
FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKTSTUDIE

E-COMMERCE

IN FRANKRIJK



 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-commerce in 
Frankrijk 

 

 

 

April 2016 

 

 

 

 

 

 

Flanders Investment & Trade Bordeaux 
12, Cours Xavier Arnozan 

F-33000 BORDEAUX 
T: +33 (0)5 56 44 70 01 

bordeaux@fitagency.com  
www.flandersinvestmentandtrade.com  

 

 

 

 

mailto:bordeaux@fitagency.com
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/


 

E-Commerce in Frankrijk | april 2016  3 

Contents 
1 E-commerce in Frankrijk ................................................................................................................ 5 

1.1 Terminologie ............................................................................................................................... 5 

2 Marktcijfers ..................................................................................................................................... 6 

2.1 Internationale positie ................................................................................................................. 6 

2.2 De consument en zijn consumptiegedrag ............................................................................ 6 

2.3 De rol van de B2B-commerce ................................................................................................ 8 

2.4 Handelsplaatsen en de opkomst van C2C ............................................................................. 8 

2.4.1 Handelsplaatsen ................................................................................................................. 8 

2.4.2 Het aandeel C2C .................................................................................................................. 9 

3 Trends en voorspellingen ............................................................................................................... 9 

3.1 Voorspellingen ............................................................................................................................ 9 

3.2 Trends .................................................................................................................................... 10 

3.2.1 M-commerce ...................................................................................................................... 11 

3.2.2 Commerce connecté – Store to Web .............................................................................. 11 

4 Zakelijke mogelijkheden ............................................................................................................... 13 

4.1 Belangrijke sectoren ................................................................................................................. 13 

4.2 Profiel van de Franse e-winkeliers ...................................................................................... 13 

4.3 Grote spelers op de Franse markt....................................................................................... 14 

4.3.1 Cdiscount .......................................................................................................................... 15 

4.3.2 Fnac ................................................................................................................................... 15 

4.3.3 Carrefour ........................................................................................................................... 15 

4.3.4 E. Leclerc ........................................................................................................................... 15 

4.3.5 Darty .................................................................................................................................. 16 

4.3.6 Voyages SNCF .................................................................................................................... 16 

4.3.7 La Redoute ........................................................................................................................ 16 

4.3.8 Vente-privée.com .............................................................................................................. 16 

4.3.9 Leroy Merlin ...................................................................................................................... 16 

4.3.10 Boulanger ...................................................................................................................... 17 

4.3.11 Auchan .............................................................................................................................. 17 

4.3.12 Rue du Commerce ........................................................................................................ 17 

5 Wetgeving en betaling .................................................................................................................. 17 

5.1 Wetgeving.................................................................................................................................. 17 

5.2 Betaling ................................................................................................................................. 18 

6 Organisaties .................................................................................................................................. 19 

6.1 FEVAD ........................................................................................................................................ 19 



 
4  

6.2 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique .................................................. 19 

7 Beurzen en congressen ................................................................................................................ 20 

8 Bronvermelding ............................................................................................................................ 20 

 

 

  



 
E-Commerce in Frankrijk | April 2016 5 

1 E-commerce in Frankrijk 

1.1 Terminologie  

De term e-commerce verwijst naar het verhandelen van goederen, diensten en/of informatie via 

het internet. In Frankrijk kunt u ook de termen vente en ligne en commerce électronique 

tegenkomen.  

 

We onderscheiden twee types bedrijven die actief zijn in de e-commerce:  

- De ‘pure players’: bedrijven zonder fysische filialen die enkel één of meerdere webshops 

hebben. 

 

- Fysieke winkels (of ketens) die hun activiteiten uitbreiden met onlineverkoop. Dit noemt 

men ook wel de multi-channeldistributie of omni-channel indien beide logistieke ketens in 

grote mate geïntegreerd zijn. De webshops van deze winkels zorgen voor sterke 

concurrentie voor de pure players, omdat deze merken ook naambekendheid hebben 

buiten het internet.  

 

In deze paper bekijken we de drie meest voorkomende transactiemodellen binnen de e-commerce.  

- Business to Consumer: Het B2C-transactiemodel is de meest bekende vorm van e-commerce. 

Bedrijven verkopen hun diensten of producten via het internet aan particulieren. 

 

- Business to Business: Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om producten of diensten te 

kopen via het internet. B2B transacties hebben een behoorlijk aandeel in de totaalomzet 

van de e-commerce.  

 

- Consumer to Consumer: Binnen dit transactiekanaal verkopen particulieren producten of 

diensten aan andere particulieren. Het C2C-model manifesteert zich steeds duidelijker 

binnen de e-commerce, omdat de aangeboden producten vaak goedkoper zijn door de 

afwezigheid van een tussenkomende partij (die vaak een winstmarge rekent). In het 

onderdeel Handelsplaatsen (paragraaf 2.4) komen we hier in detail op terug.  
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2 Marktcijfers  

De e-commercemarkt groeit zo snel dat de jaarlijkse cijfers sterk verschillen. Deze paper is 

gebaseerd op de meest recente cijfers van FEVAD (Féderation E-commerce et Vente à Distance), die 

in januari 2016 zijn gepubliceerd. FEVAD publiceert jaarlijks een rapport, Les Chiffres clés, waarin 

de marktcijfers van het voorgaande jaar bekend worden gemaakt. Deze rapporten zijn te 

downloaden op de website www.fevad.com. Meer informatie over FEVAD vindt u in hoofdstuk 6.  

