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Samenvatting rapport expertgroep Ecologie 

De expertgroep Ecologie heeft als doelstelling om de belangrijkste toekomsttrends te identificeren die 
zijn gerelateerd aan de retailsector en milieu-impact veroorzaken als gevolg van de verwachte 
verschuiving in 2020 van traditionele logistiek naar e-logistiek en de consumentenverschuiving van 
single channel naar omni-channel. Ten tweede poogt de expertgroep inzichten te verschaffen in 
mogelijk toekomstige reacties van bedrijven en overheden om de ecologische footprint en andere 
nadelige gevolgen te verminderen.  
 
Snelle groei online shopping 
 
Steeds meer (non)food retailers hebben te maken met een snel en fundamentele verschuiving van de 
manier waarop consumenten kopen. Er zijn significante veranderingen te verwachten ten aanzien van 
het gebruik van oriëntatie- en aankoopkanalen in het algemeen, en van bepaalde marktsegmenten in 
het bijzonder. In 2012 waren de consumentenbestedingen voor 17% online. De verwachting is dat dit 
percentage met  28 procentpunten tot 36% zal toenemen in 2020. 
 

 
 
Duurzaamheid: een brevet om in 2020 te operen 
 
Het voorspellen van toekomstige milieu-impact van online shopping en veranderend 
consumentengedrag is bijzonder moeilijk. Echter, gebaseerd op de vijf geïdentificeerde, belangrijkste 
trends, is transparantie te beschouwen als de onderliggende drijfveer die wordt bevorderd door een 
toename van de online activiteit.  Het online platform creëert de grote kans om het verhaal van het 
bedrijf, merk of product te delen. Dit is niet alleen een grote kans, consumenten zullen dit normaal 
vinden. Kennis is gemeenschappelijk goed en nieuwe online consumentenplatforms maken het 
makkelijk om informatie te uploaden en te delen. Recent onderzoek laat zien dat één op de drie 
consumenten expliciet aandacht besteden aan duurzaamheidscriteria wanneer ze eet- en drinkwaren, 
kleding, houten producten en elektronische artikelen kopen. De business community 
(aandeelhouders, toeleveranciers) overheden en NGO’s zullen druk leggen om te rapporteren over 
materiele kwesties in hun productieketen en de (pogingen tot) vooruitgang. In het bijzonder voor 
online shoppers laat een onderzoek uit 2012 over online consumentengedrag zien dat 18% van de 
consumenten een product online zou kopen als er voldoende productinformatie zou zijn. 
Intransparantie in productinformatie is daardoor - naast hoge leveringkosten (53%) en prijskwesties - 
één van de top 3 kritische factoren voor online shoppers. Transparantie is geen directe 
onderscheidend kenmerk in 2020, maar het is wel een brevet om te opereren.  
 
Transparantie zorgt voor reële prijsberekening van milieu-impact 
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De overgang naar transparantie, de toenemende schaarste (en dus prijsstijging) van bronnen en het 
delen van de kosten binnen de gehele productieketen leiden tot reële prijsconcepten, waartegen CO2-
emissies worden berekend. Voor sommige productcategorieën versnelt dit de aantrekkelijkheid van 
lokale producten (bijvoorbeeld: Franse appels versus Nederlandse appels). Of het geeft de consument 
een interactieve bezorgingsschaal, waarbij meerdere prijsopties en de gerelateerde milieu-impact 
wordt gepresenteerd voor de aankoop. 
 
 
5 belangrijkste trends die (in)direct effect hebben op de milieu-impact van online shopping  
 

1. Werk en privé zullen volledig zijn geïntegreerd (altijd en overal) 
2. De race voor bronnen zal doorgaan (brandstoffen, verpakkingsmateriaal en ruwe industriële 

producten) 
3. Toenemende transparantie van de productieketen 
4. Van lineair naar circulair, de circulaire economie (retouren en hergebruik) 
5. Het voortdurende urbanisatieproces aan de stedelijke randen  

 
 
 
Online shoppen biedt niet per definitie milieuvoordelen 
Verschillen in de ecologische footprint tussen het online en traditionele retailmodel hebben met name 
betrekking op de ‘last mile’, een te grote voorraad en benodigde verpakking. 
 

• Met het logistieke netwerk wordt bedoeld het gehele traport tussen groothandelmagazijn tot 
aan de retailwinkel of het distributiecentrum, en het transport van de winkel of het locale 
distributiecentrum naar het huis van de consument - de zogeheten ‘last mile’ van bezorging. 
Voor de alternatieve retailmodellen varieert transport in energieverbruik en intensiteit. 

• In het traditionele retailmodel hebben winkels te maken met te veel voorraad en hebben zij 
behoefte aan fysieke winkelruimte. Dit in tegelstelling tot online retail, die energie vraagt voor 
het plaatsen van een bestelling met een computer en het datacenter voor het hosten van de 
e-commerce websites. 

