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1. De wereld van e-commerce
a) de sector
b) de verpakkingen

De sector

De e-commerce sector neemt een vlucht
Aandeel e-commerce is
10.3% van
detailhandel
In Q1 2021, werden er
91.6 miljoen online
aankopen gedaan

De sector

Top 10 e-commerce spelers domineren de markt

Nr

Retailer

Omzet 2019

1

Bol.com

€2,170 million

2

Coolblue

€1,113 million

3

Albert Heijn

€680 million

4

Zalando

€670 million

5

Wehkamp

€490 million

6

Amazon

€400 million

7

Jumbo

€350 million

8

About You

€280 million

9

De Bijenkorf

€250 million

9

H&M

€250 million

Bron: Top 10 stores, Ecommerce news (2020) | Brancheverduurzamingsplan Verpakken, Thuiswinkel (2021)

• E-commerce is een sterk geconcentreerde
markt
• De twee aanvoerders (Bol.com en
Coolblue) zijn de enige Nederlandse
webwinkels die jaarlijks meer dan 1
miljard euro omzetten
• De Top 10 spelers hebben ca.50% van
de e-commerce omzet
• Naar schatting maken de 100 grootste
webwinkels ongeveer 80% van de
e-commerce omzet

De sector

Kleding en elektronica zijn grootste branches;
food groeit fors sinds COVID19
Omzet per branche

Aantal webwinkels per branche

• De sectoren high-tech, cosmetica, meubels/
DIY en sport zijn enorm gegroeid in het laatste
jaar
• De échte winnaars in 2020 waren de
supermarkten, waarbij de online aankopen
enorme pieken bereikten wereldwijd
• Een voorbeeld van deze trend is het nieuwe
e-commerce distributiecentrum van Carrefour

Bron: Brancheverduurzamingsplan Verpakken, Thuiswinkel (2021) | European E-shoppers in 2020, DPD Group (2020)

De sector

Aantal online aanbieders neemt toe en zo
ook de aantallen leversystemen

• Winkels worden mini distributiecentra door meer
click & collect (bestellen online en afhalen in de
winkel, zodat consumenten ook meteen kunnen
ruilen)
•Grensvervaging tussen B2B- en B2C-bedrijven;
groothandels en producenten verkopen meer online
en vaker rechtstreeks aan consumenten

Bron: Verpakkingen verspilling bij e-commerce, Logistiek (2021)

•Decentralisatie van logistieke e-commerce
systemen; iedere aanbieder zet zijn eigen
leversysteem op
•Dit verlaagt de uniformiteit, steeds grotere
diversiteit aan leversystemen

Bron: Verpakkingen verspilling bij e-commerce, Logistiek (2021)

De sector

E-commerce kenmerkt zich als een lineair
systeem; voor zowel de producten zelf als de verpakkingen
Storten
Producent

Verpakker*

Distributie
centrum*

d
keur

Afval
verwerkers

Product
keuring &
reparatie

Transporteur*

Consument

Transporteur

afge

Retour logistiek
pakketten*
(~13%)

* Deze activiteiten kunnen worden uitbesteed aan een (E-) fulfillment center

Bron: Nederlander retourneert het meest, Ecommerce news (2020)

Collectie
afval

Verbranden
Recyclen

Business model van e-commerce en verpakkingen is
gebaseerd op een wegwerpsysteem
•

Consumenten kopen online product en gooien
verpakkingen veelal direct weg

•

13% van aankopen in NL wordt geretourneerd (44%
in fashion) met deels nieuwe verpakkingen om het
terug te sturen

•

Wegwerpverpakkingen zijn relatief goedkoop en is
gemeengoed onder de e-tailers en de Nederlandse
consument

1. De wereld van e-commerce
a) de sector
b) de verpakkingen

Verpakkingen

Door groei e-commerce groeit ook aantal
verpakkingen en de bijbehorende problematiek

Verpakkingen

In de totale footprint van e-commerce,
hebben verpakkingen een flink aandeel
Verpakking

Verpakking

Karton verpakking

E-commerce

E-commerce

•

•

Uit deze LCA van cosmetica en huishoudelijke
producten die online besteld zijn, blijkt dat
kartonnen verpakkingen, na het
elektriciteitsverbruik in het distributiecentrum,
de grootste CO2 footprint hebben.
Ook het opvulmateriaal in de
verzendverpakking draagt fors bij (vulpapier,
bubblewrap en plastic cushions)

Bron: LCA of electronic retail of household products; Mastustik & Koci (2020)

•

•

•

Verpakking heeft bij e-commerce
aankoop veel hogere impact dan bij
fysieke winkel (Traditional shopper)
LCA toont aan dat voor 3 producten
(elektronica, kleding en speelgoed)
online besteld de verpakkingen de
grootste carbon footprint
De tweede plek is voor vrachttransport

Bron: Environmental analysis of online shopping, Weideli (2013)

•

•

LCA toont aan dat voor een paar
sneakers online besteld, de
verpakking (umschlag), na transport
(hauptlauf), de grootste carbon
footprint heeft.
de impact van de verpakking ligt
hierbij veel hoger dan bij een fysieke
winkel (Stationärer handel)

Bron: E-commerce als Problem oder Losung fur den Klimaschutz?,
Oko-Institut (2014)

Verpakkingen Merendeel van e-commerce verpakkingen
is karton

3 soorten verpakkingen
Jaarlijks gebruikt
verpakkingsmateriaal

80% karton

Verpakking om het product

85,000 ton

Vulmateriaal
Verpakking aan de buitenkant

Vulgraad is 58%

20% plastic
Bron: E-commerce, KIDV (2021)

•

De gemiddelde vullingsgraad van
e-commerce verpakkingen is in 2021 58%

•

Dit betekent dat er onnodig veel
verpakkingsmateriaal wordt gebruikt

•

Tevens wordt er tijdens het transport veel
lucht verplaatst (ongebruikte ruimte) wat de
footprint vergroot

Bron: Brancheverduurzamingsplan Verpakken, Thuiswinkel (2021)

Verpakkingen

Gerecyclede verpakkingen hebben laagste

milieu impact

●

Meeste sectoren gebruiken kartonnen
dozen; alleen de de kledingsector gebruikt
veelal plastic zakken