 

2.1 Internationale positie 

In 2015 heeft de e-commerce een omzet gegenereerd van maar liefst 64,9 miljard euro, wat 

neerkomt op 9% van de totale omzet van de non-food detailhandel in Frankrijk. Met deze 

totaalomzet staat Frankrijk op de derde plaats van de Europese ranglijst, na het Verenigd 

Koninkrijk en Duitsland. (FEVAD, Chiffres clés, juni 2015).  

De totale omzet uit de Franse e-commerce is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, zoals 

duidelijk in de onderstaande tabel te zien is. In 2015 is de omzet met maar liefst 14,3% gegroeid 

tegenover het voorgaande jaar.  

 

Totaalomzet e-commerce  

Jaar Omzet in €-miljard Stijging 

2015 64,9 +14,3% 

2014 56,8 +11,1% 

2013 51,1 +13,5%  

2012 45 +19.3% 

 

Op de Global Retail E-commerce Index (A.T. Kearney, 2015) die de online marktaantrekkelijkheid 

meet, staat Frankrijk op de 6e plaats. Dat is één plaats hoger dan in 2014. De Verenigde Staten 

staan op de eerste plaats, gevolgd door China, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland. België 

staat overigens op de 9e plaats van deze ranglijst, na Zuid-Korea en Rusland. De 

onlinemarktaantrekkelijkheid van de Global Retail Index is gebaseerd op verschillende factoren die 

zowel de huidige markt als het groeipotentieel evalueren. Ook het consumentengedrag en de 

digitale infrastructuur van de landen worden in de waardering meegenomen.  

 

2.2 De consument en zijn consumptiegedrag 

Net zoals de totaalomzet is ook het aantal consumenten dat via het internet koopt sterk gestegen. 

In 2015 hebben 34,7 miljoen consumenten, ofwel 79% van alle Franse internetgebruikers minimaal 

één online aankoop gedaan. Dit is een stijging van 3% tegenover het voorgaande jaar.  

 

 

 

http://www.fevad.com/
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de groei van het aantal e-consumenten in de 

afgelopen jaren.  

E-commerce consumenten 
 (FEVAD, Chiffres Clés) 

Jaar Consumenten in 
miljoenen 

% 

2015 34,7 +3% 

2014 33,8 +5 % 

2013 32,6 +4% 

2012 31 +5% 

 

Niet alleen het aantal consumenten dat via internet koopt stijgt, maar ook het totale aantal 

transacties dat door de Franse e-consumenten wordt gedaan. In 2015 werd een stijging genoteerd 

van maar liefst 19%, wat het aantal bestellingen op 835 miljoen bracht.  

 

 E-commerce transacties   
(FEVAD, Chiffres Clés) 

Jaar Transacties in 
miljoenen 

% 

2015 835 +19% 

2014 700 +15% 

2013 600 +13,5% 

 

De Franse e-consument heeft gemiddeld 23 online aankopen gedaan in 2015. Dit komt neer op 

meer dan 2 transacties per maand. Zoals u in de onderstaande tabel kunt zien, noteren we een 

duidelijk stijgende lijn in het gemiddelde aantal transacties per consument per jaar. Ook het 

totaalbedrag dat de Franse e-consument jaarlijks besteedt aan online aankopen zit in een stijgende 

lijn. Deze stijging volgt dezelfde tendens als het aantal transacties.  

 

Transacties per consument per jaar  (FEVAD, Chiffres Clés) 

Jaar Transacties % Totaalbedrag per jaar % Gemiddeld 
bedrag 

% 

2015 23 +15% €1780 +9,5% €78 -3,7% 

2014 20 +11,1% €1625 +7,2% €81 -4,1% 

2013 18 +12,5% €1515 +8,2% €84,50 -3,5% 

2012 16 +16,7% €1400 +13,8% €87,50 -2,7% 

 

Echter, ondanks het feit dat het aantal online transacties per persoon én het totale bedrag stijgen, 

daalt het gemiddelde bedrag per transactie. In 2015 gaf de onlineconsument gemiddeld €78 per 

bestelling uit: het laagste bedrag ooit gemeten.  

Deze trend laat zien dat het steeds normaler wordt om online aankopen te doen. Het gemiddelde 

bedrag dat de consument online uitgeeft komt steeds dichter bij het gemiddelde bedrag dat men 

in fysieke winkels uitgeeft.  
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2.3 De rol van de B2B-commerce  

Bij e-commerce wordt er vaak vooral gedacht aan verkoop aan particulieren (B2C), maar ook de 
B2B-verkoop neemt een belangrijk deel van de omzet voor haar rekening. De omzet van de B2B 
handel is in 2015 met maar liefst 11% gegroeid ten opzichte van 2014 (FEVAD, januari 2016). 
Bovendien neemt zowel het aantal B2B-klanten als verkopers toe. Steeds meer bedrijven doen (een 
deel van) hun aankopen via het internet en ook het aantal e-winkeliers dat verkoopt aan bedrijven 
groeit jaarlijks.  
 
