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Inleiding  

De marktstudie brengt de Duitse modesector in kaart. De coronacrisis met haar lockdowns en 

het sluiten van de winkels heeft gevolgen voor de sector die hierdoor veranderingen ondergaat. 

Voor 2020 wordt het omzetcijfer voor de gehele branche op 62,3 miljard euro geraamd. 

In 2019 bedroeg het omzetcijfer ongeveer 64,6 miljard euro. 

In het eerste hoofdstuk wordt de omvang van de markt geschetst aan de hand van cijfers.  

In het tweede hoofdstuk worden ook de huidige trends binnen de modehandel toegelicht. 

Vervolgens beschrijft het derde hoofdstuk welke verschillende distributiekanalen er binnen 

de modesector zijn.  

De studie is voornamelijk bedoeld voor Vlaamse bedrijven die zich richting de Duitse modemarkt willen 

begeven. Dit rapport kan dienen als extra informatie bij het betreden van de markt.  

Vlaamse bedrijven kunnen met gerichte vragen over de Duitse markt beroep doen op de individuele 

dienstverlening van Flanders Investment & Trade.  

Januari 2021 
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1. Sectorbeschrijving: de modebranche in Duitsland  

Om u een beter inzicht te geven in het economische belang van de Duitse modebranche, zullen in dit 

hoofdstuk de volgende vragen beantwoord worden:  

• Welke omzet genereert de Duitse modehandel?  

• Hoe verhoudt de onlineverkoop zich tegenover de verkoop in de stationaire modehandel? 

• Hoeveel besteedt de Duitse consument aan kleding? Welke kledingsegmenten worden 

het meest verkocht?  

• Welke afzet- en importlanden zijn voor de Duitse modebranche het belangrijkst? En met welk 

marktaandeel?  

• Wie zijn de grootste marktspelers? 

1.1. Omzet  

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de verkoop van kleding in Duitsland in de jaren 

2012 tot 2020. In deze periode neemt de omzet van de modehandel binnen Duitsland gestaag toe tot 

2019. In 2019 bedroeg de omzet van de kleding in Duitsland ongeveer 64,6 miljard euro.  

Op basis van de Statista’s ‘Consumer Market Outlook’ diensten werd in september 2020 de omzet in 

de Duitse modehandel voor 2020 geraamd op 62,3 miljard euro. Dit omzetcijfer breekt met de gestaag 

stijgende lijn van de vorige jaren. Statista verwacht dus dat er in 2020, het jaar van de coronacrisis, 

een omzetdaling binnen de modebranche van 2 miljard euro, of van ongeveer 3,6% zal zijn (Statista, 

2020). 

 

Figuur 1: Umsatz mit Bekleidung in Deutschland in den Jahren 2012 bis 2020 (in Millionen Euro) (Statista, 2020) 

Een studie van Fashion United toont aan dat de stationaire handel binnen de Duitse modebranche, 

ook zonder de gevolgen van het coronavirus aan belang verliest. In 2014 had de stationaire 

modehandel (inclusief accessoires) nog 61% marktaandeel binnen de modebranche, in 2019 daalde 

dit aandeel tot 55%. Zoals te zien is in de onderstaande grafiek verwacht men de komende jaren 

een nog grotere daling. Het rapport doet uitschijnen dat zelfs groeiende online-activiteiten van 
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de stationaire handel het omzetverlies in de fysieke winkels niet zullen kunnen compenseren. (Preuss, 

Coronakrise: weitreichende Auswirkungen für deutsche Modebranche bis 2024, 2020) 

Fashion & accessoires - aandeel mode - vakhandel en verkoopkanalen online-offline 2014, 2019 en 

2024 ... 2030 in %. 

 

Figuur 2: Fashion & Accessoires – Anteil Fashion – Fachhandel und Vertriebskanäle online-offline 2014, 2019 und 2024 … 

2030 in % (Preuss, Coronakrise: weitreichende Auswirkungen für deutsche Modebranche bis 2024, 2020) 

Meer over de modehandel online, via webshops, en offline, via stationaire winkels, wordt in 

onderstaande subhoofdstukken beschreven.  

Omzet stationaire textiel- en kledingdetailhandel 

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de verkoop in de stationaire textiel- en 

kledingdetailhandel in Duitsland in de jaren 2008 tot en met 2019 in vergelijking met de voorafgaande 

periode. In deze periode daalde de mode-omzet in de stationaire detailhandel ten opzichte van het 

jaar ervoor bijna elk jaar met ongeveer 2%. In 2008 was er, door de toenmalige financiële crisis, een 

grotere daling van 4% in de textiel- en kledingdetailhandel. Behalve een positieve herstelontwikkeling 

met 3% in 2010 kende de mode-omzet hoofdzakelijk een negatieve ontwikkeling. In 2019 daalde de 

omzet in de kledingdetailhandel opnieuw met 2% ten opzichte van het jaar ervoor. (Neugebauer, 2014) 
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Figuur 3: Umsatzentwicklung im stationären Textil- und Bekleidungseinzelhandel in Deutschland in den Jahren von 2008 bis 

2019 (gegenüber dem Vorjahr) (Hohmann, Statistiken zum Textil- und Bekleidungseinzelhandel in Deutschland, 2020) 

Vervolgens toont de onderstaande grafiek de maandelijkse verandering in de verkoop in de stationaire 

textiel- en kledingdetailhandel in Duitsland van december 2016 tot oktober 2020. Door het sluiten van 

de winkels tijdens de eerste lockdownperiode van de COVID-19-pandemie lag de omzet in de 

stationaire textiel- en kledingdetailhandel in april 2020 maar liefst 76% lager dan in april 2019. Tijdens 

de tweede ‘lockdown light’, vóór de winkels opnieuw moesten sluiten, daalde in oktober en november 

de maandomzet van de stationaire textiel- en kledingdetailhandel in Duitsland respectievelijk met 12% 

en 26% ten opzichte van dezelfde maand het jaar voordien. Wanneer in december 2020 de stationaire 

textiel- en kledingdetailhandel opnieuw de deuren moest sluiten, daalde het omzetcijfer met 37% in 

vergelijking met december 2019. (Hohmann, Statistiken zum Textil- und Bekleidungseinzelhandel in 