●

Kartonnen verpakkingen hebben
gemiddeld een grotere milieu impact (met
name kraftliner doos) dan plastic per
gemiddelde verpakkingseenheid

●

Gerecycled PE heeft volgens de
quick-scan in deze grafiek de laagste
milieu impact; in 2021 was 87% van de
verpakkingen in de steekproef grotendeels
van gerecycled plastic

●

Bij karton heeft gerecycleerd karton de
laagste milieu impact; was bij de steekproef
in 2021 maar 52% grotendeels van
gerecycled materiaal

●

Papier-plastic combinaties zoals bij
gewatteerde enveloppen en door
toevoeging van stickers en tape zijn
onwenselijk want verstoren recyclage en
worden daardoor vaak verbrand

Per packaging unit

Per packaging unit

Bron: Goed Verpakt, Thuiswinkel (2021) | Brancheverduurzamingsplan Verpakken, Thuiswinkel (2021)

Verpakkingen En ook al kan karton worden gerecycled,
het levert steeds grotere problemen in Nederland
•

Karton wordt gerecycled, maar dat is niet
oneindig
• Jaarlijks wordt 91% van de papieren
verpakkingen gerecycled
• Door recycling worden papiervezels telkens
korter en verliezen ze hun kracht, waardoor
dit max 6 - 7 keer kan

•

Berg kartonafval groeit exponentieel; en is
ook een uitdaging voor collectie en recycling
• Door de enorme groei van e-commerce stijgt
ook het gebruik van kartonnen verpakkingen
• Hierdoor groeit de berg kartonafval, wat de
kwaliteit van kartonafval verminderd en
goede collectie en recycling bemoeilijkt
• Neveneffect van grote hoeveelheid
kartonafval is ook “bijplaatsen” van ander
zwerfafval

Bron: Recycling, Papier en Karton (2015) | Gerecycled Karton, De Jong Verpakking (2020) | Papier Recycling, PRN (n.d.)

Verpakkingen Prijs van karton stijgt exponentieel,
waardoor hergebruik steeds interessanter wordt

Prijsstijgingen grondstoffen maakt
hergebruik interessanter
• De prijs van karton stijgt al jaren, mede
door het online winkelen

Bron: Prijs van karton schiet omhoog, NOS (2021)

•

Door de forse stijging van e-commerce in
de afgelopen jaren, stijgt de prijs van
karton nu ook exponentieel

•

Het is mogelijk dat winkels dit zullen gaan
doorberekenen aan klanten

•

Deze prijsstijgingen tonen de
afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen en
verpakkingen en zorgen ervoor dat
hergebruik een interessanter alternatief
kan worden en de business case voor
nieuwe modellen aantrekkelijker wordt

Verpakkingen

Plastic recycling kent ook uitdagingen

in de praktijk

Ondanks potentieel lage milieu impact van plastic
verpakkingen zijn er enkele uitdagingen in de Nederlandse
praktijk
•

Plastic kan ernstige milieubelasting teweegbrengen als
zwerfafval in het milieu. Echter worden in zwerfafval
monitorings op land en in zee e-commerce verpakkingen
niet als afzonderlijke categorie geïdentificeerd

•

Voor optimale recycleerbaarheid van plastic
verpakkingen dient vervuiling van de ingezamelde plastic
stroom vermeden te worden en specifiek bij e-commerce
worden vaak toevoegingen van gecombineerde
materialen gebruikt die sortering bemoeilijken en de
stroom vervuilen zoals papieren stickers en tape.

•

Zelfs van het ingezameld plastic wordt een deel
verbrand. In 2017 werd van de 512 kiloton verpakkingen
die volledig uit plastic bestaan ongeveer 243 kiloton
gerecycled (47,5%).

Bron: Plasticgebruik en verwerking van plastic afval in Nederland, CE Delft (2019) | Goed Verpakt, Thuiswinkel (2021)

Verpakkingen Daarnaast heeft 1 op de 5 dozen
opvulmateriaal, wat ook een milieu-impact heeft

•

Gemiddeld hebben 22% van de
e-commerce pakketten opvulmateriaal

•

Elektronica en home & garden sector
gebruiken het vaakst opvulmateriaal

•

Luchtkussens en kraft papier worden
het meest gebruikt als vulling

•

Van het opvulmateriaal is de milieu
impact van kraft papier stukken groter
dan van LDPE (luchtkussens)

Bron: Brancheverduurzamingsplan Verpakken, Thuiswinkel (2021)

Per packaging unit

2.
Hergebruik als
duurzaam alternatief

Hergebruik Reuse is potentieel duurzamere optie, tot op
heden nog weinig ingezoomd op e-commerce in LCA’s
•
•
•

Data uit vergelijkende Levens cyclus analyses (LCA) tonen vaak
hergebruik als duurzamer alternatief
32 LCAs (72% van het totaal) tonen dat hergebruik algemeen een
milieuvoordeel oplevert ten opzichte van wegwerp
Hierin zijn echter slechts een klein aantal e-commerce LCA’s
meegenomen

Bron: Reusable VS single-use packaging, Zero Waste Europe (2020)

Hergebruik

LCA toont duidelijke reductie in milieu
impact van hergebruik; aanvullend onderzoek nodig
•

Eerste LCA specifiek over e-commerce in fashion
toont duurzaamheid voordeel voor hergebruik
aan
• Herbruikbare kunststof zak met 30 cycli en 10%
verlies ratio heeft 3 keer lagere milieu impact
dan wegwerp
• Hergebruik genereert 87% minder plastic afval
• Uitstoot van broeikasgassen is 39-72% minder
bij hergebruik, 82% minder vergeleken met
virgin plastic
• Dit is afhankelijk van veel factoren, waaronder
de materiaalkeuze, (de)centrale inrichting** van
het systeem, transport afstand, impact van
reiniging en end-of-life

•

Aangezien er nog weinig LCA’s en onderzoeken zijn
gericht op e-commerce, is verder onderzoek nodig
om sluitende conclusies te kunnen geven

Hergebruik

Bron; Reusable VS Single-use Packaging, Zero Waste Europe (2020) | The Rise of Reusable Packaging, Fashion for Good (2021) | Realising Reuse, Rethink Plastic Alliance (2021)
** Centraal systeem = verpakkingen gaan naar centrale plek om te verzamelen, reinigen en repareren en vervolgens naar een distributiecentrum | Decentraal systeem = verpakkingen worden op een lokale plek (bv. Lokaal
distributiecentrum)verzameld, gereinigd en gerepareerd

