen we de volledige handel, transport & horecasector als 

vertrekpunt, omdat zo zeker met quasi alle e-commerceactiviteiten rekening wordt gehouden, 

ook met de mogelijke spillover effecten op bijvoorbeeld de transportsector. Het impactcijfer dat 

we op deze manier bekomen vormt in feite het plafond van de mogelijke impact van e-commerce. 

De horeca maakt bovendien slechts ongeveer slechts 10% van deze totale sector en heeft dus een 

verwaarloosbare impact, met een gelijkaardige, positieve evoluties in alle landen.5 

Om de totale impact op de groei van de zwakte van e-commerce te berekenen, laten we de zeer 

volatiele COVID-periode even buiten beschouwing en beperken we ons tot de periode 2012-2019. 

We zien dat vooral vanaf 2012 e-commerce sterk begon te groeien in Duitsland en Nederland en 

dat de divergentie met België vanaf dat moment ongeveer begint.  

Uit onze berekeningen blijkt dat de zwakte in de Belgische handel, transport & horecasector in 

deze periode, in vergelijking met onze buurlanden, verantwoordelijk is voor een jaarlijkse 

groeiverschil van 1,57% in de sector zelf en een jaarlijks groeiverschil van 0,30% op het niveau van 

de volledige economie. Een groot deel van deze achterstand kan toegeschreven worden aan de 

zwakke ontwikkeling van de e-commerce in België. 

 

 

 

 

5 De gemiddelde jaarlijkse groei tussen 2012 en 2019 van de toegevoegde waarde in de horecasector 
bedroeg in België 2,3%, 4,5% in Duitsland, 1,89% in Frankrijk en 3,3% in Nederland.  
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Tabel 6: Impact zwakke ontwikkeling handel, transport & horeca op Belgische economie, 2012-

2019. (Bron: Eurostat, eigen berekeningen) 

 Handel, transport 

& horeca 

Volledige 

economie 

Groeiverschil 

2012-2019 

13,3% 2,55% 

Jaarlijks 

groeiverschil 

1,57% 0,30% 

 

1.6 Impact op Belgische werkgelegenheid 

Gemiste economische activiteit betekent ook gemiste werkgelegenheid. We bekijken daartoe het 

aantal tewerkgestelden binnen de verkoop op afstand om dit te illustreren. Tewerkgestelden 

omvat zowel loontrekkende werknemers binnen de bedrijven als o.a. zelfstandigen die voor die 

bedrijven werken. We vestigen de aandacht opnieuw op de inherente beperkingen die eigen zijn 

aan een analyse van de subsector, maar wijzen er ook op dat deze wel een indicatie kan vormen 

voor de evolutie van de bredere sector.  

Grafiek 10 toont het aandeel tewerkgestelden binnen verkoop op afstand in de totale 

tewerkstelling van de volledige detailhandel in de periode 2009-2019. Het wijst opnieuw op een 

structurele achterstand van België in de verkoop op afstand. We geven in tabel 7 ook de absolute 

cijfers voor 2009 en 2019 weer. Ook dit toont hoe klein de verkoop op afstand is in België: slechts 

2% van tewerkgestelden in de volledige detailhandel zijn aan de slag binnen de subsector. Dit is 

7% voor Duitsland, 6% voor Nederland en 3% Frankrijk. Deze laatste kende weliswaar een 

achteruitgang sinds 2014, waar Nederland en Duitsland net uit de voegen schoten.  

 

Tabel 7: Aantal tewerkgestelden binnen verkoop op afstand. 

 België Nederland Duitsland Frankrijk 

2009 2.721 11.772 74.871 55.7356 

2019 6.142 53.643 262.361 57.981 

Bron: Eurostat 

 

 

6 Dit cijfer betreft 2010. 



 

 
 

 

 17 
 

 

 

Om het plaatje te vervolledigen, kijken we ook eens naar de evolutie van tewerkstelling in de 

kleinhandel in het algemeen. In grafieken 11 tot 14 zien we, voor de periode 2011-2019, zowel de 

evolutie van tewerkstelling binnen de volledige handelssector als van de tewerkstelling in de 

handelssector exclusief de verkoop op afstand (v.o.a.). Dit geeft ons bijkomende informatie over 

de impact die de verkoop op afstand heeft gehad op tewerkstelling in de volledige detailhandel. 

Wat opvalt is dat sinds de doorbraak van e-commerce omstreeks 2012, zowel Nederland als 

Duitsland tot 2019 bijna ononderbroken groei kenden binnen tewerkstelling in hun detailhandel. 

Ook zonder verkoop op afstand kenden beiden groei, maar toch droeg verkoop op afstand bij voor 

ongeveer 4,2 procentpunt in beide landen tegen het einde van 2019. In België droeg deze 1,15 

procentpunt bij tegen 2019, in 2017 was dit slechts 0,16 procentpunt. In Frankrijk zien we dat 

verkoop op afstand een verlies van jobs binnen de subsector kent, wat negatief bijdraagt aan de 

totale detailhandel. 
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Grafieken 11 tot 14: Evolutie aantal tewerkgestelden in de volledige detailhandel met en 

zonder de subsector verkoop op afstand (v.o.a.) 

 

 

Een andere manier om de impact op werkgelegenheid in te schatten is door gebruik maken van de 

elasticiteit werkgelegenheid-bbp, die door de nationale bank ingeschat wordt op ongeveer 0,5. 

(NBB, 2015). Meer recente schattingen wijzen op een hogere elasticiteit. Als lange termijn 

gemiddelde nemen we daarom 0,6. Toegepast op de door ons geschatte verloren bbp-groei tussen 

2012 en 2019 van 2,5%-punt, levert dat ons tot 1,5%-punt minder job groei in de privésector, wat 

overeen komt met 40 à 50.000 gemiste jobs over die periode. Dit betreft zowel hoog- als 

laag/kortgeschoolden. 