Deutschland, 2020) (Statista, 2021) 
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Figuur 4: Umsatzentwicklung im stationären Textil- und Bekleidungseinzelhandel in Deutschland von Dezember 2016 bis 

December 2020 (gegenüber dem Vorjahresmonat) (Hohmann, Statistiken zum Textil- und Bekleidungseinzelhandel in 

Deutschland, 2020) 

Omzet onlinehandel  

Statistieken uit de HDE Online Monitor 2020 tonen aan dat de online-omzet in 2019 59,2 miljard euro 

bedroeg. ‘Fashion & Accessoires’ is de productgroep met het grootste marktaandeel in de Duitse 

onlineverkopen. Bijna een kwart (24,7%) van de totale online-omzet in 2019, zijnde 14,6 miljard euro, 

bestond uit de onlineverkoop van kleding en accessoires (‘Fashion & Accessoires’). Dit aandeel is quasi 

hetzelfde als in 2018 (24,9%) of een online-omzet van 13,3 miljard euro. Dit aandeel is nog net iets 

groter dan de online-omzet van het tweede grootste productgroep, namelijk consumentenelektronica 

en elektrische apparaten (‘CE/Elektro’), met een aandeel van 24,2% en een omzet van 

14,3 miljard euro in 2019. (Handelsverband Deutschland, 2020) 
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Aandeel van sectoren in totaal online volume in % en sector online volume 2019 in miljard euro 

 

Figuur 5: Anteil der Branchen am Gesamtonlinevolumen in Prozent und Branchen-Onlinevolumen 2019 in Mrd. Euro* 

(Handelsverband Deutschland, 2020) 

Zoals te zien is in de grafiek hieronder steeg de omzetgroei van de onlinekledingmarkt met 7,7% in 

2018 en met 8,6% in 2019. In juli 2020 paste Statista haar prognose over de verdere omzetgroei in de 

markt van de e-commerce voor kleding in Duitsland tot 2024 aan, dit ten gevolge van de pandemie. 

Volgens de Digital Market Outlook zal de omzet van de e-commerce voor kleding in Duitsland in 2020 

ongeveer 3,8% hoger liggen dan in het voorgaande jaar. De omzetgroei zal in 2020, zoals te zien is op 

de grafiek, kleiner zijn dan andere jaren. Een sterke toename van de online kledingomzet wordt 

verwacht in 2021, die de daaropvolgende jaren geleidelijk minder sterk zou stijgen. (Statista, 2020) 
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Figuur 6: Umsatzwachstum im E-Commerce-Markt für Bekleidung in Deutschland für die Jahre 2018 bis 2019 sowie Prognose 

bis 2024 (im Vergleich zum Vorjahr) (Statista, 2020) 

Onderstaande grafiek, opgesteld door Statista Digital Market Outlook in oktober 2020, toont 

het percentage gebruikers van e-commerce per leeftijdsgroep in 2020 in Duitsland (niet enkel binnen 

de modehandel). De leeftijdsgroep met het hoogste aantal e-commerce gebruikers blijkt de groep 

tussen 45 tot 54 jaar oud te zijn, met een aandeel van bijna 24%. Opvallend is het lage aandeel van 

de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar (12,28%). (Statista, 2020) 

 

Figuur 7: Verteilung der Nutzer im E-Commerce-Markt nach Altersgruppen in Deutschland 2020 (Statista, 2020) 

Ingedeeld naar inkomensgroep blijkt op basis van cijfers opgesteld door Statista Digital Market Outlook 

in oktober 2020, dat 35,85% van de e-commercegebruikers tot de groep met de hogere inkomens 

behoren. Op korte afstand volgen de middeninkomens- en de lagere inkomensgroep. (Statista, 2020) 
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Figuur 8: Verteilung der Nutzer im E-Commerce-Markt nach Einkommensgruppen in Deutschland 2020 (Statista, 2020) 

1.2. Bestedingen aan kleding  

De gezinsuitgaven voor kleding, zowel online als in de stationaire handel, daalden in Duitsland 

gedurende de eerste lockdown sterk, nl. met 62%. De uitgaven zijn beduidend minder tijdens deze 

pandemie dan in 2019. (Statista, 2020) 

 

Figuur 9: Entwicklung der Haushaltsausgaben für Bekleidung in Deutschland bis Oktober 2020 (Statista, 2020) 

Textiel en kleding behoort, naast voeding, tot de belangrijkste uitgaven van de Duitse consument. 

Volgens berekeningen van Statista in juli 2020, hebben consumenten in 2018, 2019 en 2020 meer dan 

75 miljard euro uitgegeven aan kledij en schoenen. Dit is 4,5% van de totale consumentenbestedingen 

in Duitsland. Dit aandeel daalde echter in het voorbije decennium, ruim 10 jaar geleden bedroeg het 

aandeel namelijk nog 6% van de totale consumentenbestedingen. Deze daling kan te wijten zijn aan 

factoren binnen de modehandel zoals druk op de prijzen, mede onder invloed van de onlinehandel 

enerzijds, en voor 2020 ook door van de coronacrisis. Deze ontwikkelingen worden later in de 
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marktstudie toegelicht. (Hohmann, Statistiken zum Textil- und Bekleidungseinzelhandel in 

Deutschland, 2020) 

Dameskledij genereert in Duitsland de hoogste omzet. Voor 2020 wordt de omzet in dameskledij 

geraamd op 31 miljard euro. Dit is 656,30 euro per inwoner. In 2019 bestond de top 3 van de artikelen 

die het meest omzet generen bij dameskledij uit: op nummer 1 ‘lange broeken’ met een omzet van 

6,1 miljard euro, op de tweede plaats ‘truien’ met een omzet van 5,5 miljard euro en op plaats 3  