Hergebruik Hoog retourpercentage en decentraal

systeem cruciaal om hergebruik werkend te krijgen
•

Bron: Reusable VS Single-use Packaging, Zero Waste Europe (2020)

Decentrale logistiek is cruciaal in het ontwikkelen van
een impactvolle herbruikbare verpakking
•

Een decentraal model voor schoonmaken en
repareren van herbruikbare verpakkingen
vermindert transport

•

Daarmee wordt de CO2 uitstoot met >50% in
potentie verlaagd t.o.v. een centraal systeem

•

Om verpakkingen optimaal te gebruiken en in de loop
te houden, is het retourpercentage van belang;
slimme modellen en/of incentives voor klanten voor het
inleveren van verpakkingen zijn cruciaal

•

Ook kan er milieuwinst behaald worden bij productie
en end-of-life van verpakkingen (bijv. door het gebruik
van gerecyclede materialen)

Hergebruik

Verschillende factoren hebben invloed op de
footprint van wegwerp vs hergebruik
Belangrijkste determinanten voor de footprint
Wegwerpsystemen

Hergebruik systemen

Materiaal soort en hoeveelheid voor verzendverpakking (meer
milieudruk bij zwaardere verpakking en milieu intensiever
materiaal)

Verliespercentage: aantal verzendverpakkingen dat niet
geretourneerd wordt of vroegtijdig kapot gaat (en vervangen
moet worden)

Percentage van verzendverpakkingen dat effectief,
hoogwaardig gerecycled kan worden

Aantal keer dat een verzendverpakking hergebruik wordt
(minder milieudruk van materiaal productie als vaker
hergebruikt)

Transport voor aanvoer (van materialen voor)
verzendverpakkingen - afhankelijk van aantal kilometers en
transport-vehicles

Transport voor retour, inzamelen en reinigen (afhankelijk van
aantal kilometers en transport-vehicles)

3.
Innovatieve
hergebruik
systemen in de
praktijk

Innovatie

Er wordt al geëxperimenteerd met herbruikbare
verpakkingen in Nederland

Start-up Boxo ontwikkelde een
herbruikbare verzendverpakking
PostNL & Futurumshop testen
herbruikbare verpakkingen

Logistieke spelers ontwikkelen en
testen herbruikbare verpakkingen

Start-up BOXCET ontwikkelde een
herbruikbare verzendverpakking van
reststromen uit de mode-industrie

OMODA heeft met de Ecobox van
Paardekooper een herbruikbare verpakking
voor schoendozen ontwikkeld

Noorse start-up Packoorang is sinds
2021 ook actief in Nederland

Innovatie

In het buitenland veel samenwerkingen met
herbruikbare verzendverpakkingen

Innovatie Wereldwijd zijn er verschillende innovatieve

aanbieders van herbruikbare verpakkingen op de markt
Decentraal
systeem

•

In de Nederlandse e-commerce
sector hebben herbruikbare
verpakkingen nog geen grote vlucht
genomen

•

Wereldwijd bestaan er verschillende
innovatieve hergebruik systemen

•

Groot verschil tussen systemen is of
de logistiek (verzameling, reiniging &
reparatie) centraal of decentraal
geregeld is

•

Daarnaast bieden sommige
oplossingen meer geavanceerde
technologieën (e.g. tracking, GPS,
sensor, etc.) dan anderen

Eenvoudige
oplossing

Geavanceerde
oplossing

Centraal
systeem

Innovatie Wereldwijd zijn er verschillende innovatieve

aanbieders van herbruikbare verpakkingen op de markt
INNOVATIES

SECTOR

LAND

Boox

Voornamelijk Fashion

VS

Boxcet

Fashion

NL

(pilot phase)

Boxo bag

Fashion

INNOVATIES

SECTOR

LAND

Packitfresh

Voeding

VS

Packoorang

Meerdere

NO, VK, NL, PL, SE

Pieter Pot

Voeding, persoonlijke
verzorging, huishouden

NL, BE

RE-ZIP

Meerdere

DK

RePack

Meerdere

FI, NL, BE, CA, DK,
FR, DE, IT, NO, SG,
SI, ES, SE, CH, VK,
VS

Returnity

Fashion

VS

NL

(pilot phase)

Hipli

Fashion

FR, NL, VK, CH, IT,
LI, LU, DE, BE

Limeloop

Meerdere

VS

LivingPackets

Luxe en breekbare
producten

FR, DE

Loop

Voeding, persoonlijke
verzorging, huishouden

VS, VK, FR, AU, CA,
JP

Olive

Fashion

VS

Opopop

Meerdere

FR

Innovatie

Herbruikbare verpakkingssystemen zijn divers

Systeem onderdeel

Uitleg van de belangrijkste elementen

Type industrie en
producten

In welke sector is de innovatie actief, is er specifieke focus op bepaalde producten (bijv. breekbare producten)
Welke single-use verpakking wordt hiermee voorkomen?
Product verpakking
Vulmateriaal (in de doos)
De transportverpakking (buitenkant)

Verpakkingen

Wat zijn de kenmerken van de verpakkingen?
Materiaal gebruikt
Duurzaamheid productie
Ontwerp en formaat (verschillende maten?)

Levensduur (# keren hergebruik)
Customization

Retour systeem

- Wordt de verpakking opgehaald, is er een fysiek drop-off punt of wordt de verpakking teruggestuurd?
- Wordt de collectie en reiniging als een service aangeboden of doen de klanten dit zelf?
- Is er sprake van een centraal of decentraal retoursysteem?
o
Centraal = verpakkingen gaan naar centrale plek om te verzamelen, reinigen en repareren en vervolgens naar een distributiecentrum
o
Decentraal = verpakkingen worden op een lokale plek (bv. Lokaal distributiecentrum)verzameld, gereinigd en gerepareerd

Ondersteunende
technologie

Wordt er technologie gebruikt? Bijv.:
- GPS sensor, RFID tag, NFC chip om locatie van pakket te volgen (tracken)
- Veiligheidssysteem / camera
- Sensors om juiste transport omstandigheden te monitoren (temperatuur, schok, etc.)

