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1. E-COMMERCE EN DE DIGITALE ECONOMIE 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Elektronische netwerken, waaronder Internet, fungeren in toenemende mate als handelskanaal. Een 
groeiend aantal goederen en diensten – variërend van industriële componenten, software, boeken, 
muziekfragmenten tot persoonlijke adviezen – kan langs elektronische weg worden besteld. De meeste 
zichzelf respecterende bedrijven en organisaties beschikken inmiddels over een eigen website. Steeds 
meer individuen hebben toegang tot de Elektronische Snelweg.  

Elektronisch zakendoen of E-commerce – het onderwerp van deze studie – is echter meer dan alleen 
een nieuw distributiekanaal of het elektronisch afhandelen van commerciële transacties met derden. E-
commerce wordt door het ministerie van Economische Zaken omschreven als het geheel van zakelijke 
handelingen (door bedrijven, consumenten en overheden) dat elektronisch wordt uitgevoerd ter 
verbetering van de efficiency en effectiviteit van markt- en bedrijfsprocessen (Nationaal Actieplan 
Electronic Commerce, Ministerie van Economische Zaken, 1998). Het gaat zowel om interne 
bedrijfsprocessen als om bedrijfsprocessen die de interactie met derden ondersteunen. Niet alleen is 
daarbij de pure transactie (aan- of verkoop) aan de orde, maar ook de bedrijfsprocessen die hieraan 
vooraf gaan (bijvoorbeeld informatieverstrekking, communicatie, marktonderzoek) en die erop volgen 
(zoals betaling, distributie / uitlevering, after sales service). E-commerce – indien op ruime schaal 
toegepast – betekent daarom een aanzienlijke verandering in het functioneren van bedrijven, 
organisaties en consumenten. E-commerce kan met andere woorden een krachtige impact hebben op 
de economische ontwikkeling. 

Marktvoorspellingen wijzen ook onverminderd in die richting. Wel wordt de absolute groeisnelheid 
(zeer) verschillend ingeschat, zoals een willekeurige vergelijking van drie bronnen illustreert. Het 
onderzoeksbureau Forrester (cf. Bell et al., 1998) voorziet in de VS een vijf- tot tienjarige periode van 
hypergroei in E-commerce. In 2003 zou on-line handel in de VS een omvang van $ 1,3 triljoen 
bereiken (bijna Dfl. 2.500 miljard). IDC (cf. Scharis, 1998) komt voor 2002 op dezelfde markt tot wat 
genoemd wordt een vergelijkbare taxatie, namelijk $ 1 triljoen omzet (overigens nog altijd Dfl. 500 
miljard lager). In de benchmark studie van elektronische diensten schatten Booz.Allen & Hamilton 
(1998) de totale omzet van on-line diensten in de VS en vier Europese landen (Frankrijk, Duitsland, 
Zweden, Verenigd Koninkrijk) op Dfl. 90 miljard in 1997 en Dfl. 370 miljard in 2001. Deze 
marktvoorspellingen onderstrepen in de eerste plaats het toekomstpotentieel van E-commerce. Ze 
moeten vooral de bereidheid bij bedrijven versterken om daadwerkelijk met E-commerce aan de slag 
te gaan. De cijfers illustreren echter ook het hoge ‘appels en peren’ gehalte in het huidige 
datamateriaal omtrent E-commerce. Daarmee lijken ze vooralsnog weinig inzicht te bieden in de 
feitelijke verspreiding van E-commerce en in de impact op het functioneren van individuele 
consumenten, bedrijven en overheden. 

Evenals andere nationale en internationale organisaties (bijvoorbeeld EU, OECD1, EITO) buigt het 
Ministerie van Economische Zaken2 zich over de vraag hoe E-commerce – en ruimer de digitale of 

1 De OECD organiseerde in april 1999 een eendaagse workshop over Defining and Measuring Electronic 
Commerce. In oktober ’98 werd de OECD Ministers Conferentie in Ottawa gewijd aan E-commerce. Het OECD 
secretariaat is gevraagd initiatieven te nemen om E-commerce te definiëren, te meten en onder meer de 
economische en sociale impact als beleidsimplicaties van E-commerce te bepalen (zie ook OECD, 1997). 
2 In het Actieplan Electronic Commerce 1998-2000 van het Ministerie van Economische Zaken (1998) is reeds 
de ambitie uitgesproken Nederland te ontwikkelen tot een van de toonaangevende landen op het gebied van E-
commerce, of tot de Information Gateway to Europe. Een vergelijkbare ambitie spreekt uit het lezenswaardige 
rapport over de Digital Economy van het Engelse Department of Trade and Industry in het kader van hun nieuwe 
innovatiebeleidsnota (Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy, december 1998). Zie 
ook The Emerging Digital Economy van het Amerikaanse Department of Commerce 
(http://www.ecommerce.gov). In deze studie wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van E-commerce, 
maar ook naar de betekenis van de ICT sector voor de dynamiek en groei van de Amerikaanse economie. 
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netwerkeconomie – moet worden gedefinieerd en meetbaar kan worden gemaakt. Ze heeft dan ook het 
voornemen te komen tot een E-commerce monitor. Het streven is daarmee te komen tot een accuraat, 
up to date inzicht in de feitelijke ontwikkeling en betekenis van E-commerce voor de Nederlandse 
economie. Met het oog hierop is een consortium van Dialogic Innovatie & Interactie, TU Delft (Delft 
Initiative for Telematics-based Systems Engineering, DITSE) en het Electronic Commerce Platform 
Nederland (ECP.NL) gevraagd een advies uit te brengen over de opzet van een dergelijke monitor.  

1.2 Visie op E-commerce  

Het genoemde consortium is begonnen met het beschrijven van een aantal wezenlijke kenmerken van 
het fenomeen e-commerce die van belang zijn voor de nader te onderzoeken meetproblematiek. Op 
deze visie wordt dieper ingegaan in het conceptueel model in hoofdstuk drie. We volstaan voor dit 
moment met een beknopte beschrijving van een zestal stellingen. 

A. E-commerce markeert de switch naar een digitale economie 

E-commerce is een centraal onderdeel in de switch naar ‘de digitale economie’ waarin de spelregels in 
vergelijking met de oude ‘analoge’ economie veranderen. E-commerce wordt daarbij in een adem 
genoemd met ontwikkelingen als vraaggestuurde productie (of ketenomkering), mass customisation, 
disintermediatie en kennis als vierde productiefactor in de kenniseconomie. Concurrentie en 
samenwerking vindt in toenemende mate plaats in ketens en netwerken. Nieuwe vormen van 
dienstverlening floreren door een verdere immaterialisering3 van de economie en vereisen nieuwe 
business- en innovatiemodellen. Ook interne bedrijfsprocessen en de hele arbeidsorganisatie moeten 
aangepast worden aan de eisen die E-commerce en de digitale economie stellen. Cruciaal is daarbij het 
niveau van gebruik van E-commerce toepassingen. In de nota Wetgeving voor de Elektronische 
Snelweg (Tweede Kamer, 1997-1998, 25 880) wordt het wezenlijke onderscheid gemaakt tussen E-
commerce als luxe, als aanvullend medium en als substituut. Naarmate E-commerce toepassingen het 
laatstgenoemde gebruiksniveau naderen worden de vereiste aanpassingen in economie en 
maatschappij (bijvoorbeeld wetgeving, maar ook in termen van toegankelijkheid van het medium) 
pregnanter. 

B. E-commerce is geen technologie, maar gaat over elektronische dienstenontwikkeling  

Ten onrechte wordt E-commerce nog wel eens gepresenteerd als een technologie die – als ware het 
een ICT-systeem – moet worden geïmplementeerd en geaccommodeerd. Weliswaar speelt ICT als 
technologie een rol, maar die is in de eerste plaats faciliterend. E-commerce gaat in wezen over de 
ontwikkeling van elektronische of on-line diensten en de hiervoor vereiste aanpassingen in 
bedrijfsprocessen en organisatienetwerken.  

C. E-commerce leidt tot value chain de- en reconstruction 

Een waardeketen van een individueel bedrijf is opgebouwd uit een verzameling van bedrijfsfuncties of 
processen. Porter onderscheidt er in zijn wel bekende waardeketenbenadering in totaal negen, te 
weten: inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing & sales, services (primair 
bedrijfsprocessen) , technology development, procurement, human resource management, corporate 
infrastructure (alle ondersteunende bedrijfsprocessen). Al deze individuele elementen kunnen in meer 
of meerdere mate langs elektronische weg worden georganiseerd. Dit hangt onder meer af van het type 
product, het type organisatie en ook de wijze waarop de interactie met toeleveranciers en afnemers 
plaatsvindt. Op het niveau van samenwerkende bedrijven en organisaties in ketenverband  (een value 
system in de bewoordingen van Porter) kunnen eveneens schakels van activiteiten worden onderkend 
die zich min of meer lenen voor E-commerce. Essentieel is dat het potentieel voor toepassing van E-
commerce per keten of netwerk verschilt of een ander tijdsverloop kan hebben. Een software product 

3 Informatie over producten is soms van even grote waarde als de eigenlijke producten zelf. 
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dat langs elektronische weg wordt aangemaakt, geadverteerd, verkocht en geleverd en waarbij de 
betaling langs elektronische weg plaats vindt, is een ander verhaal dan de lokale detaillist die in zijn 
avonduren zorg draagt voor een web presence en verder elektronisch bankiert, maar voor het overige 
nog op ‘traditionele’ wijze werkt. In onze visie kan het proces van implementatie van E-commerce 
toepassingen het best worden beschouwd als het uit elkaar halen en (in een andere vorm) reconstrueren 
van waardeketens. Hierbij zullen soms schakels samenvallen, bestaande intermediairs verdwijnen of 
nieuwe intermediairs ontstaan (cybermediaries)4. 

D. E-commerce vraagt ook om nieuwe business modellen  

Hierop aansluitend hoeft het geen betoog dat met E-commerce veelal ook nieuwe businessmodellen 
hun intrede doen. Deze zullen onderling verschillen in de hoeveelheid functies of bedrijfsprocessen die 
langs elektronische weg worden afgehandeld, alsmede de mate van innovativiteit. Wordt slechts de 
fysieke etalage vervangen door een elektronische, of wordt een product door een internationaal 
projectteam simultaan ontworpen en vervolgens elektronisch aangeboden en afgerekend? Zeker indien 
E-commerce van invloed is op meerdere bedrijfsprocessen of schakels in de waardeketen dan is veelal 
sprake van omvangrijke organisatorische aanpassingen en leerprocessen. 

E. Mogelijke impact van E-commerce is verschillend  

De vereisten voor en implicaties van grootschalige toepassing van E-commerce hebben betrekking op 
zeer diverse terreinen, variërend van bescherming van privacy, data protection, security, 
authentication (digital signatures!), certification en consumentenbescherming tot aanpassing van 
wetgeving, veranderingen op het gebied van de intellectuele eigendom en de wijze waarop 
bijvoorbeeld aansprakelijkheid is geregeld. Ook relevant zijn vraagstukken op het gebied van 
standaardisering, complexiteit van netwerken (transparantie!) en douaneafhandeling. Uiteindelijk raakt 
E-commerce ook aan vraagstukken als toegankelijkheid in brede zin (voor het MKB, 
achterstandsgroepen, maar ook zich ontwikkelende landen), veranderende eisen wat betreft kennis en 
vaardigheden van werknemers en zich wijzigende internationale concurrentieverhoudingen (zie voor 
een overzicht onder meer Den Hertog et al., 1999a). 

F. Het meetbaar maken van E-commerce als opstap naar het meten van de digitale economie 

De digitale economie heeft twee gezichten: het vervangt bestaande economische processen 
(substitutie) en het voegt nieuwe – vaak lastig grijpbare – diensten en bedrijfsprocessen toe. Deze 
ontwikkeling naar een digitale economie plaatst de economen en marktonderzoekers voor de nodige 
problemen. Enerzijds neemt de behoefte toe om het effect van ICT en de ICT sector op zaken als 
economische groei en productiviteitsontwikkeling te meten. Anderzijds is het gehanteerde 
meetinstrumentarium nog in belangrijke mate gebaseerd op de fysieke of ‘analoge’ economie. Het 
gevaar is derhalve reëel dat met het huidige meetinstrumentarium de omvang en effecten van de 
opkomende digitale economie slechts partieel statistisch worden ‘gevangen’. Het lijkt dan ook 
raadzaam het statistisch apparaat en de wijze van meten geleidelijk aan af te stemmen op veranderende 
onderliggende economische structuren en processen. Het meetbaar maken van een verschijnsel als E-
commerce is ons inziens een opstap naar het meten van de digitale economie. 

