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MANAGEMENTSAMENVATTING

Hoewel Australië het op vijf na grootste land ter wereld is, wonen er maar 25,8 miljoen mensen.  
En ondanks die enorme geografische oppervlakte, woont ongeveer 90% van de Australiërs in stedelijke 
gebieden. Dat zijn vooral de grote steden aan de oostkust, zoals Sydney (5,3 miljoen) en Melbourne  
(5 miljoen). Australië is ook bijzonder divers: 29% van de bevolking is in het buitenland geboren. 

Australië kon 28 jaar lang – en dat is een record – een bnp laten optekenen dat jaar na jaar sneller 
groeide dan het OESO-gemiddelde. Met het begin van de pandemie kwam daar in 2020 een einde aan. 
De economie herstelde zich echter snel en naar verwachting zal het bnp in 2022 met 4% groeien.

Australië is een westers land, maar op een verafgelegen locatie. Toch zien we er evengoed de  
meeste trends uit de VS en het VK. Ook Europa heeft flink wat invloed. Dit geldt eveneens voor de 
e-commercesector.

Australiërs kochten al vóór de pandemie online, maar corona heeft de groei van de sector versneld. 
Globaal had de markt in 2021 een waarde van 43,9 miljard Australische dollar. Ongeveer drie op de vier 
Australiërs hebben al online gewinkeld en een groot deel van hen is van plan om dit te blijven doen, 
zelfs nu de restricties deels zijn opgeheven. Het gemak en de prijs zijn de belangrijkste motieven.

De grootste supermarktketens Woolworths en Coles zijn tegelijk ook de grootste online detailhande-
laars in Australië. Daarna staan in de top 10 populaire online kledingwinkels en detailhandels in elek-
tronica. Globaal is zo’n 25% van de top 100 van de e-commercebedrijven enkel online actief, de grote 
meerderheid heeft zowel fysieke als online winkels. De top 100 is een mix van Australische en internati-
onale bedrijven, met wereldspelers zoals Amazon, eBay en Apple.

FIT Melbourne verwacht dat het leeuwendeel van de kleine en middelgrote bedrijven uit Vlaanderen die 
een rol willen spelen in de Australische e-commercesector, dit via hun lokale invoerder/verdeler zullen 
doen en geen Australische online winkel op maat van hun producten zullen openen. Een derde optie 
is samenwerken met een onafhankelijk logistiek bedrijf dat flexibele en goedkope oplossingen voor 
beperkte verkoopbedragen aanbiedt.

Via deze marktstudie krijgt u een eerste inzicht in de succesfactoren op de Australische e-commerce-
markt. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan zeker contact op. Ons kantoor in Australië helpt 
u graag.

Flanders Investment & Trade Melbourne
+61 3 86 28 81 00
melbourne@fitagency.com

Suite 103, 838 Collins Street
Docklands (Melbourne) VIC 3008

 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/australi%C3%AB
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HET AUSTRALISCHE E-COMMERCELANDSCHAP

FACTSHEET IN AUSTRALIË

Algemeen

 
Australische e-commercemarkt

Rankings 

 

Meer cijfers over Australië  

Bronnen: Flanders Investment & Trade, ECommerceDB, Statista, World Bank, Universal Postal Union, IMD World Competitiveness Center.  

Eigen weergave.

Hoofdstad 
Canberra 

(430.500 inwoners)

7.690.000 km2² 
(= 252 x België)

Aantal inwoners 
25 miljoen

Bruto binnenlands product  
1.841 biljoen AUD    

(722 miljard AUD in België)

Bbp

Nettoverkoop in 2020  

19 miljard AUD   

E-commercegebruikers in 2021  

19 miljoen  
13,27% 

CAGR  
2022-2025

86% 

Internet- 
penetratie 

Bbp/capita 
51.680 USD² 

(45.205 USD in België)

Bbp/

Logistics Performance Index (LPI) 

14e

36e 

20e

18e

Ease of doing business IMD World Digital Competitiveness 2021

Integrated Postal Development (2IPD)

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/australi%C3%AB/cijfers
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MARKTOMVANG 
 
Volgens ecommerceDB was de Australische e-commercemarkt in 2020 goed voor 20,35 miljard  
Australische dollar. Dat is een groei van 65% sinds 2018. Die cijfers zijn gebaseerd op de nettoverkoop 
van de top 100 en vormen dus een indicatie. Ze geven geen compleet beeld van de markt. 

Marktonderzoeker Ibis World onderzocht wel de volledige sector en nam ook industriële spelers zoals 
media en online takeaway op. Volgens hun schatting was de Australische e-commerce in 2021 goed 
voor 43,9 miljard Australische dollar. In de vijf jaar tot en met 2020-21 namen de inkomsten met 19,2% 
toe. Daarin zit dus ook de groei met 35,3% van 2021, toen bedrijven hun online aanbod snel moesten 
uitbreiden door de gezondheidscrisis.

Voor, tijdens en na de pandemie
 
Volgens Pureprofile en IAB Australië onderging de detailhandel al vóór corona een 
enorme verandering – vooral door technologie – maar begin 2020 veroorzaakte de 
pandemie een fundamentele verschuiving in het winkelgedrag van de consument. 
Uit noodzaak gaven consumenten voorrang aan persoonlijke veiligheid en begon-
nen ze online te winkelen. Sinds het begin van de pandemie hebben aanbieders van 
niet-essentiële producten een hele periode moeten doormaken waarin fysieke winkels 
sloten als gevolg van de lockdowns.

De detailhandelaars moesten zich snel aanpassen en dit fundamenteel gewijzigde consumentengedrag 
heeft de enorme groei in de e-commerce-uitgaven aangejaagd. Volgens een peiling is die gedrags- 
verandering blijvend: slechts 36% van de deelnemers is van plan om na de pandemie weer vaker fysiek 
te winkelen.

Frequentieveranderingen bij het online winkelen tijdens corona in 2020

Bron: Pureprofile en IAB Australië, ‘Australian eCommerce’, september 2021. Eigen weergave.

Online detailhandel  
(geen kruidenierswaren)

Online kruidenierswaren

Meer sinds corona

Heel weinig nieuwe online klanten tijdens corona

 Aanzienlijk verhoogd –  Licht verhoogd –  Geen verandering –  Gedaald –  Voor het eerst online gekocht

19%           37%                           40%                      4%

13%     24%                57%                                    3% 3%

56%

37%

https://www.pureprofile.com/
https://iabaustralia.com.au/
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Belangrijkste sectoren

Bron: ecommerceDB

Als het echt over de aankoop van producten gaat, ziet de top 10 er iets anders uit. Opvallende  
nieuwkomers zijn o.a. Tassen & Accessoires en Kantoor- en hobbybenodigdheden. De stijging in  
die laatste categorie komt ongetwijfeld door de coronarestricties.