Incentive hergebruik

Hoe wordt hergebruik beïnvloed?
Statiegeld vooraf betalen, borg betaling bij overschrijding inlevertermijn, beloning bij tijdig inleveren
Customer loyalty (beloningen, sparen, kortingen)

Business model

Hoe genereert de innovatie inkomsten? Bijv:
- Verkoop van herbruikbare verpakkingen aan bedrijven en / of consumenten
- Leasen van herbruikbare verpakkingen (afnemers betalen per gebruikscyclus)
- Service fee: dienstaanbieder van reiniging en repareerservice

Fase

Pilot: de startende onderneming is het systeem nog aan het testen en ontwikkelen
Startup: de startende onderneming heeft het systeem in de markt gezet en zit in de opbouwende fase
Bedrijf: de onderneming bestaat al enkele jaren en heeft een succesvolle werking van het systeem bewezen

Innovatie We lichten 6 innovaties uit, die de diversiteit aan
herbruikbare systemen schetsen

Decentraal
systeem

•

Een aantal bestaande innovaties zijn
door de fase van hun bedrijf (nog)
niet toe aan een stap naar de
Nederlandse markt

•

Daarnaast bestaan er verschillende
innovaties met ieder eigen
kenmerken en unieke krachten

•

Eenvoudige
oplossing

Geavanceerde
oplossing

Daarom lichten we hier 6 innovaties
uit, om dieper in te gaan op de
systeemelementen van de innovatie
zelf

Centraal
systeem

Innovatie

Packoorang (1/2)

Gestart in

2019

Actief in:

Noorwegen

Klantengroep

B2B & B2B2C

Fase

Start-up, opschalen naar 9 landen
waaronder Nederland

Info

www.packoorang.com

• Packoorang heeft herbruikbare verpakkingen voor
bedrijven (Palloorang) en consumenten (Packoorang)
• Bedrijven ontvangen de verpakkingen maandelijks om
naar hun klanten te verzenden
• Packoorang biedt verpakkingen op maat en organiseert
de retourlogistiek
• Pilot partners: Barnas Hus, PostNord

Innovatie
Type industrie
& producten

●

Packoorang maakt herbruikbare verpakkingen op maat , incl.
‘padded’ verpakkingen voor breekbare producten

●

Ze zijn geschikt voor veel verschillende sectoren zoals
kleding, breekbare producten en zelfs medische producten

●

Branding op verpakking kan customized

●

Verpakking gemaakt van gerecyclede flessen en restanten
van polyester van kledingfabrieken, productie in China en
Polen

●

De verpakkingen zijn meer dan 100 keer herbruikbaar en
Packoorang garandeert een end-of- life closed loop systeem

●

“Collectie en reiniging als een service”: Packoorang
verzamelt en reinigt de verpakkingen en stuurt ze op
maandelijkse basis terug naar de klanten (webwinkels)
Collectie en reiniging wordt decentraal gedaan.
Plannen dat de consument kan retourneren bij een lokaal
afleverpunt

Verpakkingen

Retour
systemen

●
●

●

●

Technologie

Packoorang (2/2)

De herbruikbare verpakking kan voorzien worden van een
RFID/NFC chip waardoor klanten via een app de
retourlogistiek kunnen zien.
Verpakkingen kunnen van een koelsensor worden voorzien
indien gewenst (bijv. medicijnen)

●

Packoorang biedt loyaliteit punten en
vouchers voor consumenten

●

Packoorang verkoopt herbruikbare
verpakkingen aan bedrijven. Daarnaast bieden
ze ook een maandelijks abonnementsmodel,
waarbij bedrijven maandelijks X aantal
verpakkingen ontvangen

●

Packoorang is een start-up, die momenteel in
9 landen gaat opschalen

Incentives
hergebruik

Business
model

Fase

Innovatie

LivingPackets (1/2)

Gestart in

2016

Actief in:

Frankrijk & Duitsland

Klantengroep

Momenteel B2B

Fase

Pilot, opschalen naar start-up

Info

www.livingpackets.com

• LivingPackets heeft ‘The Box’ ontworpen, een high-tech,
duurzame verzenddoos die meer dan 1000 keer kan
worden hergebuikt.
• Het bedrijf gebruikt een unieke en geavanceerde
technologie om de klant volledig controle te geven over de
bestelling en de veiligheid van het pakket te waarborgen
• Pilot partners: Orange, Cdiscount, Chronopost, Boulanger

Innovatie
●

LivingPackets (2/2)
Met hun unieke technologie is Living Packets gespecialiseerd
in herbruikbare verpakkingen voor luxe en breekbare
producten

Type industrie
& producten

●

Incentives
hergebruik
●
●
●

Verpakking gemaakt van EPP (gerecycled plastic)
Verpakkingen komen in 2 maten (2 liter en 32 liter) en kunnen
ca. 70%-80% van online leveringen bedienen
De verpakkingen zijn meer dan 1000 keer herbruikbaar

Verpakkingen
●

Retour
systemen
●

●

Technologie

●

●

Decentraal systeem: consument hergebruikt verpakking voor
verzenden andere producten of brengt lege verpakking weer in
circulatie via een retourpunt of direct via een LivingPackets
klant die The Box nodig heeft.

“The Internet of Boxes”, technologie rijk met geïntegreerde
sensoren die temperatuur, vochtigheid en schokken meten, en
camera om real-time het product te volgen
Elektronisch slot systeem, dat klanten alleen met hun app
kunnen openen
Labels zijn vervangen door een E-ink display

●

Business
model

●
●

●
●

Fase

Consument wordt beloond als The Box weer in
circulatie wordt gebracht.
Logistieke dienstverleners kunnen geld
verdienen door lege verpakking op te halen bij
de pakketpunten en opnieuw te distribueren.

Momenteel verhuurt Living Packets
verpakkingen aan bedrijven.
Ze werken met een fee-per-month model
In de toekomst zal een pay-per-loop model
worden geïntroduceerd.

