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Covid-19 impact 
 

 
Start of Block: Pre-corona 
 
Q68 Deze enquête wil de impact van de Covid-19 crisis op de e-commerce verkoop meten. Ze 
wil ook de moeilijkheden die de Belgische ondernemer hierbij ondervindt, in kaart brengen. 
Eerst krijgt u enkele vragen over de situatie van uw zaak voor de Covid-19 uitbraak. Daarna 
volgen vragen over de huidige toestand. Tot slot willen we uw blik op de toekomst kennen.  
 
Wil u de resultaten toegestuurd krijgen en zo te weten komen hoe collega's het aanpakken, vul 
dan op het einde uw e-mailadres in. 
 
 
 
Q41 Onderstaande vragen hebben betrekking op de periode voor het invoeren van de Covid-19 
maatregelen (voor 13 maart). 
 
 
 
Q70 Verkocht u producten of maaltijden via een online kanaal? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 
 
Display This Question: 

If Verkocht u producten of maaltijden via een online kanaal? = Ja 
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Q71 Wat was het grootste obstakel hierbij? 

o Het online kanaal onderhouden (layout, informatie...)  (1)  

o De verzendkosten  (2)  

o De online bestellingen tijdig opvolgen  (5)  

o Ik ondervond geen obstakels  (3)  

o Andere:  (6) ________________________________________________ 
 
 
Display This Question: 

If Verkocht u producten of maaltijden via een online kanaal? = Nee 

 
Q69 Wat was de belangrijkste reden om geen online kanaal te hebben? 

o Het kostte mij te veel tijd  (1)  

o Mijn klanten hadden geen nood aan een online kanaal  (2)  

o Onderhoud en/of verzending was te duur  (3)  

o Het kost mij te veel moeite op een online kanaal op te zetten  (4)  

o Een online kanaal is niet van toepassing in mijn sector  (5)  

o Andere:  (6) ________________________________________________ 
 
 

 
 
Q2 Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 
100%. 
Fysieke winkel : _______  (2) 
Mail of telefoon : _______  (6) 
Een website van de zaak : _______  (9) 
Facebook/Instagram... pagina : _______  (8) 
Een website van een derde partij (bv. Bol.com of Deliveroo) : _______  (3) 
Andere : _______  (4) 
Total : ________  
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End of Block: Pre-corona  
Start of Block: E-commerce questions 1 
 
Q5 De volgende vragen gaan over al uw niet-fysieke kanalen voor de Covid-19 maatregelen. 
Dit is alles buiten de fysieke winkel. 
 
 
 
Q6 Kreeg u hulp bij de opzet van deze kanalen? 

o Nee  (1)  

o Ja, van familie of kennissen  (2)  

o Ja, van een professioneel bedrijf  (3)  

o Ja, van een organisatie (Unizo, sector, ...)  (4)  
 
 

 
 
Q7 Hoeveel bestellingen verwerkte u per week via deze kanalen? 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q9 Op welk moment vond de betaling plaats? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Voor levering/ophaling  (1)  

▢ Tijdens levering/ophaling  (2)  

▢ Na levering/ophaling  (3)  
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Q11 Hoe gebeurde de levering/ophaling? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ De klant kwam de bestelling ophalen  (1)  

▢ Ik leverde de bestellingen zelf binnen een bepaalde straal  (2)  

▢ Ik leverde de bestellingen zelf overal  (3)  

▢ De levering gebeurde door een logistieke speler  (4)  

▢ Andere  (5) ________________________________________________ 
 
 
Display This Question: 

If Hoe gebeurde de levering/ophaling? (meerdere antwoorden mogelijk) = Ik leverde de bestellingen 
zelf binnen een bepaalde straal 

 
Q12 Binnen welke straal leverde u zelf? 

o tot 5km  (1)  

o tot 10km  (2)  

o >10km  (3)  
 
 
Display This Question: 

If Hoe gebeurde de levering/ophaling? (meerdere antwoorden mogelijk) = De levering gebeurde door 
een logistieke speler 
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Q13 Met welke logistieke speler(s) werkte u samen? 