‘t-shirts’ met een omzet van 4,1 miljard euro. Voor 2020 wordt voorspeld dat de omzetcijfers van deze 

top 3 met 0,1 miljard euro zullen dalen. De volgorde in populariteit blijft hetzelfde. (Statista, 2020) 

De bestedingen aan herenkledij liggen beduidend lager. Het geschatte omzetcijfer voor 2020 bedraagt 

17,8 miljard euro of 212,62 euro per persoon. Binnen het herensegment, werden in 2019 ‘broeken’ 

het meest verkocht met een omzet van 5,6 miljard euro, gevolgd door ‘hemden’ goed voor 

2,7 miljard euro en ‘mantels en jassen’ met 2 miljard euro. Ook binnen het herensegment zullen de 

omzetcijfers met ongeveer 0,15 miljard euro dalen. De volgorde in populariteit blijft ook hier hetzelfde. 

(Statista, 2021) 

Het omzetcijfer van kinderkledij binnen Duitsland wordt voor 2020 op 6,2 miljard euro geschat. 

Dat is gelijk aan 73,75 euro per hoofd van de bevolking. (Statista, sd) 

1.3. Invoer  

In 2019 werd voor ongeveer 47,1 miljard euro aan textiel en kleding in Duitsland ingevoerd, dat is 

een aandeel in de totale Duitse invoer van ongeveer 4,3%. In deze periode bedroeg de waarde van 

de gehele Duitse invoer ongeveer 1,1 biljoen euro. (Statista, 2020) 

De Duitse modebranche importeert vooral kleding uit de Aziatische lageloonlanden. Zo zijn China en 

Bangladesh, maar daarnaast ook Turkije, de belangrijkste importlanden voor Duitsland. China blijft 

onbetwistbaar aan de top van de belangrijkste leveranciers voor de Duitse modesector. De waarde 

van de kledingimport uit China naar Duitsland bedroeg in 2019 ongeveer 8,3 miljard euro. Het is voor 

de Duitse modeondernemingen interessant om in dergelijke landen hun productie op 

een kostenefficiënte manier te laten vervaardigen.  

De werkomstandigheden bij de productie in deze landen roepen wel ethische vragen op. Als gevolg 

van een toenemend bewustzijn voor het ethische en duurzaamheidsaspect, is de herkomst van kledij 

belangrijker geworden. Meer informatie over het consumentengedrag werd in het tweede hoofdstuk 

opgenomen.  

De belangrijkste Europese handelspartners voor Duitsland zijn Turkije en Italië, met een kledingimport 

die in beide gevallen boven het miljard euro ligt. België behoort niet tot de top 25 van grootste 

importlanden binnen de Duitse modebranche in 2019. (German Fashion , 2019) 
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Figuur 10: Wichtigste Herkunftsländer für Bekleidungsimporte nach Deutschland 2019 (Statista, 2020) 

1.4. Uitvoer  

Duitse kledingfabrikanten weten relatief goed stand te houden binnen de internationale 

textielindustrie. In 2019 werd voor een waarde van ongeveer 34,75 miljard euro textiel en kleding uit 

Duitsland geëxporteerd. Dat is een aandeel in de totale Duitse export van ongeveer 2,6%. In 2019 

bedroeg de waarde van de totale Duitse export 1,3 biljoen euro. (Statista, 2020) 

De belangrijkste exportlanden zijn Duitslands directe buurlanden Zwitserland, Polen, Oostenrijk, 

Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië, België, Spanje en Tsjechië.  

België staat op nummer 8 en behoort dus tot de 25 grootste exportlanden van Duitsland. In 2019 kocht 

België voor 921,631 miljoen euro aan Duits textiel en kledij aan, een stijging van 2,15% in vergelijking 

met 2018. (German Fashion , 2019) 
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Figuur 11: Belangrijkste landen van bestemming voor de uitvoer van kleding uit Duitsland naar uitvoerwaarde in 2019 

(in miljoen euro) (German Fashion, 2019) 

1.5. De top online marktspelers  

In de concurrentiestrijd om marktaandeel zullen de stationaire winkels van de detailhandel het verder 

moeten afleggen tegen het onlinekanaal. Ondanks de verschillende verkoopkanalen heeft 

de modedetailhandel binnen de modebranche, inclusief winkelketens die voornamelijk kleding 

verkopen, tot nu toe stand weten te houden met een marktaandeel van ongeveer 50%. 

Het marktaandeel van warenhuizen binnen de modehandel is in de laatste decennia echter gedaald 

tot ongeveer 7,5% in 2018. (Hohmann, Statistiken zum Textil- und Bekleidungseinzelhandel in 

Deutschland, 2020)  

Door de toenemende verticalisering binnen de modebranche hebben ketens zoals Otto, H&M, Esprit, 

Zara en Primark, de gehele waardeketen inclusief de productie kunnen beheersen. Hun succes en wat 

ze daarmee kunnen realiseren bepaalt het tempo in de kledingdetailhandel. Daarnaast dringen steeds 

meer fabrikanten de detailhandel binnen, openen ze eigen winkels of verwerven ze concessiegebieden 

in partnerwinkels. 

Wegens de lockdown in de huidige pandemie stegen de online-aankopen en platformen en webshops 

wonnen aan belang. Het online-aandeel binnen de modedetailhandel zal naar schatting, volgens Karl-

Hendrik Magnus, McKinsey, MHK, 35% bedragen tegen eind 2020.  
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Onderstaande tabel geeft de top 10 weer van de grootste onlineshops van kleding in Duitsland in 2018. 

In deze lijst zijn zowel Duitse organisaties (zoals Zalando en Bonprix), alsook internationale groepen 

opgenomen. (Hohmann, Statistiken zum Textil- und Bekleidungseinzelhandel in Deutschland, 2020)  

Bedrijf Website E-Commerce omzet DE 

2018 in Mio. Euro 

Totale omzet 

2018 in Mio. Euro 

Zalando SE 

 

www.zalando.de 1.441 5.388 

Zalando is een onlinehandelsplatform dat oorspronkelijk een onlineschoenwinkel was. 

