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Hoeveel pakketten worden er naar webwinkels teruggestuurd in Nederland?
Retourpercentages verschillen per productcategorie. Voor de meeste productcategorieën liggen de retourp-
ercentages rond de 5%. Kleding komt vaker terug. Retourpercentages van 30% zijn in de fashion niet uitzonder-
lijk, met uitschieters naar soms wel 40 tot 50%.1

Wat is de milieu-impact van het terugsturen van bestellingen?
Er is nog geen goede studie gedaan naar de CO2-impact van de retourlogistiek.2 De meeste retouren gaan 
terug via een afhaalpunt. Deels worden die pakketten weer meegenomen door busjes die toch al terugreden 
van het bezorgen van pakketten, deels is er een extra ronde door de vervoerder nodig. 
Een belangrijk deel van de impact zit in de wijze waarop consumenten het pakket naar het servicepunt bren-
gen (al dan niet met de auto). Daarnaast kosten de pakketten die retour gaan, op de heenweg ruimte in de ver-
voersmiddelen. Ten slotte is een heel klein percentage van de retouren niet meer te verkopen. De uiteindelijk 
onnodige productie van een artikel heeft de grootste milieu-impact.

Wat kost een retourzending?
De gemiddelde retourkosten voor een webwinkel liggen per order tussen de € 12,50 en € 19,50. Hieronder 
vallen kosten voor de verzending en voor de handling door de webwinkel. Voor kleinere webwinkels liggen 
de kosten vaak hoger.3

Wat zijn de belangrijkste redenen dat consumenten artikelen retour sturen?
De retourreden verschilt per productcategorie. Volgens een onderzoek van Klarna is de voornaamste reden 
dat consumenten producten terugsturen, omdat het product niet past (27%). Ook sturen consumenten artike-
len terug, omdat het product kapot is (26%) en omdat de consument het product er in het echt anders vond 
uitzien (19%).4

Wat gebeurt er met teruggezonden producten?
In de expertgroep Return on Returns van ShoppingTomorrow 2020 is een inventarisatie gedaan van wat er 
gebeurt met retour gezonden producten. Verreweg de meeste producten die retour komen worden weer als 
nieuw verkocht. Bij ruim de helft van de retailers ligt dit  het percentage tussen de 95 en 99%. Kleding scoort 
hierin hoog. Bij sommige andere productcategorieën is het lastig om het artikel weer als nieuw te verkopen, 
daar liggen de percentages lager. Gemiddeld over alle webwinkels wordt 72% weer als nieuw verkocht. 
Bijna 9% van de retouren wordt als tweedehands of tweede kans opnieuw verkocht. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
wanneer de verpakking gescheurd is. 7,5% wordt gerecycled, 6% gaat terug naar de producent. 
De meeste webwinkels hoeven geen producten af te danken. Voor sommige productcategorieën zoals hy-
giëneproducten (denk aan matrassen of elektrische tandenborstels) of breekbare producten komt dit wel voor. 

.
 

1 Get Rid of Returns, ShoppingTomorrow-expertgroep, 2019
2 Studie: Effect of pick-up points and returns on CO2-emissions in last mile parcel delivery networks, TNO 2020.
3 Get Rid of Returns. ShoppingTomorrow-expertgroep 2019.
4 https://edelivery.net/2019/03/free-returns-mean-higher-sales-says-survey/
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Gemiddeld over alle webwinkels ligt het percentage van de retouren waarvoor geen andere bestemming kan 
worden gevonden en dat wordt vernietigd op 4%. Let op, deze cijfers komen uit een inventarisatie binnen een 
expertgroep (11 retailers) en zijn daarom niet representatief. 
Deze cijfers uit Nederland komen grotendeels overeen met cijfers uit Duitsland. De universiteit van Bamberg deed 
onderzoek naar retouren en kwam tot de volgende cijfers: 79% van de retour gezonden producten wordt weer 
als nieuw verkocht, 13% wordt met korting opnieuw verkocht, 3% wordt verkocht aan partijen die refurbishen of 
recyclen, 4% van de retouren wordt weggegooid.5

Worden er retour gezonden artikelen vernietigd?
Webwinkels doen er alles aan om retour gezonden producten weer als nieuw te verkopen. Uit een inventarisatie 
onder 11 retailers van de expertgroep Return on Returns van ShoppingTomorrow 2020 blijkt dat bij de helft van 
de retailers vernietiging nooit voorkomt. Wanneer het wel voorkomt, is dit in het algemeen op zeer kleine schaal: 
minder dan 1 procent van de teruggezonden producten. Door een enkele uitschieter naar boven komt het gem-
iddelde uit op 4%. Vaak hebben deze producten een (zeer) lage restwaarde en zijn andere opties, zoals tweede-
hands verkopen of recycling, uitgesloten wegens hygiëneredenen of te grote beschadiging. 
Waarom worden retour gezonden artikelen vernietigd?
De meeste webwinkels vernietigen geen retouren. In een enkel geval is het niet mogelijk om een retour gezonden 
product opnieuw te verkopen. De belangrijkste reden is omdat het product te beschadigd of vies terug komt. 
 