 

Bron: ecommerceDB

Kleding (22%) & Schoenen (13%) worden het vaakst geretourneerd, gevolgd door Consumenten- 
elektronica (8%), Tassen & Accessoires (8%) en Voeding & Dranken (7%). 
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Top 10 producten1 Australië      Geslacht Leeftijd

 Alle respondenten    Man/vrouw 18-24j/25-34j/35-44j/45-54j/55-64j

Kleding

Voeding & Dranken

Schoenen

Consumentenelektronica

Boeken, films, muziek en games

Huishoudtoestellen

Reizen

Meubelen & Huishoudproducten

Cosmetica & Persoonlijke 
verzorging
Drogisterij- & Gezondheids- 
producten

Top 10 producten1 Australië      Geslacht Leeftijd

 Alle respondenten    Man/vrouw 18-24j/25-34j/35-44j/45-54j/55-64j

Kleding

Schoenen

Voeding & Dranken

Boeken, films, muziek en games

Consumentenelektronica

Cosmetica & Persoonlijke verzorging

Drogisterij- & Gezondheidsproducten

Huishoudtoestellen

Tassen & Accessoires

Kantoor- & Hobbybenodigdheden

Top 10 producten - interesse

Top 10 producten - aankoop
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Trends en marktkansen
 
Personalisering is het nieuwe getrouwheidsprogramma
Volgens Pureprofile en IAB zijn getrouwheidsprogramma’s nog altijd populair. KPMG en Inside Retail 
stellen echter dat klanten en bedrijven er allebei baat bij hebben als loyaliteit veel meer wordt geho-
noreerd dan louter het belonen met en verdienen van punten. Zij gaan ervan uit dat klanten gerichte 
ingrepen op maat verwachten. Ze moeten m.a.w. gepersonaliseerd zijn en op het juiste moment plaats-
vinden. Bovendien moeten ze zinvolle en relevante ervaringen opleveren.

 
Casestudy: The Wine Collective
The Wine Collective koopt authentieke wijnen van kleine tot middelgrote produ-
centen in en onderscheidt zich met scherpe aanbiedingen op zijn toonaangeven-
de digitale platform. Doelstelling is de manier hervormen waarop de sector wijn 
verkoopt aan de consument. Ze hebben een geavanceerde personaliseringsengine 
ontwikkeld die bij elk winkelbezoek aanbevelingen op maat biedt. Het resultaat is 
een persoonlijke wijnwinkel die de 10.000 producten van de site terugbrengt tot 
een gerichte selectie op basis van het gedragspatroon, de voorkeuren en vroegere 
interacties van de klant.

Bewuste consumenten en duurzaamheid
KPMG en Inside Retail stellen dat ecologische, sociale en bestuurlijke criteria (ESG) al vóór corona  
belangrijk waren, maar dat de trend nu een versnelling hoger is geschakeld. Intentie, reputatie en  
integriteit spelen een steeds grotere rol in het koopgedrag van de consument. Het onderzoek van  
KPMG toont aan dat 80% van de consumenten nu merken koopt die aansluiten bij zijn waarden, 54% 
zegt dat het ecologische en sociale parcours van een organisatie hun koopgedrag heeft beïnvloed.  
Consumenten beoordelen detailhandelaars op hoe ze hun personeel behandelen, hoe divers ze zijn  
en of ze de mensenrechten in hun toevoerketen respecteren. Ook de ecologische voetafdruk en  
circulariteit zijn belangrijk.

Casestudy: B Corp-certificering
B Lab is een wereldwijd non-profitnetwerk dat de wereldeconomie wil omvormen 
zodat ze alle mensen, gemeenschappen en de planeet ten goede komt. Het net-
werk certificeert bedrijven — zogenaamde B Corps — die het voorbeeld geven. In 
Australië is B Corp-certificering alsmaar populairder en zichtbaarder geworden. 
Bedrijven pakken graag uit met hun behaalde certificering. Bekende namen zijn 
onder meer de populaire theehandel T2 en het veganistische e-commerceplatform 
Flora & Fauna.

B Lab heeft kantoren wereldwijd. België zit onder de vleugels van het kantoor in 
Nederland. 

https://www.thewinecollective.com.au/
https://bcorporation.com.au/
https://bcorporation.eu/
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CONSUMENTENANALYSE

Profiel

In 2021 telde Australië 19 miljoen e-commerceconsumenten, wat betekent dat ongeveer 75% van de 
Australiërs online winkelt. Dat percentage zou tegen 2025 met nog eens 7% toenemen, naar 21 miljoen 
e-shoppers. 

Australische e-shoppers tussen 25 en 34 jaar zijn goed voor meer dan een kwart van de consumenten-
groep, op de voet gevolgd door de 35-44-jarigen:

Leeftijd        

Geslacht                                                                              Inkomen 

Aankoopfrequentie online shoppers

70% van de onlineshoppers koopt elke maand niet-kruidenierswaren online, terwijl 40% elke maand 
kruidenierswaren online koopt. Een derde heeft nog nooit kruidenierswaren online gekocht.
Bron: Pureprofile en IAB Australië. Eigen weergave.

  Australië -   US

18 -24 jaar

16%

26%
24%

22%
15%16%

24%
22% 20% 19%

25 - 34 jaar 35 - 44 jaar 45 - 54 jaar 55 - 64 jaar

49% 51%

31%
Laag

3%
Minder dan 1x/6 maanden

6%
Eén keer om de 6 maanden

15%
Eén keer om de 2 tot 3 maanden

24%
Eén keer per maand

25%
Om de 2 tot 3 weken

27%
Wekelijks of nog vaker

35%
Gemiddeld

33%
Hoog
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Belangrijkste drijfveren
 
In Australië zijn gebruiksgemak en goedkope prijzen de belangrijkste redenen om online te shoppen. 
Consumenten waarderen ook de gratis leveringen, de kortingen en het bredere aanbod van onlinewin-
kels. Minder belangrijke drijfveren zijn: ongestoord shoppen, uitgebreidere productinformatie en meer 
vergelijkingsmogelijkheden.

B2B

Onderzoek van de B2B eCommerce Association en Pattern Australia stelt dat de 
b2b-sector qua digitale adoptie achterloopt op b2c, maar toch zal blijven groeien. 
44% van de deelnemers zegt immers dat ze in de komende 12 maanden meer dan de 
helft van hun zakelijke aankopen online zullen doen.