• Traditionele en online retail verschillen in de benodigde hoeveelheid verpakking: bulk versus 
individuele verpakking.  
 
 

Daarnaast liggen in het online retailmodel meer 
kilometers op het bordje van de e-tailer dan dat van 
de consument. Dit veroorzaakt in hun rapportages 
toenemende CO2-uitstoot. Dit leidt tot een verstoorde 
blik op de ecologische footprint van de gehele 
productieketen, omdat de CO2-uitstoot van 
consumenten er niet in is opgenomen. Er zijn enkele 
onzekerheden over toekomstige regelgeving en 
nieuw te lanceren technologieën, maar de impact op 
de productieketen zal groot zijn, inclusief de 

bijbehorende ecologische footprint. 
 
 
Transformatie van de productieketen van online producten is voor een duurzame organisatie 
noodzakelijk en zal spoedig gebeuren 
 
Het is op basis van de geïdentificeerde toekomstige ontwikkelingen te verwachten dat de logistieke 
keten zal transformeren naar een meer duurzame keten om de groei van online shopping het hoofd te 
kunnen bieden. De milieu-impact zal daarbij niet de belangrijkste drijfveer zijn, maar zal hand in hand 
gaan met de zoektocht naar een meer efficiënt en (financieel) duurzaam businessmodel. Efficiënt in 
termen van grondstoffengebruik (de verwachte prijsstijgingen van olie, papier, hout), capaciteit en 
wegen in stedelijke gebieden. Een belangrijke focus op efficiency verwachten de logistieke 
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dienstverleners en retailers door het verminderen van het aantal retouren (gemiddeld nu 25%), de 
bezorgingsprestaties te verbeteren door centrale pick-up punten (4.200 nu in Nederland). Andere  
ontwikkelingen om de ‘last mile’ groener te krijgen, zijn elektrisch transport, gezamenlijke vrachten en 
samenwerking tussen logistieke dienstverleners en retailers. 
 
Begin de transformatie door consumenten bij de verschillende bezorgopties en prijzen, de 
bijbehorende milieu-impact te geven  
 
Overheden, bedrijven en consumenten zijn onderdeel van de productieketen. Per productgroep 
verschillen hun motivatie en toekomstig gedrag. De transformatie kan worden begonnen doordat 
marktinteractie tussen online retailer en consument de huidige gewoonten in de productieketen van 
het slot haalt. Consumenten moeten zich bewust worden van de milieu-impact door of de rekening 
ervan te betalen of door actieve verleiding tijdens het online bestelproces. Het is online retailers aan te 
bevelen om consumenten een interactieve schaal aan te bieden waarop verschillende bezorgopties 
(inclusief de prijs en bijbehorende milieu-impact) worden weergegeven.  
 
Online retailers zullen beginnen met het innoveren van technologische mogelijkheden om hun website 
te upgraden naar de consumentenbehoeften, dit zal inclusief de mogelijkheden voor bezorging zijn. 
Online gedragsdata zal moeten worden geanalyseerd om te ontdekken waarom consumenten 
producten terugsturen.  
 
Een belangrijke drijfveer voor de overheid is de kwaliteit van stedelijk leven voor mens en omgeving. 
Zowel nu als in de toekomst. Door de verwachte toename van online shopping is het vanzelfsprekend 
dat deze drijfveer door de komst van meer trucks in de stad steeds belangrijker zal worden. 
Overheden voelen de urgentie om de overgang via de waardeketen te versnellen. Het is waarschijnlijk 
dat als minder zichtbaar resultaat wordt geboekt, de overheid zal beginnen met interfererende wet- en 
regelgeving of andere dwang zoals convenanten. Bedrijven moeten daarom inzichtelijk maken welke 
vooruitgang zij maken en gezamenlijk optrekken om de overheid op de hoogte te stellen van de 
huidige marktsituatie.   
 
 
Noot voor de mediapartners Shopping2020:  
Voor meer informatie over het rapport van expertgroep Ecologie en interviewverzoeken kunt u contact 
met Hans Schoolderman, partner Sustainability bij PwC en voorzitter van de expertgroep Ecologie 
(hans.schoolderman@nl.pwc.com, +31 6 51190860). Wilt u meer informatie over het 
onderzoeksprogramma Shopping2020, dan kunt u contact opnemen met Jorij Abraham, Program 
Manager Shopping2020 (jorijabraham@thuiswinkel.org, +31 6 52840039). 
 
Het gehele rapport van de expertgroep Ecologie is te downloaden via shopping2020.nl 
(https://www.dropbox.com/s/h5rv5dd0s7ydntx/Eindrapport%20Ecologie%20-%20Shopping2020.pdf). 
Alleen voor intern gebruik. 
 
  
Shopping2020© 
Horaplantsoen 20 
6717 LT EDE 
tel:  0318 – 64 85 75 
fax: 0318 – 64 85 76 
www.shopping2020.nl  
 