Zalando werd opgericht in Berlijn in 2008. Momenteel is Zalando als toonaangevend 

modeplatform actief in 17 landen. 

bonprix Handels-

gesellschaft GmbH 

 

www.bonprix.de 601,1 1.570 

Bonprix is een internationaal modebedrijf met hoofdkantoor in Hamburg. Bonprix biedt 

5 eigen merken aan in 30 landen in Europa, en in Rusland en Noord- en Zuid-Amerika. 

Bonprix behoort tot de Otto Group. 

H & M Hennes & 

Mauritz GBC AB 

 

www.hm.com/de/ 449,6 210.400 

H&M werd in 1947 in Zweden opgericht en  biedt wereldwijd online modekleding, 

cosmetica, gezonde voeding, keukenapparatuur en andere accessoires aan. Merken die tot 

de H&M Group behoren zijn: H&M, &other Stories, Monki, COS, H&MHOME, Weekday, 

Arket en AFound. 

ABOUT YOU GmbH 

 

www.aboutyou.de 411,2 13.400 

ABOUT YOU startte zes jaar geleden in Hamburg en verhandelt meer dan 

350.000 producten van meer dan 2.000 merken online. Het onlineplatform heeft meer dan 

20 miljoen app-downloads en meer dan 6,5 miljoen actieve klanten per dag.  

BAUR Versand GmbH 

& Co KG 

 

www.baur.de 399,8 689 

BAUR heeft een onlineshop waar vooral kleding, schoenen en meubels van bekende 

fabrikanten en exclusieve private labels aangeboden worden. De klanten zijn meestal 

tussen de 40 en 55 jaar oud. De onderneming maakt deel uit van de Otto Group. 

Esprit Retail B.V. & 

Co. KG 

 

www.esprit.de 266,7 - 

Esprit werd in 1968 in Californië opgericht. Esprit is actief in 40 landen wereldwijd. 

De hoofdkantoren bevinden zich in Duitsland en Hong Kong. 

Best Secret GmbH 

 

www.bestsecret.com  224,5 - 

Best Secret biedt meer dan 5 miljoen producten van meer dan 3.000 internationale 

designmerken aan. BestSecret is een dochteronderneming van een van Europa's oudste 

textielgroothandels, Schustermann & Borenstein. 

ASOS.com Limited 

 

www.asos.de  205,2 2.725 

ASOS is een Engelse onderneming die ook in Duitsland bekend staat voor het online 

verkopen van kleding, schoenen en accessoires van eigen merken en van derden. 

E. Breuninger GmbH 

& Co. 

 

www.breuninger.com 177,9 - 

Breuninger is sinds 1881 actief in de modebranche. Met momenteel 11 winkels en 1 online 

shop (sinds 2014) verhandelen ze 1.200 merken. 

http://www.zalando.de/
http://www.bonprix.de/
http://www.hm.com/de/
http://www.aboutyou.de/
http://www.baur.de/
http://www.esprit.de/
http://www.bestsecret.com/
http://www.asos.de/
http://www.breuninger.com/
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ZOETOP BUSINESS 

CO., LIMITED 

 

https://de.shein.com/ 161 - 

Het SHEIN-handelsmerk is gebaseerd op Zoetop Business Co., Limited. Shein is 

de internationale onlineshop. De onderneming is het sterkst in dameskleding, maar 

verkoopt ook heren- en kinderkleding, schoenen, accessoires en tassen. De belangrijkste 

markten zijn Europa, de VS, Australië en het Midden-Oosten. 

2. Trends  

Leren uit consumentengedrag om zich als onderneming te differentiëren van concurrenten is 

belangrijker geworden. Consumenten denken de laatste jaren meer na bij een aankoop, ook tijdens 

de pandemie kon een verschuiving van en tegelijk ook tegenstrijdigheden in het aankoopgedrag van 

de consumenten waargenomen worden. Comfortabele kledij en urban streetwear kenden een boost 

in de verkoopcijfers. Door het thuiswerken en het wegvallen van zowel zakelijke evenementen als 

feesten, werd er minder formele, zakelijke en feestkledij gekocht. 

2.1. Transparantie en USP  

Het is voor de modebranche belangrijk om het consumentengedrag te begrijpen en daarop in te 

spelen. Tijdens het Modehandels-Kongress 2020 van het Duitse vaktijdschrift TextilWirtschaft werd 

dit thema meermaals door de keynote sprekers herhaald. (Probe & Wollenschlaeger, 2020)  

Daarnaast is het ook van belang dat winkeliers transparant zijn naar hun consumenten toe. 

Winkeliers of producenten die ook online actief zijn, moeten zowel online als in de winkel eenzelfde 

productieverhaal of USP brengen zodat ze meer gezien en beter onthouden worden. Dankzij deze USP 

kan men zich differentiëren van andere ondernemingen, wat in de modesector cruciaal is. Het online 

informatie verschaffen via bijvoorbeeld sociale media en influencers blijkt nu belangrijker geworden 

te zijn dan voor de COVID-19 pandemie.  

Uit de bevraging van de ‘Consumer Panel 2020’ van de brancheorganisatie German Fashion bij 

1000 consumenten over hun shopgedrag en wat er sinds de coronacrisis veranderd is, bleek dat 42% 

van de bevraagde consumenten de stationaire detailhandel, dus de kledingwinkels gebruiken als bron 

van informatie over thema’s zoals mode en trends. Voor de coronacrisis was dat 39% van 

de bevraagden. Ook de websites van de kledingwinkels worden meer bekeken dan voor de pandemie 

(toename met 2%). Daarnaast steeg de influencer als bron van informatie met 1%. (German Fashion, 

2020) 

https://de.shein.com/
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Antwoorden op de vraag "Welke bronnen gebruikt u vooral om uzelf te informeren over de thema's 

mode en kleding? Noem alleen de vier belangrijkste bronnen voor u" (selectie) 

 

Figuur 12: Antworten auf die Frage „Über welche Quellen informieren Sie sich hauptsächlich über die Themen Mode und 

Bekleidung? Bitte nennen Sie nur die vier für Sie wichtigsten Quellen“ (Auswahl) (German Fashion, 2020) 

2.2. Duurzaamheid  

Duurzaamheid behoort tot de belangrijkste trends binnen de modebranche. De sector wordt tijdens 

het inkopen, produceren en verkopen strenge eisen opgelegd op het gebied van productveiligheid, 

recycleerbaarheid, duurzaamheid en een strikt vervuilingsmanagement.  