De aankoopfrequentie ligt in b2b-e-commerce behoorlijk hoog: 19% van de kopers plaatst dagelijks 
orders voor benodigdheden, 48% doet dat wekelijks en 21% maandelijks. 
Gebruiksgemak is essentieel voor kopers: 57% vindt de website van de leverancier zelf het handigste om 
te bestellen. Voor 18% is een bezoek aan een lokale vestiging het handigst. 13% kiest voor een markt-
plaats.

Hun onderzoek toont eveneens aan dat 69% van de b2b-orders rechtstreeks online wordt geplaatst. Al 
blijven fysieke locaties ook belangrijk: 48% zal nog in een winkel aankopen. Dit benadrukt nog maar 
eens dat in elke consumentgerichte strategie alle kanalen belangrijk zijn.

Zo plaatsen bedrijven doorgaans hun orders:

Bron: B2B eCommerce Association Australia & Pattern Australia. Eigen weergave.

Volgens de B2B eCommerce Association en Pattern Australia toont dit aan dat de rol van de  
vertegenwoordiger de afgelopen jaren is veranderd. 40% van de respondenten bestelt nog altijd via 
een vertegenwoordiger. Toch wel een verschuiving van de 100% nog niet zo lang geleden. De groei in 
e-commerce geeft aan dat de aard van het persoonlijke contact is veranderd.

Hun rapport stelt verder dat de voorlopers in b2b-e-commerce meer en veel sneller nieuwe  
technologieën aannemen. Het gaat daarbij o.a. over volgende trends: 
• progressive web apps (PWA) omdat 50% van de b2b-zoekopdrachten met een smartphone gebeurt 

en die mobiele ervaring gemiddeld 40% van de omzet van leidende b2b-organisaties aandrijft of 
beïnvloedt;

• de kracht van data gebruiken en ze in verhalen omzetten en niet aan statistieken vasthouden;
• van persoonlijk naar individueel. 

                                         

Via een verkoper die langskomt

Ik koop online via een marktplaats (eBay, Amazon, Catch enz.)

Ik bel/mail mijn vertegenwoordiger om een order te plaatsen

Ik ga zelf naar de detailhandel

Ik koop online bij een bedrijf

21%

           35%

               40%

                      48%

                                      69% 

https://www.b2bea.org/home
https://pattern.com/au/


11 - E-COMMERCE IN AUSTRALIË

HET ECOSYSTEEM

Verenigingen / federaties

Hier vindt u een overzicht van de Australische verenigingen die zich richten op (online) detailhandel. 
Naast onderstaande opsomming zijn er nog talloze verenigingen voor andere sectoren zoals voeding 
en drank, en farmaceutische producten. 

Neem contact op met FIT Melbourne voor een overzicht op uw maat. 

Australian Food and Groceries Council 
Contactpersoon: Tanya Barden, CEO
Adres: Unit 5G, 65 Canberra Avenue, Griffith (Canberra) ACT 2603 
Tel.:  +61 2 6273 1466
E-mail: afgc@afgc.org.au
Website: www.afgc.org.au

Over:  De Australian Food Grocery Council is de stem van de Australische detailhandel in levensmidde-
len en een gewaardeerde dienstverlener. Als een echte pleitbezorger zijn ze zo gestructureerd dat ze 
aangesloten bedrijven de kans bieden om het algemene sectorbeleid en de strategie mee te bepalen en 
sectorgerelateerde problemen en diensten te beïnvloeden.

Australian Retailers Association
Contactpersoon: Paul Zahra, CEO, LinkedIn Profile
Adres: Level 1, 112 Wellington Parade, East Melbourne VIC 3002
E-mail: info@retail.org.au
Website: https://www.retail.org.au/

Over:  The Australian Retailers Association is de belangrijkste stem in de Australische detailhandel.  
De vereniging vertegenwoordigt meer dan 100.000 fysieke en digitale detailhandels. ARA informeert, 
verdedigt, instrueert, beschermt en verenigt de onafhankelijke, nationale en internationale detail- 
handelgemeenschap.

B2B Ecommerce Association of Australia
Contactpersoon: Caitlyn Maclean, Community Manager (gevestigd in de VS)
Locatie: Melbourne
E-mail: community@b2bea.org
Website: https://www.b2bea.org/home

Over:  De B2B eCommerce Association is een onlinegemeenschap voor b2b-professionals en -bedrijven 
die het in e-commerce willen maken. Voor de professionals is de vereniging een plek om elkaar te ont-
moeten en te steunen, om antwoorden op vragen te krijgen en om hun kennisbasis uit te breiden. 

Contevo – e-commerce-accelerator
Adres: 397 Graham Street, Port Melbourne VIC 3207
E-mail: Onlineformulier
Website: https://contevo.com.au/ecommerce-accelerator/

Over:  Contevo is een digitaal marketingbureau. Twee keer per jaar geven ze één e-commercebedrijf de 
kans om zijn activiteiten te boosten via de Scale-Up Ecommerce Accelerator. De winnaar krijgt daarbij 
hulp van het Contevo-team dat gespecialiseerd is in e-commercemarketing. Ze geven advies op het vlak 
van digitale marketing en platform- en technologische strategieën. Contevo beheert en implementeert 
alle digitale marketinginitiatieven, wat normaal zo’n 150.000 Australische dollar aan honoraria kost.

mailto:afgc%40afgc.org.au?subject=
http://www.afgc.org.au
https://www.linkedin.com/in/paulzahra/
mailto:info%40retail.org.au?subject=
https://www.retail.org.au/
mailto:community%40b2bea.org?subject=
https://www.b2bea.org/home
https://contevo.com.au/ecommerce-accelerator/
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Inside FMCG (uitgegeven door Octomedia)
Contactpersoneel: Nick Foster, algemeen directeur
Adres: Ground floor, Suite 3, 131 Clarence Street, Sydney NSW 2000
Tel.: +61 2 9901 1800
E-mail: irnews@octomedia.com.au
Website: https://insidefmcg.com.au/

Over: Inside FMCG is een website die ook een digitale nieuwsbrief uitgeeft voor bedrijven in levensmid-
delen, superettes en buurtwinkels, farmacie en impulsshoppen.

Inside Retail (uitgegeven door Octomedia)
Adres: Ground Floor, Suite 3, 131 Clarence Street, Sydney NSW 2000
Tel.: +61 2 9901 1800
E-mail: irnews@octomedia.com.au 
Website: https://insideretail.com.au/

Over:  Inside Retail wordt uitgegeven door Octomedia, een van de belangrijkste Australische b2b-uit-
gevers met meer dan 40 jaar ervaring. De journalisten en insiders brengen nieuws, analyses en trends 
over de wereldwijde detailhandel. Bijna 100.000 professionals uit Australië, Nieuw-Zeeland en Azië zijn 
ingeschreven en krijgen dagelijks de nodige content.