4 Illustratief is in dit verband de overweging van de TPG groep om een landelijk dekkend netwerk van 
elektronische supermarkten te realiseren. Weliswaar zal een belangrijk deel van de bedrijfsprocessen langs 
elektronische weg verlopen, maar de uitlevering van goederen zal nog altijd een netwerk van naar schatting 70 
regionale centra vergen. Hoewel TPG momenteel wel de loyalty card data van Ahold analyseert – en zodoende 
goed inzicht heeft in koopgedrag van consumenten – is het mogelijk dat niet zal worden samengewerkt met 
bestaande detailhandelsketens, maar bijvoorbeeld alleen met producenten van A-merken (dit illustreert 
andermaal het belang van trust en branding voor elektronische diensten!). Voor de traditionele retailer dreigt het 
gevaar van disintermediatie. 
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1.3 Werkwijze, opbouw en leeswijzer  

Werkwijze 
Het onderzoek voor dit advies is uitgevoerd in een periode van twee maanden tijds. Aanvankelijk is 
vooral gezocht naar een verklaring voor de onderling sterk uiteenlopende marktvoorspellingen van 
bestaande studies op het gebied van E-commerce. Daartoe zijn eerst de bestaande meest recente data 
en databronnen op het gebied van E-commerce in beeld gebracht en een tiental studies nader 
geanalyseerd (bronnenanalyse; zie Dialogic et al., 1999). Daarna werd de aandacht gericht op 
vervaardiging van een ‘bouwtekening’ voor een op te zetten Nederlandse E-commerce monitor. 
Hiertoe zijn de reeds geselecteerde bronnen nader geanalyseerd. Verder zijn gesprekken gevoerd met 
aanbieders van E-commerce data in Nederland (Forrester, IDC, Heliview, Pro Active, CBS, en 
Consumentenbond) en in het buitenland. Tevens is deelgenomen aan een OECD workshop over 
Defining and Measuring E-commerce (Holland et al., 1999). Deze workshop heeft ons enerzijds in 
contact gebracht met de beeldbepalende spelers in de internationale E-commerce arena (vooral uit de 
Scandinavische landen, Canada, Frankrijk, VS, Australië, EU, Eurostat en OECD, alsmede 
internationale marktonderzoeksbureaus), anderzijds konden we onze eigen benaderingswijze onder de 
aandacht brengen en nader toetsen. Tenslotte hebben de onderzoekers baat gehad bij de inhoudelijke 
discussies zoals die met de leden van de begeleidingscommissie (zie bijlage 1) hebben 
plaatsgevonden. 

Opbouw 
In dit rapport gaan we eerst in op de vraag ‘hoe staat het met de meting van E-commerce tot dusver?’ 
(hoofdstuk 2). Daarbij komt de verklaring aan de orde van de sterk uiteenlopende marktvoorspellingen 
van studies naar E-commerce. Kort wordt aandacht besteed aan de verschillende gehanteerde 
definities, de wijze waarop gerapporteerd wordt omtrent de ontwikkeling van E-commerce alsmede 
gehanteerde onderzoeksmethode. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de vraag ‘hoe zou je E-
commerce idealiter meten?’ (hoofdstuk 3). Hier presenteren we een conceptueel model en een definitie 
van E-commerce. Hierna komen een aantal methodische en praktische overwegingen bij de beoogde 
‘bouwtekening’ van de E-commerce monitor aan de orde (hoofdstuk 4). We sluiten af met een 
samenvattend overzicht van de keuzes die in deze rapportage achtereenvolgens zijn doorlopen. Dit 
resulteert in een systematisch overzicht van indicatoren en thema’s die (ons inziens) samen het 
vertrekpunt vormen voor de toekomstige Nederlandse E-commerce monitor (hoofdstuk 5). 

Leeswijzer 
Hoewel het rapport is opgebouwd als een doorlopend verhaal kan de snelle lezer zich beperken tot 
hoofdstuk 5. De lezer die meer inzicht wil in de achtergronden voor de gemaakte keuzes raden wij aan 
ook de hoofdstukken 1-4 door te nemen. Daarnaast zijn 8 tekstkaders opgenomen, vooral om de 
geïnteresseerde lezer meer inzicht te geven in het verschijnsel E-commerce en een beeld te geven van 
het statistisch materiaal dat nu reeds beschikbaar is.  

Voor de echte doorzetters is ook een (meer uitgebreide) Engelse versie van dit rapport  beschikbaar. 
Deze versie is vooral bedoeld voor inbreng in de internationale arena van beleidsmakers, statistici en 
marktonderzoekers (zie Den Hertog et al., 1999b; zie http://www.minez.nl voor een digitale versie van 
dat rapport). 

I VERWACHTE GROEI VAN E-COMMERCE ONVERMINDERD HOOG 

Een belangrijk deel van marktonderzoeken rond E-commerce zoals die momenteel beschikbaar zijn, is 
gewijd aan voorspellingen van de omvang en groeisnelheid van E-commerce markten. De 
verschillende bureaus overtreffen elkaar daarbij in de voorspelde marktomvang voor E-commerce. 
Vaak wordt daarbij gekeken naar de met E-commerce gerealiseerde marktomzet. Nog afgezien van het 
feit dat dit relatief weinig zegt over de betekenis van E-commerce zelf voor bijvoorbeeld betrokken 
bedrijven of sectoren, zijn veel van deze voorspellingen in min of meer speculatief: E-commerce is 
immers een relatief recent verschijnsel en betrouwbare tijdreeksen ontbreken derhalve goeddeels. 
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Onderstaande 3 figuren geven een indruk van de (verwachte) ontwikkelingssnelheid van E-commerce. 

Figuur I.1 toont de ontwikkeling van E-commerce wereldwijd. Opvallend is vooral dat de Business-to-
Business E-commerce markt velen malen groter is dan de markt van Business-to-Consumer E-
commerce. 

Figuur I.1: Projectie voor de ontwikkeling van de E-commerce markt wereldwijd 

Bron: eMarketer 1998, p. 66 
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Figuur I.2 is ontleend aan het onderzoek in het kader van het European Information Technology 
Observatory (EITO). In de meest recente uitgave was een apart deel gewijd aan het gebruik van E-
commerce in Europa. EITO voorspelt daarin dat eind 1999 47% van de ondernemingen gebruik zal 
maken van (op internet gebaseerde) E-commerce toepassingen. Volgens dit onderzoek zou de 
verspreiding van E-commerce momenteel zeer snel verlopen. 

Figuur I.2 De penetratiegraad van op Internet gebaseerde E-commerce toepassingen, 1994-1999 

Bron :  EITO, 1999, pag. 167 
N.B. Percentages geven de penetratie aan het einde van het jaar; cijfers voor 1998 en 1999 zijn 

projecties. 

Figuur I.3 toont de verwachte ontwikkeling van E-commerce in Nederland voor de periode 1997-2001 
zoals deze door IDC wordt ingeschat voor het kleinbedrijf, middelgrote en grote ondernemingen, de 
overheid en het onderwijs, gemeten in gerealiseerde (resp. verwachte) omzet. Ook hier zijn niet op 
internet gebaseerde vormen van E-commerce, bijvoorbeeld op basis van het in Nederland goed 
ontwikkelde Electronic Data Interchange (EDI), buiten beschouwing gelaten. De groei bedraagt bijna 
zonder uitzondering tussen de 100 en 200 % op jaarbasis en zou volgens de voorspelling resulteren in 
een verwachte E-commerce omzet van bijna Dfl. 3,8 miljard in 2001. 

Figuur I.3 Internet commerce revenue by business segment in the Netherlands. 
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2. 	 HOE STAAT HET MET DE METING VAN E-COMMERCE TOT DUSVER? 

2.1 	Typen bronnen 

In het onderzochte materiaal kunnen we vier typen databronnen voor meting van E-commerce 
onderscheiden: die van statistische bureaus, universiteiten, managementadvies- en 
marktonderzoeksbureaus. Deze typen bronnen verschillen duidelijk wat betreft inhoudelijke focus en 
aanpak bij het in beeld brengen van het fenomeen E-commerce. 

�	 Voor de nationale en internationale statistische bureaus geldt dat ze veelal – een enkele 
uitzondering daargelaten – nog geen statistieken beschikbaar hebben waarin aspecten van E-
commerce gebruik worden gemeten. Belangrijke organen als OECD en EUROSTAT zitten wel in 
het voorbereidingstraject hiervoor. Zeker voor internationale vergelijkingen wordt het ontbreken 
van een uniforme meetlat momenteel node gemist. 

�	 Universiteiten doen wel onderzoek naar aspecten van E-commerce. Ze missen op een enkele 
gunstige uitzondering na (cf. Kehoe et al., 1998) de snelheid en de middelen (en wellicht het 
directe belang) om marktonderzoek naar E-commerce te verrichten of anderszins uitgebreid stil te 
staan bij meting van het verschijnsel E-commerce. 

�	 Vooral de marktonderzoeksbureaus hebben zich gestort op E-commerce marktonderzoek. Ook 
hier domineren de Amerikaanse bureaus, zeker als het gaat om landenoverstijgende 
voorspellingen. De Nederlandse marktonderzoeksbureaus (Heliview, Pro Active) doen echter niet 
per definitie onder voor hun Amerikaanse equivalenten. De meeste bureaus bestrijken lang niet 
alle aspecten van het fenomeen E-commerce en besteden relatief weinig aandacht aan de gevolgen 
van E-commerce voor bedrijfsprocessen en verhoudingen tussen actoren in de waardeketen.  

�	 Managementadviesbureaus doen op beperkte schaal marktonderzoek naar E-commerce. Daarbij 
wordt meer gefocust op aspecten zoals motivatie, te behalen voordelen, barrières en verandering 
van bedrijfsprocessen. Echter, de marktonderzoeken lijken vooral te fungeren als middel om in 
contact te komen met potentiële toepassers van E-commerce. 

Belangrijk is dat de studies onderling sterk verschillen in de manier waarop met cijfermateriaal wordt 
omgesprongen. Marktonderzoeksbureaus lijken meer geneigd om een onderzoek uit te voeren en de 
resultaten tamelijk clean (‘rechte tellingen’) weer te geven. In de onderzoeken van met name de 
adviesbureaus daarentegen lijken cijfers met name te worden gebruikt om meer kwalitatieve 
boodschappen te onderstrepen.  

2.2 	Gehanteerde definities 

In de definities die worden gehanteerd in verschillende E-commerce studies, zijn drie basistypen te 
onderscheiden, te weten: 
1.	 Brede definities van E-commerce waarin expliciet rekening wordt gehouden met niet op 

internet gebaseerde vormen van E-commerce zoals (traditionele) EDI. 
2.	 Definities die vooral gericht zijn op het uiteenrafelen van de opeenvolgende stappen of stadia 

in en rond E-commerce transacties.  
3.	 Definities waarin E-commerce welhaast gelijkgesteld wordt met Internet Commerce, veelal 

sterk gefocust op toepassingen voor consumenten.  

Verschil in nauwkeurigheid van de gehanteerde E-commerce definities is aangemerkt als een 
belangrijke verklaring voor geconstateerde verschillen in met name marktprognoses. Uiteraard 
verschillen studies in breedte en coverage. Niettemin dreigt al snel een Babylonische spraakverwarring 

10 



zodra E-commerce definities ter sprake komen. Enkele bronnen van verwarring: 

�	 Het onderscheid tussen Business-to-Business en Business-to-Consumers wordt vaak, maar niet 
altijd consequent gehanteerd. Een aantal studies hanteert dit onderscheid niet of slechts impliciet. 
Slechts bij uitzondering wordt E-commerce toepassingen meegenomen in relatie tot de overheid 
van zowel bedrijven als burgers. Hierbij speelt ook een rol dat deze transacties moeilijk in geld 
zijn te waarderen. 

�	 De mate waarin naast open netwerken ook gesloten netwerken (veelal EDI, maar niet per definitie) 
worden afgedekt. 

�	 Onduidelijkheid in hoeverre E-commerce gebruikers (vraagperspectief) en E-commerce 
aanbieders (dienstverleners, maar ook organisaties die E-commerce actief inzetten voor het aanbod 
van producten en diensten) worden onderscheiden. Veelal lijken beide perspectieven door elkaar 
heen te lopen. 

�	 De stappen die in het E-commerce proces worden onderscheiden. De vraag is met name: wanneer 
wordt een elektronische handeling aangemerkt als E-commerce en welke waarde wordt daaraan 
toegekend? Moet een elektronische oriëntatie op een product of dienst in combinatie met een 
aankoop off-line en een betaling langs elektronische weg gerekend worden tot E-commerce? Hoe 
moet de waarde van een financiële elektronische handeling worden bepaald: op basis van de 
waarde van het onderliggende goed of dienst, of meer? 

�	 In hoeverre worden combinatievormen met traditionele elektronische communicatiemiddelen 
(bijvoorbeeld fax, telefoon) inbegrepen en toegerekend aan met E-commerce gegeneerde omzet? 

�	 In hoeverre moet bij de definiëring van E-commerce worden geanticipeerd op geheel nieuwe 
vormen van E-commerce en bijbehorende business models en bedrijfstakstructuren, bijvoorbeeld 
de omzet van electronic communities? 

2.3 Ontwikkeling van E-commerce 

In een ‘confrontatieanalyse’ zijn de geselecteerde studies vergeleken op basis van de informatie en 
inzichten die zij bieden omtrent de (potentiële) toepassing van E-commerce. Daarbij zijn drie 
categorieën indicatoren onderscheiden: 

1.	 Indicatoren die betrekking hebben op voorwaarden of basiscondities voor toepassing van E-
commerce (toegankelijkheids- of readiness-indicatoren). Hierbij gaat het om zaken als 
toegankelijkheid of bereik van Internet, gebruikersprofielen, motieven voor gebruik of niet
gebruik. 

2.	 Indicatoren die daadwerkelijke toepassing van E-commerce in beeld trachten te brengen 
(intensiteits- of intensity-indicatoren). Denk hierbij aan: gebruikscijfers; typen toepassingen; de 
‘breedte’ of het aantal processtappen die langs elektronische weg worden uitgevoerd; 
adoptiepatronen uitgesplitst naar producten, landen, sectoren; en gerealiseerde en verwachte 
marktgroei voor E-commerce. 

