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Hoeveel verpakkingsmateriaal wordt er door de e-commercesector op de markt gebracht?
De e-commerce is een groeiende markt. In 2019 groeiden de online bestedingen met 7% ten opzichte van 2018 
tot bijna € 25,8 miljard.1 De hoeveelheid karton en plastic waarin we die aankopen verzenden groeit dus ook. 
Naar schatting2 ligt de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die de sector jaarlijks op de markt brengt rond de 155 
kiloton. Hoewel dit slechts 3% is van het totale verpakkingsgewicht dat op de markt wordt gebracht, neemt de 
sector de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor duurzame verpakkingen met een lage impact op het 
milieu. Ongeveer 80% van de bestellingen wordt in karton verpakt en 20% in plastic.

Waarom worden online bestelde producten vaak in een extra doos verzonden?
De belangrijkste reden om artikelen te verpakken is een goede bescherming van het product. De meeste 
primaire verpakkingen zijn niet geschikt om het artikel te beschermen tijdens de distributie. Volgens een studie 
van DHL worden e-commerceverpakkingen 20 keer vaker verplaatst dan een verpakking voor in de winkel. 
De verpakking moet dus stevig zijn.3 De milieu-impact van een beschadigd product (afschrijving/ retourneren) 
is vele malen groter dan de impact van de verpakking. Het is daarom de kunst om de juiste balans te vinden 
tussen ‘underpackaging’ zodat het product niet beschadigt en ‘overpackaging’ zodat er niet onnodig veel 
verpakkingsmateriaal gebruikt wordt.

Wat wordt er gedaan om de milieu-impact van e-commerceverpakkingen te verminderen?
In februari 2019 heeft Thuiswinkel.org het nieuwe Brancheverduurzamingsplan Verpakken gepresenteerd 
namens de sector. Hierin formuleert de branche voor het eerst doelstellingen voor verpakkingsdichtheid 
(luchtreductie), waarmee we een positief effect op de gehele logistieke keten kunnen creëren. Veel bedrijven 
ondernemen hierop actie door bijvoorbeeld te gaan werken met verpakkingsmachines die op maat verpakken 
of door de omverpakking zelfs helemaal weg te laten. Daarnaast besteden we aandacht aan het reduceren van 
materialen en geven we richting aan het gebruik van herbruikbare verpakkingen en het faciliteren van hoog-
waardige recycling dankzij de retourlogistiek in de e-commercesector. Bedrijven in de sector gebruiken het 
brancheverduurzamingsplan als richtlijn om verbeteringen door te voeren. De doelstellingen zijn een vervolg 
op het brancheverduurzamingsplan 2015-2018. In die periode heeft de sector al grote stappen gezet, met 
name de verpakkingsmaterialen zijn verbeterd. In de plannen 2019-2022 gaan we een stap verder. Eind 2022 
zal Thuiswinkel.org een monitor uitvoeren om te kijken welke voortgang is geboekt.

Vinden consumenten een duurzame verpakking belangrijk?
Gevraagd naar wat bedrijven moeten doen om te verduurzamen, geven consumenten aan dat ze minder plas-
ticgebruik en minder verpakkingsmateriaal het belangrijkst vinden.4 Maar liefst 87% van de consumenten vindt 
minder verpakkingsmateriaal (zeer) belangrijk. Het minderen van het gebruik van plastic wordt zelfs door 90% 
van de consumenten als (zeer) belangrijk aangemerkt. 79% van de consumenten vindt minder lucht in verpak-
kingen belangrijk.

Uit een internationale studie uit januari 2020 in 25 landen door International Post Corporation blijkt dat 81% van 
de consumenten een recyclebare verpakking belangrijk vindt en 79% wil graag een herbruikbare verpakking. 
44% zegt ook bereid te zijn daarvoor te gaan betalen. Uit onderzoek van PostNL blijkt dat 46% van de consu-
menten vindt dat er te grote dozen worden gebruikt voor wat er wordt verstuurd en 45% vindt dat er teveel 
verpakkingsmateriaal wordt gebruikt.5  Ook bedrijven vinden verduurzaming van hun verpakkingen belangrijk. 
Uit een studie van InternetRetailing in opdracht van DS Smith blijkt dat 98% van de e-commercebedrijven duur-
zame verpakkingen belangrijk vindt, waarvan 38% zelfs zeer belangrijk.6

1 Thuiswinkel Markt Monitor
2 Schatting KiDV en Thuiswinkel.org op basis van gegevens Afvalfonds Verpakken 2019
3 https://www.logistics.dhl/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-corerethinking-
packaging-trend-report.pdf
4 Monitor e-commerce en Duurzaamheid, Thuiswinkel.org, Juli 2020
5 Whitepaper “Met duurzame logistiek naar een beter klimaat” van SOB Duurzame Logistiek
6 Inside the box A white paper produced by InternetRetailing in association with DS Smith ePack | October 2019
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Hoeveel lucht zit er in verpakkingen?
Producten komen voor in alle mogelijke vormen en formaten, waardoor het onvermijdelijk is dat er lucht in ver-
pakkingen zit. Webwinkels hebben de afgelopen jaren al veel lucht gereduceerd door machinaal inpakken en het 
reduceren of veranderen van het verpakkingsmateriaal, tot zelfs het helemaal weglaten van de omverpakking. 
Bij een kartonnen doos is de vullingsgraad gemiddeld 50%. De vullingsgraad van enveloppen en verzendzakken 
ligt veel hoger, namelijk (bijna) 100%.7 Hoe meer producten bij elkaar worden verpakt, hoe efficiënter een doos in 
het algemeen wordt gevuld.8 Thuiswinkel.org heeft in het Brancheverduurzamingsplan Verpakken de doelstelling 
gesteld om het percentage lucht in 2022 verpakkingen met 10% te reduceren ten opzichte van 2018.