▢ bpost  (1)  

▢ DHL  (2)  

▢ DPD  (3)  

▢ GLS  (4)  

▢ Fedex  (5)  

▢ PostNL  (6)  

▢ TNT  (7)  

▢ UPS  (8)  

▢ Een onafhankelijke fietskoerier  (9)  

▢ Andere:  (10) ________________________________________________ 
 

End of Block: E-commerce questions 1  
Start of Block: Leveringsopties 1 
 
Q19 Hoe verrekende u de transportkost? 

o Ik verrekende de transportkost niet  (1)  

o Ik vroeg een transportkost bovenop de verkoopprijs  (2)  

o Ik verhoogde de online verkoopprijs en vraag geen aparte transportkost  (3)  

o Andere:  (4) ________________________________________________ 
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Q20 Hoe gebeurde de levering van uw verkochte producten of maaltijden? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk) 

▢ Met een gewone auto/bestelwagen  (3)  

▢ Te voet of met de fiets  (1)  

▢ Elektrisch voertuig: fiets, brommer of auto  (2)  

▢ Andere:  (4) ________________________________________________ 

▢ Dat weet ik niet  (5)  
 
 
 
Q21 Hoe snel leverde u? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

▢ Dezelfde dag  (1)  

▢ De volgende dag  (2)  

▢ Binnen de week  (3)  

▢ Later dan een week  (4)  

▢ Andere:  (5) ________________________________________________ 
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Q22 Verschilde uw leveringsprijs voor bepaalde opties? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

▢ Ja, een extra kost voor snelle(re) levering  (1)  

▢ Ja, een extra kost voor een avondlevering  (3)  

▢ Ja, een extra kost voor een weekend levering  (4)  

▢ Nee  (2)  

▢ Andere:  (5) ________________________________________________ 
 

End of Block: Leveringsopties 1  
Start of Block: Concluderende vragen e-commerce 1 

 
 
Q24 Hoeveel procent van uw klanten van de niet-fysieke kanalen woonde: (totale som is 
100%) 
Lokaal : _______  (1) 
Binnen de provincie : _______  (2) 
In de rest van België : _______  (3) 
Buiten België : _______  (4) 
Total : ________  
 
 
 
Q25 Duidt aan op een schaal van 1-5 hoe noodzakelijk het online kanaal voor uw zaak was om 
te overleven voor de Covid-19 maatregelen 

 Weinig noodzakelijk Heel noodzakelijk 
 

 0 1 3 4 5 
 

  () 
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Q26 Op welke termijn zag u e-commerce als uw voornaamste verkoopkanaal? 

o Dat was het toen al  (1)  

o Op zeer korte termijn (  (2)  

o Op korte termijn (  (3)  

o Op langere termijn (>5 jaar)  (4)  

o Mijn fysieke zaak zou in mijn ogen het voornaamste kanaal blijven  (5)  
 

End of Block: Concluderende vragen e-commerce 1  
Start of Block: During corona 
 
Q42 Onderstaande vragen hebben betrekking op de periode tijdens de Covid-19 maatregelen 
(na 13 maart). 
 
 
Display This Question: 

If Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 100%. 
[ Fysieke winkel ]  > 0 

 
Q27 Hoe bent u getroffen door de uitbraak van COVID-19? 

o Ik was verplicht mijn fysieke zaak te sluiten  (1)  

o Ik diende mijn fysieke zaak niet te sluiten maar deed het uit veiligheidsoverwegingen  (2)  

o Ik diende mijn fysieke zaak niet te sluiten maar deed het door een gebrek aan klanten  
(3)  

o Mijn fysieke zaak is nog open  (4)  

o Andere:  (5) ________________________________________________ 
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Display This Question: 

If Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 100%. 
[ Mail of telefoon ]  > 0 

Or Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 
100%. [ Een website van een derde partij (bv. Bol.com of Deliveroo) ]  > 0 

Or Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 
100%. [ Facebook/Instagram... pagina ]  > 0 

Or Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 
100%. [ Een website van de zaak ]  > 0 