3.	 Indicatoren die effecten of implicaties van toepassing van E-commerce meten (impact 
indicatoren). Daarbij is een onderscheid te maken naar effecten op de interne bedrijfsvoering of 
bedrijfsprocessen, effecten op ketenrelaties alsmede de ruimere socio-economische, juridische en 
maatschappelijke implicaties van toepassing van E-commerce. Hiertoe behoren ook de meting van 
barrières voor toepassing van E-commerce.  
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II VOORSPELDE GROEICIJFERS VERSCHILLEN PER BRON 

Tekstkader I toonde al dat de verschillende marktstudies onverminderd hoge groeiverwachtingen 
presenteren als het gaat om de ontwikkeling van de markt voor E-commerce. Daarbij moet worden 
aangetekend dat de groeiverwachtingen per bron sterk uiteenlopen. Onderstaande figuren – afkomstig 
van het Amerikaanse bureau eMarketer (1998) dat zich toelegt op deze bronvergelijkingen – 
illustreren deze verschillen. De voorspellingen hebben betrekking op de Amerikaanse E-commerce 
markt (Business-to-Business plus Business-to-Consumer).  

Figuur II-1. Bronvergelijking: E-commerce omzetten voor 1997 en 2000 
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Figuur II-2. Bronvergelijking: web-gerelateerde advertentie-uitgaven voor 1997 en 2000 

Bron: eMarketer, 1998, p. 74-76. 
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In het onderzoek is verder vastgesteld dat de verschillende bronnen ook aanzienlijk uiteenlopen in het 
beeld dat geschetst wordt van de ontwikkeling van E-commerce. De volgende factoren spelen onder 
meer een rol bij deze verschillen.  

�	 De mate waarin bedrijven, huishoudens en individuen toegang hebben tot Internet of anderszins E-
commerce applicaties kunnen gebruiken en de mate waarin daadwerkelijk van deze mogelijkheden 
wordt gebruik gemaakt. Zo koopt een beperkt deel van de consumenten met toegang tot Internet 
daadwerkelijk on-line. Hetzelfde gaat op voor bedrijven. Toegang impliceert niet automatisch dat 
wordt gebruik gemaakt van E-commerce, hetzij actief (als aanbieder van goederen en diensten on
line) dan wel passief (het aankopen van goederen en diensten on-line). 

�	 Een aanzienlijk deel van de onderzoeken heeft betrekking op geavanceerde gebruikers. Het is niet 
met zekerheid te zeggen dat de gebruiks- en gedragspatronen voor deze groepen ook automatisch 
van toepassing zullen zijn op de veel bredere groep van volgers. 

�	 Producten verschillen onderling in hun geschiktheid om elektronisch te worden verhandeld. 
Software, informatie en muziek kunnen gemakkelijk elektronisch worden gedistribueerd. Dat geldt 
niet voor fysieke goederen. In hoge mate gestandaardiseerde producten laten zich gemakkelijker 
elektronisch verhandelen dan in hoge mate cliëntspecifieke producten of producten waarbij sprake 
is van een onderhandelingsproces tussen koper en verkoper. In het laatste geval kan de oriëntatie 
op het productaanbod wel elektronisch, maar de feitelijke aankoop niet. Met dergelijke verschillen 
moet men rekening houden bij generalisaties omtrent potentieel voor E-commerce toepassingen 
over de volle breedte van de economie. 

�	 Sectoren zijn naar hun aard meer of minder geschikt om gebruik te maken van de mogelijkheden 
van E-commerce. Overigens zullen er ook hele sectoren en individuele partijen binnen sectoren 
zijn die geboden kansen niet zullen benutten. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor landen. 

�	 Vooralsnog lijken de effecten van het gebruik van E-commerce toepassingen op interne 
bedrijfsprocessen beperkt. De invoeringsproblematiek kan voor volgers meer voeten in aarde 
hebben dan nu in de verschillende optimistische marktscenario’s wellicht wordt aangenomen. 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de vereiste herstructurering van complete bedrijfstakken en 
waardeketens. 

�	 De verschillende marktvoorspellingen wijzen weliswaar op barrières die doorvoering van E-
commerce op brede schaal in de weg lijken te staan. Maar onduidelijk is in hoeverre met name de 
optimistische marktvoorspellingen hiermee rekening houden. 

2.4 Gehanteerde methoden 

In methodisch opzicht valt er op een groot aantal rapporten het nodige af te dingen. Veel onderzoek 
voldoet niet aan de norm van goed marktonderzoek. Niet zelden wordt tegen de basisregels van goed 
statistisch onderzoek gezondigd op aspecten als steekproeftrekking, response rate, non-response 
analyse, validering, basis voor extrapolatie, koppeling aan macrogegevens en controleerbaarheid van 
de gehanteerde werkwijze. 

Voorts maakt de opeenstapeling van de verschillende onzekerheden (gebrekkige definitie * 
onzekerheid * verwachting * foutenmarge * extrapolatie voor X jaar) de marktvoorspellingen in veel 
onderzoeken speculatief. Dit wordt in een aantal onderzoeken nog eens versterkt door het feit dat 
(bewust of onbewust) wordt gewerkt met niet-representatieve groepen van respondenten en de 
(vooralsnog) beperkte continuïteit van veel onderzoek. Door dit laatste ontbreken meerdere metingen 
op basis waarvan een verantwoorde extrapolatie mogelijk is.  
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Opmerkelijk is verder dat de feitelijke data-analyse beperkt is. Slechts in beperkte mate worden de in 
de onderzoeken gegenereerde data gebruikt voor een bredere analyse en interpretatie van het fenomeen 
E-commerce. 

14 



3. HOE ZOU JE E-COMMERCE IDEALITER METEN?  

3.1 Doelstelling E-commerce monitor 

Alvorens in te gaan op de vormgeving van een E-commerce monitor, is het van belang stil te staan bij 
de doelen die worden nagestreefd met de opzet van een dergelijke monitor. Twee vragen zijn daarbij 
van belang: 
1. Waarom willen we meten? 
2. Wat willen en kunnen we meten? 

De eerste vraag (waarom meten) lijkt overbodig, maar het is goed om er even bij stil te staan. Zouden 
we over tien jaar nog steeds deze vraag hebben naar de omvang en betekenis van E-commerce? Willen 
we het fenomeen E-commerce meten of is het eigenlijke doel meer inzicht te verkrijgen in de 
drijvende krachten achter de netwerkeconomie? Partijen die op dit moment E-commerce meten (of 
daarin geïnteresseerd zijn) doen dat vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende 
bedoelingen. Zo zijn beleidsmakers geïnteresseerd in agendering5 van een belangrijk onderwerp met 
wellicht grote (ook beleidsmatige) consequenties. Immers, beleidsmakers willen groei stimuleren, 
bewustwording rond E-commerce bevorderen, barrières opsporen, impact meten, en als het even kan 
internationaal benchmarken. Ondernemingen zelf hebben niet direct baat bij meting van het fenomeen 
E-commerce. Wel gebruiken zij marktonderzoek en statistieken om marktkansen te identificeren, op 
de hoogte te raken van best practices en investeringsbeslissingen te nemen ten aanzien van E-
commerce.  

Een vanuit het Ministerie van Economische Zaken te initiëren E-commerce monitor zou ons inziens de 
ambitie moeten hebben inzicht te verschaffen in het ontwikkelingsstadium, de feitelijke diffusie en 
mogelijke barrières en effecten (en daarmee ook aanknopingspunten voor beleid) van E-commerce. 
Daarmee zou de monitor ook een belangrijke rol kunnen spelen in het vergroten van de 
bewustwording van het belang en impact van E-commerce. Tevens zou een E-commerce monitor 
inzicht kunnen verschaffen in de betekenis van grootschalige toepassing van E-commerce voor 
veranderingen in de zich ontplooiende digitale economie (macroniveau), in waardeketens 
(mesoniveau) en in bedrijfsprocessen (microniveau). Een belangrijk effect is ook dat de basis wordt 
gecreëerd voor vergelijking van de ontwikkeling van E-commerce tussen landen.  

De tweede vraag (wat willen we en wat kunnen we meten) verwijst naar de problematiek van de 
realiseerbaarheid van eenmaal gestelde doelen. Het liefste zouden we alle aspecten van E-commerce 
meetbaar en zichtbaar willen maken, maar in de praktijk is dat lang niet altijd te realiseren. Een 
voorbeeld is wellicht het meten van het belang van E-commerce. In onderzoek wordt veel geschermd 
met omzetten of transactievolumes die via E-commerce zijn gerealiseerd. Dat zijn de onderliggende 
waarden die via E-commerce toepassingen worden verhandeld. Maar wat zeggen die 
transactievolumes nu eigenlijk? Wat te denken van dubbeltellingen in de vorm van leveringen tussen 
bedrijven onderling? Zou een indicatie van de toegevoegde waarde en daarmee van de 
welvaartscreatie die voortvloeit uit toepassing van E-commerce niet veel relevanter zijn6? Daar komt 
bij dat heel veel niet meetbaar is. Waardetoevoeging vindt niet alleen plaats door afzonderlijke 
bedrijven, maar kan ook tot stand komen in netwerken en in de relaties tussen actoren in die 
netwerken. 

5 Of in de woorden van Richard Hawkins: “Policy makers want big numbers and thus use broad definitions”. 
6 E-commerce is feitelijk een combinatie van een proces- en een productinnovatie (doing old things better so you 
can do new things). Het heeft een besparend element (efficiencywinst, minder  transactiekosten) en het heeft iets 
nieuws in zich (nieuwe diensten). Eigenlijk moet de waarde van E-commerce in beide aspecten uitgedrukt 
worden (waarde van besparingen, waarde van nieuwe diensten). De economische betekenis van E-commerce zou 
idealiter uitgedrukt moeten worden in termen van toegevoegde waarde en vervolgens als percentage van het 
BNP, ergo het netto resultaat van toepassing van E-commerce. Dit vergt een diepgaand inzicht in de 
toegevoegde waarde per transactie, de bereikte besparingen en een waardering van de waarde van de nieuwe 
diensten (die oude diensten vervangen) en is derhalve hooguit een doel voor de (middel)lange termijn. 
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Wat pretentieus kunnen we het ultieme doel van een E-commerce monitor omschrijven als het in kaart 
brengen van de contouren van de digitale economie in al haar verschijningsvormen. Een doel op 
middellange termijn kan zijn het vaststellen van de toegevoegde waarde die gerealiseerd wordt door 
het inzetten van ICT in transactieprocessen. Op korte termijn gaat het echter vooral om inzicht in de 
penetratie en verspreiding van E-commerce in het bedrijfsleven. Daarmee kunnen antwoorden worden 
gegeven op vragen als:  
� In welke sectoren worden elektronische transacties afgesloten en op welke wijze? 
� Wie profiteert er van (MKB of grote bedrijven)?  
� Wat zijn de daarmee gemoeide omzetten? 
� Welke bedrijfsfuncties of schakels in de waardeketen verlopen elektronisch? 
� Waar is er sprake van nieuwe (intermediaire) activiteiten? 
� Waar verdwijnen schakels? 
� Welke barrières c.q. enablers manifesteren zich? 
� Wat zijn de implicaties voor bedrijfsprocessen? 
� Wat zijn de implicaties voor consumenten? 

Naar ons idee gaat voor de meting van E-commerce de metafoor van de ijsberg op (zie figuur 1): 
alleen het topje is zichtbaar (penetratie en verspreiding in bepaalde sectoren), maar de beschouwer 
weet dat het merendeel van de ijsberg (de digitale economie) zich onder water bevindt. We kunnen dit 
topje redelijk in beeld brengen, maar we zullen ons aanzienlijk meer moeten inspannen om een beter 
inzicht te verkrijgen in de onderliggende ijsklomp. Het is derhalve van belang om de monitor als een 
flexibel instrument en dus als een instrument-in-ontwikkeling te zien. Sommige delen kunnen van het 
begin af aan kwantitatief gemeten worden (korte termijn indicatoren), andere delen zullen 
aanvankelijk noodgedwongen op een meer kwalitatieve wijze in beeld moeten worden gebracht7 of pas 
later gekwantificeerd (lange termijn indicatoren). 

Indicatoren voor een digitale economie 

Penetratie en diffusie van 
E-commerce 

in economische sectoren 

Bepalen toegevoegde 
waarde ICT in transactieprocessen 

Figuur 1. E-commerce als topje van de digitale economie ijsberg  

7 Overigens is het evolutionair karakter van een meetapparaat vaker vertoond, denk aan het voortschrijdend 
inzicht rond de meting van R&D – bijvoorbeeld blijkend uit de Frascati Manual. 
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3.2 Vijf dimensies voor meting van E-commerce 

Uit de verschillende studies naar E-commerce – en de wijze waarop E-commerce wordt gedefinieerd 
en geconceptualiseerd – blijkt dat verschillende dimensies van belang zijn voor de conceptualisering 
van E-commerce. We introduceren eerst de individuele dimensies alvorens deze te combineren in een 
conceptueel model (in 3.3). De volgende vijf dimensies zijn te onderscheiden: 
� Dimensie 1: actoren of  marktpartijen en relaties 
� Dimensie 2: producten  
� Dimensie 3: processen binnen de waardeketen  
� Dimensie 4: technologie 
� Dimensie 5: fasen in het adoptieproces van E-commerce. 

Dimensie 1: Actoren 

Diverse typen actoren kunnen gebruik maken van E-commerce: bedrijven (B=business), consumenten 
(C=consumers) en overheden (A=administration)8. De actoren zijn actief op een aantal E-commerce 
deelmarkten bij het uitwisselen van goederen en diensten (tabel 1).  