Profiel van B2B-klanten:  
 
Ongeveer 4 miljoen bedrijven en éénmanszaken kopen via het internet. 95% van deze bedrijven 
zijn kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers: De zogenaamde TPE (très petites entreprises). 
Dit hoge percentage kleine bedrijven is vooral te verklaren door het grote aantal zelfstandigen dat 
aankopen doet via het internet.  
 
Wanneer we echter naar het omzetcijfer kijken, blijkt deze 95% van de klanten slechts goed voor 
17% van de gegenereerde omzet. De kleine en middelgrote bedrijven met tussen de 10 en 499 
werknemers, de zogenaamde PME (Petites et moyennes entreprises), en de grote bedrijven vormen 
de overige 5% van de klantenkring. Deze minderheid is echter verantwoordelijk voor meer dan 
80% van het omzetcijfer. Dit is te verklaren door het feit dat grote bedrijven ook online steeds 
meer massa-inkopen doen, om zo een goedkopere inkoopprijs te kunnen bekomen (Next content, 
maart 2015).  
 
Bij de voorbereiding van het aankopen van producten of diensten bekijkt maar liefst 95% van de 
aankopers de website van de leverancier. Ook catalogi worden nog altijd veel gebruikt, al geeft 
52% van de ondervraagde retailers aan steeds minder offline middelen te gebruiken. Dit bevestigt 
nogmaals het belang van een goed ingerichte webshop. 
 
Profiel van de B2B e-winkelier  
53% van de e-commercebedrijven heeft in 2015 producten of diensten verkocht aan een ander 
bedrijf. Dit is een stijging van 4% tegenover 2014. Het zijn de bedrijven die al goed geïnstalleerd 
zijn op de B2C-markt, die het meeste gebruik maken van het potentieel dat de B2B markt te bieden 
heeft. Bovendien blijkt dat voor 63% van de e-commerçanten de online aanwezigheid ook de 
offlineverkoop stimuleert (FEVAD, januari 2016). 
 
Van alle B2B verkopers heeft slechts 8% een speciale website die volledig is ingericht voor B2B 
verkoop. 45% biedt zowel B2C als B2B verkoop aan op dezelfde website.  
 

2.4 Handelsplaatsen en de opkomst van C2C 

2.4.1 Handelsplaatsen 

De handelsplaatsen (marketplaces), waar zowel B2C-, B2B- als C2C-verkoop een rol kunnen spelen, 

zijn een snel groeiend onderdeel binnen de e-commerce.  

Een handelsplaats is een onlineverkoopsplatform waar meerdere leveranciers (in het geval van B2B 

en B2C) of consumenten (bij C2C) producten of diensten kunnen aanbieden. De bezoeker van de 

marketplace kan zo eenvoudig de prijzen vergelijken. De website wordt onderhouden door een 

derde partij, die zelf dus geen diensten verkoopt. Het bedrijf rekent hier geen commissiekosten 

voor. Op handelsplaatsen vinden we verschillende verkoopmodellen terug, zoals bijvoorbeeld het 

veilingssysteem (eBay) of openbare aanbestedingen bij B2B websites.  
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Het omzetcijfer van de handelsplaatsen wordt geschat op ongeveer 3 miljard euro in 2015, wat 

ongeveer 9% van de totaalomzet van de onlinemarkt is. Dit percentage groeide met maar liefst 

46% in een jaar tijd (FEVAD, januari 2016).  

Enkele cijfers over het gebruik van handelsplaatsen in 2014: (FEVAD, chiffres clés 2015) 

- 8% van alle onlineverkoop ging via een handelsplaats. Dit is een groei met maar liefst 53% 

tegenover 2013.   

- 32% van de onlineconsumenten koopt wel eens via een handelsplaats  

- 29% van de bedrijven koopt via een handelsplaats, waarvan 62% via Amazon, 57% via eBay 

en 31% via Cdiscount.  

Enkele bekende handelsplaatsen in Frankrijk zijn:  

- B2B: www.cecif.com , www.exporimp-international.com 

- B2C: www.amazon.com ,www.ebay.com, www.iliago.com  

- C2C: www.leboncoin.fr , www.blablacar.com , www.paruvendu.fr  

 

2.4.2 Het aandeel C2C  

De meest bekende C2C-handelsplaatsen in Frankrijk is Le Bon Coin (www.leboncoin.fr). Op dit 

portaal, dat vergelijkbaar is met het Belgische Kapaza, kunnen particulieren gratis advertenties 

plaatsen om zo hun goederen te verkopen. Le Bon Coin wordt overigens ook steeds vaker door 

bedrijven gebruikt om hun producten of diensten aan te bieden. Zo is deze handelsplaats de 

afgelopen jaren uitgegroeid tot de belangrijkste advertentiesite voor de immobiliënmarkt, omdat 

particulieren hun huis direct kunnen verkopen zonder (dure) tussenkomst van een makelaar.  

In 2014 heeft 70% van de Franse bevolking producten of diensten gekocht of verkocht via een C2C-

handelsplaats. De opkomst van deze handelsplaats stuwt het omzetcijfer van de C2C-handel 

omhoog. 

3 Trends en voorspellingen 

Wat worden de nieuwe trends in de e-commerce en wat zijn de voorspellingen voor 2016?  

