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inleiDing
E-commerce	blijft	booming	business.	Steeds	meer	Nederlanders	ontdekken	de	

voordelen	van	online	winkelen.	In	2012	hebben	alle	webwinkels	opgeteld	maar	liefst	

400.000	nieuwe	klanten	mogen	verwelkomen.	Omdat	ook	bestaande	klanten	steeds	

vaker	bestellen,	is	het	aantal	online	orders	met	dertien	procent	gegroeid.	Samen	

zijn zij verantwoordelijk voor een groei van de online omzet in nederland met negen 

procent tot 9,8 miljard euro in 2012, ondanks de aanhoudende crisis en het lage 

consumentenvertrouwen.	

De	groei	kan	worden	versneld	als	de	verschillende	spelers	in	deze	sector	de	handen	

ineen	slaan	om	de	logistiek	achter	de	webwinkels	te	optimaliseren.	In	2012	zijn	in	

totaal	80	miljoen	orders	geplaatst,	ongeveer	240.000	orders	per	dag.	Doorgaans	

worden	deze	orders	beleverd	vanuit	het	fulfilmentcenter	van	de	webwinkel,	dat	op	

zijn	beurt	weer	wordt	bevoorraad	door	de	producent,	al	dan	niet	via	een	groothandel.	

De	aflevering	van	die	orders	is	echter	niet	altijd	effectief	en	efficiënt:	consumenten	

krijgen verschillende pakketbezorgers aan hun deur en zijn lang niet altijd thuis op 

het moment dat die aanbellen, er kunnen hoge verzendkosten zijn en het retourneren 

van	producten	is	vaak	omslachtig.	

Dergelijke	onvolkomenheden	in	de	logistiek	vormen	een	belangrijke	belemmering	

voor	consumenten	om	meer	online	te	bestellen.	Uit	onderzoek2 blijkt dat te hoge 

verzendkosten met een score van 55 procent in de top drie staat van meest genoemde 

redenen	om	een	order	af	te	breken.	Daarnaast	speelt	ook	de	levertijd	een	rol;	als	

die	acht	dagen	of	meer	bedraagt,	laat	38	procent	van	de	online	consumenten	zijn	

winkelwagen	vlak	voor	de	kassa	achter	(zie	figuur	1).	Op	het	wensenlijstje	van	online	

consumenten	staan	daarom	een	verwachte	of	gegarandeerde	levertijd	(60	procent)	en	

meer	afleveropties	(38	procent)	hoog	genoteerd.

Figuur 1: Percentage achtergelaten winkelwagentjes, gebaseerd op verwachte levertijd.

Bron:	comScore.com	/	Milo	local	shopping.
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1 Zie	‘Thuiswinkel	Markt	Monitor	2012-2’,	Thuiswinkel.org,	april	2012.
2	 	Zie	‘No	cart	left	behind;	Why	shoppers	aren’t	following	through	on	online	purchases’,	

infographic	van	Milo	Local	Shopping	gebaseerd	op	onderzoek	van	comScore.com.



Consument wordt veeleisender

Optimalisatie	van	internetlogistiek	is	echter	allesbehalve	eenvoudig.	Het	vinden	van	

een	financieel	dekkende	logistieke	organisatie	die	ook	aan	de	uiteenlopende	wensen	

van de steeds kritischer wordende consument voldoet, is een uitermate lastige 

opgave.3	Daarnaast	is	schaalbaarheid	van	de	logistieke	organisatie	een	belangrijke	

vereiste.	De	stroom	internetorders	die	op	de	juiste	wijze	bij	de	consument	terecht	

dient	te	komen,	neemt	immers	nog	elke	dag	toe.

Voor	extra	complexiteit	zorgt	de	consument	die	steeds	vaker	zelf	wil	bepalen	

wanneer	en	waar	hij	zijn	pakket	ontvangt.	Veel	webwinkels	benadrukken	hun	

snelle levertijden, maar verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat 

consumenten	juist	de	voorkeur	geven	aan	een	aflevering	op	afspraak.	Niettemin	

hebben	meerdere	webwinkels	in	2012	de	cut-off	tijden	voor	next-day	delivery	

verschoven	naar	tijdstippen	later	in	de	avond.	Enkele	webwinkels	zijn	zelfs	begonnen	

met	same-day	delivery	vanuit	de	veronderstelling	dat	sommige	consumenten	voor	

bepaalde productgroepen wel degelijk een hogere prijs voor een dergelijk snelle 

dienstverlening	willen	betalen.	

logistieke keten wordt complexer

tegelijkertijd neemt de complexiteit in de hele logistieke keten in rap tempo toe 

(zie	figuur	2).	Dit	begint	aan	de	voorkant,	waar	de	fysieke	en	online	afzetkanalen	

steeds	meer	met	elkaar	worden	verweven.	Terwijl	traditionele	retailers	online	steeds	

actiever	worden,	openen	meer	en	meer	etailers	een	fysieke	winkel.	Consumenten	

kunnen	online	bestellen	en	in	de	winkel	afhalen	en	andersom.	Tegelijkertijd	ontstaan	

steeds	meer	initiatieven	voor	onafhankelijke	afhaalpunten	op	slimme	locaties	langs	

uitvalwegen	of	in	woonwijken.	Consumenten	die	de	voorkeur	blijven	geven	aan	

afleveren	aan	huis,	krijgen	steeds	meer	keus	in	aflevertijden.