Tabel 1. E-commerce deelmarkten en enkele voorbeelden 

A – A Elektronische bestelling van een uitdraai uit het kadaster door gemeentelijke dienst tegen betaling 
A – B Vergunning aanvragen (leges verschuldigd) 
A – C Paspoort aanvragen 
B – B Elektronisch bestellen van een product, intermediaire diensten: elektronische veilinghuizen, Trusted 

Third Parties 
B – A Elektronische Heerendiensten, overheidsinkoop 
B – C On-line boekhandel 
C – C Veiling voor particulieren 

De omvang van de B – B deelmarkt is veruit het grootst, naar schatting 70 à 85 % van de totale E-
commerce markt. De verhouding B – B tot B – C wordt geschat op 70 - 30. Het marktsegment 
Bedrijfsleven – Overheid (B – A) vertoont sterke gelijkenis met B – B zolang het gaat om de 
elektronische aanschaf van goederen en diensten door overheidsorganisaties ten behoeve van hun 
eigen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan financiële diensten, zakelijke reizen, computers of andere 
kantoorbenodigdheden. Deze markt verschilt niet wezenlijk van de B – B markt en kan derhalve 
relatief eenvoudig in de monitor worden meegenomen. De marktsegmenten Overheid – Overheid (A – 
A), en Overheid – Burger (A – C) zijn zeker niet onbelangrijk, maar hebben een ander karakter. Zo is 
niet altijd sprake van commerciële transacties. Hoe kan bijvoorbeeld de waarde worden 
gekwantificeerd van de gegevensuitwisseling op het gebied van de sociale zekerheid tussen 
uitvoeringsinstellingen? Hetzelfde geldt voor de waarde van een elektronische belastingaangifte of een 
elektronische aanvraag voor een bouwvergunning. Overigens zijn de scheidslijnen tussen de actoren 
niet absoluut; ze vervagen bovendien.  

Dimensie 2: Producten 

Een tweede dimensie houdt verband met productkenmerken die een product meer of minder geschikt 
maken voor E-commerce. In de eerste plaats wordt in veel E-commerce studies onderscheid gemaakt 
tussen tangibles en intangibles: tastbare, fysieke, materiële producten versus niet-tastbare, immateriële 
producten (software, muziek, informatie, adviezen). Voor immateriële producten geldt dat ze veelal 
eenvoudig te verhandelen en af te leveren zijn via elektronische netwerken.  

8 In zekere zin zouden naast consumenten ook burgers (burgerconsultatie) en werknemers (denk aan 
gedistribueerd teamwork, telewerk toepassingen) gezien kunnen worden als relevante categorieën. Vooralsnog is 
hiervan afgezien omdat geen sprake is van commerciële transacties; de waardebepaling van dergelijke 
toepassingen is welhaast nog moeilijker dan van commerciële transacties. 
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Maar ook andere kenmerken van producten maken een product meer of minder geschikt voor E-
commerce. Homogene producten waarvan de kwaliteit en kenmerken vrij constant zijn, laten zich 
eenvoudiger via elektronische marktplaatsen verhandelen dan producten die heterogeen zijn in vorm 
of kwaliteit. De specificiteit van een product maakt of een product geschikt is voor E-commerce9. 

Ook de mate waarin producten moeten worden ondersteund door aanvullende informatie is een 
onderscheidend kenmerk. Standaardproducten vereisen doorgaans minder ondersteunende informatie 
dan producten die uniek en complex van aard zijn. Indien complexe informatie moet worden geboden, 
zijn de bijbehorende producten ook minder geschikt voor E-commerce (Bouwman, 1997). 

Dimensie 3: Processen binnen de waardeketen 

Veel van de bedrijfsfuncties of stappen die samen de waardeketen van een bedrijf vormen, kunnen in 
principe langs elektronische weg worden afgehandeld. Waar het gaat om het interactieproces (als deel 
van de waardeketen) zijn afzonderlijke stappen te onderscheiden. In relatie tot E-commerce worden 
veelal de volgende vijf stappen onderscheiden: 

1.	 Informatieverzameling: het kan daarbij gaan om het inwinnen langs elektronische weg van 
informatie over de betreffende organisatie of over het productaanbod, een specifiek product of de 
prijs daarvan. Vooral Internet blijkt zich nu al te ontwikkelen tot een belangrijk informatiekanaal 
voor aankopen, ook voor producten die uiteindelijk niet langs elektronische weg worden 
aangekocht. De hieruit voortvloeiende transparantie van markten kan van invloed zijn op de 
prijsvorming op deelmarkten. Standaard producten als CD’s kunnen bijvoorbeeld in prijs dalen.  

2.	 Opdrachtverlening / aankoop (orderproces). Deze stap heeft daadwerkelijk de 
transactiecomponent in zich en wordt het meest geassocieerd met E-commerce. Het gaat daarbij 
om het direct elektronisch bestellen (bijvoorbeeld door een HTML formulier in te vullen) of om 
het indirect elektronisch bestellen of aankopen, bijvoorbeeld door over te gaan op aankoop op 
basis van elektronisch aangereikte informatie in de vorm van een e-mail adres, een telefoon- of 
faxnummer of zelfs adres, zonder dat er sprake is van een face-to-face ontmoeting. 

3.	 Uitlevering (fullfilment). Bepaalde producten (intangibles) kunnen in toenemende mate ook langs 
elektronische weg worden uitgeleverd, denk aan informatieproducten, toegang tot databases, maar 
ook software, muziek en gokdiensten. Of er kan sprake zijn van elektronische order tracking en 
tracing. Wie via DHL een pakket verstuurt kan nu al via Internet achterhalen waar het pakket zich 
bevindt. 

4.	 Betaling: het afsluiten van de (on-line) transactie. Het gaat daarbij om vormen van on-line 
betaling, bijvoorbeeld met gebruikmaking van elektronisch bankieren, Trusted Third Parties 
(TTP’s) of credit cards.  

5.	 Klantenondersteuning (after-sales service). Klanten kunnen in toenemende mate langs 
elektronische weg worden ondersteund bij het gebruik van producten, bijvoorbeeld via 
elektronische helpdesks of andere vormen van client support systemen. 

De mate waarin schakels of stappen langs elektronische weg worden afgehandeld varieert sterk. Er 
zijn producten waarvoor geldt dat alle hier onderscheiden vijf stappen langs elektronische weg worden 
afgehandeld (bijvoorbeeld opzoeken, aankopen, uitleveren, betalen en leveren van additionele 
informatie bij een rapport). Ook zijn er producten waarvoor geldt dat slechts de betaling langs 

9 Vormen van specificiteit zijn bijvoorbeeld plaatsspecificiteit (het product is consumeerbaar op een vastgestelde 
plaats), fysieke specificiteit (bijvoorbeeld een CAD-CAM-programma dat slechts gekoppeld kan worden aan een 
mal van een bepaald product), persoonsgebonden specificiteit (bijvoorbeeld kennis en deskundigheid van een 
bepaald persoon), en tijdsgebonden specificiteit (bijvoorbeeld de houdbaarheid van een product). 
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elektronische weg plaatsvindt of waar alleen sprake is van on-line informatievergaring en de feitelijke 
aankoop off-line gebeurt (bijvoorbeeld door een bezoek aan een winkel).  

Om E-commerce meetbaar te maken moet ons inziens idealiter voor elk van de vijf stappen worden 
vastgesteld in hoeverre deze langs elektronische weg plaatsvindt. We gaan er echter van uit dat een 
dergelijke detaillering niet meteen vanaf de start van de monitor mogelijk is. Om die reden is het 
zinvol een minimumeis vast te stellen waaraan tenminste moet worden voldaan om nog te kunnen 
spreken van E-commerce. Die minimumeis zou ons inziens moeten luiden dat tenminste sprake is van 
opdrachtverlening / aankoop langs elektronische weg. De transactie is het hart van de waardeketen, 
waaromheen de andere stappen in de waardeketen zijn opgebouwd. Dit kan worden gezien als het ene 
uiteinde van het E-commerce continuüm, ofwel E-commerce in enge zin. Aan het andere uiteinde van 
het continuüm staat een zeer uitgebreide vorm van E-commerce, namelijk een toepassing waarbij alle 
vijf de onderscheiden stappen in de waardeketen langs elektronische weg worden afgehandeld. In de 
praktijk bestaan vele tussenvormen waarbij slechts enkele stappen verlopen langs elektronische weg.  

Op korte termijn kan alleen de stap van opdrachtverlening / aankoop worden uitgevraagd om een 
grove indicatie te kunnen geven van de omvang van E-commerce. Op langere termijn kunnen meer 
uitgebreide of meer gedifferentieerde definities van E-commerce worden gehanteerd. Die houden 
rekening met de mate waarin ook eventuele andere stappen in de waardeketen langs elektronische weg 
plaatsvinden. 

Wij zijn ons ervan bewust dat zo in een enkel extreem geval een sterk ‘geëlektronificeerde’ 
waardeketen niet wordt aangemerkt als E-commerce – bijvoorbeeld een waardeketen waarin alle 
stappen langs elektronische weg plaatshebben, met uitzondering van de feitelijke aankoopactie.  

Dimensie 4: Technologie 

E-commerce is niet een zuiver technologisch fenomeen. Wel speelt technologie een belangrijke 
faciliterende rol. Om die reden is technologie ook één van de dimensies in het conceptueel model dat 
wij hanteren. In de verschillende definities wordt bij technologie verwezen naar elektronische 
netwerken, hardware en software die transacties mogelijk maken. Bij elektronische netwerken gaat het 
om de combinatie van een infrastructuur (een fysiek netwerk van kabels of radioverbindingen waarop 
randapparatuur is aangesloten, bijvoorbeeld twisted pair, coax-kabel, glasvezel, ether), een 
transportdienst (mobiele telefonie, kabel, datacommunicatie of Internet) en de toepassing (informatie-, 
communicatie- of transactietoepassingen, bijvoorbeeld WWW, E-mail, FTP, EDI, elektronisch 
bankieren, etc.). Het kan zowel gaan om openbare als private netwerken.  

De keuze voor een specifieke technologie is een veelgebruikt criterium om bepaalde vormen van E-
commerce uit te sluiten of juist mee te nemen. Vooral een aantal marktonderzoeksbureaus vullen E-
commerce in de praktijk in als Internet Commerce. Hierdoor worden eventuele andere platforms voor 
E-commerce (niet op Internet gebaseerde platforms zoals EDI) op voorhand uitgesloten. Ook zien we 
verschillen in de mate waarin E-commerce toepassingen worden gecombineerd met andere digitale en 
analoge diensten zoals e-mail, fax, telefoon en brieven. 

Wij gaan er vooralsnog van uit dat er sprake is van E-commerce, indien producten en diensten via 
interactieve randapparatuur en netwerken worden besteld; het bestellen moet ICT-ondersteund zijn, wil 
sprake zijn van E-commerce. We zijn voorstander van deze technologieonafhankelijke definitie van E-
commerce om de mogelijke opkomst van nieuwe platforms voor E-commerce toepassingen 
(bijvoorbeeld UMTS) niet op voorhand uit te sluiten. 

Dimensie 5:  Fase in adoptieproces (tijdsdimensie) 

Als vijfde dimensie stellen wij voor indicatoren te introduceren die ingaan op de fase van het adoptie- 
en diffusieproces van E-commerce. Zeker indien de toepassing van E-commerce in een land of sector 
nog aan het begin van de diffusiecurve staat, is het belangrijk te weten welke gebruikers (individuen, 
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huishoudens, bedrijven, sectoren) wel en welke (nog) niet gebruik maken van E-commerce. Dit niet in 
de laatste plaats om eventuele versnellers en barrières tijdig te kunnen opsporen. Afhankelijk van de 
fase van het adoptie- en diffusieproces waarin E-commerce verkeert, komen dan indicatoren van een 
bepaald type in beeld. Zo zal de nadruk in de beginfase van E-commerce sterker liggen op readiness 
indicatoren (bijvoorbeeld het aantal Internet aansluitingen met een modem, het aantal huishoudens on
line, de demografische kenmerken van gebruikers, etc.). Bij bredere implementatie van E-commerce 
toepassingen ontstaat vervolgens een sterkere behoefte aan informatie die iets zegt over de aard en 
intensiteit van het gebruik (intensity indicatoren zoals E-commerce gerelateerde omzet, het aantal 
transacties, typen elektronisch aangekochte producten en verschillen in adoptiesnelheid). Tenslotte zal 
bij werkelijk grootschalige toepassing van E-commerce steeds vaker behoefte ontstaan aan impact 
indicatoren die inzicht verschaffen in de veranderingen die E-commerce teweeg brengt in economie en 
samenleving als geheel. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om verandering in waardeketens en 
waardesystemen, concurrentiepatronen, veranderingen in sectorstructuur, prijsontwikkeling van 
producten, nieuwe markten en consequenties voor de arbeidsorganisatie. Figuur 2, waarin we de S-
curve enigszins ongebruikelijk hanteren, illustreert deze ontwikkeling. 
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Figuur 2. Fasen in de adoptie van E-commerce en bijbehorende indicatoren  

III KOOPGEDRAG VAN E-COMMERCE GEBRUIKERS 

Een onderwerp dat uitgebreid is onderzocht in de geselecteerde marktstudies is het feitelijk 
koopgedrag. Marketeers zijn uiteraard geïnteresseerd in zaken als aankoopbedragen, wie de aankopen 
doet en welke relatie bestaat tussen ervaring op Internet een koopgedrag. De volgende drie tabellen 
gaan daar nader op in. 
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Figuur III-1. Webbestedingen over de afgelopen zes maanden 
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Bron: Kehoe (GVU), 1998, pag. 33. 