Internet Retailing (uitgegeven door Octomedia)
Contactpersoon: Heather McIlvaine, Editor (gevestigd in Melbourne)
Adres: Suite 3, Ground Floor, 131 Clarence Street, Sydney NSW 2000
Tel.: +61 2 9901 1800
E-mail: iretnews@octomedia.com.au
Website: https://internetretailing.com.au/

Over:  InternetRetailing.com.au is deels eigendom van de Octomedia Group en is een b2b-uitgever.  
IR wordt beschouwd als een van de betrouwbaarste bronnen van gespecialiseerde informatie over de 
Australische detailhandel online.

National Online Retailers Association (NORA)
Contactpersoon: Adèle Greenberg, CEO
Locatie: Sydney
E-mail: info@nora.org.au
Website: https://www.nora.org.au/

Over:  NORA is het belangrijkste zakelijke netwerk van Australië dat het ecosysteem van de detailhandel 
verbindt. Met meer dan 22.000 seniorleden is NORA een samenwerkingskatalysator voor deze  
dynamische en spannende sector. NORA koppelt en bevordert kansen via zijn korte formaten met  
hoge impact en zijn engagementen en activiteiten.

Retailbiz (uitgegeven door de Intermedia Group)
Contactpersoon: Emily Bencic, Managing Editor, +61 2 8586 6165 
Locatie: Glebe (Sydney) NSW
E-mail: ebencic@intermedia.com.au
Website: https://www.retailbiz.com.au/

Over:  Retailbiz rapporteert al ruim tien jaar over de Australische detailhandel, die een waarde heeft 
van 299 miljard Amerikaanse dollar. Omdat de detailhandel voortdurend evolueert, brengt Retailbiz 
niet alleen het laatste sectornieuws, maar evalueert het ook de vernieuwingen en technologieën die de 
sector voortstuwen.

mailto:%20irnews%40octomedia.com.au?subject=
https://insidefmcg.com.au/
mailto:irnews%40octomedia.com.au?subject=
 https://insideretail.com.au/
mailto:iretnews%40octomedia.com.au?subject=
https://internetretailing.com.au/
mailto:info%40nora.org.au?subject=
https://www.nora.org.au/
mailto:ebencic%40intermedia.com.au?subject=
https://www.retailbiz.com.au/
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Handelsbeurzen
 
De meeste handelsbeurzen in Australië zijn relatief klein en richten zich op de binnenlandse markt. 
Een lijst van de meeste beurzen vindt u terug op www.biztradeshows.com/Australië, waar ze op datum, 
sector en stad zijn gerangschikt.

Online Retailer
Datum: 20-21 juli 2022
Locatie: ICC Sydney 
Contactpersoon:  Matt Smith, Exhibition Director, matt.smith@reedexpo.com.au
Tel: +61 2 9422 2568
E-mail: info@onlineretailer.com
Website: https://www.onlineretailer.com/

Over:  Online Retailer verenigt de meest diverse deelnemers uit de digitale wereld, detailhandel,  
technologie, marketing en e-commerce in allerlei sectoren: mode en kleding, persoonlijke en recreatieve 
producten, b2b-diensten, speelgoed, elektronica, games, dagdeals, en marktplaatsen, huishoud- 
producten en -toestellen, media, IT, financiën en diensten, kruidenierswaren en drank, warenhuizen  
en bazaars.

eTail
Datum: 14-16 februari 2023
Locatie: Sheraton Grand Sydney Hyde Park
Contactpersoon: Heather Ang, conferentiedirecteur (gevestigd in Singapore)
E-mail: wbrCS@wbresearch.com
Tel.: +65 6653 5300
Website: https://etailAustralië.wbresearch.com/

Over:  eTail wordt georganiseerd door WB Research (Singapore) en is een digitale marketingtop voor  
de detailhandel op seniorniveau. Zo wil eTail e-commercebedrijven helpen om meer winst uit hun  
activiteiten te halen. 

Daarnaast zijn er in Australië tal van evenementen die zich op specifieke sectoren richten en die  
relevant kunnen zijn voor ondernemingen uit Vlaanderen, zoals spelers in de voedings- en  
drankenindustrie. Neem contact op met FIT Melbourne voor een overzicht van de Australische  
handelsbeurzen die relevant zijn voor uw sector.

http://www.biztradeshows.com/Australië
mailto:matt.smith%40reedexpo.com.au?subject=
mailto:info%40onlineretailer.com?subject=
https://www.onlineretailer.com/
mailto:wbrCS%40wbresearch.com?subject=
https://etailAustralië.wbresearch.com/
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BELANGRIJKE SPELERS

B2C

De twee belangrijkste supermarktketens in Australië, Woolworths en Coles, voeren 
de lijst van grootste Australische e-commercewinkels aan op basis van de nettover-
koop. Dit is geen verrassing in het licht van de pandemie en bijbehorende restric-
ties. 

Ook andere belangrijke fysieke detailhandels hebben zich in die top 10 genesteld, 
zoals discountwarenhuisketen Kmart, discountdrogisterijketen Chemist Warehouse 
en discountdrankenketen  
Dan Murphy’s. 25% van de top 100 van e-commercebedrijven is een pure internet-
speler. 

Bron: ecommerceDB

Als we de categorieën apart bekijken, verschijnen Woolworths en Coles opnieuw in de top 3 voor de 
categorie Voeding & Persoonlijke verzorging. Ze krijgen het gezelschap van drogisterijketen Chemist 
Warehouse. 

Voor Mode bestaat de top 3 uit zuivere internetspelers. De categorie Elektronica & 
Media wordt  
aangevoerd door gigant Apple, gevolgd door elektronica- en huishoudgoederenver-
deler JB Hi-Fi en internationale binnenkomer Amazon Australia.  

Woolworths voert ook de categorie Speelgoed, Hobby & DIY aan, gevolgd door het 
internationale sportmerk Nike en Australië’s grootste doe-het-zelfketen Bunnings. 
 
In de categorie Meubelen & apparatuur zien we een mix van pure internetspelers  
(Temple and Webster) en fysieke/digitale detailhandels Ikea en Fantastic Furniture.
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Bron: ecommerceDB 
 
Als we de categorieën apart bekijken, verschijnen Woolworths en Coles opnieuw in de top 3 voor de 
categorie Voeding & Persoonlijke verzorging. Ze krijgen het gezelschap van drogisterijketen Chemist 
Warehouse.  
 