De kaart hieronder, door het Nieuwsblad gepubliceerd op basis van data van Comeos, toont dat 

bijna 20.000 jobs in distributiecentra zich het afgelopen decennium net over de landsgrens 

gevestigd hebben. Deze hadden zich minstens voor een deel in België kunnen gevestigd hebben 

(zie ook de totale schatting van 40 à 50.000 gemiste jobs hierboven). Het is vanzelfsprekend dat 
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e-commerce bedrijven zich zullen vestigen waar dat voor hen voordeliger is. Dit is nog eens extra 

het geval voor België, waar bedrijven zich evengoed net over de landsgrenzen kunnen vestigen en 

zonder grote additionele kosten aan de Belgische vraag naar e-commerce kunnen voldoen, wat 

dan ook massaal is gebeurd de afgelopen jaren. 

Afbeelding 1: Jobs in nieuwe distributiecentra rond België in het afgelopen decennium 

 

Bron: Het Nieuwsblad & Comeos 

 

1.7 Oorzaken van de zwakte van e-commerce in België 

Naar de oorzaken van de zwakke evolutie van onze e-commerce hoeft niet ver gezocht te worden. 

Eén van de meest cruciale troeven van de buitenlandse e-commerce-platformen is ‘next day 

delivery’, waarbij de pakjes in de grote buitenlandse distributieplatformen ’s avonds worden 

klaargemaakt voor uitlevering aan klanten de volgende dag. En daar knelt het schoentje: In België 

is nachtarbeid  echter in principe verboden en die nachtarbeid wordt volgens de Arbeidswet van 

16 maart 1971 (Art. 35, §2) gedefinieerd als arbeid tussen 20 en 6u, tenzij voor een aantal 

uitzonderingen, waar e-commerce niet toe behoorde.   

De wet Werkbaar Wendbaar Werk van 5 maart 2017,  in de volksmond de wet-Peeters, bracht daar 

weliswaar verandering in.  Nachtarbeid ( vanaf 20u) werd mogelijk gemaakt voor het uitvoeren 

van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. (Art. 36,  

22° Arbeidswet) 
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Deze avond- en nachtarbeid kon in de handelssector evenwel slechts in de onderneming ingevoerd 

worden via strikte met de vakbonden te onderhandelen invoeringsprocedures ( nl. wijziging van 

het arbeidsreglement voor avondwerk tussen 20 en 24 u en via een cao met alle in de onderneming 

aanwezige vakorganisaties voor echte nachtarbeid tussen 24 en 5 u). De (te) hoge financiële eisen 

inzake toeslagen weerhielden echter heel wat ondernemingen ervan om avond- of nachtwerk op 

de onderhandelingstafel te leggen. Voor andere werd de invoering erdoor bemoeilijkt, gezien dit 

de kostprijs zodanig opdreef dat hun concurrentiepositie t.o.v. de ondernemingen in de ons 

omringende landen werd aangetast.     

Om e-commerce dan ook beter ingang te doen vinden in België, voorzag de toenmalige regering 

via de Programmawet van 25 december 2017 een aantal versoepelingen.  Zo werd de invoering 

van de “echte” nachtarbeid met voornamelijk prestaties tussen 0 en 5 u nacht voortaan mogelijk 

door het sluiten van een cao met maar 1 van de in de onderneming aanwezig zijnde vakorganisaties 

i.p.v met alle vakorganisaties.   

Gedurende een experimentele periode tot einde 2019 werd het daarenboven tijdelijk mogelijk om 

avondwerk tot 24 u, naast de gebruikelijke procedure tot wijziging van het arbeidsreglement, ook 

via een “gewone” cao met 1 in de onderneming aanwezig zijnde vakbond, in de onderneming in 

te voeren. Een beperkt aantal grotere bedrijven (IKEA, Torfs, Vandenborre & Colruyt) hebben zo’n 

cao’s gesloten, evenwel met zeer hoge toeslagen variërend van 25% tot 50%. 

Aangezien er evenwel nog steeds een achterstand is ten opzichte van de ons omringende landen 

en in het bijzonder Nederland en Duitsland, heeft de huidige regering op 15.02.2022 enkele 

bijkomende maatregelen genomen om het werken in de avonduren gemakkelijker te kunnen 

maken en verder tegemoet te komen aan de problemen zoals hierboven geschetst. Een bijzonder 

interessante maatregel voorziet dat geïnteresseerde ondernemingen een experiment rond 

avondwerk kunnen opzetten met vrijwilligers met een maximumduur van 18 maanden waarbij de 

vakbonden wel betrokken moeten worden maar zonder dat hiervoor de procedure tot wijziging 

van het arbeidsreglement en de hiermee gepaard gaande “financiële” onderhandelingen zullen 

moeten gevoerd worden, in de hoop om zo de koudwatervrees bij de vakbonden en de werknemers 

weg te nemen.  Bijkomend zal de experimentele regeling die afliep einde 2019 en die voorzag in 

de mogelijkheid om tijdelijk avondwerk in te voeren via een “gewone” cao definitief en voor 

onbepaalde tijd worden heringevoerd.  Voor de verdere implementatie en uitvoering is het 

evenwel nog wachten op de concrete wetteksten. 
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2 Impact van de zwakte van e-commerce op de 

productiesector upstream 

2.1 Onderzoeksvraag 

In het vorige hoofdstuk hebben we onderzocht hoe de e-commerce-sector zich in België heeft 

ontwikkeld en welke impact dit heeft gehad op de volledige handelssector zelf, en via de ruimere 

categorie handel, transport, horeca ook op het Belgische BBP. In dit 2e hoofdstuk stellen we een 

bijkomende vraag: wat is de impact van de zwakte van onze e-commerce op de productiebedrijven 

‘upstream’?  

Deze vraag dook enkele jaren terug voor het eerst op vanuit de sectorfederatie voor 

meubelproducenten Fedustria. Vóór de opkomst van e-commerce leverden meubelproducenten 

immers het gros van hun productie aan Belgische multimerken-meubelwinkels. Vanaf omstreeks 

2015 merkten deze laatsten echter toenemende concurrentie vanuit digitale verkoopkanalen, 

meer bepaald grote e-commerceplatformen. Ceteris paribus zou men dan kunnen verwachten dat 

deze concurrentie een negatieve impact zou kunnen hebben op het zakencijfer van Belgische 

meubelproducenten.  