3.1 Voorspellingen 

E-commerce is een redelijk nieuwe sector die zeer sterk groeit. Dit maakt het moeilijk om 

voorspellingen te doen. Toch zijn er een aantal organisaties die zich hieraan wagen. FEVAD geeft 

regelmatig informatie via nieuwsberichten die op de site worden gepubliceerd. In dit hoofdstuk 

bekijken we wat er door de gespecialiseerde pers en onderzoeksbureaus wordt verwacht. 

FEVAD verwacht voor het jaar 2016 een groei van het omzetcijfer van ongeveer 10%. De 

totaalomzet van de Franse e-commerce zou zo moeten uitkomen op meer dan 70 miljard euro. 

De trend in het consumentengedrag zal zich waarschijnlijk doorzetten. Het aantal 

onlineconsumenten zal nog verder toenemen en ook de aankoopfrequentie zal volgens FEVAD 

blijven stijgen tot 1 miljard transacties per jaar. Het aantal webshops zal naar verwachting groeien 

tot ongeveer 200.000. (FEVAD, januari 2016). 

http://www.cecif.com/
http://www.exporimp-international.com/
http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
http://www.iliago.com/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.blablacar.com/
http://www.paruvendu.fr/
http://www.leboncoin.fr/
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Het marktonderzoeksbureau Xerfi waagt zich aan een verdergaande voorspelling en voorziet 

tussen 2014 en 2020 een stijging van 60% van het totale omzetcijfer van de e-commerce in 

Frankrijk. De totale omzet zou dan moeten uitkomen op 90 miljard euro per jaar en 6,5% van alle 

uitgaven per huishouden omvatten. Het verwachtte aantal e-consumenten zal in 2020 rond de 44 

miljoen liggen. U kunt de hele studie tegen betaling downloaden via onderstaande link:  

  Xerfi - L’e-commerce en France à l’horizon 20201   

  Pagina’s: 267  

  Kosten: €2900 HT  

  Te downloden via   

  www.xerfi.com/presentationetude/le-commerce-en-France-a-lhorizon-2020_4DIS43  

Volgens de voorspellingen van onderzoeks- en statistiekbureau Statista zal vooral de online 

verkoop in de kledingsector zeer sterk groeien tot 2020. De omzet zal naar verwachting omhoog 

schieten van 15 naar 25 miljard euro. De verkoop van andere producten als elektronische 

apparaten, meubels en cosmetica groeit eveneens, maar aanzienlijk minder sterk, zoals in de 

onderstaande grafiek te zien is:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Trends 

E-commerce is een jonge sector waarin veel interessante ontwikkelingen gaande zijn. In dit 

hoofdstuk kaarten we kort een aantal trends aan.  

                                                           
1 Xerfi publiceerde meerdere studies over de e-commerce, zoals:  

1. Le e-commerce BtoB (01/04/2015) 

www.xerfi.com/presentationetude/Le-e-commerce-BtoB_5DIS46  

kosten: €1600 HT 

2. Logistique et E-commerce (16/12/2015) 

www.xerfi.com/presentationetude/Logistique-et-e-commerce_5STR19  

kosten: €2900  HT 

 

http://www.xerfi.com/presentationetude/Le-e-commerce-BtoB_5DIS46
http://www.xerfi.com/presentationetude/Logistique-et-e-commerce_5STR19
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3.2.1 M-commerce 

M-commerce is de afkorting van mobile commerce: het handeldrijven via mobiele apparaten. De 

consument kan zijn aankopen doen via een applicatie op het apparaat of in een aangepaste 

internetomgeving.  

Dankzij de opkomst van smartphones en tablets is de m-commerce in de afgelopen jaren sterk 

gestegen. Zo is het omzetcijfer van de m-commerce volgens de cijfers van FEVAD (januari 2016) 

tussen 2013 en 2015 met maar liefst 53% gestegen naar 6,4 miljard euro, wat overeenkomt met 

10% van de totale e-commerceomzet. Dit was in 2014 nog maar 7%.  

In totaal hebben 4,6 miljoen Fransen al eens producten of diensten gekocht via hun smartphone 

en/of tablet. Wat koopt de Franse consument precies via zijn mobiele apparaten?  

 

 
 

3.2.2 Commerce connecté – Store to Web 

Een veelbelovende trend die inspeelt op de opkomst van de m-commerce en die is komen 

overwaaien vanuit de Verenigde Staten is de zogenaamde “commerce connecté”. Dit concept 

digitaliseert de fysieke winkels en maakt zo een link tussen de e-commerce en de retail.  

 

Wat is deze commerce connecté? 

Een commerce connecté is een soort real life webshop, een winkel zonder magazijn, waar slechts 

één item van alle artikelen in de rekken ligt. De consument kan de producten in deze showrooms 

uitkiezen en vervolgens in de winkel online bestellen via een speciaal ontwikkelde 

smartphoneapplicatie. Dit wordt ook het store-to-web principe genoemd. De bestelde producten 

worden de dag erna aan huis of in de winkel geleverd. 

De belangrijkste voordelen van de digitalisering van fysieke winkels zijn:  

- Het bedrijf heeft minder personeel nodig, omdat de medewerkers de rekken niet meer 

hoeven aan te vullen. Bij behoud van dezelfde personeelseffectief heeft het personeel meer 

tijd om de klant te informeren en te helpen om het product online te bestellen. 
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- De winkel heeft geen magazijn meer nodig, waardoor men naar kleinere lokalen kan 

verhuizen. Voor hetzelfde bedrag als een groot filiaal in de stadsrand kan met dus een 

kleine winkel in een belangrijke winkelstraat huren en zo meer consumenten aantrekken.  
 