Voor Mode bestaat de top 3 uit zuivere internetspelers. De categorie Elektronica & Media wordt aangevoerd 
door gigant Apple, gevolgd door elektronica- en huishoudgoederenverdeler JB Hi-Fi en internationale 
binnenkomer Amazon Australia.  
Woolworths voert ook de categorie Speelgoed, Hobby & DIY aan, gevolgd door het internationale sportmerk 
Nike en Australië’s grootste doe-het-zelfketen Bunnings.  
In de categorie Meubelen & apparatuur zien we een mix van zuivere internetspelers (Temple and Webster) 
en fysieke/digitale detailhandels Ikea en Fantastic Furniture. 
 
 

https://www.woolworths.com.au/
https://www.coles.com.au/
https://www.kmart.com.au/
https://www.chemistwarehouse.com.au/
https://www.danmurphys.com.au/dm/home
https://www.apple.com/au/
https://www.jbhifi.com.au/
https://www.amazon.com.au/
https://www.nike.com/au
https://www.bunnings.com.au/
https://www.templeandwebster.com.au/
https://www.ikea.com/au/en/
https://www.fantasticfurniture.com.au/
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Categorie

Bron: ecommerceDB. Eigen weergave.

Deze grafiek geeft een uitstekend inzicht in de volledige e-commercemarkt van Australië, maar is ook 
handig om gespecialiseerde categorieën te bekijken en de topbedrijven te identificeren. 

Onderstaand overzicht maakt een onderscheid tussen algemene kruidenierswaren en persoonlijke 
verzorging en farmacie. We richten ons ook meer op doe-het-zelf dan op speelgoed en hobby’s en 
meubelen op zich. Elektronica en toestellen worden in één categorie ondergebracht, omdat ze vaak 
in dezelfde winkels worden verkocht. En we voegen tot slot ook de kantoorbenodigdheden toe. De 
nettoverkoopcijfers hieronder geven de volledige nettoverkoop van het bedrijf weer en zijn dus niet 
specifiek voor de categorie.
 
  

Top 3 spelers 

theiconic.com.au 
asos.com
shein.com

 
apple.com
jbhifi.com.au
amazon.com

 
woolworths.com.au
nike.com
bunnings.com.au

ikea.com
templeandwebster.com.au
fantasticfurniture.com.au

woolworths.com.au
coles.com.au
chemistwarehouse.com.au

Nettoverkoop in Australië in miljoen AUD in 2020

     363 
300 
260
   

                           1.146  
310  

247 

           
         473 
273 
261

241 
179 
166
                                                                         
                                                                          1.890 
                                       1.155 

           536

Mode

Elektronica & Media

Speelgoed, Hobby  
& DIY

Meubelen  
& Apparatuur

Voeding  
& Persoonlijke  
verzorging
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Categorie Kruideniers- 
waren en 
drank

Mode Warenhuizen Persoonlijke 
verzorging 
en farmacie

Elektronica 
en toestellen

Meubelen Kantoor- 
benodigd-
heden

Doe-het-zelf

Bedrijfsnaam Woolworths The Iconic Kmart Chemist  
Warehouse

JB Hi-Fi Temple and 
Webster

Officeworks Bunnings

Soort winkel fysiek en 
online

alleen online fysiek en 
online

fysiek en 
online

fysiek en 
online

alleen online fysiek en 
online

fysiek en 
online

Business-
model

b2c b2c b2c b2c b2c en b2b b2c b2c en b2b b2c en b2b

Netto- 
verkoop   
in 2020

AUD 2417,1 
miljoen 

AUD 412,5 
miljoen

AUD 623,7 
miljoen 

AUD 548,6 
miljoen 

AUD 452,2 
miljoen 

AUD 229,6 
miljoen

AUD 415,3 
miljoen

AUD 370 
miljoen

Positie #1 Australië 
#14 Australië

#14 Australië
#457 wereld-
wijd

#6 Australië
#272 wereld-
wijd

#10 Australië
#373 wereld-
wijd

#5 Australië  
#167 wereld-
wijd

#18 Australië 
#82 wereld-
wijd

#4 Australië #11 Australië
#425 wereld-
wijd

Runners-up 
in Australië

Coles
Dan Murphys 
(alleen drank)

CostCo

Cotton On

City Beach
(Myer en 
David Jones 
zijn hier ook 
relevant, 
maar het zijn 
geen pure 
mode- 
bedrijven)

Myer  
(hoog seg-
ment)

Target

David Jones 
(hoog seg-
ment)

Mecca

Priceline

Adore Beauty 
(enkel online)

Sephora

Officeworks 
(alleen elek-
tronica – zie 
ook kantoor- 
benodigd-
heden)
Harvey  
Norman 
(elektronica, 
toestellen, 
meubelen)

The Good 

Guys 
(elektronica, 
toestellen)

Fantastic  

Furniture

Amart Furni-

ture
(Harvey Nor-
man is hier 
ook relevant, 
maar is 
geen puur 
meubelbedrijf

Office Choice Total Tools

Sydney Tools

Bron: ecommerceDB. Eigen weergave.

Neem contact op met FIT Melbourne voor de contactgegevens van elk van de marktleiders.

https://www.theiconic.com.au/
https://www.officeworks.com.au/
https://www.bunnings.com.au/
https://www.costco.com.au/
https://cottonon.com/AU/
https://www.citybeach.com/au/
https://www.myer.com.au/
https://www.target.com.au/
https://www.davidjones.com/
https://www.mecca.com.au/
https://www.priceline.com.au/
https://www.adorebeauty.com.au/
https://www.sephora.com.au/
https://www.officeworks.com.au
https://www.harveynorman.com.au/
https://www.harveynorman.com.au/
https://www.thegoodguys.com.au/
https://www.thegoodguys.com.au/
https://www.fantasticfurniture.com.au/
https://www.fantasticfurniture.com.au/
https://www.amartfurniture.com.au/
https://www.amartfurniture.com.au/
https://www.officechoice.com.au/
https://www.totaltools.com.au/
https://sydneytools.com.au/
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B2B

De B2B eCommerce Association and Pattern Australia geeft aan dat de meeste verkopers op  
verschillende kanalen actief zijn. 

Enkele van de grootste detailhandels van Australië rekenen ook bedrijven tot hun klanten. Dat kan 
gaan van kantoorbenodigdheden op de website van belangrijke sectorspelers, zoals Officeworks, tot 
het kopen van kruidenierswaren bij de grootste supermarkthandels in Australië. Officeworks is een 
goed voorbeeld van hoe één bedrijf zowel aan b2c- als b2b-klanten levert. De website voor beide  
kanalen is identiek dezelfde. Ook het omgekeerde gebeurt soms. Zo richt het pure online bedrijf  
voor kantoorbenodigdheden Mega Supplies zich met zijn brede productaanbod vooral op de bedrijfs-
wereld, maar ook particuliere klanten kunnen er terecht. 