Momenteel haalbaar business model bewezen
in B2B closed-loops.
Next step: gerichte e-commerce pilots in
bepaalde steden (bijv. Wenen of Berlijn)

Innovatie

Loop (1/2)

Gestart in

2018

Actief in:

VS, VK, Frankrijk, Canada, Japan

Klantengroep

B2C

Fase

Bedrijf

Info

https://loopstore.com/

• Loop biedt consumenten een afvalvrije manier om hun
dagelijkse producten thuis te laten bezorgen
• Consumenten betalen statiegeld op de producten die
ze via de Loop app bestellen en ontvangen deze terug
als de lege flessen worden opgehaald
• Merk partners: Gilette, Haagen-Dazs, Oral-B,
Tropicana, The Body Shop

Innovatie
●

Type industrie
& producten

●
●

●

●

●

Verpakkingen
●
●

Retour
systemen
●

Technologie

Loop (2/2)
Loop biedt herbruikbare productverpakking voor een divers
pallet aan online te bestellen producten, waaronder de
dagelijkse boodschappen, huishoudelijke en
verzorgingsproducten
De branding van de productverpakkingen kan aangepast
worden voor de bedrijven waarmee ze werken
De producten worden geleverd in een draagtas die, indien
nodig, van een koelsysteem kan worden voorzien.
De productverpakkingen zijn gemaakt van duurzaam materiaal
zoals roestvrij staal en glas, en zijn minimaal 10 keer
herbruikbaar.
De producten worden geleverd in een herbruikbare draagtas
die vervolgens wordt gebruikt om lege productverpakkingen te
retourneren.
Loop recycled de productverpakking aan het einde van het
levensduur.
Centraal: Loop biedt collectie en reiniging als service aan per
land of grote geografische regio
Klanten van Loop kunnen hun lege verpakkingen bewaren en
een gratis “pick up” moment afspreken, ze teruggeven bij een
volgende bestellen of zelf terugbrengen bij een UPS punt

Klanten zijn ingelogd in het Loop systeem en de app. Met hun
account kunnen ze bestellingen doen en hier wordt ook
statiegeld bijgehouden

●

Loop werkt met een statiegeld systeem, dat
terug wordt betaald als de verpakking weer
wordt ingeleverd

●
●

Loop verkoopt producten aan consumenten
Klanten abonnement (klant maakt een account
aan en betaalt voor de gewenste loop
producten)

●

Scale up: binnenkort ook beschikbaar in
Australië

Incentives
hergebruik

Business
model

Fase

Innovatie

RePack (1/2)

Gestart in

2011

Actief in:

16 landen, waaronder Nederland

Klantengroep

B2B2C

Fase

Bedrijf

Info

www.repack.com

• Bij RePack kunnen bedrijven herbruikbare verpakkingen
bestellen die ze zelf gebruiken om producten naar hun
klanten te sturen. Na gebruik, wordt de verpakking
opnieuw gereinigd op een centrale locatie van RePack
• RePack verpakkingen zijn verkrijgbaar in drie
verschillende formaten en geschikt voor alle soorten
consumentenproducten
• Merk Partners: Oysho, Otto, Zalando, ba&sh, H&M

Innovatie
●
●

Type industrie
& producten
●
●
●

Verpakkingen

RePack biedt herbruikbare verpakkingen voor bedrijven in de
fashion en elektronica sectoren
RePack’s verpakkingen kunnen niet van bedrijfs unieke
branding voorzien worden (één look & feel)

De verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled polypropyleen
Aan het einde van de levensduur wordt de verpakking
ge-upcycled tot nieuwe producten.
RePack biedt 3 verschillende maten
○
○
○

S: 35x25x10 cm
M: 60x35x16 cm
L: 68x35x22 cm

●

●

Centraal: RePack werkt met een centraal collectie en
reinigingssysteem, wat meer transport oplevert
RePack biedt de collectie en reiniging als service voor
bedrijven, waarbij consumenten de herbruikbare verpakkingen
per post kunnen terugsturen naar RePack

●

RePack werkt niet met specifieke technologie

Retour
systemen

Bij het inleveren van de herbruikbare
verpakking ontvangen consumenten een
kortingsbon voor hun volgende aankoop

Incentives
hergebruik

Business
model

● De verpakkingen zijn meer dan 20 keer herbruikbaar
●

Technologie

RePack (2/2)

● RePack verhuurt de verpakkingen aan bedrijven
op een pay-per-batch manier
● Hierbij bestelt het bedrijf nieuwe verpakkingen
wanneer hun voorraad op is

●

Fase

Scale up

Innovatie

Boox (1/2)

Gestart in

2019

Actief in:

VS

Klantengroep

B2B2C

Fase

Start-up

Info

https://boox.eco/

• Boox biedt bedrijven herbruikbare verpakking als
service aan en verzorgt de retourlogistiek
• De verpakking van Boox is 20+ keer herbruikbaar
en branding kan aangepast worden voor bedrijven
(customizable)
• Merk partners & pilots: Ren Skincare, Boyish
Jeans, Curio Spices

Innovatie
●

Type industrie
& producten

●

Boox biedt herbruikbare verpakkingen voor alle consumenten
industrieën. De verpakking is geschikt voor meerdere
producten, o.a. kleding, schoenen, cosmetica, elektronica.
Branding kan aangepast worden voor bedrijven door middel
van verwijderbare stickers, zodat de verpakking door anderen
bruikbaar blijft

●

De verpakkingen zijn gemaakt van polypropyleen en Boox
biedt 8 verschillende formaten

●

De verpakkingen gaan meer dan 20 keer mee en kunnen qua
branding aangepast worden voor bedrijven

●

Centraal systeem: de collectie en reiniging zit in de service en
heeft een centrale locatie hiervoor
Consumenten kunnen de herbruikbare verpakkingen via de
post terugsturen naar Boox of afleveren bij een retourpunt

Verpakkingen

●

Retour
systemen
●
●

Technologie

Boox (2/2)

Boox werkt met een QR code systeem waarmee merken
informatie met hun klanten kunnen delen
Het QR code systeem wordt ook door Boox gebruikt om een
efficiënt logistiek netwerk te onderhouden en om de
ecologische footprint van de activiteiten te volgen

Incentives
hergebruik

Business
model

● Als het pakket wordt afgeleverd bij een
retourpunt ontvangen klanten beloningen van
lokale bedrijven of speciale geschenken van
Boox partner merken