Tabel III-2. Zakelijke en privé aankopen in de afgelopen twee weken. 
Zakelijke aankopen Privé aankopen 

Aantal aankopen in 2 weken Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw 
0 84 84 85 71 71 67 
1 10 10 7 20 20 21 
2 3 3 4 6 6 6 
3 1 1 0 2 2 2 
4 0 0 0 0 0 0 

5 of meer 1 0 3 1 1 4 
Totaal 100 100 100 100 100 100 

Bron: Pro Active, 1998, pag. 12 en 13. 

Tabel III-3. Zakelijke en privébestedingen via Internet in Nederland. 
Zakelijke bestellingen Privé bestellingen 

Totaalbedrag bestelling Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw 
1-25 7 7 5 9 9 10 

26-50 10 10 6 17 18 14 
51-100 14 15 10 24 24 26 

101-200 12 12 11 15 16 7 
201-500 13 14 7 8 8 6 
501-750 3 2 6 2 2 0 

751-1000 3 3 1 1 1 0 
1001+ 9 7 23 3 1 10 

Weigering 30 30 31 22 21 26 
Totaal 100 100 100 100 100 100 

Bron: Pro Active, 1998, pag. 14. 

3.3 Conceptueel model voor meting van E-commerce  

In de vorige paragraaf onderscheidden we de dimensies: actoren, producten, processen binnen de 
waardeketen, technologie en tijd. De drie eerstgenoemde dimensies kunnen tegen elkaar worden 
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uitgezet (figuur 3). De aldus ontstane kubus kan op het niveau van de individuele onderneming, op het 
niveau van een bedrijfssector of zelfs voor een product of productgroep worden ingevuld. Zo biedt 
deze inzicht in de mate waarin E-commerce wordt toegepast. Conform de enge definitie van E-
commerce (zie 3.2) dient het bestel- of aankoopproces elektronisch te verlopen om van E-commerce te 
kunnen spreken. Dit is in de kubus met de kleur geel weergegeven. 

Figuur 3. 	 Kubus ter bepaling van E-commerce toepassingen per deelmarkt, stappen in de 
waardeketen en producten 

Type producten 
tangibles - intangibles

informatie-intensief, 

       informatie-lean


Actoren 
BB


BC


BA


CA


Processen 

Informatie  Bestelen  Fulfilment Betaling After Sales 

N.B. De gele band weerspiegelt de minimumeis die is gesteld om van E-commerce te kunnen spreken. 

Bij wijze van voorbeeld is in figuur 4 voor verschillende actoren en productgroepen aangegeven welke 
delen elektronisch (de schuin gearceerde delen) verlopen en welke (nog) niet langs elektronische weg 
worden afgehandeld. Volgens de hiervoor geïntroduceerde definitie zou bijvoorbeeld in de 
onderstaande kubus alleen rij 1 en 2 (BB en BC) als E-commerce worden aangemerkt (geel
gearceerd). De overige twee rijen (BA en CA) verlopen ook in enige mate elektronisch (gearceerde 
delen), maar voldoen niet aan de minimumeis dat tenminste sprake moet zijn van een elektronisch 
geplaatste order of aankoop. Om die reden zouden ze volgens de hier geïntroduceerde systematiek niet 
worden aangemerkt als E-commerce in enge zin. 

De wijze waarop E-commerce wordt aangewend in verschillende organisaties, sectoren (de optelsom 
van individuele bedrijven in die bedrijfstak), product en productgroepen, en zelfs landen (de optelsom 
van de verschillende sectoren), alsmede de snelheid van adoptie kunnen aanzienlijke verschillen 
vertonen. De gegevens van individuele bedrijven kunnen worden geaggregeerd naar verschillende 
analyseniveaus, inclusief dat van Nederland als geheel. Dat laatste zou ook de mogelijkheid bieden tot 
internationale benchmarking. 

Wanneer we tenslotte figuur 4 combineren met het in 3.1 geïntroduceerde ‘ijsbergmodel’ ontstaat een 
conceptueel model dat bruikbaar is als basis voor dataverzameling op het gebied van E-commerce in 
Nederland (figuur 5). Duidelijk is dat bij aanvang van de meting de inspanningen zich vooral zullen 
moeten concentreren op de basisindicatoren die deels al voorhanden zijn (bijvoorbeeld bij het CBS, 
zie de master list in 4.3) en overwegend betrekking hebben op de voorwaarden, de potentie voor en 
het daadwerkelijk gebruik van E-commerce. Op het niveau hieronder bevinden zich de indicatoren die 
nog geïmplementeerd of ontwikkeld moeten worden, bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe 
indicatoren met betrekking tot de digitale economie.  
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Figuur 4. 	 Matrix voor scoren van E-commerce toepassingen per deelmarkt en stappen in de 
value chain. 

Type producten 
tangibles - intangibles 
informatie-intensief, 

informatie-lean 

Actoren 
BB 

BC 

BA 

CA 

Processen 

Informatie Bestellen Fulfilment Betaling After Sales 

N.B. Gearceerd =on-line, rest = off-line. 

Op de onderste twee niveaus gaat het in eerste instantie om inzicht in de doorwerking van de diverse 
aspecten van E-commerce toepassing in de Nederlandse economie. Dat betekent veelal kwalitatief / 
experimenteel onderzoek naar specifieke thema’s van de digitale economie in wording. Ook kan het 
gaan om het formuleren van mogelijke indicatoren die kans maken zich te ontwikkelen tot 
standaardindicatoren voor meting van E-commerce c.q. de digitale economie. 
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Figuur 5.	 Conceptueel model voor een Nederlandse E-commerce monitor 
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IV INTERNETGEBRUIK ALS VOORWAARDE VOOR E-COMMERCE 


Ook al is E-commerce breder dan alleen transacties op Internet, toch is het aantal aansluitingen op 
Internet een zeer belangrijke indicator (readiness indicator – in termen van het conceptueel model) om 
de ontwikkeling van E-commerce te kunnen bepalen. In het onderstaande zijn twee tabellen 
opgenomen die slaan op respectievelijk het Internetgebruik wereldwijd en de ontwikkeling van het 
Internetgebruik in Nederland. 

Figuur IV-1. Ontwikkeling van het aantal Internetgebruikers 

Bron: eMarketer, 1998, pag. 26. 
N.B. De gepresenteerde cijfers geven het aantal gebruikers aan het einde van elk jaar aan. 
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Figuur IV-2. Ontwikkeling van internetgebruik in Nederland 
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Bron: Pro Active, 1998, pag. 10. 

3.4 	 Definiëring van E-commerce 

In het actieplan Electronic Commerce van het Ministerie van Economische Zaken wordt E-commerce 
heel ruim omschreven als “alle zakelijke handelingen die op elektronische wijze worden uitgevoerd ter 
verbetering van de efficiency en effectiviteit van markt en bedrijfsprocessen” (1998, p. 7). Strikt 
geredeneerd houdt dit in dat elk zakelijk telefoongesprek, faxgebruik of gebruik van een elektronische 
infrastructuur dat aan genoemde criteria voldoet, ‘meetelt’ als E-commerce. De omschrijving voldoet 
voor beleidsdoeleinden, maar om meting van E-commerce mogelijk te maken is op een aantal aspecten 
een duidelijker afbakening en inperking wenselijk.  

In 2.2 hebben we al drie typen definities onderscheiden zoals die worden gehanteerd in de 
verschillende marktstudies, te weten: 
1.	 Brede definities van E-commerce waarin expliciet rekening wordt gehouden met niet op 

Internet gebaseerde vormen van E-commerce zoals (traditionele) EDI. 
2.	 Definities die vooral gericht zijn op het uiteenrafelen van de opeenvolgende stappen of stadia 

in en rond E-commerce transacties.  
3.	 Definities waarin E-commerce welhaast wordt gelijkgesteld met Internet Commerce, veelal 

sterk gefocust op toepassingen voor consumenten.  

Bij gebrek aan een algemeen aanvaarde, internationaal gebruikte definitie, kiezen we voor een 
definitie die aansluit op het in 3.3 gepresenteerde model. Daarbij moeten we een afweging maken 
tussen nauwe definities die zijn toegesneden op meting van de omvang van het verschijnsel E-
commerce enerzijds (‘er moet een bedrag op geplakt kunnen worden’) en ruimere definities die meer 
recht doen aan het complexe en dynamische verschijnsel E-commerce.  

25 



Indien we kiezen voor een flexibele definiëring is geen keuze nodig, zolang duidelijk is of er sprake is 
van E-commerce in nauwe of in ruime zin. Wij verstaan onder E-commerce in ruime zin: het 
afhandelen van (onderdelen van) transacties (informatie inwinnen, plaatsen bestelling / bevestigen van 
orders, uitlevering van elektronische producten, betaling, ondersteuning van cliënten) tussen 
marktpartijen (ondernemingen, consumenten, overheden) via elektronische infrastructuren (open/ 
gesloten). Aan E-commerce in enge zin voegen we de volgende voorwaarde toe: producten moeten 
tenminste elektronisch worden aangekocht of besteld en het moet gaan om interacties tussen 
ondernemingen en/of ondernemingen en consumenten (daarbij inbegrepen overheidsorganisaties die 
langs elektronische weg goederen en diensten aanschaffen voor het eigen functioneren). Deze 
definities zijn ons inziens voldoende concreet voor statistici10 en marktonderzoekers, zijn 
technologieneutraal (en daarmee toekomstvaster) en laten een eventuele verdere uitbreiding of nadere 
toekomstige specificatie toe. 

V. NIET ALLE PRODUCTEN LENEN ZICH VOOR E-COMMERCE  

Een ander onderwerp dat uitgebreid is onderzocht in de diverse marktstudies is het soort aankopen. In 
het onderstaande wordt nader ingegaan op de producten en diensten die zich mogen verheugen in de 
warme belangstelling van de klant. 

Tabel V-1. Ontwikkeling van het aantal gebruikers dat aankopen doet via Internet voor een 
aantal productcategorieën. 

Purchase category Eighth survey (%) Ninth survey (%) % Change 
Investments 10.4 14.7 41 
Hardware < 50$ 17.4 31.0 78 
Hardware > 50$ 20.3 33.0 62 
Travel arrangements 26.1 36.0 38 
Software > 50$ 23.2 38.0 64 
Music CDs / Tapes 29.5 38.3 96 
Software < 50$ 29.8 50.0 68 
Books / magazines 29.9 51.0 70 
Bron: Kehoe (GVU), 1998, pag. 31. 

10 Wij zijn ons ervan bewust dat statistici ook overeenstemming moeten bereiken op het niveau van basisvragen 
en basisbegrippen, zeker met het oog op internationale vergelijkbaarheid. Zo is bijvoorbeeld de definitie van een 
huishouden of een bedrijf niet automatisch in alle landen hetzelfde. 
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Figuur V-2. Percentage Amerikaanse huishoudens dat on-line producten heeft aangekocht, voor 
een aantal productcategorieën. 

Bron: Ernst & Young, 1999, pag. 13. 

Tabel V-3. Aandeel van via internet aangeschafte producten, in categorieën, naar zakelijke en 
privé-afnemers in Nederland, 1998, in % 

Zakelijk Privé 
Aankoopcategorie  Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw 
Software 39 42 19 23 26 6 
Hardware 8 9 2 6 7 1 
Boeken 4 4 4 21 22 12 
Muziek/beeld (audio/video) 21 21 19 19 18 25 
(kans)spelen of spelletjes 2 2 0 1 1 0 
Kleding 1 1 0 4 3 4 
Bloemen en cadeaus 1 1 3 2 1 5 
Kruidenierswaren 0 0 0 0 0 1 
Duurzame goederen 1 1 1 1 1 2 
Apparatuur (bruin- en witgoed) 1 1 2 1 1 1 
Reisboeken 1 1 0 3 2 3 
Reserveren van toegangskaarten 1 1 2 4 2 11 
Aanschaf van bepaalde diensten 2 2 5 2 2 2 
Cursussen en opleidingen 2 2 5 1 1 1 
Abonnementen 2 2 5 3 3 5 
Andere bestelling 13 9 2 11 9 21 
Totaal 100 100 100 100 100 100 
Bron: Pro Active, 1998, pag. 16 en 17. 
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4. 	 EEN PRAKTISCHE BOUWTEKENING VOOR EEN E-COMMERCE 
MONITOR 

In het voorgaande hebben we allereerst E-commerce geplaatst in de context van de digitale economie. 
Vervolgens is een overzicht gegeven van de stand van zaken op het gebied van E-commerce. In 
hoofdstuk 3 is ingegaan op de vraag hoe E-commerce idealiter gemeten zou moeten worden; daarbij is 
een conceptueel model en een operationele definitie gepresenteerd. In dit hoofdstuk wordt daarop 
voortgebouwd door elementen aan te dragen voor de bouwtekening van een Nederlandse E-commerce 
monitor. We besteden aandacht aan de voornaamste methodische en praktische aspecten bij een nieuw 
op te zetten E-commerce monitor (4.1 resp. 4.2). In het afsluitende deel van dit hoofdstuk wordt de 
feitelijke bouwtekening voor de monitor in de vorm van een groslijst (master list) van te meten 
indicatoren gepresenteerd. 