Ook	aan	de	achterkant	verandert	de	keten	sterk.	Het	contact	met	de	consument	

is	dankzij	internet	immers	niet	langer	voorbehouden	aan	retailers	of	etailers.	

Producenten	en	groothandels	openen	zelf	webwinkels	of	proberen	in	ieder	geval	de	

vraag naar hun producten - zeker als daaraan een sterke merknaam is gekoppeld 

-	te	vergroten	en	te	leiden	naar	bestaande	webwinkels.	Retailer	zullen	steeds	vaker	

duidelijk	moeten	maken	wat	hun	toegevoegde	waarde	van	hun	(web)winkels	voor	

deze	merkproducten	is.	

Figuur 2: Veranderingen in de keten door e-commerce.

Bron:	Delfman,	W.,	Albers,	S.	and	Gehring,	M.	2002.	The	impact	of	electronic	commerce	on	logistics	service	
providers.	International	Journal	of	Physical	Distribution	&	Logistics,	32(3):	203-222.
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3  Zie	ook	Cross-chain	Order	Fulfilment	Coordination	for	Internet	Sales,	 
een	R&D-project	van	Dinalog	over	internetlogistiek,	 
www.dinalog.nl/nl/projects/r_d_projects/cross_chain_order_fullfillment/
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Ketens blijven veranderen

De	logistieke	ketens	achter	webwinkels	zullen	de	komende	jaren	blijven	veranderen.	

Webwinkels	die	zich	willen	onderscheiden	door	de	breedte	van	hun	assortiment,	

zullen	steeds	vaker	willen	samenwerken	met	hun	leveranciers	om	niet	zelf	elk	

artikel	op	voorraad	te	hoeven	houden.	Retailers	en	etailers	die	zich	in	de	markt	

onderscheiden	met	een	eigen	product	of	merk	of	zich	richten	op	een	niche,	

zullen	steeds	vaker	hun	producten	aanbieden	via	meerdere,	breed	georiënteerde	

webwinkels.	Het	resultaat	is	dat	overal	in	de	keten	verticale	en	horizontale	

samenwerkingsverbanden	ontstaan.	Denk	aan	producenten	die	in	opdracht	van	

webwinkels	zelf	internetorders	picken	en	verzenden,	of	aan	webwinkels	die	voorraad	

houden	voor	andere	webwinkels.4 

op de ‘last mile’ liggen er kansen voor het bundelen van zendingen met andere 

vormen	van	fijnmazige	distributie	in	steden.	Denk	aan	de	stadsdistributiecentra	

(dc’s)	die	in	steeds	meer	steden	aan	de	rand	van	de	binnenstad	verrijzen.	Het	kan	

in	logistiek	opzicht	grote	voordelen	bieden	om	afhaalpunten	te	creëren	naast	deze	

dc’s	of	zelfs	internetorders	vanaf	deze	locaties	te	verzenden.	Tegelijkertijd	wordt	ook	

de	mogelijkheid	onderzocht	om	bijvoorbeeld	taxi’s	in	te	zetten	voor	pakketvervoer.5 

Hoe	het	afleverproces	in	de	toekomst	georganiseerd	zal	worden,	hangt	ook	af	van	de	

vraag	hoe	het	winkelgedrag	van	consumenten	zich	verder	ontwikkelt.6 

Kansen voor logistiek dienstverleners

Iedereen	in	de	e-commerce	sector	is	druk	zoekende	naar	dé	sleutel	tot	succes.	Brede	

consensus onder webwinkels, logistiek dienstverleners en andere partijen in de keten 

is	nog	niet	gevonden.	Er	is	dringend	behoefte	aan	innovatieve	logistieke	oplossingen	

waarmee webwinkels niet alleen de huidige, maar ook de toekomstige uitdagingen 

kunnen	aangaan.	Er	is	behoefte	aan	onafhankelijk	onderzoek	om	de	haalbaarheid	

en	wenselijkheid	van	nieuwe	fulfilment-	en	distributieconcepten	te	toetsen	en	om	

consumentenvoorkeuren	in	kaart	te	brengen.	

De	grote	uitdagingen	waarvoor	de	sector	staat,	biedt	grote	kansen	voor	logistiek	

dienstverleners.	Aan	hen	de	opdracht	om	de	regie	te	pakken	en	-	samen	met	

ketenpartners	en	kennisinstellingen	-	nieuwe	logistieke	concepten	te	ontwikkelen.	