- De consument kan de klantenmeningen over de producten bekijken wanneer hij met de 

smartphone de bestelling doorgeeft. Uit onderzoek van Altics (www.altics.fr) blijkt dat 

klanten steeds meer waarde hechten aan de beoordelingen van andere consumenten (85%)  
 

- Minder/geen verlies door diefstal 

In New York kent het concept al een groot succes en hebben verschillende merken onlangs een 

connected store geopend. Ook in Frankrijk hebben een aantal bedrijven zich op het concept 

gestort:  

Decathlon heeft in januari 2016 een connected store gelanceerd in Englos, ten oosten van Lille.  

www.decathlon.com  

Miliboo heeft een showroom met designmeubelen in het centrum van Parijs. De meubels kunnen 

via het internet worden besteld.  

www.miliboo.com  

Sephora  

www.sephora.com  

Onder de projectnaam Sephora Flash heeft de groep in oktober 2015 een eerste connected store 

geopend in hartje Parijs. In deze connected store worden extra diensten aangeboden zoals een 

beauty bar voor make-up, een selfiebar, een nagelbar en zelfs kluisjes om smartphones op te laden 

tijdens het winkelen. (Bron: Lezing Estelle Soileux, Responsable gestion de la Demande, Support et 
Flux Europe bij Sephora, 15 maart 2016, ISLI Supply Chain Forum Bordeaux)  
 

SMCP (Sandro, Maj, Claudie Pierrot)  

www.smcp.com 

De groep SMCP opent in de nabije toekomst minstens 6 connected stores in de regio Parijs die 

volgens het store-to-web principe gaan werken. De applicatie die gebruikt zal worden door de 

consumenten in de winkels is al ontwikkeld. (Bron: Lezing Rida Temcamani, head of eCommerce 
and Supply Chain IT Department bij SMCP, 15 maart 2016, ISLI Supply Chain Forum Bordeaux) 

 
Verwachtingen: 

Als deze trend zich doorzet zou dit grote veranderingen kunnen meebrengen voor de klassieke 

kleinhandel. In een studie in opdracht van Comarch ERP (www.comarch.fr) voorspelt het Parijse 

onderzoeksbureau IFOB (www.ifob.com) dat de meerderheid van de fysieke winkels in 2030 

uitgerust zal zijn met gadgets en dat de kassa’s ingeruild zullen zijn voor immateriële 

betaalsystemen.  

De ontwikkeling van smartphoneapplicaties krijgt bovendien een nieuwe commerciële dimensie. 

De applicaties die in de gedigitaliseerde winkels gebruikt gaan worden, moeten namelijk aansluiten 

op de wensen van de consument, om hem/haar uiteindelijk eenvoudiger, sneller en meer te laten 

kopen. Uit onderzoek van Extreme Sensio & Ipsos (2016) blijkt bijvoorbeeld dat 75% van de 

consumenten het interessant vinden om in real time aanbiedingen te ontvangen. 64% van de 

ondervraagden zou graag productinformatie willen raadplegen en 72% wacht op een applicatie 

die helpt bij het vinden van de producten in de winkel.  

http://www.altics.fr/
http://www.decathlon.com/
http://www.miliboo.com/
http://www.sephora.com/
http://www.smcp.com/
http://www.comarch.fr)/
http://www.ifob.com/
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4 Zakelijke mogelijkheden 

De Franse markt telt steeds meer actieve webshops. Het aantal is in 2015 met 16% gestegen tot 

meer dan 182 000. We bekijken in dit hoofdstuk welke sectoren het belangrijkste zijn voor de 

Franse e-commerce en wat de grote (Franse) spelers in de sector zijn. 

4.1 Belangrijke sectoren 

De belangrijkste sector voor de Franse e-commerce is het toerisme. Met een omzetcijfer van 18,3 
miljard euro in 2015 wordt 32% van de totaalomzet van de e-commerce ingenomen door webshops 
die vakanties en reizen aanbieden. 
 
Wat betreft aankoopfrequentie gaat de kledingsector voorop. Ondanks het feit dat de consument 
het vaakst kleding koopt via het internet, is de omzet kleiner dan in de toeristische sector: ongeveer 
5,4 miljard euro. Andere sectoren die belangrijk zijn in de omzet van de e-commerce zijn decoratie 
en uitrusting voor in huis, consumptiegoederen (via de drive service van supermarkten) en culturele 
goederen als films, boeken en (computer)spelen. (Bron: Enquête FEVAD/CSA).  
 

 
 

4.2 Profiel van de Franse e-winkeliers  

In een onderzoek dat recent is gepubliceerd door Oxatis wordt een profiel geschetst van de 

zogenaamde TPE (Très Petites Entreprises) en PME (Petites et Moyennes Entreprises). Deze (zeer) 

kleine en middelgrote bedrijven trekken de groeiende e-commercemarkt voort. Een belangrijke 

reden voor de Franse ondernemer om een webshop te openen is de export. E-commerce maakt 

het namelijk makkelijker om te exporteren. Van alle PME’s in Frankrijk exporteert ongeveer 12%, 

terwijl maar liefst 55% van alle e-winkeliers exporteert. 73% van de exporterende e-winkeliers 

exporteert ook naar België. (Fevad, januari 2016)  
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Een aantal cijfers:  

- 40% van alle e-winkeliers heeft alleen een webshop en wordt dus aangeduid als ‘pure 

player’. 28% heeft ook een (kleine of middelgrote) fysieke winkel. In 2014 was dit nog 25%.  