Het is, en dit geldt ook voor de volledige productiesector, immers mogelijk dat buitenlandse e-

commerceplatformen eerder een beroep doen op hun eigen binnenlandse productiesectoren dan 

de Belgische om bepaalde producten aan te bieden. Indien de Belgische vraag naar goederen via 

e-commerce voor een groter deel verloopt via deze buitenlandse actoren, zou de Belgische 

productiesector dus vraag naar hun producten, en daarmee ook activiteit en werkgelegenheid, 

kunnen mislopen. 

De vraag is dus of dit effect zich ook in werkelijkheid voordoet, in welke mate en voor wie. 

Producten zijn immers heterogeen, het ene wordt makkelijker online gekocht/verkocht dan het 

andere. Het is daarnaast ook mogelijk dat de besproken home bias van buitenlandse e-

commerceplatformen niet bestaat, vroeger bestond maar reeds is verdwenen, of slechts erg 

beperkt is. 

Gezien er geen gedetailleerde macro-economische statistieken beschikbaar zijn, hebben we 

beroep gedaan op ervaringen van Belgische bedrijven uit verschillende sectoren om deze vragen 

te beantwoorden, aan de hand van 9 diepte-interviews op basis van een gestructureerde 

vragenlijst. 

2.2 Beschrijving van de ondervraagde bedrijven & methodiek 

We geven eerst een overzicht van de ondervraagde bedrijven en beschrijven de methodologie van 

de interviews. In verband met het laatste, zijn we telkens gestart van een vooropgestelde en 

gestructureerde vragenlijst die in bijlage 1 terug te vinden is. Daarnaast lieten we wat ruimte voor 

meer open vragen over de concrete bedrijfsstrategie omdat er hiervoor geen one-size-fits-all 

vragen kunnen worden gesteld. De interviews verliepen op afstand en waren telkens ongeveer een 

uur lang. De ondervraagde ondernemingen en hun activiteiten geven we weer in tabel 8. We kozen 
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bedrijven uit verschillende sectoren die hiermee geconfronteerd worden, om zo een breder beeld 

te krijgen van de impact van e-commerce op de rest van onze economie. 

Tabel 8: Overzicht van de bevraagde ondernemingen, wat ze produceren, hun hoofdkantoor en 

de contactpersoon die het interview heeft gedaan. 

Sectorfederatie Onderneming Product Hoofdkantoor Contactpersoon 

Creamoda  

(mode-industrie) 

JBC Kledij Houthalen-

Helchteren 

Bart Claes 

Duror  

(Terre Bleu, 

Gigue en Zilton) 

Kledij  Nazareth Peter Perquy 

Marie Méro Kledij Aalter Ruben Van der 

Elst 

Cetex 

(Caroline Biss) 

Kledij  

 

Lebbeke Bart Saelen 

Fedustria 

(meubelindustrie) 

Kewlox Meubels Leuze Geneviève Le 

Clercq 

Roolf Living Outdoor 

zitmeubelen en 

tapijten 

Oostrozebeke Christophe 

Harinck 

Agoria  

(metalen 

producten) 

Ridley Fietsen Beringen Thibaut Norga 

Novy Keukenmateriaal Kuurne Olivier Lambert 

Fevia 

(voedingsindustrie) 

Dekeyzer-Ossaer Vleesverwerking Koekelaere Johan Dekeyzer 

 

2.3 Overzicht van de belangrijkste vaststellingen uit de interviews 

2.3.1 Algemene vaststellingen  

Uit de interviews blijkt dat alle bevraagde ondernemingen, buiten Roolf Living en één merk van 

Duror, in het voorbije decennium eigen online verkoopkanalen hebben ontwikkeld. Dit 

verkoopkanaal kende doorgaans ook de steilste groei, zeker onder impuls van de coronacrisis. Dat 

toont het grote potentieel van e-commerce, maar is deels ook te verklaren door het feit dat het 

een nieuw kanaal is dat vergeleken wordt met kanalen die reeds maturiteit bereikt hebben.  

Er zijn op vlak van de groei in online verkoop ook belangrijke verschillen op te merken op zowel 

bedrijfs- als sectorniveau.  
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Bijna alle ondervraagde modebedrijven hebben reeds meerdere jaren een eigen webshop die over 

hun hele bestaan sterk groeide. Bij sommigen is dit kanaal nu, sinds de COVID-crisis, goed voor 

1/5e van de totale omzet. Ook bij de meubelbedrijven zien we een trend naar meer online 

verkoop. De webshop van Kewlox is goed voor zo’n 30% van hun omzet. Roolf Living heeft geen 

eigen webshop maar levert aan distributeurs die wel online verkopen en merkt ook daar een 

structurele toename in online verkoop.  

Bij Dekeyzer-Ossaer, die voornamelijk aan B-to-B-verkoop doet, loopt de verkoop reeds lang 

voornamelijk online via een zelfontwikkeld platform. Daarnaast hebben ze ook een eigen digitaal 

platform/transportbedrijf (Food Express) opgericht dat de bedoeling heeft om verse voeding in 

perfecte omstandigheden fijnmazig bij particulieren te brengen. Ze zien dan ook een groot 

potentieel voor onlineverkoop en distributie van verse voeding en bereidingen richting de 

consument. 

We zien andere tendensen bij Novy en Ridley (sectorfederatie Agoria), die voor hun eindverkoop 

aan particulieren veel sterker inzetten op een verkoopnetwerk van technische specialisten (resp. 

keukenhandels of -installateurs en fietsenwinkels). Daarnaast hebben ze elk een eigen webshop, 

hun enige B-to-C kanaal.  Onlineverkoop opent voor zulke bedrijven dus een nieuw, rechtstreeks 

kanaal naar de klant. Ridley richtte zijn webshop speciaal op naar aanleiding van de coronacrisis. 