Grote ketens zoals H&M en Zara beschikken over een ecologische kledinglijn. Deze ondernemingen 

proberen actief in te spelen op de stijgende vraag naar Fair Fashion die het huidige veranderende 

consumentengedrag teweegbrengt.  

Biologische materialen  

Een voorbeeld van populaire Fair Trade modeartikelen zijn kleren gemaakt uit bamboe. Het is al langer 

in de Aziatische landen gekend en wordt sinds enige tijd ook in Duitsland populairder. Bamboe wordt 

niet enkel binnen de modebranche gebruikt, maar ook in de productie van huishoudtextiel zoals 

bedlinnen en handdoeken. Bamboekleren bestaan uit een vezel die zacht, kleurstabiel en bestendig is 

tegen warmte of koude. (Henkel, 2020) 

(https://www.carlmarie.de/magazin/wissen/kleidung-aus-bambus-pro-kontra/)  

Daarnaast wordt ook biokatoen door heel wat ketens zoals bijvoorbeeld C&A ingezet als duurzaam 

alternatief.  

Duurzaamheid labels  

Binnen de modebranche kunnen ondernemingen zich ook laten labelen met duurzaamheidslabels. 

In 2019 werden in Duitsland in totaal ongeveer 22,2 miljoen stuks textiel met een fairtrade-keurmerk 

verkocht. (Statista, 2020)  

https://www.carlmarie.de/magazin/wissen/kleidung-aus-bambus-pro-kontra/
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Een voorbeeld daarvan is het ‘Grüner Knopf’-label. Grüner Knopf is een duurzaam initiatief van 

het Duitse ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ). Ze willen 

de consument een kans geven op een bewuste aankoopbeslissing, door aan te geven of 

het kledingstuk al dan niet binnen de duurzame normen van het ‘Grüner Knopf’-label valt. 

Elke onderneming moet aan minimum 26 sociale en ecologische normen voldoen. De sociale normen 

omvatten onder meer de betaling van minimumlonen, de naleving van werktijden en een verbod op 

kinder- en dwangarbeid. De ecologische normen omvatten onder meer een verbod op weekmakers en 

andere gevaarlijke chemicaliën, en vervuilingsdrempels voor afvalwater van productieprocessen. 

Van de 1.300 textielondernemingen binnen Duitsland zijn er al 27 

geregistreerd met het ‘Grüner Knopf’-label. Dit is 2% van de Duitse 

modebranche. De deelnemers zijn vooral start-ups, kleinere en 

middelgrote ondernemingen. Maar ook winkelketens zoals Aldi Süd 

hebben zich al bij het ‘Grüner Knopf’-label aangesloten. (Grüner Knopf, sd) 

 

Figuur 13: Der Grüner Knopf  

Voorbeelden van andere labels die wijzen op een eerlijk productieproces zijn:  

Duurzaamheidlabel Beschrijving 

Der Blaue Engel 

 
https://www.blauer-engel.de/de  

Der Blaue Engel is sinds 1978 een duurzaamheidslabel van 

het Duitse federaal ministerie van Milieu.  

Het label garandeert dat de producten op een bijzonder 

milieuvriendelijke manier worden vervaardigd, d.w.z. dat er 

geen schadelijke chemicaliën worden gebruikt en dat 

de producten volgens een hoge standaard werden 

geproduceerd. Het label zegt echter niets over de naleving 

van sociale normen. 

IVN BEST NATURTEXTIL 

 
https://naturtextil.de/ 

Dit is een duurzaamheidslabel ontwikkeld door IVN. 

Het label vertegenwoordigt (2018) de hoogste ecologische 

norm binnen de textielindustrie. Het aandeel van 

de biologisch geproduceerde natuurlijke vezels moet 100% 

zijn.  

PETA Deutschland e.V. 

 
https://www.peta.de/  

PETA is een partnerorganisatie van Peta USA, gesticht in 

1993. Producten gemarkeerd met het Peta-label zijn 

veganistisch, dat wil zeggen dat ze geen materialen van 

dierlijke oorsprong bevatten. Peta is met meer dan 

6,5 miljoen aanhangers de grootste 

dierenrechtenorganisatie ter wereld. 

Andere partnerorganisaties zijn actief in Azië, Australië, 

Frankrijk, Groot-Brittannië, India en Nederland.  

(Verbraucher Zentrale, 2020) (Werde Magazin, 2020) 

https://www.blauer-engel.de/de
https://naturtextil.de/
https://www.peta.de/
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Tweedehands aankopen 

Het tweedehands aankopen van kleding is in Duitsland zeer populair. Tegenwoordig zijn er 

tweedehandswinkels, webshops en apps met tweedehandskledij voor elke doelgroep, zowel voor 

alledaagse kleding als high-end mode. Zo organiseren bijvoorbeeld e-commercegiganten binnen 

de modehandel zoals Zalando, met Zalando Wardrobe, en ASOS, met Marketplace, via hun 

onlineplatform ook de mogelijkheid om tweedehandskleding aan te kopen of gedragen kledingstukken 

te verkopen. (Müller, 2020) (Reset, 2020) 

2.3. Fast fashion  

Fast fashion, letterlijk ‘snelle mode’, verwijst naar het snel nabootsen van grote hoeveelheden van 

de huidige modetrends en nieuwste collecties, om deze dan tegen relatief lage prijzen te verkopen. 