● Boox verkoopt de verpakkingen aan bedrijven ,
via een pay-per-use systeem. Hierbij betaalt het
bedrijf servicekosten voor elke verzending van
een herbruikbare verpakking. Boox zorgt voor
de retourlogistiek en stuurt de gereinigde
verpakking terug naar het bedrijf.
●

Fase

Scale up in de VS

Innovatie

Returnity (1/2)

Gestart in

2014

Actief in:

VS

Klantengroep

B2B2C

Fase

Bedrijf

Info

www.returnity.co

• Returnity verkoopt herbruikbare verpakking aan
bedrijven en helpt hen met het opzetten van een
tailor-made hergebruik systeem
• De verpakking van Returnity is 40+ keer herbruikbaar
en branding kan aangepast worden voor bedrijven
(customizable)
• Merk partners: Rent the Runway, Happy Returns, New
Balance, Switch

Innovatie
●

Type industrie
& producten

●

●
●

Returnity (2/2)
Returnity verpakkingen zijn geschikt voor alle soorten
consumptiegoederen, vooral in the mode en cosmetica
sectoren.
De meerderheid van hun klanten zijn circulaire bedrijven
met verhuur en tweedehands verkoop modellen.

Retour
systemen

De verpakkingen gaan meer dan 40 keer mee en kunnen qua
branding aangepast worden voor bedrijven.

●

Decentraal systeem: verpakking gaat terug naar het
distributiecentrum van het klant (pakket wordt niet
teruggestuurd naar Returnity)
De klant bepaalt zelf hoe zijn consumenten de verpakking
terugsturen

●

Technologie

Postzak
Doos
Kledingzak
Draagtas

●

●

Incentives
hergebruik

De verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled PET
Returnity biedt 4 verschillende modellen die allemaal op maat
gemaakt kunnen worden:
○
○
○
○

Verpakkingen

●

Mogelijkheid om IT-scanning en tracking technologie te
integreren in de verpakkingen

●

●

●

Business
model
●
●

Fase

Returnity helpt klanten herbruikbare
verpakkingen te integreren in hun
bedrijfsvoering en helpt hen de juiste
incentives voor hergebruik te implementeren
Tailor-made incentives

Returnity verkoopt customized
herbruikbare verpakkingen direct aan
bedrijven
Consulting: Returnity helpt bedrijven met
het implementatieproces, return rates, en
pakket ontwerp

Bedrijf
Momenteel aan het uitbreiden naar de
voedings- en drankensector (in samenwerking
met Walmart)

4.
Hoe kijkt de markt naar
hergebruik?

CONSUMENTEN

Consument

Enquête onder 255 behoorlijk duurzame
consumenten, die relatief veel online bestellen

Consument

Grootste voordelen van online shoppen zijn
gemak, keuze en snelle levering
Top genoemde voordelen van online bestellen

1 Gemak (geen reizen/ thuisbezorgd/ bespaart tijd)

“Het gemak dat je niet hoeft niet te
reizen. Je kunt snel zien of iets op
voorraad is en staat dus niet
teleurgesteld in de winkel”

2 Meer keuze

“Prettig dat je kunt
vergelijken op prijs en
precies kunt vinden wat je
zoekt”

3 Snelle levering
4 Overzicht van prijzen
5 Beschikbaarheid
“Het wordt thuisbezorgd, je
bent niet aan openingstijden
gebonden”
“Je hebt meer keuze en je kan kiezen
wanneer het je gebracht wordt. Dat
past goed in een druk gezinsleven”

Consument

Niet kunnen zien/ passen, milieu (transport)
en verpakkingen worden gezien als grootste nadelen
Grootste nadelen van online bestellen

1 Niet weten hoe het product eruit ziet/ niet kunnen passen
2 Milieu onvriendelijk (transport & retouren)

Dat je het product niet fysiek kunt zien/
voelen. Blijft dus toch een gok hoe het
in het echt is (zo snap ik echt niet dat
mensen schoenen online bestellen,
passen is daarbij zo belangrijk!)”

3 Te veel verpakking en afval
4 Leveringstijd
5 Retourneren

“RETOUR (ZO veel
gedoe), heel veel
verpakking thuis, thuis
moeten blijven voor grote
pakketten”

“” Het product niet fysiek
vasthouden/proberen waardoor er
risico bestaat over retour waarbij
onduidelijk is of het product weer
volwaardig verkocht kan worden”

“Die grote berg aan
kartonnen dozen die
maar blijft
opstapelen”

“Niet duurzaam in
transport.
Onhandige, te grote,
niet herbruikbare
verpakking.”

“Vele verpakkingen en
andere toevoegingen
(gratis samples flyers
etc.) die ik niet zou
hebben in de winkel”

Consument

Veel ontevredenheid over verpakkingen
“Vaak veel te groot voor wat ik
besteld heb. Ook nog steeds veel
plastic gebruik terwijl er
milieuvriendelijke alternatieven zijn”

“Ik ben niet altijd tevreden omdat een
product in een doos niet in nog een
doos hoeft worden gestopt om te
verzenden. Dit gebeurt best wel vaak,
ook met kleine dingen”

Consumenten zijn ontevreden over hun e-commerce
verpakkingen omdat:
• Ze het te veel verpakkingsmateriaal vinden
• De doos te groot is
• Het niet herbruikbaar of recyclebaar is
De consumenten die wel tevreden zijn geven aan:
• Het is netjes verpakt/ stevig
• Verpakkingen zijn duurzamer geworden

“Vaak netjes verpakt en
mogelijkheid tot
hergebruik. Zou soms met
minder
verpakkingsmateriaal
gewerkt kunnen worden.”

““Ik ontvang nog wel regelmatig grote
doosjes met weinig inhoud en veel
opvulmateriaal. Ook ontving ik laatst
een papieren verzendenvelop waarbij
ze dan claimen dat die verpakking
duurzamer is. Dat stoort me erg”

“Vaak veeeeeeel te groot met
veel te veel plastic vulling.
Dus weinig recycleerbaar!”

“Veel meer papieren en
kartonnen verpakking
tegenover een jaar
geleden en betere
maat van
verpakkingen”

“Heb nog nooit
een beschadigd
product
ontvangen”

Consument

Interesse in herbruikbare verpakkingen,
indien randvoorwaarden voldaan

“Stevig! Schoon. Met herbruikbare
"opvulling". Gemakkelijk in te leveren
op veel punten.”