 
Q28 Is er iets veranderd aan uw niet-fysieke kanalen t.o.v. van de periode voor het invoeren 
van Covid-19 maatregelen? (Meer kanalen, andere levering, prijsverschillen ...) 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 
 
Display This Question: 

If Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 100%. 
[ Mail of telefoon ]  = 0 

And Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 
100%. [ Een website van een derde partij (bv. Bol.com of Deliveroo) ]  = 0 

And Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 
100%. [ Facebook/Instagram... pagina ]  = 0 

And Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 
100%. [ Een website van de zaak ]  = 0 

 
Q29 Verkoopt uw handelszaak producten of maaltijden telefonisch, via mail of online sinds het 
invoeren van de Covid-19 maatregelen? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 

End of Block: During corona  
Start of Block: During corona, upgrade ecom 
 
Q51 Deze vragen gaan over de drukte van uw niet-fysieke kanalen tijdens de Covid-19 
maatregelen 
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Q45 Hoeveel bestellingen verwerkt u nu per week via deze kanalen? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: During corona, upgrade ecom  
Start of Block: Concluderende vragen e-commerce tijdens corona 
 
Q30 Hoeveel procent van uw vroegere totale omzet haalt u nu via uw niet-fysieke kanalen? 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 

  () 
 

 
 

End of Block: Concluderende vragen e-commerce tijdens corona  
Start of Block: E-commerce questions 
 
Q52 De volgende vragen gaan over al uw niet-fysieke kanalen op dit moment. Dit is alles 
buiten de fysieke winkel. 
 
 
 
Q53 Hebt u hulp gekregen bij de opzet van nieuwe kanalen? 

o Nee  (1)  

o Ja, van familie of kennissen  (2)  

o Ja, van een professioneel bedrijf  (3)  

o Ja, van een organisatie (Unizo, sector, ...)  (4)  

o Niet van toepassing  (5)  
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Q54 Hoeveel bestellingen verwerkt u nu per week via deze kanalen? 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q56 Op welk moment vindt de betaling plaats? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Voor levering/ophaling  (1)  

▢ Tijdens levering/ophaling  (2)  

▢ Na levering/ophaling  (3)  
 
 
 
Q57 Hoe verrekent u de onderhoudskosten deze kanalen (niet de transportkosten)? 

o Ik verreken de extra kosten niet  (1)  

o Ik verhoog de online prijs  (2)  

o Andere...  (3) ________________________________________________ 
 
 
 
Q58 Hoe gebeurt de levering/ophaling? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ De klant komt de bestelling ophalen  (1)  

▢ Ik lever de bestellingen zelf binnen een bepaalde straal  (2)  

▢ Ik lever de bestellingen zelf overal  (3)  

▢ De levering gebeurt door een logistieke speler  (4)  

▢ Andere  (5) ________________________________________________ 
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Display This Question: 

If Hoe gebeurt de levering/ophaling? (meerdere antwoorden mogelijk) = Ik lever de bestellingen zelf 
binnen een bepaalde straal 

 
Q59 Binnen welke straal levert u zelf? 

o tot 5km  (1)  

o tot 10km  (2)  

o >10km  (3)  
 
 
Display This Question: 

If Hoe gebeurt de levering/ophaling? (meerdere antwoorden mogelijk) = De levering gebeurt door 
een logistieke speler 
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Q60 Met welke logistieke speler(s) werkt u samen? 

▢ bpost  (1)  

▢ DHL  (2)  

▢ DPD  (3)  

▢ GLS  (4)  

▢ Fedex  (5)  

▢ PostNL  (6)  

▢ TNT  (7)  

▢ UPS  (8)  

▢ Een onafhankelijke fietskoerier  (9)  

▢ Andere:  (10) ________________________________________________ 
 

End of Block: E-commerce questions  
Start of Block: Leveringsopties 
 
Q61 Hoe verrekent u de transportkost? 

o Ik verreken de transportkost niet  (1)  

o Ik vraag een transportkost bovenop de verkoopprijs  (2)  

o Ik verhoog de online verkoopprijs en vraag geen aparte transportkost  (3)  

o Andere:  (4) ________________________________________________ 
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Q62 Hoe gebeurt de levering van uw verkochte producten of maaltijden? (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk) 