35% van de deelnemers aan het onderzoek van de B2B eCommerce Association and Pattern  
Australia kocht al via marktplaatsen zoals eBay, Amazon of Catch. 

De Australische b2b-e-commercebedrijven lijken zich op één sector of op een paar nauw verwante 
sectoren te richten. Een paar voorbeelden:
• B2BHere is een Australische marktplaats voor bulkaankopen, specifiek ontworpen voor groot- 

handelaars. De productcategorieën zijn gericht op verpakking, opslag en producten die de  
veiligheid en gezondheid op het werk verbeteren.

• Lusty Industries is een e-commercegroothandel in de b2b-markt die zich focust op actiesport- 
uitrusting. 

Slechts een beperkt aantal b2b-e-commercebedrijven richt zich op meerdere sectoren zoals:
• TradeSquare is een Australisch b2b-handelsplatform voor Australische kmo’s die producten  

van Australische verdelers en groothandelaars willen kopen. De soorten producten waarop het  
platform zich richt, vallen onder deze categorieën: huishoudartikelen, modeaccessoires, gezondheid 
en schoonheid, speelgoed en games, huisdierbenodigdheden en kruidenierswaren. 

• eWorldTrade is een internationale marktspeler. 

Via hun eigen site
Via detailhandelaars

Via marktplaatsen:
Via distributeurs

Via websites van derde partijen

                    71%
       41%
      39%
   32%
 29%

https://www.officeworks.com.au/
https://megaofficesupplies.com.au/
https://www.ebay.com.au/
https://www.amazon.com.au/
https://www.catch.com.au/
https://www.b2bhere.com.au/
https://www.lustyindustries.com/
https://www.tradesquare.com.au/
https://www.eworldtrade.com/
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TOEGANG TOT DE MARKT
FIT Melbourne verwacht dat het leeuwendeel van de kleine en middelgrote bedrijven uit Vlaanderen die 
een rol willen spelen in de Australische e-commercesector, dit via hun lokale invoerder/verdeler zullen 
doen en geen Australische online winkel op maat van hun producten zullen openen. Een derde optie is 
de samenwerking met een onafhankelijk logistiek bedrijf dat flexibele en goedkope oplossingen voor 
beperkte verkoopbedragen aanbiedt. Verderop zoomen we in op Levering en logistiek.

Zelfs al werkt uw bedrijf samen met een importeur of verdeler, toch moet u rekening houden met 
enkele administratieve kwesties rond e-commerce in Australië. 

WETGEVING

Algemeen
 
De Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) geeft aan dat onlinebedrijven die  
goederen en diensten verkopen, vallen onder deze voorwaarden:
• hun producten en diensten moeten aan de Australische veiligheidsnormen voldoen;
• ze mogen klanten niet misleiden of kosten en andere details verborgen houden;
• ze moeten eerlijk concurreren door verschillende kwaliteits- en prijsniveaus aan te bieden;
• de klanten krijgen automatisch garanties met het recht om een gepaste herstelling, vervanging, 

terugbetaling, annulering of compensatie te vragen als er een probleem is (zie ook hieronder);
• ze moeten het recht hebben om een product te verkopen; het mag niet gestolen zijn en moet  

eigendom zijn van het bedrijf of het individu en er mogen geen openstaande schulden op rusten. 

GST
 
De Goods and Services Tax (GST, goederen- en dienstenbelasting) is een brede basisbelasting van 
10% op de meeste goederen, diensten en andere items die in Australië worden verkocht en verbruikt. 
Sommige spullen zijn exclusief GST: GST-free sales. Australische bedrijven moeten zich voor de GST 
registreren als ze een jaaromzet hebben van 75.000 Australische dollar of meer. Volgens de Australian 
Taxation Office moet u zich als bedrijf dat buiten Australië is gevestigd, toch maar beter voor de  
GST laten registreren als u dingen verkoopt die verband houden met Australië. De Australische  
belastingdienst illustreert dit met enkele voorbeelden:
• digitale producten, zoals software of e-boeken voor Australische klanten;
• ingevoerde diensten, zoals professionele consultancydiensten voor Australische klanten;
• goedkope goederen die in Australië worden ingevoerd met een douanewaarde van 1.000  

Australische dollar of minder, indien de prijs vooraf met de consument is overeengekomen  
(met uitzondering van tabaksproducten en alcoholische dranken);

• andere ingevoerde goederen die in Australië te koop worden aangeboden.

Hieronder vallen alle elektronica, make-up, kleding, boeken, uitrusting enz. die inwoners van Australië 
van buitenlandse bedrijven kopen. Zelfs eBay en Amazon Australia moeten GST innen op goederen 
die dergelijke bedrijven aan Australische consumenten verkopen.

FIT Melbourne adviseert altijd om een zakelijke adviseur en/of boekhoudfirma in te schakelen 
om advies op maat te krijgen. Vraag het FIT-kantoor in Melbourne een contactenlijst.

https://www.accc.gov.au/
https://www.standards.org.au/
https://www.ato.gov.au/Business/GST/When-to-charge-GST-(and-when-not-to)/GST-free-sales/
https://www.ato.gov.au/
https://www.ato.gov.au/
https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/GST-on-imported-goods-and-services/GST-on-low-value-imported-goods/
https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/GST-on-imported-goods-and-services/GST-on-low-value-imported-goods/
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BETALINGEN

Krediet- en debetkaarten worden in heel Australië aanvaard en ze krijgen de voorkeur bij online- 
betalingen, wat ze extra voordelig maakt. In Australië mogen bedrijven hun klanten een toeslag van 
1% à 2% aanrekenen bij transacties met kredietkaarten. Dit wordt meestal aangegeven bij het  
betalingsproces.

Onlinebetaalmiddelen, zoals PayPal en Apple Pay, zijn populair in Australië.

Buy now pay later (BNPL, uitgesteld betalen) is een vrij nieuwe maar populaire 
betaalmethode in Australië. Daarbij betalen klanten het verschuldigde bedrag in 
schijven in plaats van in één keer. Bedrijven als Afterpay en Zip Pay bieden deze 
dienst aan. Ook PayPal is met dit fintechproduct begonnen. Bepaalde BNPL- 
arrangementen worden ook door traditionele kredietkaartbedrijven, zoals  
Mastercard en Visa, aangeboden. BNPL-diensten worden vaak geadverteerd met 
wervende termen als ‘renteloos’ of ‘0% interest’, maar ze rekenen klanten tarieven 
aan die snel kunnen oplopen.