- 46% van de winkeleigenaars kiest ervoor om een webshop te openen omdat dit ook het 

omzetcijfer van de fysieke winkel ten goede komt. Bovendien kan de middenstander zo het 

afzetgebied en zichtbaarheid van de winkel vergroten.  

- 56% van de e-winkeliers leeft in landelijk gebied, in een stad met minder dan 20 000 

inwoners. Voor de e-winkeliers in de grote steden dienen de inkomsten van de e-commerce 

vooral als extraatje bij de reeds bestaande fysieke winkel.  

- De winkeliers die zich niet klaar voelen om een webshop te openen, wijten dit vooral aan 

een tekort aan competenties (32%) en tijd (27%).  

  

4.3 Grote spelers op de Franse markt  

Van de in totaal meer dan 164.200 websites zijn er 5 die eruit springen volgens de gegevens van 

Mediametrie, dat in opdracht van FEVAD ieder trimester verslag uitbrengt van de 

bezoekersaantallen op het internet.  

In onderstaand overzicht ziet u de merken die de meeste bezoekers hebben aangetrokken in het 

laatste trimester van 2015. Niet minder dan 64,5% van alle internetgebruikers heeft minimaal één 

van deze sites bezocht. 

 

Bron: Médiamétrie/Netratings. Baromètre trimestriel de l’audience du e-commerce en France. 
 Octobre-Novembre 2015. Communiqué de Presse 28 01 2016 

De ‘pure players’ uit de top 15 zijn: Amazon, Cdiscount, eBay, PriceMinister, Voyages SNCF, 
LaRedoute en Rue du Commerce. De overige merken hebben allen fysieke winkels en hebben een 

webshop (of drive service) geopend ter aanvulling van de reeds bestaande verkoopsactiviteiten.  
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We bekijken enkel de Franse bedrijven uit de top 15. 

4.3.1 Cdiscount 

Cdiscount is onderdeel van de Groupe Casino en heeft ongeveer 1 200 werknemers. Deze grootste 

Franse ‘pure player’ verkoopt producten uit talrijke categorieën, zoals meubelen en decoratie voor 

huis en tuin, boeken, multimedia, enz. Sinds december 2015 levert Cdiscount ook 

consumptiegoederen van het merk Franprix (ook onderdeel van de Groupe Casino).  

Contactgegevens hoofdzetel: 
  120 quai de Bacalan  

  33300 Bordeaux  

  +33 (0)5 57 14 45 00  

  www.cdiscount.com  

 

4.3.2 Fnac  

Fnac, bekend om zijn grote assortiment aan boeken en multimedia, heeft wereldwijd 184 winkels. 

De webshop van deze keten biedt niet alleen een B2C-omgeving, maar heeft sinds 2009 ook een 

handelsplaats waar zowel professionals als particulieren tweedehandsproducten gratis te koop 

kunnen aanbieden. 

 Contactgegevens hoofdzetel:  
  9 rue des Bateaux lavoirs  
  94200 Ivry Sur Seine  
  +33 (0)1 55 21 57 93  
  www.fnac.com  
 
4.3.3 Carrefour 

Carrefour is de grootste retailer van Frankrijk en één van de grootste retailers ter wereld. De groep 

heeft meer dan 12.000 winkels in meer dan 30 landen. Carrefour bestaat uit de volgende merken: 

Carrefour, Carrefour City, Express, Contact, Market, Promocash, 8 à huit, enz. Via de online drive- 

service kan de consument zijn consumptiegoederen bestellen om deze op een van de afhaalpunten 

op te halen.  

Contactgegevens hoofdzetel:   

  1 rue Jean Mermoz 

  91000 Evry   

 +33 (0)1 64 50 50 00  

  www.carrefour.fr  

 

4.3.4 E. Leclerc  

De supermarktketen E.Leclerc heeft 652 filialen in Frankrijk en 587 drive-services, waar de klant 

zijn bestelde producten kan afhalen.   

Contactgegevens hoofdzetel : 
  26 quai Marcel Boyer 

  94200 Ivry Sur Seine 

  +33 (0)1 49 87 50 00 

www.e-leclerc.com  

 

http://www.cdiscount.com/
http://www.fnac.com/
http://www.carrefour.fr/
http://www.e-leclerc.com/
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4.3.5 Darty 

Darty heeft 400 winkels in Frankrijk, België en Nederland, waarvan 261 in Frankrijk. Multimedia en 

huishoudapparaten zijn de belangrijkste productgroepen.  

Contactgegevens hoofdzetel:: 
  129 avenue Galliéni  

  93140 Bondy  

  +33 (0)1 48 02 32 32   

  www.darty.fr  
 

4.3.6 Voyages SNCF 

Voyages SNCF is het onlinereisbureau van de SNCF, de Franse spoorwegen. De consument kan hier 

niet alleen treinreizen, maar ook vluchten en complete vakanties boeken.  