Novy ziet een gestage maar geen spectaculaire groei van de omzet via de webshop.  

Afhankelijk van de sector waarin ondernemingen zich bevinden, verschilt het potentieel van e-

commerce als verkoopkanaal dus enigszins of zit de e-commerce-ontwikkeling er in een 

verschillende fase. 

Een andere vaststelling die we kunnen maken is dat geen van de ondervraagde ondernemingen 

rechtstreeks via grote e-commerceplatformen verkopen. Roolf Living heeft wel producten die hun 

distributeurs in de VS via Amazon verkopen. Ook producten van Ridley worden soms via 

buitenlandse distributeurs op niche-platformen aangeboden (Wiggle en Bike24 (UK), Mantel (NL), 

Bikester en ProBike (DE),…). In de modesector zien we dat er reeds pogingen zijn gedaan om 

samen te werken met bijvoorbeeld Zalando, maar dat men hier telkens vanaf is gestapt wegens 

rendabiliteitsoverwegingen en te zware service level agreements (SLA’s, zie verder). Toch blijven 

sommige modemerken in principe geïnteresseerd in samenwerking met de grote e-

commerceplatformen. En zeker bij de modemerken in het lagere middensegment wordt een 

samenwerking met de grote e-commerce-platformen strategisch belangrijk geacht. In een recent 

artikel in De Tijd7 geeft modeketen E5 bijvoorbeeld aan in te zetten op Bol.com en Amazon.  

2.3.2 Impact op business operations 

De opmars van online handel dwingt ondernemingen zich deels operationeel heruit te vinden. Ten 

eerste is er het logistieke aspect van online verkoop. Hier zien we 2 verschillende aanpakken. 

Sommige spelers kiezen voor een uitbesteding van hun voorraadbeheer. Zo werken JBC en Duror 

samen met Bleckmann. Het voordeel hiervan is dat bedrijven zelf niet de logistieke kant van hun 

 

7 https://www.tijd.be/ondernemen/retail/herboren-e5-duwt-gaspedaal-in/10331181.html 
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online-verkoop  moeten organiseren en hierrond dus zelf geen expertise moeten ontwikkelen (met 

alle mogelijke kinderziektes) of zoeken. 

Anderen houden hun logistieke dienst liever in eigen handen. Een reden hiervoor kan zijn om 

kosten te drukken, zoals bij Cetex, of omdat voorraadbeheer en/of levering moeilijk te 

standaardiseren zijn. Dit laatste is het geval bij Ridley, aangezien volledig geassembleerde fietsen 

leveren aan huis niet evident is. Ook voor Kewlox vormt dit een uitdaging, gezien het gaat om 

grote, gepersonaliseerde meubels. Daarnaast kan het voorraadbeheer van een onderneming 

gekoppeld worden aan/geïntegreerd worden met die van haar retailklanten zoals multimerken-

winkels. Dit is het geval bij Marie Méro. 

De digitale evolutie zorgt ook voor nieuwe manieren om klanten te bereiken, wat ondernemingen 

dwingt hun marketingstrategie aan te passen. Er wordt ingezet op search engine 

optimisation/advertising (SEO/SEA) en advertenties vinden hun weg via sociale media. Bij 

sommige bedrijven leeft het geloof in dit kanaal meer dan bij andere. Vooral Marie Méro leek erg 

overtuigd van de kracht van sociale media. Anderen zien het als een complementair kanaal. 

De verschuiving naar de online wereld en digitale projecten vereist ook digitaal geschoolde 

arbeidskrachten of technische profielen in verband met de logistiek. De arbeidsmarkt kan op dit 

moment echter slechts in beperkte mate voldoen aan de vraag hiernaar: heel wat ondernemingen 

zijn op zoek naar geschikte profielen. 

Opvallend is dat de meeste bevraagde producenten weinig tot geen druk voelen om hun producten 

snel te leveren. Dit ondanks de snelle levertijden en schijnbaar onuitputtelijke voorraden die grote 

e-commerce platformen bieden. Een mogelijke verklaring is dat deze druk sterk productgebonden 

is (zie verder). 

2.3.3 Online versus fysieke verkoop 

Voor fysieke handelaars geldt e-commerce als een rechtstreekse concurrent. Zij zien direct omzet 

verloren gaan. Producenten, daarentegen, zien online verkoop eerder als een aanvullend kanaal. 

Zij worden in die zin voor een conflict tussen verkoopkanalen geplaatst.  

Ondernemingen die samenwerken met multimerkenwinkels kiezen voorzichtig om te gaan met de 

uitbreiding van hun webshop, ter bescherming van hun verkoopnetwerk. Ondernemingen met 

enkel eigen fysieke winkels, zoals JBC en Kewlox, kiezen resoluut voor een omnichannel-aanpak, 

waarin fysieke en online verkoopkanalen elkaar versterken. Sommigen, zoals Cetex en Novy, 

spelen met hun webshop in op een aantal blinde vlekken van de fysieke winkels. Een webshop 

bereikt consumenten die bijvoorbeeld geen tijd of zin hebben om de stad in te trekken of kan 

kleine productaccessoires of reserve-onderdelen aanbieden waarvoor consumenten zich liever niet 

hoeven te verplaatsen naar een fysieke winkel. 

Producenten van de meer technisch geassembleerde producten, zoals Novy, Ridley en Kewlox, 

hechten logischerwijze meer belang aan fysieke verkooppunten. Deze producten zijn minder 

makkelijk te standaardiseren en vergen ondersteuning zowel bij installatie als na verkoop.  

In de fashion-industrie zien we dat ondernemingen vooral het consumentengedrag trachten te 

volgen en geen voorkeur hebben t.a.v. een specifiek verkoopkanaal. Gezien de consument steeds 

vaker online koopt, zullen de producenten daarin meegaan door meer in te spelen op verschillende 
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digitale kanalen en valt het te verwachten dat  de fysieke verkoop in de toekomst nog verder in 

belang zal afnemen ten voordele van de onlineverkoop. 