4.1 	 Methodische aspecten van E-commerce meting 

Bij het daadwerkelijk vormgeven van een Nederlandse E-commerce monitor spelen de volgende 
methodische aspecten: 
A. Modulaire opbouw monitor (ingroeimodel) 
B. Onderscheid aanbod- en vraagperspectief 
C. Balans prospectief en longitudinaal onderzoek 
D. Omzetmeting E-commerce 
E. Representativiteit sectoren 
F. Internationale benchmarking en aansluitingsmogelijkheden. 

A. Modulaire opbouw 

Zoals al aangegeven kan bij een E-commerce monitor onmogelijk worden gestart met een set 
eenvoudige, betrouwbare en gevalideerde indicatoren. Daarvoor is E-commerce als verschijnsel en de 
meting daarvan nog te jong en te weinig ontwikkeld. Een modulaire opbouw van de monitor ligt voor 
de hand. 

In eerste instantie dient een basisset van indicatoren voor feitelijke ontwikkelingen van E-commerce 
zich toe te spitsen op twee deelmarkten, namelijk de B – B en de B – C deelmarkten van E-commerce. 
Een deel van de vast te stellen indicatoren is reeds vastgelegd door organisaties als het CBS. Deze 
indicatoren kunnen worden aangevuld met indicatoren zoals hierna voorgesteld (4.3).  

Zodra de basisset van indicatoren beschikbaar is, kan geleidelijk worden gedacht aan de meting van 
complexer variabelen en de ontwikkeling van nieuwe variabelen. Wellicht kan dit op basis van meer 
kwalitatieve thematische studies naar belangrijke aspecten van toepassing van E-commerce. Het gaat 
dan om readiness-, intensity- en impact-indicatoren. Men kan overwegen om case onderzoek te doen 
(of cases te verzamelen) bij vooroplopende bedrijven. Of om best practices en succesvolle 
businessmodellen in kaart te brengen in specifieke sectoren en deze informatie terug te vertalen naar 
inzichten voor de monitor. Belangrijk is dat niet of lastig te kwantificeren elementen niet bij voorbaat 
worden uitgesloten. 

Tenslotte moeten de indicatoren met betrekking tot E-commerce een doorkijkje bieden op de digitale 
economie in wording (zie figuur 6). 
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Figuur 6. Beschikbare en te ontwikkelen indicatoren 
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B. Aanbod- en vraagperspectief (eenheid van analyse)  

Een belangrijk onderscheid bij de meting van E-commerce is dat tussen het aanbieders- en 
gebruikersperspectief. We kunnen dit als volgt illustreren. Een automaterialenhandel die voor zijn 
inkoop gebruik maakt van E-commerce door een lijst in te vullen op een website van een toeleverende 
groothandel (en eventueel ook andere stappen in de waardeketen elektronisch afhandelt) gebruikt een 
E-commerce toepassing van de leverancier. Een dergelijke toepassing kan worden aangemerkt als een 
passieve gebruiksvorm van E-commerce.  

Er is sprake van het actief aanbieden van E–commerce, indien dezelfde automaterialenhandel aan 
consumenten of garagehouders zelf actief de mogelijkheid biedt om materialen elektronisch te 
bestellen, daartoe de benodigde E-commerce software installeert, en eventueel (front en/of back-office) 
bedrijfsprocessen aanpast. Wanneer men de handelaar vraagt naar het belang van E-commerce voor 
zijn bedrijf, moeten beide perspectieven worden onderscheiden. Deze dubbelrol kan vooral worden 
gevonden bij bedrijven. Men ziet de dubbelrol slechts in bescheiden mate bij consumenten: die bieden 
(vooralsnog) weinig producten tegen betaling langs elektronische weg aan.  

Van belang is om aandacht te besteden aan zowel front-office als back-office processen. Voordelen van 
E-commerce worden mogelijk niet gerealiseerd doordat back-office processen onvoldoende op elkaar 
en op front-office processen zijn afgestemd. Denk daarbij aan parallelle processen die in de financiële 
dienstverlening veelvuldig voorkomen en die benutting van efficiencyvoordelen in de weg staan.  

C. Evenwicht tussen prospectief en longitudinaal onderzoek 

Veel van het huidige E-commerce onderzoek is gericht op voorspelling van de marktomvang in de 
nabije toekomst. Dergelijke voorspellingen dienen met name om het belang (of de 
onontkoombaarheid) van E-commerce te onderstrepen. Na verloop van tijd mag verwacht worden dat 
voldoende marktpartijen daadwerkelijk met E-commerce aan de slag zijn gegaan en dat awareness 
rond het thema E-commerce niet perse door middel van prospectief onderzoek hoeft plaats te vinden. 
Veel belangrijker is het dan inzicht te hebben in de snelheid waarmee E-commerce doordringt in 
economische processen, voor welke processen dat het geval is, tot welke aanpassingen in 
bedrijfsprocessen dit aanleiding geeft, etc. Naar onze mening is investeren in de opbouw van een 
tijdreeks om die reden van minstens even groot – zo niet groter – belang. Gezien het huidige 
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ontwikkelingstempo van E-commerce heeft een halfjaarlijkse meting in combinatie met onderzoek 
naar best practices van E-commerce, en (op termijn) internationale benchmarking onze voorkeur. Het 
belang van de gewenste periodiciteit dient afgewogen te worden tegen toenemende administratieve 
lastendruk die gepaard gaat met frequente meting. Wanneer E-commerce zich op termijn verder heeft 
ontwikkeld, is te overwegen de periodiciteit nader aan te passen.  

Overigens is niet gezegd dat een keuze voor meer longitudinaal onderzoek de awareness-functie van 
de monitor in de weg staat. Integendeel, indien bedrijven en organisaties een reëel inzicht kan worden 
geboden in de snelheid en effecten van toepassing van E-commerce dan zal dit ook in de voorlichtende 
sfeer meer effect sorteren dan het herhaaldelijk wijzen op mogelijk te realiseren omzetten met E-
commerce.  

D. Omzetmeting van E-commerce 

Het belang en de betekenis van E-commerce kan worden aangegeven met omzetten gerealiseerd met 
E-commerce als meeteenheid. Daarbij kan de waarde van onderliggende diensten of goederen als 
maatstaf worden genomen. Een dergelijke indicator zal zeker onderdeel uit moeten maken van de set 
van basisindicatoren. Met nadruk stellen we dat een dergelijke maatstaf slechts een zeer grove 
indicatie geeft van de waarde die E-commerce werkelijk toevoegt. Indien alleen het verkoopkanaal 
wordt gedigitaliseerd zal de toegevoegde waarde immers beperkt zijn. Als geheel nieuwe diensten 
mogelijk worden of grote besparingen kunnen worden bereikt door toepassing van E-commerce zal de 
gegenereerde extra toegevoegde waarde aanzienlijk hoger kunnen liggen. Dergelijke nuances vereisen 
een meer verfijnde indicatoren die in het web van economische transacties nauwkeurig de toegevoegde 
waarde van E-commerce meten. Dergelijke indicatoren of goede proxies daarvoor zijn momenteel 
(nog) niet beschikbaar. 

E. Representativiteit van sectoren 

Om een reële inschatting te kunnen maken van het belang en adoptie van E-commerce in Nederland is 
representativiteit van te onderzoeken sectoren een eerste vereiste. Zeker in de aanvangsfase – als de E-
commerce monitor nog niet de hele economie afdekt – zullen koplopers en achterblijvers in gelijke 
mate moeten worden opgenomen in de monitor en in de verschillende E-commerce deelmarkten 
vertegenwoordigd moeten zijn.  

F. Internationale benchmarking en aansluitingsmogelijkheden 

Om de positie van Nederland ten opzichte van concurrerende economieën reëel te kunnen inschatten 
kan het nuttig zijn de ontwikkeling van E-commerce en de toepassing ervan internationaal te 
vergelijken. Bij gebrek aan uniforme definities en aanpakken, en derhalve aan statistieken is 
internationale vergelijking nu nog slechts zeer beperkt mogelijk. Figuur 7 laat zien hoe verschillende 
landen volgens Forrester zijn gepositioneerd in termen van een te verwachten grootschalige doorbraak 
van E-commerce (N.B. De verticale as representeert geen rangorde, de figuur moet enkel van links 
naar rechts worden gelezen).  
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Figuur 7. Verschillen tussen landen op basis van het verwachte jaar van doorbraak op grote 
schaal van E-commerce 
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Bron: Forrester 

Internationale benchmarking zou naar ons inzien in de aanvangsfase van de Nederlandse E-commerce 
monitor geen absolute prioriteit verdienen. Internationale benchmarking is niet alleen bewerkelijk, 
maar ook tijdrovend en tamelijk duur (alleen al gezien de sterk uitgebreide dataverzameling). Daar 
komt bij dat vergelijking slechts op enkele basisindicatoren kan worden gebaseerd. Indien er al sprake 
is van benchmarking zou vergelijking met vooroplopende landen (tenminste VS, Canada, Finland en 
andere Scandinavische landen, Duitsland, VK) de voorkeur verdienen. Wellicht dat internationale 
benchmarking op het niveau van sectoren – gezien de verschillen in sectorstructuur tussen landen – of 
economische clusters zelfs meer inzicht biedt. In alle gevallen zijn vergelijkbare statistieken vereist.  

Bij het ontwerp van de Nederlandse E-commerce monitor dient zo goed mogelijk gelet te worden op 
internationale aansluitmogelijkheden. Zeker voor de set van basisindicatoren is het van belang dat ze 
zo goed mogelijk parallel lopen met vooral supranationale initiatieven van organisaties zoals OECD 
en Europese Commissie (inclusief EITO en EUROSTAT).  

VI TOEPASSING VAN E-COMMERCE VERSCHILT PER BEDRIJFSFUNCTIE 

Waar in het vorige tekstkader werd ingegaan op verschillen tussen producten, komen nu verschillen in 
toepasbaarheid van E-commerce voor bedrijfsfuncties aan bod. Bedrijfsfuncties variëren van het 
bieden van elektronische informatie tot het elektronisch uitleveren van producten. In onderstaande 
tabellen worden verschillen in bedrijfsfuncties afgezet tegen respectievelijk branchetype en 
grootteklasse. 
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Tabel VI-1. Het gebruik van internet als medium, eind 2000, naar branchetype. 
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Informatie organisatie aanbieden 72 59 74 69 75 70 68 74 60 54 50 83 
Informatie producten/diensten 
aanbieden 

74 47 69 63 69 65 67 75 56 26 58 83 

Mogelijkheid producten/diensten 
aanbieden 

43 10 20 29 39 17 28 32 11 4 4 28 

Gebruik betalingen 15 5 6 22 15 5 11 12 7 2 0 20 
Levering producten diensten 23 2 19 26 20 12 18 29 7 7 6 35 
Informatie organisaties opvragen 82 76 74 89 83 68 93 78 83 70 85 78 
Informatie producten/diensten 
opvragen 

82 68 72 77 77 65 94 77 83 47 81 73 

Producten/diensten bestellen 43 29 32 44 45 18 42 36 26 23 34 37 
Doen van betalingen 21 11 16 28 21 5 14 14 14 6 20 28 
Laten leveren producten/diensten 26 16 30 40 29 8 13 27 18 11 30 34 
Bron: Heliview, 1999, pag. 58-67. 
N.B. Percentages zijn op basis van het aantal vestigingen dat verwacht eind 2000 een 

internetaansluiting te hebben (maximumscenario). 

Tabel VI-2. Het gebruik van internet als medium, eind 2000, naar bedrijfsgrootte. 
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Informatie organisatie aanbieden 65 70 63 76 93 85 
Informatie producten/diensten aanbieden 58 60 63 69 89 86 
Mogelijkheid producten/diensten aanbieden 23 27 26 34 36 28 
Gebruik betalingen 12 12 11 12 9 15 
Levering producten diensten 19 18 17 26 14 33 
Informatie organisaties opvragen 19 18 17 26 14 33 
Informatie producten/diensten opvragen 80 82 76 81 87 92 
Producten/diensten bestellen 70 73 75 80 91 92 
Doen van betalingen 33 43 34 35 48 50 
Laten leveren producten/diensten 16 21 13 10 23 32 
Bron: Heliview, 1999, pag. 58-67. 
N.B. Percentages zijn op basis van het aantal vestigingen dat verwacht eind 2000 een 

internetaansluiting te hebben (maximumscenario). 
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4.2 Praktische aspecten van E-commerce meting  

Naast de genoemde methodische aspecten dient bij het ontwerp ook rekening te worden gehouden met 
een aantal – niet onbelangrijke – overwegingen van meer praktische of organisatorische aard: 
G.	 Make or buy overwegingen bij samenstelling monitor. 
H.	 Beheersstructuur. 
I.	 Vereiste middelen. 

G. ‘Make or buy’ 

De opbouw van een Nederlandse E-commerce monitor impliceert niet automatisch de ontwikkeling 
van een compleet nieuwe set van statistieken die tegen hoge kosten en wellicht pas met de nodige 
vertraging beschikbaar komt. Zeker gezien de dynamische ontwikkeling van E-commerce is het zaak 
maximaal gebruik te maken van beschikbaar datamateriaal (mits van voldoende kwaliteit) en alleen 
waar geen goed datamateriaal beschikbaar is aanvullend kwantitatief onderzoek uit te voeren. Ook 
moet optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare expertise van verschillende organisaties. 
In ons onderzoek hebben we vastgesteld dat sommige organisaties – waaronder het CBS en ook de 
Consumentenbond – in dat opzicht een bijzondere positie innemen.  