LEVERINGEN EN LOGISTIEK

Australische online shoppers kunnen vaak kiezen tussen levering aan huis of click-and-collect, dus 
online bestellen en de producten ophalen in een winkel. Tijdens de lockdowns was thuislevering soms 
de enige mogelijkheid, al boden sommige winkels ook al heel snel click-and-collect aan. Het lijkt erop 
dat de twee methoden blijvers zijn. 

Click-and-collect is immers in opmars. Het wordt aangeboden via een breed netwerk van verkoop- 
punten, zoals supermarkten, met aangepaste click-and-collect-vakken zodat klanten zelfs hun wagen 
niet meer hoeven uit te stappen. Andere grote detailhandels, zoals Chemist Warehouse, bieden de 
dienst eveneens aan. Op bepaalde locaties kan dit zelfs op de dag van de bestelling.

Grote Australische supermarktketens, zoals Woolworths en Coles, hebben hun eigen interne koeriers. 
Dat komt door het soort producten dat zij verkopen. Levensmiddelen moeten namelijk vaak koel of 
zelfs bevroren vervoerd worden en dat kan niet met de traditionele koeriersdiensten.

Het nationale postbedrijf Australia Post was heel lang de eerste keuze van het 
grote publiek om pakjes te versturen en te ontvangen. Sinds het begin van e-com-
merce is het bedrijf meegeëvolueerd met de wensen en voorkeuren van de klant en 
breidde het zijn diensten aanzienlijk uit. StarTrack is een spin-off van Australia Post 
en is gespecialiseerd in het leveren van pakjes (meer info hieronder).  

Daarnaast heeft de organisatie haar ophaalopties uitgebreid. Naast het klassieke postkantoor en de 
postbussen kunnen klanten hun pakjes nu ook op verschillende locaties in de pakjesautomaten van 
Australia Post laten leveren, onder andere in tankstations en op parkeerterreinen van supermarkten. 

Australia post blijft een optie voor bedrijven die hun klanten pakjes willen sturen, maar voor  
grotere volumes of online bestellingen is het vaak makkelijker om de leveringen aan gespecialiseerde 
bedrijven uit te besteden. Zij kunnen pakjes bij de klanten thuis of op hun adres van  
voorkeur leveren. 

https://www.afterpay.com/en-AU
https://zip.co/au
https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/paypal-payin4
https://auspost.com.au/
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De vergelijkingssite Canstar Blue heeft de belangrijkste koerierdiensten van Australië in 2021  
beoordeeld op klanttevredenheid: 

 Couriers Please

 StarTrack Courier, DHL Express, Australia Post

 Fastway/Aramex, Toll

• Couriers Please is een dochteronderneming die volledig eigendom is van Singapore 
Post. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van pakjes in een grootstedelijke 
omgeving.

• StarTrack is een spin-off van Australia Post (zie hierboven), gespecialiseerd in pakjes 
leveren. Het biedt e-commercebedrijven voor het hele land vracht- en distributieop-
lossingen. Dat gaat van traditionele pakjeslogistiek tot gedetailleerdere 3PL-oplos-
singen (derdepartij-logistiek). 

• DHL Express is een mondiale speler in de internationale verzendingsmarkt, maar in 
Australië gebruiken e-commercebedrijven het ook uitgebreid voor koeriersleverin-
gen aan huis.

• Aramex biedt vergelijkbare oplossingen als bovenstaande bedrijven en werkt samen 
met enkele grote detailhandels, zoals Naked Wines. 

• The Toll Group is een groot Australisch logistiek bedrijf dat oorspronkelijk bekend 
stond voor zijn wegtransportlogistiek. De speler heeft zijn activiteiten verder uitge-
breid met o.a. koeriersdiensten.

Voor bedrijven uit Vlaanderen die hun producten in Australië willen verkopen, maar niet de 
middelen hebben om een specifieke Australische e-shop of logistieke keten op te zetten, kunnen 
dergelijke 3PL-bedrijven een uitstekende oplossing zijn. Dit soort bedrijven kan normaal gezien 
alles van opslag over verpakking tot transport naar de klant verzorgen. 

Naast StarTrack zijn dit nog enkele andere belangrijke Australische 3PL-bedrijven:
• Invenco is gekoppeld aan alle grote e-commerceplatformen en is gevestigd in de 

buurt van de belangrijkste invalswegen van Sydney, wat bijzonder handig is.
• PikPak biedt logistieke diensten op afroep zonder verplichte contracten van lange 

duur of minimumbijdragen per maand. Dat maakt hen erg aantrekkelijk voor klei-
ne spelers en bedrijven die nieuw zijn op de Australische markt. Naast opslag- en 
transportbeheerdiensten is PikPak ook gespecialiseerd in e-commerce-oplossingen, 
zoals het hosten van productcatalogi, orderbeheer en betalingsverwerking.

• NPFulfilments platform is gekoppeld aan de belangrijkste shopping carts en 
e-commerce-platformen, zoals Shopify, Magento, Amazon, eBay en andere. Be-
drijven kunnen ook de API’s –application programming interface, waarmee ver-
schillende applicaties en programma’s met elkaar kunnen communiceren – van 
NPFulfilment gebruiken om met elk platform verbinding te maken en het volledige 
fulfilmentproces te synchroniseren. Met drie distributiecentra – in Sydney, Melbour-
ne en Perth – is het goed geplaatst om in 80% van Australië en Nieuw-Zeeland te 
kunnen garanderen dat een pakje de volgende dag wordt geleverd.

https://www.canstarblue.com.au/stores-services/courier-services/
https://www.couriersplease.com.au/
https://startrack.com.au/
https://mydhl.express.dhl/au/en/home.html#/getQuoteTab
https://www.aramex.com.au/
https://www.tollgroup.com/
https://www.mytoll.com/
https://www.invenco.net/
https://www.pikpak.com.au/Default.asp
https://npfulfilment.com/
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Online shoppers verkiezen altijd gratis verzending van hun bestellingen, maar niet alle bedrijven bie-
den dat onder alle omstandigheden aan. Sommige hanteren hiervoor minimumlimieten voor online 
orders of bieden vaste tarieven aan.  

Voorbeelden:
1. De Australische cosmetica-retailer Mecca heeft een uitgebreid netwerk van fysieke 

winkels en een online winkel (website en app). Het bedrijf biedt twee leveringsme-
thoden aan, elk met een eigen minimumbedrag. In sommige van hun winkels in de 
grote steden is ook click-and-collect mogelijk. 

