
Herbruikbare 
verpakkingen

Henk Knulst

Den Haag  • 29 maart 2020



2

Duurzaam in 
Logistiek
Herbruikbare verpakking

29-3-2020



3



4

Doel: Korte- en langetermijndoelstelling
In 2018 is hard gewerkt om te komen tot nieuwe doelstellingen

Een speerpunt van onze duurzame strategie

Duurzaam in logistiek: We zijn ons als logistieke dienstverlener bewust van de impact 
die we hebben. Onze mensen en voertuigen komen elke dag in iedere straat. Daarom werken we 

voortdurend aan duurzaamheid in logistiek: oplossingen met een positieve invloed op klimaat, luchtkwaliteit 
en leefbaarheid. Daarnaast leveren we een bijdrage aan recycling en de circulaire economie. 

Dat verwachten klanten ook van ons!
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Duurzaam in Logistiek
Ambitie

Duurzaamheidsambitie: 
In 2030 bezorgen we 100% van onze brieven en 

pakketten in de Benelux zero emissie in de last mile. 

Hoe gaan we dit bereiken? 
Voor alle prioriteiten heeft de business heldere 

projecten geformuleerd die bijdragen aan onze 

duurzaamheidsambitie.
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Duurzaam in Logistiek
Van ambitie naar resultaat

Onze duurzaamheidsambitie willen we intern- en extern gaan laden. 

Alle projecten hebben daarom een (lange termijn-)doel 

en een actie voor 2019. We zorgen voor resultaat! 

We gaan het met elkaar doen; collega’s, partners, 

leveranciers en klanten. We gaan hen motiveren, 

inspireren en enthousiasmeren. 

Zo maken we onze duurzaamheidsambitie werkelijkheid.



7

De zero’s van PostNL

De projecten noemen we Zero’s. 

Alle zero’s hebben afzonderlijke doelen met 

een looptijd van 2019, 2025 of 2030. 

Er zijn ongeveer 50 Zero’s voor MailNL, Pakketten en 

Logistiek en CBS. Maar er zijn ook algemene Zero’s. 

Alle Zero’s dragen bij aan het realiseren van 

onze duurzaamheidsambitie; In 2030 bezorgen we 

100% van onze brieven en pakketten in de Benelux 

zero emissie in de last mile.
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De Zero van PostNL
Uitleg
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Voortgang rapportage
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Zero’s van Pakketten
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Brancheverduurzamingsplan van Thuiswinkel.org
Verpakken e-commerce 2019-2022
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Business case 
Herbruikbare verpakking

De CO2 reductie en de kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren:

• Materiaal keuze (LCA) van de herbruikbare verpakking
• Retour proces (via mail, pakketten of zelfs via buitenlandse partijen)
• Aantal x herbruikbaar (50 – 1.000 keer)
• Retour percentage (bestcase was 98%, echter 50% werd ook gemeten bij andere retourstromen)
• Terugzend periode (3-7 weken)
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Business case 
Herbruikbare verpakking

De kosten:

• Verpakkingsmateriaal ligt tussen €4,00 – €8,00 (gemiddeld € 6,00))
• Retour proces kosten, incl. handling liggen tussen de € 3,00 en € 6,00 (gemiddeld € 4,50)
• Aantal x herbruikbaar (50 – 1.000 keer) (in calculatie gebruiken we 50x)
• Retour percentage (gemiddeld 70%) hetgeen inhoud dat na 10x gebruik het verpakkingsproduct niet            

meer beschikbaar is.
• Terugzend periode (gemiddeld 14 dagen)

Kosten voor introductie herbruikbare verpakking:

Aantal verpakkingen x aantal dagen voordat de verpakking retour komt x (kostprijs/10) + retourproces
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Business case (voorlopige inschatting!) 
Herbruikbare verpakking

Investering: 100.000 x 14 x € 6,00 = € 8.400.000  

Kostprijs per zending: € 0,60 + € 4,50 versus € 0,35 per huidige verpakking

Huidige CO2 per zending: 108 gr/CO2 kartonnen 1-mailge verpakking versus een 
herbruikbare verpakking welke minimaal 10x wordt hergebruikt

Maximale reductie CO2 is: 3.240.000 kg CO2 indien de herbruikbare verpakking GEEN CO2 heeft!

Totale CO2 E-commerce PostNL Pakketten 32.400.000 kg (materiaal) plus 100.000.000 kg logistiek.
Totale directe kosten € 21.900.000,- (verpakking + retourproces)
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Goederen beweging Herbruikbare Verpakking
Slechts 1 klant (Futurumshop) naar 1 depot, naar 1 postcode gebied………
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Business case 
Herbruikbare verpakking vs kleinere verpakking (Lucht uit Verpakking)

De CO2 bij kleinere pakketten:

300.000.000 Pakketten
100.000.000 KG CO2
32.400.000 KG CO2

Herbruikbare verpakking - 3.240.000 kg CO2

10% kleiner -13.400.000 kg CO2
20% kleiner -26.800.000 kg CO2
30% kleiner -40.200.000 kg CO2
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Herbruikbare verpakking

Doelstelling 
10%

herbruikbaar

Waarom?

Samen met andere organisaties 
hebben we de doelstelling  dat10% 
van de e-commerce verpakking 
herbruikbaar dient te zijn 

Hoe meten?

• We meten door ons met de 
deelnemende partijen te associëren
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Herbruikbare verpakking

Hoeveel gram 
CO2 in de 

verpakking?

Wat is de basis?

De basis bestaat uit een gemiddeld 
pakket van 23dm3 met een 
gemiddelde van 120 gram CO2

(bron PostNL)

Hoe meten?

• 1 gram karton is 1 grams CO2

• Volume per jaar is 300 miljoen 
pakketten waarvan we hebben 
afgesproken dat 10% herbruikbaar 
zal moeten worden
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Herbruikbare verpakking

Klant eisen

Waarom?

• Efficiënt
• Veilig
• Milieu vriendelijk
• Betaalbaar

Hoe meten?

• Tijd voor inpakken v.h. pakket
• Niet eenvoudig te openen door 

derden
• LCA op gebruikt materiaal
• Prijs per pakket mag niet hoger 

liggen
• Eenvoudig te implementeren 
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Herbruikbare verpakking

PostNL eisen

Waarom?

De kosten van een herbruikbare 
verpakking en de daarbij behorende 
dienst zal zich moeten verhouden met 
de opbrengst.
De ontvanger en de gebruiker van de 
nieuwe verpakking zullen de kosten 
absorberen.

Hoe meten?

• Kosten neutraal
• Eenvoudig te implementeren
• Veilig
• Retourstroom controleren
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Herbruikbare verpakking

Conclusie

Samenvatting

De kosten voor de retourstroom en de 
herbruikbare verpakking is ernstig 
onderschat. Ook een LCA op de 
huidige beschikbare herbruikbare 
verpakking is niet positief.
Niet elke partij welke heeft 
geparticipeerd is voorstander van een 
“statiegeld regeling”

Hoe meten?

• Uitkomst Pilot 1
• Uitkomst Pilot 2
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Dashboard Zero: Prioriteit Groene producten en diensten
Pakketten en Logistiek



Bedankt voor jullie aandacht!