Contactgegevens hoofdzetel:  
 2 place de la Défense  

  92800 Puteaux  

  +33 (0)8 92 33 53 35   

  www.voyages-sncf.com  
 

4.3.7 La Redoute 

LaRedoute biedt een ruim assortiment van kleding, meubels en decoratie aan via haar webshop.  

Contactgegevens hoofdzetel: 
  57 rue de la Blanchmaille  

 59100 Roubaix  

  +33 (0)3 20 69 60 00  

  www.laredoute.fr  
 

4.3.8 Vente-privée.com 

Vente-privée.com verkoopt producten via een online verkoopplatform. Alleen geregistreerde leden 

hebben toegang tot de aanbiedingen.  

Contactgegevens hoofdzetel: 
  249 avenue du Président Wilson  

  93210 St Denis 

  +33 (0)8 10 52 01 87 

  www.vente-privee.com  

 

4.3.9 Leroy Merlin 

Deze doe-het-zelf-keten met 121 winkels en 21 000 medewerkers heeft ook een webshop. De 

consument kan de bestelde producten in de drive-service.  

Contactgegevens hoofdzetel : 
 Rue Chanzy  

  59260 Lezennes  

  +33(0)4 67 40 95 15   

  www.leroymerlin.fr   

http://www.darty.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.laredoute.fr/
http://www.vente-privee.com/
http://www.leroymerlin.fr/
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4.3.10 Boulanger 

Boulanger heeft 122 winkels in Frankrijk met in totaal ongeveer 8.000 medewerkers.  

Contactgegevens hoofdzetel:  
 Avenue de la Motte  

  59810 Lesquin  

  +33 (0)8 25 85 08 50   

  www.boulanger.com  

 

4.3.11 Auchan 

De groep Auchan is aanwezig in 16 landen en bestaat uit hypermarkten, supermarkten, makelaardij, 

de bank Accord en een webshop.  

Contactgegevens hoofdzetel:   
   200 rue de la Recherche  

  59650 Villeneuve D’ascq  

   +33 (0)3 28 37 67 00  

  www.auchan.com  

 

4.3.12 Rue du Commerce 

Rue du Commerce is een puur e-commerce bedrijf. Het bedrijf is in november 2015 overgekocht 

door de groep Carrefour. Deze overname past binnen de omni-channel strategie van de groep en 

het doel om haar positie binnen de e-commerce markt te versterken. 

Contactgegevens hoofdzetel: 
  44/50 avenue du Capitaine Glarner  

  94300 Saint Ouen  

  +33 (0)1 41 66 18 00  

  www.rueducommerce.com  

5 Wetgeving en betaling  

In dit hoofdstuk bekijken we de juridische aspecten van het openen en onderhouden van een 

webshop. Ook benaderen we de betalingsmogelijkheden, die met name door het gebruik van 

cheques enigszins kunnen verschillen in vergelijking met de Belgische webshops. 

5.1 Wetgeving 

FIT heeft geen juridische competenties en daarom houden we ons in deze paper bij het verwijzen 

naar belangrijke organisaties die professionele adviezen kunnen geven bij uw juridische vragen 

betreffende e-commerce. 

De accountancy en adviesgroep KPMG Eurometropool ondersteunt bedrijven die actief zijn in 

België en Frankrijk. Het bureau geeft ondersteuning bij vragen over coördinatie en implementatie 

van projecten. Wat betreft e-commerce kunt u denken aan ondersteuning bij het uitwerken van 

een digitale strategie en marketing, maar ook voor vragen over juridische en fiscale zaken is dit 

bedrijf een aanspreekpunt. Denk aan onderwerpen als algemene voorwaarden, cookies, btw, 

vennootschapsbelasting, enz.  

http://www.boulanger.com/
http://www.auchan.com/
http://www.rueducommerce.com/
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Bij juridische geschillen doet KPMG beroep op Kratos Law, een advocatenkantoor dat 

grensoverschrijdend juridisch advies geeft over de Belgische en Franse wetgeving.  

 

FEVAD  

Naast berichtgeving over nieuws en statistieken kunt u op de website van FEVAD ook informatie 

vinden over regelgeving en bemiddeling in geval van conflicten met consumenten.   

www.FEVAD.com 

 

SERVICE PUBLIC PRO  

Via deze link komt u rechtstreeks op de startpagina Vente en Ligne (e-commerce).   

www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23455 

De Franse overheid heeft eveneens een portaal opgesteld voor de consument, die hier informatie 

over zijn rechten en plichten kan raadplegen.   

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10485.xhtml#blocEntete 

 

GUIDE DU VENDEUR E-COMMERCE  

De Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,  
onderdeel van het ministerie van Economie, heeft een handleiding uitgebracht waarin onder 

andere de regels worden besproken waaraan u moet voldoen als webshophouder. Denk hierbij 

aan facturatie, algemene voorwaarden, koopcontracten, enz. De gids is te downloaden via deze 

link: 

www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/g

uide_ecommerce_mai2013.pdf  

 

LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT  

Via deze site kunt u de Franse wetsartikelen raadplegen.   

www.legifrance.gouv.fr 

5.2 Betaling 

De meest gebruikte betalingsmogelijkheid binnen de Franse e-commerce is de bankkaart (Carte 
Bleue, Visa, Mastercard). In de meeste grote webshops (o.a. Cdiscount, Fnac, LaRedoute) is het 
daarnaast ook mogelijk om via PayPal te betalen. Hier wordt echter (nog) niet veel gebruik van 
gemaakt.  
 