Hoewel de webshop vaak het meest rendabele verkoopkanaal is - ondernemingen betalen hier 

immers geen marges aan intermediaire spelers - plant geen enkele producent de fysieke verkoop 

los te laten in de nabije toekomst. 

2.3.4 Strategie t.a.v. grote e-commerceplatformen 

Hoewel de rechtstreekse concurrentie van e-commerce platformen met de bevraagde 

producenten gematigd blijft, denken ondernemingen na over mogelijke samenwerkingen met 

grote e-commerce-platformen.  

Velen vrezen echter hun unieke positie als lokale speler te ondermijnen en onder druk te komen 

van de anonieme prijsconcurrentie die deze platformen eigen zijn. High-end merken als Novy of 

Roolf Living stellen dat zij met hun premium-merk niet thuis horen op de generieke e-commerce-

platformen. Wel zijn hun producten vaak terug te vinden op gespecialiseerde platformen (vb. van 

electronica of outdoors living) 

De meeste bevraagde producenten (zeker in de fashion-sector) geven ook aan weinig baat te 

hebben bij verkoop via e-commerceplatformen omwille van de erg beperkte naamsbekendheid op 

de internationale markt, d.i. buiten de Benelux. 

Een bijkomende hindernis is de strenge SLA’s die deze verkoopplatformen opleggen aan 

producenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de snelheid waarmee bepaalde producten moeten 

worden geleverd, wat ervoor zorgt dat voorrang moet worden geboden aan bestellingen op e-

commerce-platformen t.o.v. bestellingen in fysieke winkels. Ook de eisen inzake dienst na verkoop 

voor consumenten van over heel Europa, stelt vaak de nodige uitdagingen. 

Niettegenstaande de hierboven beschreven moeilijkheden en uitdagingen, sluiten ondernemingen 

toekomstige samenwerkingen zeker niet uit. Het besef leeft dat de digitale verschuiving van het 

consumentengedrag onomkeerbaar is en producenten verplicht zullen zijn deze op termijn te 

volgen. Veel van de grote platformen streven er naar een soort van one-stop-shop te worden, waar 

de consument voor alles terecht kan, ofwel dé ‘place-to-be’ te zijn voor bepaalde 

productcategorieën. Het doel is dat consumenten automatisch naar de platformen grijpen bij het 

zoeken van producten. Afwezigheid op dit kanaal kan dan een sterk nadeel vormen voor de 

producenten in de sector in kwestie. 

2.4 Belangrijkste conclusies m.b.t. de onderzoeksvragen 

Enkele opmerkingen voor we onze conclusies uiteen zetten. Op basis van deze 9 interviews is het 

zeer moeilijk om generieke conclusies te trekken voor alle bedrijven. De impact van een wijzigend 

distributielandschap op de activiteiten van bedrijven hangt sterk af van verschillende  

determinanten zoals de aard van het product dat men verkoopt, de aard van de klant en de aard 

van de concurrentieverhoudingen en van het bedrijf zelf, die we hieronder meer in detail 

bespreken.  

Voor de meer standaardiseerbare producten waar prijs en leveringssnelheid cruciaal zijn, is er 

bijvoorbeeld mogelijk wel een negatieve impact geweest op de Belgische bedrijven. De meeste 

Belgische bedrijven produceren echter high-end producten, vaak in specifieke niches. Voor die 
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bedrijven stellen we vast dat hun producten, als zij hiervoor kiezen, zeker aan bod kunnen komen 

op die veelal buitenlandse e-commerce-platformen, maar dat ook die interactie heel wat 

uitdagingen met zich brengt. Er zijn met name belangrijke implicaties voor de commerciële 

strategie (vb. hoe en waar welke kortingen geven?), voor het marketingbeleid (SEO, SEA, sociale 

media), voor het voorraadbeheer (uitbesteden of niet?, hoe winkelvoorraden integreren met de 

digitale verkoop?) en finaal ook voor de productie. De juiste strategie kiezen is dan ook cruciaal, 

maar in een snel veranderende omgeving is dat niet altijd eenvoudig.  

2.4.1 Determinanten die de strategieën bepalen 

Zoals reeds aan bod kwam in 2.3, wordt de mate van disruptie, en dus de impact op bedrijven, 

bepaald door verschillende determinanten. Grosso modo zijn er 3 belangrijke (aard van het 

product, aard van de klant en zijn voorkeuren, aard van de concurrentieverhoudingen) en dit is 

uiteraard geen exhaustieve lijst. 

2.4.1.1 Aard van het product 

De eerste determinant is de aard van het product. Het risico op disruptie door e-commerce is het 

grootst bij gestandaardiseerde (low-end) producten (ook wel ‘commodity-products’ genoemd), 

waar de prijs een belangrijke differentiërende factor is voor de klant. We denken hierbij 

bijvoorbeeld aan gewone confectiekledij (waarmee men zich niet speciaal wil differentiëren), 

standaard elektronica (vb. smartphone-accessoires), standaardmatrassen, standaard-drukwerk en 

vele andere (gestandaardiseerde) productcategorieën. De klant zoekt voor deze producten vaak 

naar lagere prijzen en e-commerceplatformen maken het zeer gemakkelijk om te vergelijken en 

de beste prijzen te vinden. Dit is een van de redenen waarom zo’n producten meer en meer via 

digitale kanalen verkocht worden. Bedrijven die actief zijn in zo’n productcategorieën kunnen 

daarom overwegen volop in te zetten op die platformen onder het motto: ‘If you can’t beat them, 

join them’. 

E-commerce kan echter ook voor mid- en high-end producten een belangrijke disruptie vormen, 

hoewel deze dan wat subtieler kan zijn en veel meer kansen biedt aan producenten om hier slim 

op in te spelen. Dit kan bvb. gebeuren via:  

• innovatieve en zoveel mogelijk personaliseerbare producten  

• inventieve marketing-strategieën via de digitale media 

• eigen of niche-webstores, bovenop eigen fysieke winkels of een verkoopnetwerk 

van technische specialisten. 