Voorbeelden van fast fashion modegroepen zijn Zara, H&M en Primark.  

Bij de fast fashion aankoopcultuur leiden de lage prijzen en de relatief korte levensduur van de kleding 

tot een zekere wegwerpmentaliteit bij de consumenten, hetgeen tegenstrijdig is met de eerder 

beschreven duurzaamheidstrend. (Nachhalitge Kleidung, 2020) 

Dit wordt ook door Thomas Ebenfeld, managing partner van het marktonderzoeks- en adviesbureau 

Concept M bevestigd. Hij onderzocht het veranderende consumentengedrag tijdens de coronacrisis. 

Tijdens het Modehandels-Kongress van november 2020, georganiseerd door TextilWirtschaft, lichtte 

hij enkele bevindingen toe. Zo bevestigde hij dat er meer online modeaankopen en minder stationaire 

aankopen waren dan voorheen. Na het ondervragen van ongeveer 1.000 consumenten tijdens 

de eerste en tweede lockdown, winnen er volgens hem twee tegenstrijdige trends aan belang, 

nl.  prijsbewustzijn en duurzaamheidsbewustzijn. Beide trends scoren hoger dan in 2019. Ongeveer 

22% van zijn bevraagden bevestigt dat men sneller kleren koopt indien er een bijzondere 

prijsaanbieding aan verbonden is. (Spreicher-Utsch, 2020) 

Ook in de bevraging ‘Consumer Panel 2020’ van de brancheorganisatie German Fashion naar de 

selectiecriteria van kleding, duidden de Duitse consumenten voornamelijk een goede pasvorm, 

comfort en een goeie prijs-kwaliteitverhouding aan als belangrijkste criteria (elk criterium kreeg 

ongeveer 95% van de stemmen). Duurzaamheid en milieuvriendelijke productie, komt in deze 

bevraging slechts op de negende plaats. Maar dit criterium won sinds de coronacrisis wel aan belang 

(van 69% naar 79%). (German Fashion, 2020) 
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Antwoorden op de vraag "Welke van de volgende criteria zijn voor u persoonlijk belangrijk bij de 

keuze van uw kleding?"; antwoorden "belangrijk/zeer belangrijk" (top 2) in %. 

 

Figuur 14: Antworten auf die Frage „Welche der folgenden Kriterien sind Ihnen persönlich bei der Auswahl Ihrer Bekleidung 

wichtig?“; Antworten „wichtig/eher wichtig“ (Top-2) in % (German Fashion, 2020) 

3. Distributie- en verkoopkanalen  

Binnen de modehandel zijn er verschillende manieren om de Duitse markt te benaderen. De meer 

traditionele manier is het werken via een handelsagent. Daarnaast worden in de Duitse modehandel 

ook ‘mode- en ordermessen’, en B2B-platformen gebruikt om collecties aan het cliënteel te tonen en 

bestellingen te noteren.  

3.1. Handelsagenten, distributeurs, eigen verkooporganisatie  

Binnen de modehandel zijn nog steeds heel wat handelsagenten actief. Handelsagenten 

vertegenwoordigen gewoonlijk meerdere kledingmerken en vormen de link tussen het kledingbedrijf 

en de modedetailhandel. Sommige agenturen beschikken over een eigen showroom of opslagruimte 

voor de collecties die ze vertegenwoordigen, anderen zijn actief in modecentra.  

In december 2020 heeft het kantoor van Flanders Investment & Trade in Keulen een beperkt 

onderzoek gedaan onder mode-agenturen. Hieruit bleek opnieuw de trend dat het aantal 

handelsagenturen eerder afneemt, en dat over het algemeen minder merken opgenomen werden dan 

dit het geval was in 2018.  

Een andere optie is te werken via een distributeur. Deluxe Distribution GmbH & Co. KG is 

een voorbeeld van een onafhankelijke distributeur, die opereert in meerdere afzetmarkten via 

onafhankelijke verkoopagentschappen aan 600 verkooppunten (POS). Opgericht in 2005 in Berlijn, ligt 
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de focus op: medium tot hogere prijscategorie, premium, duurzaam, eco, zowel in de categorieën 

dameskleding, herenkleding, schoenen, accessoires en sportswear.  

Internationale modemerken richten vaak een eigen verkooporganisatie in Duitsland op.  

3.2. Modecentra  

Onderstaand vindt u een opsomming van de business-to-business modecentra in Duitsland. Hier zijn 

zowel nationale en internationale bedrijven uit de modewereld, alsook handelsagenten, 

vertegenwoordigd met een eigen showroom. 

3.3. B2b-platformen  

Een b2b-platform brengt de moderetailer online in contact met leveranciers en omgekeerd. 

Aan de hand van een digitaal geïllustreerd marketingverhaal en productbeschrijving van een collectie, 

dienen deze platformen, met onder meer digitale showrooms, tot inspiratie- en informatiebron. 

Deze onlineplatformen kunnen deels de klassieke bestelbeurzen vervangen. Voorbeelden van b2b-

platformen zijn Fashion Cloud, 1Moda en Quintet24.  