Frankrijk is echter een van de laatste landen in Europa waar nog veel met cheques wordt betaald. 
Uit een enquête van het CSA, in opdracht van het ministerie van Financiën, blijkt dat 9% van de 
Fransen de cheque als favoriete betaalmiddel aanwijst. (Bron: CSA, Les français et les moyens de 
paiement, mai 2015). 
 
Ook binnen de e-commercesector is het vaak mogelijk om met cheque te betalen, al bent u als 
winkelier niet verplicht om deze betalingsmogelijkheid aan te bieden. Het is vooral de oudere 
generatie die niet is opgegroeid met de nieuwe technologische ontwikkelingen die vertrouwen mist 
in de veiligheid van onlinebetalingen met bankkaarten. Betalingen per cheque binnen de e-
commerce worden vooral geaccepteerd binnen de toeristische sector, waar met transacties vaak 
redelijk grote bedragen gemoeid zijn. Zo biedt Voyages SNCF alleen de mogelijkheid tot betaling 
per cheque voor complete vakanties en niet bij het boeken van trein- of vliegtuigtickets of hotels. 

http://www.fevad.com/
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23455
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10485.xhtml#blocEntete
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/
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Deze betalingen zijn alleen mogelijk wanneer de reis minimaal één maand voor vertrek wordt 
geboekt.  
Bij betalingen per cheque wordt de bestelling pas verzonden eens de cheque ontvangen en geldig 

is. Dit zorgt ervoor dat de afhandeling en levering van de bestelling meer tijd in beslag neemt. Het 

is van belang om de modaliteiten duidelijk te communiceren aan de consument om conflicten te 

voorkomen.  

Een voorbeeld van een dergelijk bericht:  

« Spécificités des commandes réglées par chèque : A compter de la réception de l’e-mail de 
confirmation de commande, les produits commandés sont réservés pendant xx jours. En l’absence 
de réception de chèque de votre part passé ce délai de xx jours, votre commande sera 
automatiquement annulée et les produits de remis en vente sur notre site. La responsabilité de xx 
ne saurait dès lors être engagée en cas de non livraison de la commande, en raison du non-
paiement de votre commande. Le traitement de votre commande se fera à compter du jour de la 

validation du/des chèques reçu(s) par xx. » 

6 Organisaties 

In dit hoofdstuk bespreken we een aantal Franse organisaties waar u interessante informatie kunt 

bekomen betreffende verschillende aspecten van de e-commerce.  

6.1 FEVAD 

FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, is de Franse federatie voor bedrijven 

die actief zijn in de e-commerce en vente à distance (VAD).  

Op de website (www.fevad.com) kunt u terecht voor de meest recente studies en jaarcijfers 
betreffende e-commerce in Frankrijk en Europa. Ook geeft FEVAD informatie over regel- en 
wetgeving voor e-commerce. Bovendien helpt FEVAD de aangesloten bedrijven met bemiddeling 
bij conflicten met consumenten.  

FEVAD geeft een certificaat uit aan leden die de ethische regels van de federatie volgen. Dankzij 

dit label kan de consument betrouwbare webshops herkennen.  

FEVAD  

www.fevad.com  

60 rue de la Boétie  

75008 Paris  

+33 (0)1 42 56 38 86 

6.2 Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique  

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(DGCCRF) 

www.economie.gouv.fr/dgccrf  

Op dit portaal voor de economische en financiële sectoren geeft het DGCCRF, onderdeel van het 

ministerie van Economie, informatie over verschillende economische markten en aspecten, en dit 

zowel aan bedrijven als consumenten. Op deze website vindt u ook informatie over e-commerce, 

zoals bijvoorbeeld over de rechten van de consument en de plichten van een webshophouder.  

 

http://www.fevad.com/
http://www.fevad.com/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
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Dossier over het openen van een webshop:  

www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/201

5/guide_ecommerce.pdf  

Regelgeving betreffende de relatie tussen professionals en consumenten:  

www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fic

hes/e-commerce_relationsBtoC.pdf  

7 Beurzen en congressen  

De onderstaande beurzen en zakenconferenties uit de e-commercesector kunnen eventueel 

interessant voor u zijn.   

E-COMMERCE  
Onderdeel van de Paris Business Week  
www.ecommerceparis.com 
Paris Expo-Porte de Versailles – Pavillon 2  
28 000 bezoekers (aankoopdirecteurs, potentiële investeerders)  
500 exposanten in 4 expositiezones: Technologies, Customer experience, Digital marketing, 
Logistics Volgende editie: 12- 14 september 2016  

#CONEXT  
Le salon du commerce connecté  
www.salon-conext.com   
Lille – Grand Palais 
Jaarlijkse vakbeurs met meer dan 100 conferenties.  
10 000 bezoekers  
100 experts  
Volgende editie: 12 – 16 oktober 2016  

E-COMMERCE ONE TO ONE   
Le rendez-vous d’affaires des leaders du e-commerce   
www.ecommerce1to1.com  
Monaco – Grimaldi Forum 
Tijdens deze jaarlijkse zakenconferentie voor professionals in de e-commercesector worden er in 
totaal meer dan 3000 afspraken gemaakt.  
Volgende editie: maart 2017 
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