• een goede complementariteit tussen de fysieke en digitale verkooppunten die 

het de klant zo makkelijk en comfortabel mogelijk maken. 

Vervolgens is er ook nog een onderscheid tussen een nieuw, high-end innovatief product en een 

product in de vervangingsmarkt. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de innovatieve kookplaten 

met ingebouwde dampkappen die Novy exclusief aanbiedt via het netwerk van installateurs, versus 

de meer standaard kookplaten van datzelfde merk die je bij Coolblue kan bestellen.  
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Afbeelding 2: Determinanten o.b.v. de aard van het product 

 

 

Daarnaast zijn sommige producten technisch ingewikkeld en vereisen veel up-front installatiewerk 

en een uitgebreide dienst na verkoop. We denken hierbij aan de dampkappen van Novy, de 

racefietsen van Ridley en de outdoors zitmeubelen van Roolf Living. Zo’n producten zullen eerder 

via een netwerk van fysieke dealers of installateurs (of via niche-webstores) verhandeld worden. 

Inzetten op e-commerce via grote, generieke platformen is hier minder evident. 

Een volgend onderscheid is dat sommige producten zwaar zijn of complexe vormen hebben (vb. 

Kewlox en Roolf Living). Dit maakt vooral het logistiek aspect van e-commerce complex, waardoor 

de verkoop en levering van deze producten eerder rechtstreeks via het producerende bedrijf zelf 

of via een netwerk van fysieke winkels verlopen, eerder dan via grote e-commerceplatformen. 

2.4.1.2 Aard van de (voorkeuren van de) klant 

Nauw gerelateerd aan de aard van het product is de aard van de klant en hun voorkeuren. “De” 

consument bestaat immers niet, en afhankelijk van de groep van waaruit de klanten van een 

product voornamelijk komen, zal de disruptie van e-commerce verschillen. 

Ten eerste is er, afhankelijk van de bevolkingsgroep, gemiddeld een verschil in het gebruik van e-

commerce, technologiegebruik en digitale geletterdheid in het algemeen. We denken hierbij 
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spontaan aan jongere versus oudere generaties. Daarnaast bestaan er ook verschillen hierin per 

land, in sommige landen is de verschuiving naar de digitale wereld al verder gevorderd.  

Oudere klanten zijn mogelijks nog iets meer loyaal aan lokale Belgische spelers die ze reeds lang 

kennen. Jongere generaties kunnen ofwel deze loyaliteit nog niet opgebouwd hebben of simpelweg 

niet vertrouwd zijn met de lokale spelers en dus sneller online op zoek gaan.  

Het is mogelijk dat het koopgedrag van oudere consumenten alsnog wijzigt in de toekomst, al dan 

niet onder impuls van corona. In de mate dat dit speelt, kan er dus nog een versterkend effect 

van e-commerce verwacht worden in de toekomst. 

We kunnen ook wijzen op verschillende voorkeuren van de klant voor de snelheid waarmee een 

product geleverd wordt. Producten die een klant snel nodig heeft of wil, zullen eerder via grote 

e-commerceplatformen komen die snelle leveringen aanbieden. Het is vooral voor producten met 

dit soort leveringsverwachtingen dat een flexibele regelgeving inzake avondwerk cruciaal is. 

Producenten van producten die de klant daarentegen wil voelen, ruiken, proeven of fysiek wil 

uitproberen zullen (iets) minder onderhevig zijn aan disruptie.  

Afbeelding 3: Determinanten o.b.v. de aard van de klant 
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2.4.1.3 Aard van het bedrijf & de concurrentie 

We komen even terug op het verschil tussen low-end en andere producten en wijzen hierbij ook 

op de rol van de concurrentie. Bij markten met zeer intense prijsconcurrentie, wat vaak het geval 

is bij low-end commodityproducten, is de laagste prijs kunnen aanbieden een enorm 

concurrentieel voordeel. Die laagste prijs aanbieden kan men echter enkel doen indien men de 

productie op (zeer) grotere schaal kan organiseren. Uiteindelijk betekent dit dat de markt van 

commodity-producten gedomineerd wordt door enkele grotere producenten, omdat deze de 

betere prijzen kunnen aanbieden. Het is voor producten met een lage marge dan ook noodzakelijk 

om grote volumes te draaien om rendabel te zijn.  

Daarbij moet worden opgemerkt dat veel nieuwe e-commerce-spelers jarenlang structureel 

onrendabel zijn, omdat zij in de eerste jaren van hun ontwikkeling resoluut kiezen voor 

marktgroei. In de hoop dan later, in een markt met een beperkt aantal oversblijvende spelers, 

rendabel te kunnen worden. Nieuwe e-commerce-initiatieven moeten in die eerste jaren dan ook 

over zeer grote kapitaalbuffers beschikken om te kunnen overleven. Dit is in een land met een 

relatief beperkte durfkapitaal-sector als België (i.t.t. Nederland, het VK of de VS) niet altijd 

evident. E-commerce vormt op de markten van de meer gestandaardiseerde, low-end-segmenten 

dus een grote disruptie in de mate dat deze de lokale Belgische markt confronteert met (veel) 

goedkopere producten van buitenlandse concurrenten die vaak op grotere schaal werken en 

minder oog (moeten) hebben voor rendabiliteit op korte termijn. 

In het algemeen is de graad van (internationale) bekendheid van het merk een belangrijke factor 

voor het succes ervan op grote e-commerce platformen. Een lokale Belgische speler, die weinig 

naambekendheid heeft in het buitenland, zal daar geen ‘premium’-prijzen kunnen aanrekenen 

zoals hij dat wel kan op de Belgische markt. Zelfs al is het bedrijf gespecialiseerd in high-end 

producten, dan nog zou het gebrek aan naambekendheid ervoor kunnen zorgen dat prijzen moeten 

verlaagd worden om succesvol te zijn in het buitenland (wat vaak niet in de strategie van de 

onderneming past). Merken met grote naambekendheid, daarentegen, zullen veel succesvoller zijn 

op grote platformen. Om hiermee om te gaan kan een bedrijf op dergelijke platformen investeren 

in Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Advertizing (SEA) maar dat verhoogt de 

marketingkosten en verlaagt bijgevolg de rendabiliteit van het digitale kanaal.  