  

Naam Adres Postcode Plaats Website 

Fashion Centre Frankfurt 24 Otto-Hahn-Strasse 24 63303 Dreieich www.fashioncenter24.com  

EUROMODA NEUSS Anton-Kux-Str. 2 41460 Neuss https://euromoda-neuss.de  

Imotex Berslauer Str. 8 41460 Neuss www.imotex.de  

MMC Leipzig Münchner Ring 3 4435 Scheuditz www.mmc-leipzig.de  

MTC World of Fashion Ingoldstädter Str. 45+47 80807 München www.xn--mtc-mnchen-

eeb.de/start.html  

Mode Centrum Hamburg Modering 3-5 22457 Hamburg www.modecentrum-

hamburg.de/index.html  

Häuser der Mode Frankfurt Frankfurter Str. 70-72 65760 Eschborn www.hdm-frankfurt.de  

HdK – HÄUSER DER 

KONFEKTION (Das B2B-

Modezentrum für die 

Region Stuttgart und 

Süddeutschland) 

Mahdentalstraße 114 71065 Sindelfingen HdK - Modezentrum für den 

Fachhandel (hdk-

modezentrum.de)  

https://fashion.cloud/en/
http://www.1moda.eu/
https://www.quintet24.com/
http://www.fashioncenter24.com/
https://euromoda-neuss.de/
http://www.imotex.de/
http://www.mmc-leipzig.de/
http://www.mtc-münchen.de/start.html
http://www.mtc-münchen.de/start.html
http://www.modecentrum-hamburg.de/index.html
http://www.modecentrum-hamburg.de/index.html
http://www.hdm-frankfurt.de/
https://www.hdk-modezentrum.de/
https://www.hdk-modezentrum.de/
https://www.hdk-modezentrum.de/
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4. Brancheverenigingen  

Hieronder vindt u de twee belangrijkste brancheverenigingen voor de modesector: 

German Fashion 

German Fashion Modeverband Deutschland vertegenwoordigt de Duitse mode-industrie en behartigt 

de belangen van ongeveer 350 leden, de ledenlijst vindt u hier. De organisatie beantwoordt branche-

specifieke vraagstukken en vertegenwoordigt de belangen van de aangesloten bedrijven bij wetgevers, 

autoriteiten, marktpartners en andere organisaties.  

Daarnaast beschikt de branchevereniging ook over een communicatieplatform voor de aangesloten 

bedrijven. Bovendien informeren ze hen, via hun communicatiekanalen over de actuele 

ontwikkelingen binnen de branche.  

German Fashion - Modeverband Deutschland e.V. 

Von-Groote-Straße 28 

50968 Köln 

T +49 221 77 44 0 

info@germanfashion.net  

www.germanfashion.net  

Textil + mode  

Als overkoepelende organisatie biedt 

de branchevereniging Textil+mode informatie 

over: de diversiteit binnen de branche, vakkennis, 

ervaren gesprekspartners, actuele standpunten en feiten over de mode. Daarnaast vertegenwoordigt 

Textil+mode ook de politieke belangen van de industrie, is ze verantwoordelijk voor het collectieve 

onderhandelingsbeleid en informeert ze haar ledenverenigingen over alle relevante kwesties.  

De branchevereniging Textil + mode is gevestigd in Berlijn en heeft ook een kantoor in Brussel.  

Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V.  

Gesamtverband textil+mode 

Reinhardtstr. 14 - 16 

10117 Berlin 

T +49 30 726220-0 

info@textil-mode.de  

https://textil-mode.de/de/  

https://www.germanfashion.net/
https://www.germanfashion.net/ueber-uns/mitglieder/
mailto:info@germanfashion.net
http://www.germanfashion.net/
https://textil-mode.de/en/
mailto:info@textil-mode.de
https://textil-mode.de/de/
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5. Vaktijdschriften  

Het vaktijdschrift voor de modebranche is: 

Textil Wirtschaft, uitgegeven door:  

Deutscher Fachverlag GmbH 

Mainzer Landstr. 251 

60326 Frankfurt am Main 

T +49 (0)69 7595-01 

F +49 (0)69 7595-2999 

info@dfv.de  

www.textilwirtschaft.de/  

CHEFREDAKTEUR: Michael Werner 

Michael.Werner@TextilWirtschaft.de,T +49 (0)69 7595 1344 

6. Vakbeurzen  

Onderstaande tabel geeft enkele vakbeurzen binnen de modebranche weer. Meestal is de recente of 

eerstvolgende editie aangegeven, maar of deze eerstvolgende edities daadwerkelijk zullen 

plaatsvinden, is door de huidige COVID-19-pandemie zeer onduidelijk. Meer actuele informatie 

hieromtrent is telkens op de website van de beurs of locatie terug te vinden.  

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn enkele beurzen en congressen online doorgegaan. 

Voorbeelden hiervan zijn het ‘Modehandels Kongress 2020’ van Textilwirtschaft en de ‘Digital Fashion 

Summit 2020’.  

Beurs Informatie Frequentie Plaats Datum Website 

Strick & Fashion 

Premiere 

Hannover 

 

Deze vakbeurs is de 

vroege orderbeurs 

voor de regionale 

modehandel in 

Noord-Duitsland. 

Halfjaarlijks Brandboxx 

Hannover, 

Langenhagen 

17-18 januari 

2021 

www.brandboxxhannover.de 

Gallery Fashion 

Düsseldorf 

 

Internationale mode-

vakbeurs voor dames- 

en herenbekleding. 

Halfjaarlijks Areal Böhler, 

Düsseldorf 

28 januari-

01 februari 

2021 

https://gallery-

duesseldorf.com/ 

 

mailto:info@dfv.de
http://www.textilwirtschaft.de/
mailto:Michael.Werner@TextilWirtschaft.de
http://www.brandboxxhannover.de/
https://gallery-duesseldorf.com/
https://gallery-duesseldorf.com/
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Supreme 

Women&Men 

 

Internationale 

orderbeurs voor vak 

bezoekers in 

hoogwaardige dames-

en herenbekleding. 

Halfjaarlijks Düsseldorf 

 

 

 

München 

29 januari-

01 februari 

2021 

 

13-16 

februari 

2021 

www.munichfashioncompany.

de 

Supreme Kids 

München 

 

Internationale 

orderbeurs voor vak 

bezoekers in 

hoogwaardige 

kinderkleding. 

Halfjaarlijks München 29-31 

januari 

2021 

www.munichfashioncompany.

de 

Supreme Body 

& Beach 

 

Internationale 

orderbeurs voor vak 

bezoekers in 

hoogwaardige lingerie 

en badmode. 

Halfjaarlijks München 06-08 

februari 

2021 

www.munichfashioncompany.

de 

Quarter Fashion 

 

Vakbeurs voor kledij 

en accessoires. 