H. Beheersstructuur  

Op basis van ons onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat in Nederland geen partij aanwezig 
is die alle kennis en vaardigheden in huis heeft om de E-commerce monitor in zijn geheel voor zijn 
rekening te nemen. Om te profiteren van de kennis die reeds in de markt is opgebouwd menen wij dat 
de constructie van een consortium voor de ontwikkeling van de Nederlandse E-commerce monitor de 
voorkeur verdient. Een dergelijk consortium zou de taak moeten meekrijgen om tenminste twee maal 
per jaar de monitor te doen verschijnen en deze binnen een termijn van omstreeks 1,5 jaar uit te 
bouwen tot een volwaardig meetinstrument van E-commerce.  

Wij voorzien de volgende rollen in een dergelijk consortium: 
�	 Een expliciete regisseur, die optreedt als beheerder van de ‘master list’ van indicatoren (zie 4.3), 

de ontwikkeling van de E-commerce monitor inhoudelijk aanstuurt, als beheerder van het 
projectbudget in staat is te komen tot een zinvolle werkverdeling tussen de verschillende 
consortiumleden. 

�	 Een adviesraad die toeziet op de wetenschappelijke kwaliteit en de praktische bruikbaarheid van 
de E-commerce monitor. 

�	 Een hoofduitvoerder van eventueel nieuw te entameren onderzoek, die toegang heeft tot een breed 
scala van basisstatistieken en ook de aansluiting kan bevorderen bij internationaal te ontwikkelen 
datasets. 

�	 Toeleveranciers van data op deelterreinen (bijvoorbeeld marktonderzoekbureaus)11. 
�	 Toeleveranciers van kwalitatieve case studies, nieuwe business cases en ontwikkeling van 

indicatoren op het terrein van E-commerce of de digitale economie (wetenschappelijke 
instellingen en instituten). 

�	 Partijen voor (secundaire en geavanceerde) analyse en interpretatie van de data gericht op 
modelvorming (wetenschappelijke instellingen en instituten); en 

�	 Verspreider van de resultaten van de E–commerce monitor (platform met voorlichtende taak). 

Het is goed voorstelbaar dat enkele van de hier genoemde rollen kunnen worden gecombineerd door 
een van de actoren. 

11 Naast de eerdergenoemde marktonderzoeksbureaus moet ook gedacht worden aan een organisatie als de 
Consumentenbond. 
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I. Vereiste middelen 

Het is wellicht wat prematuur nu al een indicatie te geven van de kostprijs van een E-commerce 
Monitor in de bovengeschetste vorm. De werkelijke prijs zal mede afhangen van de bereidheid van 
verschillende partijen om beschikbare stukken werk tegen een redelijke vergoeding in te brengen. 
Verschillende aanbieders in de markt verzamelen nu al gegevens over Internetgebruik en E-commerce, 
zowel voor consumenten als bedrijven. Dergelijke gegevens zouden nader toe te snijden zijn op een 
Nederlandse E-commerce monitor en daarin inpasbaar zijn. Het is echter niet te verwachten dat 
dergelijke cijfers zonder meer – zonder enige vorm van aanpassing of bewerking – in de monitor op te 
nemen zijn. Het is reëel ervan uit te gaan dat met aanpassing en/of bewerking de nodige middelen 
gemoeid zullen zijn. 

Andere variabelen die van invloed zullen zijn op de benodigde middelen zijn onder meer: 
� De (verlangde) mate van dekking van sectoren 
� De behoefte aan benchmarking met andere landen 
� De gewenste periodiciteit 
� De omvang van gebruikte panels 
� De (gewenste) snelheid waarmee de basismonitor uitgroeit tot een volwaardige monitor 
� De ruimte voor meer risicovol onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe indicatoren 
� De mate van publiciteit en wijze van beschikbaarstelling (aan wie, in welke vorm; elektronisch?). 

Zodra duidelijker wordt welke keuzes worden gemaakt op het gebied van de inrichting van de 
Nederlandse E-commerce monitor verdient het aanbeveling de financiële consequenties van de 
verschillende keuzes gedetailleerd door te rekenen. Daarbij zou overigens rekening gehouden moeten 
worden met mogelijke medefinanciering door andere ministeries (dan het Ministerie van Economische 
Zaken) en organisaties die gebaat kunnen zijn bij meer inzicht in de ontwikkeling van E-commerce. 
Duidelijk is dat het verkrijgen van een hoogfrequente set van basisindicatoren die geleidelijk aan 
wordt uitgebreid, een gezamenlijke krachts- en financiële inspanning vergt.  

VII E-COMMERCE POTENTIEEL VERSCHILT PER BEDRIJFSSECTOR 

In dit laatste tekstkader wordt nader ingegaan op de verschillen tussen sectoren op het gebied van 
toepasbaarheid en ontwikkelingstempo van E-commerce. Tabel VII-1 geeft een indruk van kansen en 
bedreigingen voor de verschillende bedrijfstakken, tabel VII-2 geeft een indruk van inschattingen van 
managers uit verschillende landen op het punt van mogelijk leidende en volgende sectoren. 
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Tabel VII-1. Hoe Internet naar verwachting bestaande bedrijfstakken beïnvloedt: winnaars, 
verliezers en gelijkspelers. 

Winners Losers Mixed results 
Advertising Bars Airlines 

Automated banking / finance Direct Mail Entertainment / attractions 
Computers / electronics Greeting cards Auto 

Exporting Newspapers Construction 
Gardening Paper Healthcare 
Housing Printing / duplication Hotels 

Intelligent home appliances Priority mail Information workers 
ISP’s Radio Office equipment 

Language training / translation Social clubs Public schools 
Legal services Television Real estate 

Movers Trend Magazines Telecommunications 
Private schools Urban and suburban areas Travel 

Rural communities 
Programming / software 

Shipping 
Take-out food 

Web TV / Satellite 
Bron: ActivMedia, 1998, pag. III-1/2. 

Tabel VII-2. Bedrijfssectoren die naar verwachting het voortouw nemen in de ontwikkeling van E-
commerce 

Total France Germany Italy NL Spain Sweden UK Ireland US 
Retail banking 45% 39% 33% 51% 50% 41% 43% 46% 42% 67% 
Commercial banking 40% 45% 15% 43% 44% 41% 41% 28% 53% 57% 
Retail 28% 24% 30% 9% 25% 49% 27% 23% 17% 63% 
Travel 22% 34% 15% 23% 11% 27% 22% 8% 17% 50% 
Telecoms equipment 22% 29% 12% 43% 8% 24% 27% 8% 6% 50% 
Mail order 22% 55% 27% 23% 6% 27% 11% 3% 6% 43% 
Telcos / PTTs 20% 18% 3% 66% 8% 41% 8% - 6% 37% 
Consumer electronic 20% 18% 15% 49% 11% 22% 24% 3% 6% 40% 
Media & entertainment 20% 24% 9% 31% 6% 27% 27% 10% - 50% 
Insurance 18% 24% 6% 26% 19% 22% 14% 5% 14% 40% 
Capital markets 16% 13% 9% 17% 19% 11% 24% 5% 3% 43% 
Automotive 10% 8% 15% 3% 3% 8% 5% 8% 3% 43% 
Utilities 9% 18% - 11% 8% 22% - - - 27% 
Pharmaceuticals 7% 5% 3% 23% - 8% 3% 3% 3% 20% 
Bron : Cullum (Andersen Consulting), 1998, pag. 56. 

4.3 Master list met te meten indicatoren 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk presenteren we een master list van indicatoren die naar ons oordeel 
moeten worden opgenomen in een Nederlandse E-commerce monitor (tabel 2). Een weloverwogen 
selectie kan op korte termijn – indien beschikbaarheid een criterium is – resulteren in een eerste, zo 
men wil nulmeting van de Nederlandse E-commerce monitor. Het overzicht borduurt nadrukkelijk 
voort op het gepresenteerde conceptuele model en de onderscheiden dimensies (zie 3.2 en 3.3). 
Onderscheid is gemaakt naar typen indicatoren (readiness, intensity en impact indicatoren). Ook is per 
indicator aangegeven in hoeverre deze aansluit bij de dimensies technologie, actor / deelmarkt, proces 
/ waardeketen, of product. Voor bedrijven is een onderscheid aangebracht tussen vraag- en 
aanbodkant. Tenslotte is nagegaan welke indicatoren bij voorkeur in aanmerking komen voor 
internationale benchmarking (kolom “INT”) en in hoeverre de betreffende indicator nu al door het 
CBS kan worden afgedekt (kolom “CBS”).  
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Tabel 2. Master list: indicatoren voor de E-commerce monitor  

DIMENSIE INDICATOR OMSCHRIJVING INT. CBS 

1. CONSUMENT Readiness (potentie/voorwaarden) 
Actor Socio-demografische 

variabelen 
Leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, werkzaam 
in…, gezinssamenstelling 

* Ja 

Technologie PC huishouden Huishoudens in bezit van PC * Ja 

Technologie Modem huishouden Huishoudens in bezit van modem * 

Technologie Internet huishouden Huishoudens met Internet aansluiting * Ja 

Technologie Overig randapparatuur Beschikbaarheid van andere app. In het huishouden 
waarmee transacties. Mogelijk zijn: dig. TV, GSM 

* 

Proces Gebruiksmotieven Motieven voor gebruik van het Internet 

Proces Gebruik Internet Verdeling van tijdsbesteding over verschillende 
functies Internet 

Ja 

Proces Obstakels Drempels om tot EC via Internet over te gaan * 

II. CONSUMENT Intensity (aard en variatie eigenlijke transacties en gebruik) 
Proces Koopgedrag: start Sinds wanneer aankopen via Internet * 

Proces Koopgedrag: infor
matieverzameling 

Wordt elektronisch informatie ingewonnen over 
product/bedrijf 

* 

Proces Koopgedrag: omvang Voor hoeveel geld on-line besteld in de afgelopen 6 
maanden 

* 

Proces 
Producten 

Koopgedrag: categorie Welke producten/diensten besteld in de afgelopen 6 
maanden 

* 

Proces 
Actoren 

Koopgedrag: branche In welke sector producten/diensten gekocht * 

Proces Koopgedrag: 
geografische dimensie 

Producten/diensten gekocht: lokaal, regionaal, 
nationaal, internationaal 

* 

Proces Levering on/off-line Leveringswijze * 

Proces Betaling on/off-line Betalingswijze * 

Proces After sales on/off line Dienstverlening na de aankoop * 

Prognose Inschatting bestedingsvolume over 6 maanden 

III. CONSUMENT Impact (veranderingen in/ tussen organisaties, alsmede andersoortige impact indicatoren) 
Proces Tevredenheid Klanttevredenheid; besparing tijd en kosten, 

toegevoegde waarde, service etc. 
Proces Herhalingsaankopen Bereidheid om opnieuw (bij dezelfde aanbieder) te 

kopen 
* 

Proces Substitutie Internetgebruik komt in de plaats  van welke andere 
activiteiten 

Proces Additioneel/meerwaar 
de 

Specifiek gebruik van Internet/EC voor nieuwe 
actviteiten (daar waar geen alternatieven via andere 
kanalen beschikbaar zijn 

I BEDRIJF Readiness (potentie/voorwaarden) 
Actor Wanneer is bedrijf opgericht? * Ja 
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Actor Omvang Aantal personeelsleden, omvang omzet * Ja 

Actor Sector In welke branche actief? * Ja 

Technologie Investeringen ICT Omvang investeringen in ICT – in relatie tot omzet * 

Technologie Aansluiting elek
tronische netwerken 

Aard en aantal aansluitingen, zowel TCP/IP als 
EDI/WAN/LAN/VPN 

* 

Technologie Faciliteiten overig Aanwezigheid en gebruik e-mail, videoconferencing, 
groupware, mobiele comm. etc. 

* Deels 

Technologie Applicaties Aanwezigheid en gebruik EDI, elektronisch 
bankieren, voorraadbeheer, klanten-database, 
overige databases, elektronische formulieren, etc. 

* Deels 

Technologie Website Aanwezigheid website en (indien ja) geboden 
functionaliteit 

* Deels 

Technologie Intra- en extranet Beschikbaarheid en gebruik intra- en extranet 

Proces Gebruiksmotieven Motieven voor gebruik elektronische netwerken 

Proces Gebruik - 
bedrijfsfuncties 

Ter ondersteuning van welke bedrijfsfuncties 
worden elektronische netwerken benut 

Ja 

Proces Obstakels Obstakels voor gebruik elektronische netwerken * Ja 

Proces Visie/attitude Visie management op belang en potentie EC 

II BEDRIJF (AANBODKANT) Intensity (aard en variatie eigenlijke transacties en gebruik) 
Proces Transactiestappen Welke transactiestappen worden elektronisch 

afgewikkeld? 
* 

Proces Koopgedrag: infor
matieverzameling 

Wordt elektronisch informatie aangeboden over 
product/bedrijf 

* 

Proces Verkoop: start Sinds wanneer verkoop via elektronische netwerken * 

Proces Verkoop: omvang Voor hoeveel geld on-line verkocht/omgezet in de 
afgelopen 6 maanden 

* 

Proces/ actoren Verkoop: categorie Welke producten/diensten verkocht in de afgelopen 
6 maanden 

* 

Proces/actoren Verkoop: aan wie? Aan welke partijen wordt verkocht? 
(B-B, B-C), 

* 

Proces Verkoop: geografisch Lokaal, regionaal, nationaal of internationaal * 

Technologie Investeringen Investeringen in hardware/software en training om 
EC aan te kunnen bieden 

Proces Advertenties Uitgaven aan on-line advertenties, zoekmachines 
etc. 