Een bedrijf kan zich ook toespitsen op het high-end segment of een niche en zich profileren als 

een lokale speler, om zo het premium/lokaal verhaal toe te passen. Dan zal het eerder gebruik 

maken van eigen merkwinkels en webshops, of kan het samenwerken men één of meerdere 

gespecialiseerde e-commerceplatformen waar het merk mogelijks een grotere naambekendheid 

geniet bij de beter geïnformeerde klanten. 

Het is evenwel duidelijk dat grote platformen een significant deel van de consumenten kunnen 

weghouden van de eigen of gespecialiseerde webshops. Grote platformen hebben doorgaans als 

strategie een soort van hub te worden waar de consument terecht kan voor alles waar ze aan 

kunnen denken. Als de consument dan spontaan naar die platformen stapt om producten te 

bestellen zonder eerst via zoekmachines te werken, dan maakt een eigen webshop weinig kans. 

Dit geldt zowel voor platformen als Amazon & Bol.com, die een zeer breed aanbod hebben, maar 

ook voor nicheplatformen of platformen die de focus leggen op een bepaalde sector, denk aan 

Zalando of ook Coolblue. De mate waarin de verkopen van een bepaalde productsoort al verlopen 
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op generieke of niche-platformen en de mate waarin die platformen de consumenten al hebben 

‘veroverd’, bepalen met andere woorden dus ook de levensvatbaarheid van de eigen webshop, 

tenzij de internationale merkbekendheid echt zeer sterk is. 

Ten slotte willen we ook wijzen op grote verschillen tussen bedrijven zelf. Als de maturiteit van 

een bedrijf nog niet bijzonder hoog is inzake digitalisering, stockbeheer, logistiek & transport, 

dan kan een bedrijf beter stap voor stap en met de nodige voorzichtigheid beginnen aan e-

commerce. Zeker wanneer men zou beslissen om met grote platformen samen te werken, moet 

rekening worden gehouden met de zware SLA’s die grote platformen opleggen. 

Zelfs als een bedrijf wil inzetten op alle zaken die noodzakelijk zijn voor een succesvol e-

commerceverkoopkanaal, moeten er, ten slotte, ook arbeidskrachten beschikbaar zijn met de 

nodige expertise om dergelijke nieuwe innovatieve processen te helpen uitrollen. We denken 

bijvoorbeeld aan logistiek, dienst na verkoop maar ook aan digitale marketing en beheerders van 

die digitale samenwerking met de e-commerceplatformen. 

Afbeelding 4: Determinanten o.b.v. de aard van de concurrentie/bedrijf 

 

2.4.2 Uitdagingen 

We vatten de verschillende uitdagingen waarmee Belgische bedrijven geconfronteerd worden op 

vlak van e-commerce samen.  

Ten eerste bepalen verscheidene determinanten die we naar voor schoven in hoeverre een product 

al dan niet geschikt is voor online verkoop. Daarnaast bepalen de mate waarin e-
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commerceplatformen een one-stop-shop vormen, of de 1e plaats zijn waar de consument zoekt, 

en de mate waarin de sector reeds aanwezig is op deze platformen, de mate van disruptie voor 

zowel fysieke verkoop als eigen webshops.  

Het toenemend belang van deze platformen, zeker onder impuls van de coronacrisis, zorgt dus 

voor heel wat strategische vragen voor de productiebedrijven, maar er blijven grote verschillen 

tussen sectoren en segmenten. Ondernemingen moeten dus zelf een grondige analyse doen van 

hun optimale strategie in een snel wijzigende omgeving. Een toekomstgerichte strategie 

uittekenen is de eerste uitdaging. 

De overgang naar een digitale handelsomgeving vereist ook adequaat opgeleide arbeidskrachten. 

Dit kan gaan over digitaal geschoolde werknemers, expertise in digital marketing maar ook om 

technische profielen i.v.m. de organisatie van de online verkoop. We merken uit de interviews dat 

sommige ondernemingen moeite hebben met deze profielen te vinden. Het organiseren van het 

digitale luik van hun activiteiten is dus een tweede uitdaging voor ondernemingen, zeker als men 

moet opbotsen tegen platformen van wie het digitale luik de kern van hun activiteiten uitmaakt. 

Het is dus cruciaal dat het onderwijs en de instellingen voor beroepsopleiding inzetten op die 

broodnodige technische en technologische competenties en opleidingen. Anderzijds mag niet 

vergeten worden dat e-commerce ook veel kansen biedt aan kortgeschoolden, hieromtrent gaven 

de ondervraagde bedrijven echter niet aan dat zulke profielen vinden een probleem vormt, 

waardoor dit pluspunt van e-commerce minder aan bod kwam in de studie. 

Als bedrijven beslissen om een beroep te doen op de grote e-commerce-platformen of investeren 

in eigen webshops moeten ze ook concurreren met of voldoen aan de gangbare 

leveringsvoorwaarden van deze platformen, zoals ‘vandaag besteld en ’s anderendaags in huis’.  

Dit vereist dat er gemakkelijk ‘s avonds tot 24 u kan worden gewerkt zonder dat dit beschouwd 

wordt als nachtarbeid en zonder dat voor deze avonduren extra toeslagen moeten worden betaald.  

Deze hoge toeslagen & algemene loonkostenhandicap (cfr. Ook in hoofdstuk 1) maken dit 

avondwerk immers (te) duur in België ten opzichte van onze buurlanden. Dit maakt het moeilijker 

voor Belgische bedrijven om op een rendabele manier dezelfde voorwaarden te bieden. Voor heel 

wat producten blijft dit nochtans noodzakelijk en een belangrijke factor (of zelfs cruciaal) voor 

de klantentevredenheid.  