2. Readings, de onafhankelijke boekhandel uit Melbourne (acht winkels over heel Mel-
bourne en een online shop), biedt een vast tarief van 7,20 Australische dollar voor 
heel Australië en levert bestellingen vanaf 120 Australische dollar gratis.

3. Supermarktgigant Woolworths laat zijn klanten voor leveringen en click-and-collect 
betalen, maar kan de eerste levering gratis aanbieden. De tarieven zijn ook geba-
seerd op het bedrag dat de klant uitgeeft en hoe snel de levering moet gebeuren.

Neem contact op met FIT Melbourne voor deze info:
• lijst van internationale logistieke bedrijven en douane-expediteurs (maritiem transport);
• lijst van internationale post- en koerierdiensten (luchttransport);
• lijst van binnenlandse koerierdiensten;
• lijst van Australische 3PL-bedrijven.

https://www.mecca.com.au/customer-service.html
https://www.readings.com.au/our-shops
https://www.woolworths.com.au/shop/discover/shopping-online?icmpid=sm-hp-hero1:new-customer-offers%7Cwk46


22 - E-COMMERCE IN AUSTRALIË

 

RETOURBELEID

Algemeen en ook volgens de Australische consumentenwet hebben consumenten het recht om  
een herstelling, vervanging of terugbetaling te vragen als een product of dienst die ze hebben  
gekocht, niet aan de consumentengarantie voldoet. Die omvat de automatische garantie dat  
gekochte producten of diensten ook daadwerkelijk werken en doen wat ervan wordt verwacht.  
Op welke schadeloosstelling Australische consumenten dan recht hebben, hangt af van de vraag  
of het om een groot of klein probleem gaat.

Australische consumenten kunnen een bedrijf vragen om een product gratis te herstellen of te  
vervangen of om een product of dienst terug te betalen, maar hebben daar niet altijd recht op.  
Zo is de consumentengarantie niet van toepassing wanneer de consument kreeg wat hij of zij  
vroeg, maar gewoon van gedachte is veranderd, het product of de dienst elders goedkoper heeft 
gevonden, beslist dat hij of zij de aankoop toch maar niks vindt of niet kan gebruiken. Toch betalen 
veel Australische bedrijven teruggestuurde producten volledig terug, ook wanneer de consument 
zich gewoon heeft bedacht. 

De Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) is de officiële consumentenwaakhond 
en verschaft informatie aan consumenten en bedrijven. Consumenten kunnen er ook problemen 
melden.  

De ACCC geeft ook aan dat alle gebruikelijke consumentenrechten van toepassing kunnen zijn als 
Australische inwoners bij een buitenlands online bedrijf kopen. Ook al kan het in dat geval moeilijk 
zijn om een herstelling, vervanging of terugbetaling te krijgen omdat het bedrijf niet in Australië is 
gevestigd.

Voor online bestellingen hangt de manier van retourneren af van het soort bedrijf en zijn voorkeur. 
Bij pure online bedrijven gebeurt dit altijd via verzending, meestal op kosten van de klant. Bedrijven 
die zowel fysiek als digitaal aanwezig zijn, willen het hun klanten meestal zo gemakkelijk mogelijk 
maken en bieden verschillende opties aan. Denk aan terugzending per post of koerier (tegen  
betaling) of teruggave in een winkel (gratis).

Neem contact op met FIT Melbourne voor een lijst van Australische advocatenbureaus die  
gespecialiseerd zijn in consumentenwetgeving.



23 - E-COMMERCE IN AUSTRALIË

BRONNEN
• Australian Bureau of Statistics, Population, https://www.abs.gov.au/statistics/people/population
• Australian Bureau of Statistics, Economy, https://www.abs.gov.au/statistics/economy/ 

national-accounts/Australiën-national-accounts-national-income-expenditure-and-product/ 
dec-2021 

• Best in AU, “Best 3PL providers In Australia”, door Grace Woods 
• Canstar Blue, “Courier Services for Businesses – 2021 edition”, door Megal Birot
• eCommerce DB, “eCommerce in Australia 2021”, november 2021
• EY Australia, “How B2B e-Commerce can be more than transactional, by Michael Rasmussen”, 

24.06.2021
• Geoscience Australia, https://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/ 

dimensions/Australiës-size-compared 
• Ibis World, “Online shopping in Australia”, juni 2021
• Inside Retail, “Australian Retail Outlook 2022”, van KPMG en Octomedia 
• MoneySmart, Buy now pay later services 
• Pattern in samenwerking met B2B eCommerce association, “State of B2B eCommerce in Australia 

– 2021 Annual Report” 
• Pureprofile en IAB Australië, “Australian eCommerce”, september 2021
• Reserve Bank of Australia, “Statement on Monetary Policy - Economic Outlook February 2022”
• Trade Gecko, “The Top 3PL providers in Australië 2020”, 6 juli 2020 

https://www.abs.gov.au/statistics/people/population
https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/Australiën-national-accounts-national-income-expenditure-and-product/dec-2021  
https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/Australiën-national-accounts-national-income-expenditure-and-product/dec-2021  
https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/Australiën-national-accounts-national-income-expenditure-and-product/dec-2021  
https://www.canstarblue.com.au/stores-services/courier-services/
https://www.ey.com/en_au/alliances/how-b2b-e-commerce-can-be-more-than-transactional
https://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/australias-size-compared
https://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/australias-size-compared
https://moneysmart.gov.au/other-ways-to-borrow/buy-now-pay-later-services
https://www.ey.com/en_au/alliances/how-b2b-e-commerce-can-be-more-than-transactional
https://www.ey.com/en_au/alliances/how-b2b-e-commerce-can-be-more-than-transactional
https://www.rba.gov.au/publications/smp/2022/feb/economic-outlook.html
https://www.tradegecko.com/blog/supply-chain-management/top-3pl-providers-ecommerce-australia


24 - E-COMMERCE IN AUSTRALIË

Als u nog meer informatie over e-commerce zoekt, vindt u misschien uw gading in de andere  
e-commercestudies van Flanders Investment & Trade.

Of check onze gids Grensoverschrijdende e-commerce.

Volg ons op sociale netwerken

Disclaimer

De informatie in deze publicatie is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen  
een beeld te vormen van de hierin behandelde materie. Deze marktstudie is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie.  
Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke  
situatie. Ze kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespeciali-
seerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden 
voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 
evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie  
in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of  
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor FIT enige verantwoordelijkheid zou  
kunnen teweegbrengen.

Datum van publicatie: juli 2022

https://www.linkedin.com/showcase/flanderstrade/
https://www.facebook.com/flandersinvestmentandtrade
https://twitter.com/flanderstrade
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/zoeken?zoekterm=e-commerce&types=market_study
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/grensoverschrijdende-e-commerce