“Zo min mogelijk plastic,
gerecycled karton”
“Geen single-use plastic,
uitstoot zo laag mogelijk”

Waaraan moet herbruikbare verpakking voldoen?

1 Stevigheid / goed beschermd
2 Makkelijk te retourneren/ eenvoudig te gebruiken
3 Duurzaam / milieuvriendelijk
4 Schoon
5 Plooibaar/ niet te veel ruimte innemen

“Van duurzame producten, vaak te
gebruiken, makkelijk voor mij als
consument in te leveren, en zonder
gigantische (complexe)
borgsystemen e.d..”
“MAKKELIJK terug te brengen,
opbergbaar (geen sta in de weg), lange
retourtijd mogelijk, niet van plastic (niet
extra plastic creëren), niet te veel
bijproducten (bvb dat het product erin
nog eens in plastic is verpakt)”

Consument

Consumenten willen er klein bedrag voor

betalen

”Ook dan kan ik het doen op een
moment dat het mij uitkomt.
Belangrijke variabele hierbij is wel of
retourkosten voor mij zijn of voor de
verkoper. In dat eerste geval zal ik het
niet terugsturen waarschijnlijk.”
“Alleen als het gratis is,
zou ik hier interesse in
hebben”

‘Ik snap niet wat het voordeel van
is. Moet ik dan verzendkosten
betalen om van mijn verpakking af
te zijn?”

Consument

Meerdere retour opties cruciaal (1/2)

In welke gevallen zou je voor een herbruikbare verpakking kiezen, als deze gratis is:
A

B

C

D

Consument Meerdere retour opties cruciaal (2/2)
“Convenience is key! Zolang de
kosten laag zijn en er een systeem
is om de verpakking mee te geven
(aan de bezorger) of makkelijk weg
te (supermarkt) zou ik dit doen.”

“Ik zou het bij voorkeur willen kunnen
terugleveren bij alle bezorgdiensten. Want bij
bestellen heb je vaak geen keuze voor de
bezorger, dus dan heb je een probleem als je
herbruikbare pakketje van bv DHL komt en je
de keren erna bezorgingen van PostNL oid
krijgt en je verpakking niet aan PostNL mag
meegeven.”

“Via afleverpunt is wel handig voor
diegene die overdag bij levering niet
thuis zijn en stockage van herbruikbare
verpakking is voor rekening van
afleverpunt en moet niet in eigen woning
opgeslagen worden”

“Herbruikbaar indien plooibaar, en
indien afspraak voor ophalen (als ik
volgende keer via andere
leverancier bestel, kan die dan ook
verpakking eerste leverancier
meenemen)”
“Teruggeven aan bezorger is niet
handig. Ik wil soms dingen
passen. Mocht het dan niet
passen of goed zijn, kan ik het
product niet terugsturen omdat ik
geen doos/verpakking meer heb”

”Als er veel
inleverpunten zijn
zou ik meer
geneigd zijn om
voor herbruikbaar
te kiezen.”

“Ik weet niet eens waar
mijn dichtstbijzijnde
brievenbus is en wil
niet speciaal hiervoor
er naartoe gaan.”

BEDRIJVEN

Bedrijven

Enquête onder 17 diverse e-commerce spelers

In welke categorie valt uw bedrijf?

In welke sector opereert uw bedrijf?

Bedrijven Verpakking prioriteit in duurzaamheidsstrategie e-commerce
spelers, en ook veelgenoemde klacht van hun klanten*
Top genoemde duurzaamheid strategieën
e-commerce spelers

Indien u klachten krijgt over uw verpakking, waar
gaan deze dan over?

1 CO2 uitstoot/voetafdruk verkleinen
2 Duurzame verpakkingen/minder plastic
3 Groene levering/transport
4 Gebruik van herbruikbare/gerecycled materialen
5 Verkoop van duurzame producten

“Minder plastic qua
verpakkingen en qua
producten plus verkoop
van duurzame producten”

“Geen plastic
verpakkingen, groene
leveringen, herbruikbare
materialen”

* Enquête onder 17 e-commerce bedrijven, waaronder webshops en logistieke spelers

Bedrijven

Overgrote deel van bedrijven ziet herbruikbare
verzendverpakking als een kansrijke innovatie voor de e-commerce sector

Ziet u herbruikbare verpakking als een kansrijke manier om
de bezorging in de e-commerce sector te verduurzamen?

“Minder verpakkingsmateriaal en vooral
ook minder karton gaat bijdragen aan
reductie CO2, maar ook een oplossing
bieden voor de enorme berg karton in de
steden.”

“Zolang dit kan in
combinatie met het
versturen van weinig
lucht is dit een heel reële
optie”

“Zolang het een breed te gebruiken
systeem is zodat de acceptatie onder
de consument en klant maximaal is”

“Mits het aantoonbaar
milieuvoordeel oplevert en
financieel behapbaar blijft”

Bedrijven Motivatie voor bedrijven om hergebruik toe te passen is innovatie
ambitie, klantvraag en duidelijke impact-/business case
Wel ervaring: waarom is uw bedrijf gestart met het
gebruiken/ testen van herbruikbare verpakkingen?

Geen ervaring: wat zou u motiveren om
herbruikbare verpakkingen toe te passen in uw
bedrijf?

Grootste positieve aspecten?
• “De marktvraag is aanwezig en veranderende wetgeving helpt.”
• “Alleen maar voordelen, wij werken meer duurzaam en financieel gezien is
het een besparing aangezien er een tekort is aan papier”
• “Enthousiaste consumenten”
• “Innovatie”

Bedrijven Belangrijkste barrières zijn retourlogistiek, kosten en
complexiteit klanten

Bedrijven met ervaringen in herbruikbare
verpakkingen: wat zijn grootste uitdagingen

Grootste uitdagingen/ barrières?

• “Logistieke coördinatie van de retourflow + kosten”
• “Het aantal keren hergebruik optimaliseren met behoud
van kwaliteit”
• “Reinigen verpakkingen”
• “Een verpakking wil je het liefst zo goed mogelijk laten
aansluiten op het formaat van het product. Dat is nu
nog niet goed mogelijk, waardoor het voor grote
webshops nog niet goed toepasbaar is”
•

Bedrijven zonder ervaring: wat zijn de barrières
voor uw bedrijf om herbruikbare verpakkingen te
gebruiken?