Hoe zorgt het beperken van lucht in pakketjes voor een lagere CO2-uitstoot?
Als de pakketten kleiner zijn (minder lucht), passen er meer pakketten in een vervoersmiddel en hoeven er uitein-
delijk minder voertuigen te rijden om hetzelfde aantal pakketten te bezorgen. De CO2-uitstoot van de distributie 
van pakketten daalt naarmate de verpakkingsdichtheid van pakketten stijgt.

Welk soort omverpakking heeft de laagste impact op het milieu, karton of plastic?
De totale eco-indicatiescore (een waarde die in één getal de milieubelasting van materiaal, product en transport-
systeem geeft) voor een kartonnen doos of een plastic verzendzak verschilt weinig.9 Ook gaat er ongeveer even-
veel CO2-uitstoot gepaard met de productie ervan. Het type milieudruk is wel anders. Bij de productie van dozen 
is er een grote druk op landgebruik en bij de productie van plastic zakken worden fossiele grondstoffen gebruikt 
en is er het risico dat het plastic – dat niet vergaat – in het milieu terecht komt als de consument er niet goed mee 
omgaat.

Waarom worden er plastic verzendverpakkingen gebruikt?
Plastic is om verschillende redenen een geschikt materiaal voor e-commerceverzendingen. Het is licht, vochtbes-
tendig en, indien onvervuild, eindeloos recyclebaar. Verzendzakken van plastic hebben als belangrijk voordeel dat 
er geen lucht in de verpakking zit. Daardoor is de CO2-uitstoot in het vervoer vele malen lager dan bij een karton-
nen doos.10 Producten in plastic verzendzakken passen bovendien vaak door de brievenbus, waardoor er minder 
transportbewegingen nodig zijn voor een succesvolle bezorging. De consument hoeft dan niet meer naar het 
afhaalpunt, wat in de helft van de gevallen met de auto gebeurt. Dit geeft eveneens CO2-besparing. Steeds meer 
webwinkels gebruiken gerecycled plastic voor de verzendzakken. Zo hoeven er geen nieuwe fossiele grondstof-
fen te worden gebruikt en is de impact op het milieu beperkt.

De keerzijde van plasticgebruik is dat de helft van het op de markt gebrachte plastic nog niet wordt gerecycled11 
en dat plastic zwerfafval ernstige milieuschade met zich meebrengt. Ook heeft plastic bij de consument een 
negatief imago.

Waarom worden er (plastic) opvulmiddelen gebruikt?
Opvulmaterialen zijn soms nodig om het product te beschermen, al dienen ze beperkt gebruikt te worden. De 
eco-indicatiescore voor een luchtzakje ligt vier keer lager dan voor papier.12 Ook is de CO2-impact twee keer zo 
laag. Luchtzakjes van gerecycled LPDE (plastic) hebben de laagste milieu-impact.

Hoe staat het met de ontwikkeling van herbruikbare verpakkingen?
Een herbruikbare verpakking past goed binnen de circulaire economie. De eerste herbruikbare verpakkingen ver-
schijnen op de markt. Daarbij horen een aantal uitdagingen. De kosten voor het produceren van een herbruikbare 
verpakking liggen hoger en de Nederlandse consument stelt een nette verpakking op prijs. Daarnaast worden 
verpakkingen ook ingezet voor retouren en vergt het een ander logistiek proces als verpakkingen moeten worden 

7 Steekproef Partners for Innovation in opdracht van Thuiswinkel.org, 2018
8 Thuiswinkel.org en Topsector Logistiek
9 PACKZ en Partners for Innovation in opdracht van Thuiswinkel.org, 2017
10 Partners for Innovation, 2017
11 Afvalfonds Verpakkingen, 2016
12 PACKZ en Partners for Innovation in opdracht van Thuiswinkel.org, 2017
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teruggehaald. Ook is het de vraag of het terughalen van herbruikbare verpakkingen geen extra vervoersbewe-
gingen oplevert. Een aantal webwinkels voert pilots uit met herbruikbare verpakkingen. Hierbij wordt onder meer 
gekeken naar het retourproces, hoe het door de consument ontvangen wordt en of de (stevigere) verpakkingen 
ook daadwerkelijk milieuwinst opleveren. Bepaalde e-commerce branches zoals gekoeld food maken gedeeltelijk 
al gebruik van herbruikbare verpakkingen, zoals koelboxen.
 
Waar moet een webwinkel op letten bij het kiezen van een goede en duurzame verpakking?
Een goede en duurzame verpakking:
 • zorgt ervoor dat het product goed beschermd is en het product niet beschadigd raakt;
 • vervoert geen overbodige lucht;
 • heeft weinig tot geen opvulmateriaal nodig; 
 • is hersluitbaar om als retourverpakking te kunnen gebruiken;
 • is gemaakt van monomateriaal;
 • informeert de consument hoe hij de verpakking moet weggooien;
 • draagt de juiste verzendinformatie;
 • waarborgt de privacy van de consument;
 • bevat (marketing)informatie over jouw webwinkel;
 • voldoet aan de verwachting van de klant.