Helpt een retourprijs rekenen tegen de hoeveelheid retouren?
De ‘returns management research group’ van de Duitse Universiteit van Bamberg heeft onderzocht dat door het 
rekenen van een retourprijs van €2.95 per artikel, het aantal retouren met meer dan 16% zou verminderen. Deze 
maatregel zou effectiever zijn dan betere productomschrijvingen of betere afbeeldingen.6 Webwinkels zijn echter 
terughoudend om de klant te laten betalen voor de retourzending. Dat heeft een reden. 81% van de consumenten 
is minder geneigd een aankoop te doen als ze moeten betalen voor de retouren.7

Wat kunnen webwinkels doen om het aantal retouren te verminderen?
Webwinkels kunnen een zo gedetailleerd mogelijke productomschrijving geven, zodat de consument zich een 
goed beeld kan vormen van het product dat hij koopt. Denk aan afmetingen en materiaal van het product. Hierbij 
horen ook goede productfoto’s. Voldoende kwalitatieve reviews helpen consumenten ook om de juiste keuze te 
maken.
In de fashion is maatvoering een probleem. Niet voor ieder merk valt de maat hetzelfde. Webwinkels kunnen de 
consument helpen de juiste maat te kiezen met bijvoorbeeld maattabellen of door aan te geven of een artikel 
groot of klein valt. Er zijn steeds meer technologische oplossingen, zoals virtuele paskamers of tools die op basis 
van ingevoerde gegevens de juiste maat adviseren aan de consument. 

5 https://www.uni-bamberg.de/presse/pm/artikel/massnahmen-retouren-2019/
6 https://internetretailing.net/operations-and-logistics/operations-and-logistics/mandatory-fee-could-reduce-returns-problem-study-
finds-20703
7 GfK consumentenonderzoek in opdracht van ShoppingTomorrow, 2020.
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Daarnaast kunnen webwinkels werken aan bewustwording bij de consument over de impact van retouren, om 
zorgvuldig kiezen en - indien nodig - netjes terugsturen te stimuleren. Het verlengen van de retourtermijn kan 
helpen. Consumenten hechten zich in sommige gevallen toch aan het product en sturen het toch niet retour.
Ten slotte kunnen webwinkels slim gebruik maken van (retour)data, door onder meer het hanteren van een retour-
formulier met veel details om grip te krijgen op retouren en tot betere productdetailinformatie te komen.

Wat kan de consument doen om het aantal retouren te verminderen?
De consument kan goed onderzoek doen voordat hij een product bestelt, bijvoorbeeld door de omschrijving te 
lezen, de foto’s goed te bekijken en te letten op het formaat van het product. De consument kan gebruikmaken 
van maattabellen en soms stalen aanvragen. Indien een product toch retour gaat, is het belangrijk dat de con-
sument het artikel weer netjes inpakt, zodat het onderweg niet beschadigt. Door aan te geven bij de webwinkel 
wat de reden van het terugzenden was, kan de consument de webwinkel helpen het aantal retouren in de toe-
komst te verminderen. 

Waarom kun je bij de meeste webwinkels gratis retourneren, terwijl een pakket terugsturen wel geld kost?
Online gaat de consument op zoek naar de laagste prijs voor het product. De consument kiest daarbij net zo 
gemakkelijk voor een Nederlandse als voor een buitenlandse webshop. De logistiek is een belangrijk punt waarop 
een webwinkel in Nederland zich kan onderscheiden. Webwinkels willen klanten service bieden door het ver-
zenden en retourneren zo snel en gemakkelijk mogelijk maken. Daarom bieden webwinkels ook vaak een lange 
retourtermijn aan van 30 tot wel 100 dagen en maken ze het mogelijk voor klanten om gratis te retourneren.

Welke rechten heeft de consument als het gaat om retouren?
Onder de huidige wet Koop op Afstand geniet de consument veel bescherming. Consumenten mogen zonder 
opgaaf van reden retourneren binnen 14 dagen. Daarbij krijgt de consument het aankoopbedrag en de kosten 
voor de verzending op de heenweg terug. 