▢ Te voet of met de fiets  (1)  

▢ Elektrisch voertuig: fiets, brommer of auto  (2)  

▢ Met een gewone auto/bestelwagen  (3)  

▢ Andere:  (4) ________________________________________________ 

▢ Dat weet ik niet  (5)  
 
 
 
Q63 Hoe snel levert u? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

▢ Binnen de 24u  (1)  

▢ De volgende dag  (2)  

▢ Binnen de week  (3)  

▢ Later dan een week  (4)  

▢ Andere:  (5) ________________________________________________ 
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Q64 Verschilt uw leveringsprijs voor bepaalde opties? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

▢ Ja, een extra kost voor snelle(re) levering  (1)  

▢ Ja, een extra kost voor een avondlevering  (3)  

▢ Ja, een extra kost voor een weekend levering  (4)  

▢ Nee  (2)  

▢ Andere:  (5) ________________________________________________ 
 

End of Block: Leveringsopties  
Start of Block: Concluderende vragen e-commerce 

 
 
Q65 Hoeveel procent van uw klanten van de niet-fysieke kanalen woont: (totale som is 100%) 
Lokaal : _______  (1) 
Binnen de provincie : _______  (2) 
In de rest van België : _______  (3) 
Buiten België : _______  (4) 
Total : ________  
 
 
 
Q66 Duidt aan op een schaal van 1-5 hoe noodzakelijk het online kanaal voor uw zaak is om nu 
te overleven 

 Weinig noodzakelijk Heel noodzakelijk 
 

 1 2 3 4 5 
 

  () 
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Q67 Op welke termijn ziet u e-commerce als uw voornaamste verkoopkanaal? 

o Dat is het nu al  (1)  

o Op zeer korte termijn (  (2)  

o Op korte termijn (  (3)  

o Op langere termijn (>5 jaar)  (4)  

o Mijn fysieke zaak blijft in mijn ogen het voornaamste kanaal  (5)  
 

End of Block: Concluderende vragen e-commerce  
Start of Block: Post corona 
Display This Question: 

If Hoe bent u getroffen door de uitbraak van COVID-19? = Ik was verplicht mijn fysieke zaak te 
sluiten 

Or Hoe bent u getroffen door de uitbraak van COVID-19? = Ik diende mijn fysieke zaak niet te sluiten 
maar deed het uit veiligheidsoverwegingen 

Or Hoe bent u getroffen door de uitbraak van COVID-19? = Ik diende mijn fysieke zaak niet te sluiten 
maar deed het door een gebrek aan klanten 

Or Is er iets veranderd aan uw niet-fysieke kanalen t.o.v. van de periode voor het invoeren van 
Covi... = Nee 

Or Verkoopt uw handelszaak producten of maaltijden telefonisch, via mail of online sinds het 
invoere... = Nee 

 
Q43 Onderstaande vragen hebben betrekking op de periode na het opheffen van de Covid-19 
maatregelen. 
 
 
Display This Question: 

If Hoe bent u getroffen door de uitbraak van COVID-19? = Ik was verplicht mijn fysieke zaak te 
sluiten 

Or Hoe bent u getroffen door de uitbraak van COVID-19? = Ik diende mijn fysieke zaak niet te sluiten 
maar deed het uit veiligheidsoverwegingen 

Or Hoe bent u getroffen door de uitbraak van COVID-19? = Ik diende mijn fysieke zaak niet te sluiten 
maar deed het door een gebrek aan klanten 
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Q31 Plant u uw fysieke handelszaak te heropenen bij het opheffen van de maatregelen? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 
 
Display This Question: 

If Is er iets veranderd aan uw niet-fysieke kanalen t.o.v. van de periode voor het invoeren van Covi... 
= Nee 

Or Verkoopt uw handelszaak producten of maaltijden telefonisch, via mail of online sinds het 
invoere... = Nee 