Halfjaarlijks MMC 

Mitteldeutsches 

Mode Center 

Schkeuditz 

03-09 

februari 

2021 

www.quarterfashion.com 

Quarter Dessous 

 

Regionale vakbeurs 

voor ondergoed en 

lingerie met ongeveer 

250 merken. 

Halfjaarlijks MMC 

Mitteldeutsches 

Mode Center 

Schkeuditz 

12-14 

februari 

2021 

www.quarterdessous.de 

Quarter Kids 

 

Regionale bestelbeurs 

voor kinderkledij en 

accessoires met 

ongeveer 

130 merken. 

Halfjaarlijks MMC 

Mitteldeutsches 

Mode Center 

Schkeuditz 

13-14 

februari 

2021 

www.quarterkids.de 

Oldenburger 

Modetage 

 

Regionale mode-

vakbeurs. 

Halfjaarlijks Weser-Ems-

Hallen, Oldenbrug 

13-15 

februari 

2021 

(Afgezegd) 

www.mode-tage.de 

In fashion 

Munich 

 

Vakbeurs voor mode 

en accessoires 

Halfjaarlijks Praterinsel, 

München 

13-15 

februari 

2021 

www.in-fashion-munich.de 

Wäsche und 

Mehr 

 

Vakbeurs voor 

lingerie, ondergoed 

en badmode. 

Halfjaarlijks Kongresszentrum 

Westfalenhallen, 

Dortmund 

20-22 

februari 

2021 

www.waescheundmehr.de 

http://www.munichfashioncompany.de/
http://www.munichfashioncompany.de/
http://www.munichfashioncompany.de/
http://www.munichfashioncompany.de/
http://www.munichfashioncompany.de/
http://www.munichfashioncompany.de/
http://www.quarterfashion.com/
http://www.quarterdessous.de/
http://www.quarterkids.de/
http://www.mode-tage.de/
http://www.in-fashion-munich.de/
http://www.waescheundmehr.de/
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Lingerie – 

Saisonstart 

Brandboxx 

Hannover 

 

Vakbeurs voor 

lingerie en badmode. 

Halfjaarlijks Brandboxx 

Hannover, 

Langenhagen 

21-22 

februari 

2021 

www.brandboxxhannover.de 

Fashion & More 

Hannover 

 

Regionale vakbeurs 

voor damesmode- en 

kledingwinkels in 

Noord-Duitsland. 

Halfjaarlijks Brandboxx 

Hannover, 

Langenhagen 

21-22 

februari 

2021 

www.brandboxxhannover.de 

Asia Apparel 

Expo 

 

Internationale 

vakbeurs voor de 

aankoop van kleding 

en modeaccessoires. 

Jaarlijks Messe Berlin, 

Berlijn 

22-24 

februari 

2022 

www.asiaapparelexpo.com 

ILM 

Internationale 

Lederwaren 

Messe 

 

Internationale beurs 

lederwarenbeurs voor 

seizoenscollecties. 

Halfjaarlijks Messe Offenbach, 

Offenbach am 

Main 

06-08 

maart en 

04 - 06 

september 

2021 

www.ilm-offenbach.de 

SEEK 

 

Internationale 

vakbeurs voor 

hedendaagse mode. 

Halfjaarlijks Messe Frankfurt, 

Frankfurt am Main 

06-08 juli 

2021 

www.seekexhibitions.com 

NEONYT 

 

Internationale 

vakbeurs voor 

duurzame mode. 

Halfjaarlijks Flughafen Berlin 

Tempelhof, Berlijn 

Januari 

2021 

www.neonyt.messefrankfurt.c

om 

Berliner 

Durchreise 

 

Oudste mode- en 

bestelbeurs ter 

wereld. 

(Internationale 

vakbeurs) 

Halfjaarlijks Fashion Gallery, 

Berlijn 

Februari 

2021 

https://www.fashiongalleryber

lin.de/de/berliner-

durchreise.html 

Panorama Berlin 

 

Panorama is met ca. 

800 exposanten een 

van de grootste 

marktplaatsen voor 

mode binnen Europa. 

In juni 2020 vond de 

beurs als gevolg van 

het coronavirus, niet 

plaats. Nieuwe data 

voor 2021 zijn nog 

Halfjaarlijks Flughafen Berlin 

Tempelhof, Berlijn 

? www.panorama-berlin.com 

http://www.brandboxxhannover.de/
http://www.brandboxxhannover.de/
http://www.asiaapparelexpo.com/
http://www.ilm-offenbach.de/
http://www.seekexhibitions.com/
http://www.neonyt.messefrankfurt.com/
http://www.neonyt.messefrankfurt.com/
https://www.fashiongalleryberlin.de/de/berliner-durchreise.html
https://www.fashiongalleryberlin.de/de/berliner-durchreise.html
https://www.fashiongalleryberlin.de/de/berliner-durchreise.html
http://www.panorama-berlin.com/
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niet bekend. 

(Internationale 

vakbeurs) 

Bread & Butter 

 

Internationale 

vakbeurs voor 

Streetwear en 

jongerenmode, 

georganiseerd door 

Zalando. Deze beurs 

is niet failliet, maar 

vond in 2019 en 2020 

niet plaats. 

(Jaarlijks) Berlijn ? www.breadandbutter.com 

Kind und Jugend 

Internationale 

vakbeurs voor 

hoogwaardige baby- 

en 

peuteruitrustingen. 

Jaarlijks Keulen 09-11 

september 

2021 

https://www.kindundjugend.d

e/ 

Frankfurt 

Fashion Week 

2021 

 

Tijdens de zomer van 

2021 vindt de 

Frankfurt Fashion 

Week digitaal plaats. 

Met vakbeurzen zoals 

Premium, SEEK, 

NEONYT, 

conferenties, 

modeshows, 

evenementen en 

presentaties wordt 

deze Fashion Week 

een hotspot voor 

de internationale 

modehandel. 

 Frankfurt 05-09 juli 

2021 

https://www.frankfurt.fashion

/en 
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