BeCommerce wenst kort te reageren op het artikel over de
vergroening van e-commerce van minister De Sutter, dat vandaag
verscheen in Het Laatste Nieuws Limburg.
BeCommerce is net als mevrouw De Sutter van mening dat e-commerce
in de toekomst nog duurzamer moet worden, maar wil enkele
beweringen uit het artikel betwisten:
1. De e-commerce sector is een zelfregulerende sector. Dat kan
ook moeilijk anders als de wereld je markt is.
2. De sector is zich ervan bewust dat e-commerce moet
vergroenen.
Alle relevante spelers - logistieke spelers én
webshops - investeren momenteel grote bedragen in duurzame
transportmodi en opslagplaatsen. Transparantie is daarin heel
belangrijk. Bovendien zet e-commerce meer in op duurzaamheid dan heel wat andere
sectoren.
3. De consument zit bij de e-commerce in the driver’s seat: als de consument bereid is
een meerprijs te betalen voor een next-day delivery, dan zal die consument dat doen en
zullen de webshops daar naar handelen. Next-day delivery zal uiteindelijk vaak de norm
worden en is dat al grotendeels omdat e-commerce een essentieel onderdeel van de retail is
geworden. Daarbij is een levering op de dag na de bestelling volgens experten vaak de
meest duurzame oplossing omdat retailers op die manier de stocking-kosten kunnen
verminderen. Tot slot wordt in Azië gewerkt met prijzen die coherent zijn offline en online.
4. Webshops hanteren verschillende businessmodellen: waar sommige webshops zich
focussen op een langere leveringstermijn, verkiezen anderen next-day of same-day delivery.
Zulke ontwikkelingen moet je kunnen laten plaatsvinden. Daarnaast betreft e-commerce een
sector in volle ontwikkeling die veel werkgelegenheid creëert. Nieuwe regels van
overheidswege kunnen die positieve groei afremmen.
5. Prijsregulering vanwege de overheid is in dit geval niet opportuun: de rol van de
overheid is
★ eerlijke concurrentie te waarborgen tussen logistieke spelers
★ webshops concurrentieel te houden binnen de Europese markt en bij
uitbreiding de hele wereld. Sociale wantoestanden kunnen uiteraard niet
worden getolereerd, maar daartegenover staat dat onze wetgeving rond
nachtarbeid dringend aan herziening toe is.
6. BeCommerce juicht het initiatief toe van minister Petra De Sutter voor overleg met de
sector. Na het eerste startschot via de studiedagen, kijken we reikhalzend uit naar de
volgende ontmoetingen.
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