 
Q32 Duidt aan op een schaal van 1-5 hoe noodzakelijk het online kanaal is om in de toekomst 
te overleven 

 Weing noodzakelijk Heel noodzakelijk 
 

 1 2 3 4 5 
 

  () 
 

 
 
 
Display This Question: 

If Is er iets veranderd aan uw niet-fysieke kanalen t.o.v. van de periode voor het invoeren van Covi... 
= Nee 

Or Verkoopt uw handelszaak producten of maaltijden telefonisch, via mail of online sinds het 
invoere... = Nee 

 
Q33 Op welke termijn ziet u e-commerce als uw voornaamste verkoopkanaal 

o Dat is het nu al  (1)  

o Op zeer korte termijn (  (2)  

o Op korte termijn (  (3)  

o Op langere termijn (>5 jaar)  (4)  

o Mijn fysieke zaak blijft in mijn ogen het voornaamste kanaal.  (5)  
 

End of Block: Post corona 
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Start of Block: Algemene vragen 
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Q34 In welke sector bent u actief? (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Levensmiddelen  (1)  

▢ Persoonlijke verzorging  (2)  

▢ Supermarkten  (3)  

▢ Kleding en mode  (4)  

▢ Huishoudelijke en luxe artikelen  (5)  

▢ Antiek en kunst  (6)  

▢ Sport, spel en hobby  (7)  

▢ Media  (8)  

▢ Plant en dier  (9)  

▢ Bruin- & Witgoed  (10)  

▢ Auto en fiets  (11)  

▢ Doe-het-zelf  (12)  

▢ Wonen  (13)  

▢ Transport en brandstof  (14)  

▢ Horeca  (15)  

▢ Cultuur  (16)  
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▢ Ontspanning  (17)  

▢ Diensten  (18)  

▢ Verhuur  (19)  

▢ Ambacht  (20)  

▢ Financiële instelling  (21)  

▢ Andere:  (22) ________________________________________________ 
 
 
 
Q35 Hoeveel werknemers telt uw bedrijf 

o 1  (1)  

o 2-5  (2)  

o 6-10  (3)  

o 11-50  (4)  

o 50+  (5)  
 
 
 
Q36 Gelieve op onderstaande schaal de verdeling van uw cliënteel aan te duiden: 

 Bedrijven (B2B) Consumenten (B2C) 
 

 1 2 3 4 5 
 

  () 
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Display This Question: 

If Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 100%. 
[ Fysieke winkel ]  > 0 

 
 
Q74 Hoeveel fysieke vestigingen heeft uw zaak? 

________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Q40 Wat is de postcode van uw hoofdvestiging? 

________________________________________________________________ 
 
 
Display This Question: 

If Hoeveel procent van uw omzet haalde u uit onderstaande kanalen voor Corona. Vul aan tot 100%. 
[ Fysieke winkel ]  > 0 

 
Q38 Waar bevindt deze vestiging zich? 

o Op de hoofdwinkelstraat  (1)  

o In een commerciële zone, buiten de hoofdwinkelstraat  (2)  

o In een residentiële zone  (3)  

o In ruraal gebied  (4)  

o In een winkelcentrum  (5)  

o Langs een invalsweg (baanwinkel)  (6)  

o Marktplaats  (8)  

o Andere:  (7) ________________________________________________ 
 
 
 



 

 Page 22 of 23 

Q49 Wat is uw geslacht? 

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  

o Andere  (4)  
 
 
 
Q50 Wat is uw leeftijd? 

o <20 jaar  (4)  

o 20-30 jaar  (5)  

o 30-40 jaar  (6)  

o 40-50 jaar  (7)  

o 50-60 jaar  (8)  

o >60 jaar  (9)  
 

End of Block: Algemene vragen  
Start of Block: Communicatie 
 
Q72 Indien u persoonlijk op de hoogte gehouden wil worden van de resultaten, vul dan hier uw 
e-mailadres in: 

________________________________________________________________ 
 
 
 
Q73 Indien u nog opmerkingen of bedenkingen hebt, dan kan u die hier aanvullen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 

End of Block: Communicatie  
 