Bedrijven Consumentenreacties van bedrijven die herbruikbare
verzendverpakkingen hebben gebruikt
Over welk aspect kreeg u positieve feedback van de
consumenten?

Over welk aspect kreeg u negatieve feedback van de
consumenten?

5.
Beleidskansen

Beleid Wetgeving moedigt preventie en hergebruik aan
•

De verpakkingen die in de Nederlandse e-commerce
sector op de markt worden gebracht moeten voldoen
aan de afvalhiërarchie en dus eerst inzetten op
preventie, en vervolgens hergebruik

•

Volgens de Europese Packaging and packaging waste
directive moet bij de implementatie door lidstaten,
hergebruik van verpakkingen aangemoedigd worden

•

Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid zorgt
ervoor dat verpakkingen geregistreerd moeten worden
en een afvalbeheersbijdrage betaald dient te worden

Bron Waste prevention, European Environmental Bureau

Beleid Vanuit EU komen stevige ambities t.a.v. hergebruik
European Green Deal
De Europese Green Deal is
hét plan en de roadmap
van de Europese
commissie om
klimaatneutraal te worden
in 2050 met een focus op
afvalpreventie en doel om
producten langer te
gebruiken,repareren,
hergebruiken en daarna
recyclen.

New circular economy action plan
Dit plan is één van de bouwstenen van
de Europese Green Deal, met stappen
op weg naar een circulaire economie.
Doelstelling voor verpakkingen is dat
deze allemaal herbruikbaar of
recyclebaar moeten zijn in 2030. Over
hergebruik van verpakkingen staat:
● Reducing (over)packaging and
packaging waste, including by
setting targets and other waste
prevention measures
●

Driving design for re-use and
recyclability of packaging,
including considering restrictions
on the use of some packaging
materials for certain applications,
in particular where alternative
reusable products or systems
are possible or consumer goods
can be handled safely without
packaging

Packaging & packaging
waste directive
Bovenstaande doelstellingen
worden vastgelegd in de Packaging
and packaging waste directive. Op
basis hiervan moeten lidstaten
wetgeving maken die aan de
doelstellingen voldoen.
De nieuwste versie van de directive
heeft maatregelen over:
● Prevent the production of
packaging waste, and
● Promote reuse, recycling and
other forms of recovering of
packaging waste, instead of
its final disposal
Lidstaten moeten maatregelen
nemen om hergebruik aan te
moedigen en te stimuleren. In
2024 evalueert de EU of het
nodig is om concrete targets op
deze doelstelling door te voeren.

Herziening besluit
verpakkingen
Het Nederlandse Besluit
verpakkingen wordt herzien naar
aanleiding van de aangepast EU
directive. Nederland kiest hierin
voor een gecombineerde
doelstelling op hergebruik en
recycling.
Deze kan dus nog worden ingevuld
door recycling maar inzet op
hergebruik lijkt onontkoombaar.
Doelstelling hergebruik en
verpakkingen zoals nu door NL
vastgelegd:
● 71% van verpakkingsafval
hergebruiken of recyclen in
2021
● 74% van verpakkingsafval
hergebruiken of recyclen in
2025

Beleid Advies t.a.v. maatregelen, die hergebruik in
e-commerce verder kunnen aanjagen
Preventie
•

•

•

Toewerken naar reductie
doelstellingen en een verbod op
onnodig gebruik van
verzendverpakkingen
Minimale vullingsgraad
opstellen voor pakketten, zodat
onnodige uitstoot voorkomen kan
worden
Verbieden van opvulmateriaal
en additionele items die niet
behoren tot de werkelijke
bestelling tenzij logistiek
noodzakelijk (bijv. ter bescherming
van de inhoud)

Hergebruik
•

Financiële ondersteuning voor het
ontwikkelen en implementeren van hergebruik
systemen

•

Toewerken naar hergebruik doelstellingen
en een verbod op onnodig gebruik van
verzendverpakkingen

•

Verplichten om bij de verzending (standaard)
een herbruikbaar alternatief aan te bieden

•

Standaard afmetingen vastleggen voor
herbruikbare e-commerce verpakkingen om
Europese retourlogistiek te faciliteren zoals
voor kratten en pallets

•

Hersluitbaarheid en retourstrips/labels
verplichten. De schade aan de verpakking
door openen dient beperkt te worden om
hergebruik ervan bv. voor retourzendingen

Optimalisatie
•

Consumenten educatie
verplichten door instructies
op de verpakking over hoe
verpakking te openen, te
sluiten en
gescheiden/ingeleverd

•

Verbod op stickers, inkt en
lijm die recycling verstoren

6.
Conclusies

Conclusies
Verpakkingen in e-commerce worden een steeds groter wordend probleem
● De e-commerce sector groeit enorm, en in het huidige lineaire model groeit ook het aantal verpakkingen
● Gemeenten worden overspoeld door kartonnen verpakkingen en zoeken een oplossing
● Al kan karton worden gerecycled, dit is niet oneindig en wordt steeds lastiger in de praktijk
● De vraag naar karton stijgt exponentieel en daarmee ook de prijzen
Herbruikbare verzendverpakkingen bieden een mooie kans voor webwinkels
● Online shoppers zien de huidige verpakkingen als Top 3 nadelen van e-commerce
● Consumenten hebben interesse in herbruikbare verzendverpakkingen, mits het eenvoudig te gebruiken is
en ook hygiënisch en spullen beschermd worden
● Herbruikbare verzendverpakkingen hebben potentie als duurzaam en goedkopere alternatief
● Tegelijkertijd is het een kwestie van tijd voordat er regelgeving komt in e-commerce
Veel innovaties die bewijzen dat het kan; nu nog in Nederland
● Er komen steeds meer innovaties op de markt, wereldwijd en in Nederland
● Internationaal zijn er steeds meer grote spelers, die herbruikbare verzendverpakkingen testen en
adopteren in hun bedrijf
● In Nederland is dit nog op kleine schaal en ligt een enorm potentieel om dit aan te jagen

Mission
Reuse

we’re not stopping till reuse is the norm
Neem contact met ons op via hello@missionreuse.com

Volg ons via de nieuwsbrief https://missionreuse.com/