Het feit dat er daarnaast nog heel wat producten bestaan waarvoor leveringssnelheid iets minder 

cruciaal is (zoals een aantal in onze enquête) doet niets af aan het feit dat dit voor het gros van 

de Belgische e-commerce-spelers en productiebedrijven met een webshop een belangrijk pijnpunt 

blijft.  
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3 Conclusies en aanbevelingen 

In hoofdstuk 1 toonden we hoe de sector verkoop op afstand, die bestaat uit ‘pure e-commerce 

players’, een significante achterstand heeft opgebouwd ten opzichte van dezelfde sectoren in 

onze buurlanden. Hoewel deze sector op zich niet alle e-commerceactiviteiten in een land 

vertegenwoordigt, is deze er toch sterk indicatief voor. Deze algemene achterstand in e-commerce 

heeft zich vertaald in een zwakkere ontwikkeling van de globale handelssector, met minder 

welvaartscreatie en tewerkstelling tot gevolg. We schatten dat de Belgische economie daardoor 

over de periode 2012-2019 tot 2,5%-punt BBP-groei heeft laten liggen (ongeveer 0,3%-punt per 

jaar), wat overeenkomt met een 40 à 50.000 gemiste jobs over die periode. 

Aan de hand van een tiental interviews met bedrijven in verschillende sectoren, hebben we 

daarnaast in hoofdstuk 2 ook de ontwikkelingen en uitdagingen voor de productiebedrijven 

upstream onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat voor de meer standaardiseerbare producten 

waar prijs en leveringssnelheid cruciaal zijn, er mogelijk wel een negatieve impact is geweest op 

de Belgische bedrijven.  

Vele Belgische bedrijven produceren echter high-end producten, vaak in specifieke niches. Voor 

die bedrijven stellen we vast dat hun producten, als zij hiervoor kiezen, zeker aan bod kunnen 

komen op die veelal buitenlandse e-commerce-platformen, maar dat die interactie ook heel wat 

uitdagingen met zich brengt. Er zijn met name belangrijke implicaties voor de commerciële 

strategie (vb. hoe en waar welke kortingen geven?), voor het marketingbeleid (SEO, SEA, sociale 

media), voor het voorraadbeheer (uitbesteden of niet?, hoe winkelvoorraden integreren met de 

digitale verkoop?) en finaal ook voor de productie. De juiste strategie kiezen is dan ook cruciaal, 

maar in een snel veranderende omgeving is dat niet altijd eenvoudig. En veel hangt daarbij af van 

de aard van het product dat men verkoopt, de aard van de klant en de aard van de 

concurrentieverhoudingen.  

In elk geval lijken de meeste productiebedrijven voor hun verkopen te kiezen voor een 

‘omnichannel’-strategie waarin fysieke winkels en de eigen webstore een centrale plaats hebben. 

Daarnaast wordt er in min of meerdere mate samengewerkt met (of nagedacht over samenwerking 

met) grote e-commerce-platformen. Die samenwerking is echter niet altijd evident gezien de 

zware voorwaarden (SLA’s) die deze platformen opleggen aan hun leveranciers zowel inzake IT-

systemen, leveringssnelheid, voorraden, prijzen en dienst na verkoop. 

Opdat zowel de handels- als de productiebedrijven al deze uitdagingen adequaat zouden kunnen 

beantwoorden, zouden ze over meer flexibiliteit moeten kunnen beschikken om hun activiteiten 

op een optimale wijze te organiseren. 

Het is bij dat laatste dat het schoentje wringt. In vergelijking met Nederland en Duitsland, die 

beiden een sterke ontwikkeling van verkoop op afstand kenden, hebben de Belgische bedrijven 

een aanzienlijk concurrentieel nadeel. Nachtwerk, en de daarbij horende procedures en hieruit 

voortvloeiende toeslagen, begint hier reeds om 20.00u, terwijl dit in Nederland om 24 u is en in 

Duitsland om 23 u.  

In het schaarse aantal handelsbedrijven waarin er toch akkoorden over avondwerk konden worden 

gesloten, dienden doorgaans zeer hoge toeslagen te worden betaald (bovenop een in de handel 

reeds 20% hogere loonkost dan in de buurlanden). 
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De laatste jaren zijn er stappen  genomen om aan deze situatie te verhelpen en ook de nieuw door 

de regering aangekondigde maatregelen ogen beloftevol.   

• Maar het blijft zaak er op te hameren ,  dat werken in de avonduren tot 24 u moet 

beschouwd worden als “normale” arbeidstijd zonder dat hiervoor 

onderhandelingsprocedures moeten worden gevolgd met toeslagen tot gevolg.  De 

experimenten zijn een goede aanzet en we hopen dat deze principes na positieve evaluatie 

kunnen worden bestendigd in de wetgeving. In deze context moet ook de definitie van 

nachtarbeid worden aangepast en beperkt worden tot de periode tussen middernacht en 

5u i.p.v. tussen 20u en 6u zoals nu is bepaald. Het is immers tussen 20u en 0u dat er in de 

handelssector aan competitieve voorwaarden pakjes moeten kunnen worden klaargemaakt 

voor de klanten. Wetende dat de meerderheid van de bestellingen pas na 15u gedaan 

worden, is dit des te belangrijker.  

• Daarnaast moeten verdere inspanningen worden gedaan om (via lastenverminderingen en 

een correcte toepassing van de Wet van ’96)  het grote loonkostennadeel ten opzichte van 

het buitenland, van zowel e-commerce als de hele economie, te doen afnemen. De huidige  

hoge inflatie die zich in België door de automatische loonindexering onmiddellijk vertaalt 

in hogere loonkosten, maakt dit probleem nog meer acuut. Dit is precies het omgekeerde 

van wat onze e-commerce nodig heeft. 

Enkel met zo’n substantiële maatregelen kunnen we voorkomen dat de Belgische handels- en 

productiebedrijven, ondanks al hun innovatie- en digitaliserings-inspanningen, verder 

marktaandelen verliezen aan buitenlandse concurrenten o.a. door een steeds verdere toename 

van het gebruik van grote buitenlandse e-commerce(platformen).  
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