Proces Levering on/off-line Leveringswijze * 

Proces Betaling on/off-line Betalingswijze die wordt geboden * 

Proces After sales on/off line Dienstverlening na de aankoop * 

Prognose Inschatting transactievolume over 6 maanden 

II BEDRIJF (VRAAGKANT) Intensity (aard en variatie eigenlijke transacties en gebruik) 
Proces Transactiestappen Welke transactiestappen worden elektronisch 

afgewikkeld 
* 
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Technologie Faciliteiten/applicaties Via welke applicaties en faciliteiten worden deze 
stappen ondersteund 

* 

Proces Koopgedrag: start Sinds wanneer aankopen via Internet * 

Proces Koopgedrag: omvang Voor hoeveel geld on-line besteld in de afgelopen 6 
maanden 

* 

Proces Koopgedrag: categorie Welke producten/diensten besteld in de afgelopen 6 
maanden 

* 

Proces/ actor Koopgedrag: branche In welke sector producten/diensten gekocht * 

Proces Koopgedrag: 
geografisch 

In welk land producten/diensten gekocht, lokaal, 
regionaal, nationaal, internationaal 

* 

Proces Levering on/off-line Leveringswijze * 

Proces Betaling on/off-line Betalingswijze die wordt gebruikt * 

Proces After sales on/off line Dienstverlening na de aankoop * 

Prognose Inschatting bestedingsvolume over 6 maanden 

III BEDRIJF Impact (veranderingen in en tussen organisaties, alsmede andersoortige impact indicatoren) 
Actor Werkgelegenheid Verandering in werkgelegenheid, kwalitatief en 

kwantitatief 
* 

Proces Substitutie Welke bedrijfsfuncties en processen zijn/worden 
vervangen door elektronische netwerken 

Proces Toegevoegde waarde Welke toegevoegde waarde hebben elektronische 
netwerken voor de bedrijfsvoering 

Technologie Nieuwe diensten Zijn er nieuwe diensten ontwikkeld op basis van 
elektronische netwerken 

* 

Actor Nieuwe markten 
(ook geografisch) 

Zijn er nieuwe markten aangeboord 
Lokaal, regionaal, nationaal, internationaal 

* 

Proces Nieuwe business 
models 

Zijn er nieuwe rollen/marktposities ontstaan 

Generiek Concurrentie patronen Effecten op concurrentiepositie en marktstructuur 

Product Prijseffecten Heeft verandering in markttransparantie effect op de 
prijsvorming 

* 

Proces Interne bedrijfsvoering Effecten op interne keten/processen 

Proces Extern: value chain Gevolgen voor positionering in waardeketen 

 Sectoren: winners en 
losers 

Inschatting welke sectoren profiteren c.q. 
achterblijven in EC 
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

De digitale economie krijgt nu vorm. Het gaat daarbij om het realiseren van de potentie van ICT over 
de volle breedte van de economie, en om het slim anticiperen op mogelijke barrières en onverwachte 
effecten. Het gevaar is reëel dat met het huidige meetinstrumentarium de omvang en effecten van die 
opkomende digitale economie slechts ten dele in statistische termen kunnen worden ‘gevangen’. Het is 
daarom raadzaam het statistisch apparaat en de wijze van meten geleidelijk aan af te stemmen op de 
veranderende onderliggende economische structuren en processen. Wij zien het meetbaar maken van 
een verschijnsel als E-commerce dan ook vooral als een eerste opstap naar het veel omvattender doel 
van het meten van de digitale economie. Bij wijze van samenvatting hebben we de denklijn en de 
analyse die in de voorafgaande hoofdstukken aan de orde kwamen in de onderstaande 22 punten 
(conclusies, keuzes en adviezen) vervat. 

1)	 E-commerce maakt deel uit van een veelomvattend omschakelingsproces naar digitalisering van 
grote delen van de economie. Als zodanig vormt E-commerce het topje van de ijsberg: een 
verschijnsel waarvan de contouren nog maar beperkt kunnen worden overzien. Meting van E-
commerce dient derhalve gezien te worden als opstapje naar de meting van een dergelijke digitale 
economie. Op korte termijn is het zaak om de zichtbare verschijnselen te benoemen en te meten. 
Dit betekent een focus op E-commerce in enge zin en op relatief eenvoudige indicatoren. Op 
langere termijn kan E-commerce in ruimere zin en met meer geavanceerde indicatoren in beeld 
worden gebracht. 

2)	 Gezien het ontwikkelingstempo van de digitale economie verdient het aanbeveling de E-
commerce monitor eenvoudig en flexibel (modulair en uitbreidbaar) op te zetten, zowel in termen 
van definitie, conceptueel model als van indicatoren. Op termijn zal het meten van de digitale 
economie in het algemeen en E-commerce in het bijzonder opgenomen moeten worden in het 
werkprogramma van statistische bureaus zoals het CBS. 

3)	 In ruime zin is E-commerce gedefinieerd als het afhandelen van transacties (informatie inwinnen, 
plaatsen bestelling / bevestigen van orders, uitlevering van elektronische producten, betaling, 
ondersteuning van cliënten) tussen marktpartijen (ondernemingen, consumenten, overheden) via 
elektronische infrastructuren. Enger opgevat is pas sprake van E-commerce indien producten 
elektronisch worden aangekocht of besteld en dat het om een interactie moet gaan tussen 
ondernemingen onderling dan wel met consumenten; overheidsorganisaties zijn daarbij 
inbegrepen voor zover deze goederen en diensten langs elektronische weg aanschaffen voor het 
eigen functioneren).   

4)	 Met de E-commerce monitor wordt beoogt inzicht te verschaffen in het ontwikkelingsstadium en 
de feitelijke diffusie en dynamiek van E-commerce, in de mogelijke barrières en effecten, en 
daarmee ook in aanknopingspunten voor de beleidsontwikkeling. Afgeleide doelstelling zijn de 
bijdrage van de monitor aan de bewustwording omtrent het belang van E-commerce, en de creatie 
van een basis voor internationale benchmarking. 

5)	 Een Nederlandse E-commerce monitor kan zich in eerste instantie het best primair toeleggen op de 
meest ontwikkelde en meest omvangrijke deelmarkten: de business-to-business, de business-to
consumer en de business-to-administration (alleen voor zover dit ‘overheidsaanschaffingen’ 
betreft) deelmarkt.  

6)	 De monitor dient aandacht te besteden aan het type product (en de kenmerken daarvan) dat via E-
commerce verhandeld wordt. Een dergelijke focus biedt meer inzicht in het type markt dat langs 
elektronische weg te ondersteunen is. 
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7) Bij dataverzameling over E-commerce moet naar onze mening een onderscheid worden aangebracht tussen: 
a) Readiness indicatoren die de potentie of voorwaarden voor toepassing van E-commerce meten 

(bijvoorbeeld penetratie van PC’s, toegang tot relevante netwerken, etc.). 
b) Intensity indicatoren voor meting van de aard en variatie in feitelijk E-commerce gebruik 

(bijvoorbeeld type producten, welke sectoren, etc). 
c) Impact indicatoren (herinrichting bedrijfsprocessen, intermediëring en desintermediëring, 

prijsontwikkeling producten). 

8.	 De Nederlandse E-commerce monitor moet zodanig zijn ingericht dat adoptieverschillen in de 
toepassing van E-commerce tussen organisaties, sectoren, product en productgroepen en landen zo 
goed mogelijk zichtbaar worden gemaakt. 

9.	 Het verdient aanbeveling de Nederlandse E-commerce monitor modulair op te bouwen: de 
monitor dient gebaseerd te zijn op een set van zo ver mogelijk internationaal gestandaardiseerde 
basisindicatoren. Dit basispakket kan – op termijn – worden aangevuld met enkele meer 
bewerkelijke en specifieke indicatoren. Daarnaast dient de monitor ook ruimte te bieden aan de 
ontwikkeling van meer experimentele en innovatieve (blue sky) indicatoren die betrekking hebben 
op specifieke aspecten en thema’s die verband houden met specifieke kenmerken van de 
Nederlandse economie12. 

10. Met de verdere diffusie van Internet groeit ook het belang van Internet als bron voor survey- en 
panelonderzoek. Te overwegen is om tenminste een deel van de indicatoren relatief kostenefficiënt 
te verzamelen via on-line surveys c.q. intelligent agents of althans daarmee te (laten) 
experimenteren.  

11. Bij het bepalen van de mate waarin bedrijven E-commerce gebruiken zal onderscheid moeten 
worden aangebracht tussen het passief gebruik maken van E-commerce applicaties van derden en 
het actief aanbieden van E-commerce faciliteiten (daarbij rekening houdend met de afstemming 
van back- en front-office processen). 

12. Voorgesteld wordt om een panelonderzoek zowel voor consumenten als bedrijven op te zetten. 
Het eerste panel dient representatief te zijn voor de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar (in 
survey-onderzoek een gangbare grens). Het bedrijvenpanel dient representatief te zijn voor het 
Nederlands bedrijfsleven en de verschillende sectoren en grootteklassen in de juiste verhouding te 
weerspiegelen. Beide onderzoeken dienen gebruik te maken van betrouwbare en valide 
indicatoren. Validatie aan andere micro-, meso-  en macro-data dient mogelijk te zijn. De 
geschoonde database sets dienen na een periode van enige maanden beschikbaar te zijn voor 
secundaire data analyse ten behoeve van modelontwikkeling. 

13. Het verdient aanbeveling niet overwegend in marktvoorspellende statistieken te investeren maar 
veeleer in het opbouwen van een tijdreeks om adoptiepatronen van E-commerce (en eventuele 
barrières daarbij en effecten daarvan) te kunnen monitoren. Daarvoor zal vooralsnog tenminste 
twee maal per jaar de set van basisindicatoren dienen te worden uitgevraagd. Op termijn valt te 
overwegen de periodiciteit aan te passen. 

14. De waarde van via E-commerce verhandelde producten kan worden aangemerkt als een erg ruwe 
maat voor de economische betekenis van E-commerce en zou op termijn vervangen moeten 
worden door een nauwkeuriger indicator van de toegevoegde waarde van E-commerce. 

15. Het verdient aanbeveling om in de opbouwfase van de monitor in termen van de adoptie van E-
commerce zowel vooroplopende als achterblijvende (deel)sectoren op te nemen. 

12 Denk bijvoorbeeld aan E-commerce in de financiële sector; E-commerce bij Nederlandse uitgevers; de 
opkomst van nieuwe business modellen voor Internet starters; de mate waarin E-commerce aanleiding geeft tot 
verdergaande internationalisering; E-commerce binnen het overheidsdomein, etc. 
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16. Internationale aansluiting van de set van basisindicatoren is van belang om op termijn interna
tionale benchmarking tussen landen (evt. op sectoraal niveau) mogelijk te maken. Om die reden 
verdient het nadrukkelijk aanbeveling actief te participeren in de besluitvorming hierover in 
OECD- en EUROSTAT-verband. 

17. De monitor dient zicht te geven op het belang, de barrières en enablers, en de impact van E-
commerce in het Nederlandse bedrijfsleven, bij consumenten (en op termijn) van de 
overheidsorganisatie zelf alsmede van de ontwikkeling van E-commerce en de digitale economie 
in het algemeen. 

18. Een snelle opzet van de E-commerce monitor zal – naar ons oordeel – een combinatie vereisen van 
enerzijds inkopen van elementen van bestaand / lopend onderzoek (use) en anderzijds de 
uitvoering van nieuw onderzoek  (make). 

19. Voor de ontwikkeling van een Nederlandse E-commerce monitor zou het Ministerie van 
Economische Zaken – naar ons oordeel – moeten aansturen op een consortium van 
gekwalificeerde partijen dat als taak heeft om op relatief korte termijn en met een frequentie van 
twee maal per jaar een monitorstudie te  publiceren en verspreiden. Een dergelijk consortium zou 
in eerste instantie voor een periode van twee jaar financieel moeten worden ondersteund. Het 
consortium dient zodanig te zijn samengesteld dat de verschillende expertisegebieden zijn 
vertegenwoordigd; een regisseur zou een master list van indicatoren moeten beheren en het 
consortium aansturen. Daarnaast is het zinvol een adviesraad in te stellen waarin naast 
wetenschappers ook de belangrijkste ‘gebruikers’  van de monitor zijn vertegenwoordigd. 

20. Te overwegen is de E-commerce monitor halfjaarlijks te publiceren op basis van een vast 
conceptueel model, een vaste set van basisindicatoren en een wisselende thematische studie. De 
zorg voor publiciteit en verspreiding van de resultaten van de monitor moet worden opgedragen 
aan een partij die daarvoor goed is gepositioneerd en geëquipeerd. 

21. Zodra duidelijk is welke keuzes gemaakt worden bij de inrichting van een Nederlandse E-
commerce monitor verdient het aanbeveling de financiële implicaties van de verschillende 
keuzemogelijkheden gedetailleerd door te rekenen. Voor de financiering van de E-commerce 
monitor kan samenwerking gezocht worden met andere ministeries en partijen die gebaat zijn bij 
een dergelijke monitor.  

22. Een set van indicatoren voor de E-commerce monitor is opgenomen in tabel 7. Een selectie hieruit 
kan dienen als eerste basisset van een Nederlandse E-commerce Monitor. Uitgaand van een 
evolutionair model verdient het aanbeveling bij de ontwikkeling van de monitor voortdurend te 
streven naar verfijning van indicatoren en nieuwe indicatoren te ontwikkelen alsook meer 
thematische kwalitatieve studies uit te voeren. 
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