Flexibele,	schaalbare	en	tegelijkertijd	robuuste	concepten	die	gebaseerd	zijn	op	

verdere	integratie	van	de	keten	met	uiteindelijk	maar	één	doel:	de	consument	beter	

bedienen.

acht aanbevelingen

Dinalog,	Thuiswinkel.org	en	Rijksuniversiteit	Groningen	schetsen	in	deze	position	

paper	een	aantal	kansen	voor	een	efficiëntere	en	effectievere	internetlogistiek.	Deze	

position	paper	heeft	tot	doel:

•  het geven van een kort en bondig overzicht van de belangrijkste thema’s voor 

innovatie	en	samenwerking		op	het	gebied	van	internetlogistiek;

•	 het	opstellen	van	een	lange	termijn	agenda	voor	innovatie	en	samenwerking;

•	 het	in	beeld	brengen	van	de	verbeteracties	op	korte	termijn.	

•  Het aanzetten van bedrijven en kennisinstellingen tot concrete samenwerking  

en	innovatieprojecten.
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4	 	Zie	‘De	e-commerce	netwerkstructuur	van	de	toekomst’	van	Rob	Clarijs,	Groenewout,	gepubliceerd	op	
Twinkle.nl	op	12	maart	2013	(http://twinklemagazine.nl/achtergronden/2013/03/echt-succesvol-zoek-
partners/index.xml).

5	 	Zie	ook	Cargo	Hitching,	een	R&D-project	van	Dinalog	over	het	bundelen	van	personen-	en	goederenvervoer	
in	steden,	www.dinalog.nl/nl/projects/r_d_projects/cargo_hitching_/.

6	 Zie	ook	het	onderzoeksprogramma	Shopping2020,	www.shopping2020.nl

http://twinklemagazine.nl/achtergronden/2013/03/echt-succesvol-zoek-partners/index.xml
http://twinklemagazine.nl/achtergronden/2013/03/echt-succesvol-zoek-partners/index.xml
www.shopping2020.nl


Dit	heeft	geleid	tot	onderstaande	acht	aanbevelingen	die	gericht	zijn	aan	alle	

belanghebbenden:	webwinkels,	fulfilmentcenters,	groothandels,	producenten,	

pakketvervoerders	en	exploitanten	van	afhaalpunten:

Aanbeveling 1: Werk samen aan het opzetten van gemeenschappelijk e-Identity-

concepten waarin consumenten hun aflevervoorkeuren kunnen aangeven en delen 

met alle partijen in de keten.

 

Aanbeveling 2, gericht aan de overheid: Pas de wetgeving aan zodat afhaalpunten 

niet langer worden beschouwd als detailhandel.

Aanbeveling 3:  Breng webwinkels, fulfilmentcenters, pakketvervoerders en 

andere dienstverleners bij elkaar met als doel om samen volledig geïntegreerde 

retourketens te creëren die meer transparantie, snelheid en efficiëntie bieden.

Aanbeveling 4: Breng samen met alle schakels in de keten de belemmeringen voor 

een efficiënte grensoverschrijdende internetlogistiek in kaart om uiteindelijk een 

kennisplatform over cross-border e-commerce op te richten.

Aanbeveling 5, gericht aan logistiek dienstverleners: Speel in op de behoefte 

van webwinkels aan pan-Europese oplossingen voor een efficiënte, effectieve en 

ongestoorde grensoverschrijdende internetlogistiek. 

Aanbeveling 6, gericht aan logistiek dienstverleners en kennisinstellingen: 

Stel samen met webwinkels een mindmap op die kan worden gebruikt in 

uitbestedingsprocessen en die een eerste aanzet tot een complete benchmarkstudie 

kan zijn.  

Aanbeveling 7: Start met het maken van afspraken over het uitwisselen van 

informatie tussen de verschillende schakels om uiteindelijk te komen tot 

gestandaardiseerde communicatie-protocollen voor een ononderbroken tracking en 

tracing van zendingen in de gehele keten.

Aanbeveling 8: Breng alle schakels in de keten bij elkaar om de haalbaarheid 

van een open IT-platform, eventueel gekoppeld aan het e-Identity-Concept, te 

onderzoeken.

initiatiefnemers

Deze	position	paper	met	bovenstaande	acht	aanbevelingen	is	het	resultaat	van	de	

samenwerking	tussen	drie	partijen:

Dinalog (Dutch Instituut for Advanced Logistics):

Het	Nederlandse	topinstituut	voor	logistiek	en	supply	chain.	Dinalog	is	een	

netwerkorganisatie	waar	met	en	door	partners	kennis	wordt	ontwikkeld	en	gedeeld.	

Dinalog	is	de	uitvoerende	organisatie	voor	het	nationale	innovatieprogramma	

Logistiek	&	Supply	Chains.

Thuiswinkel.org: 

Thuiswinkel.org	behartigt	de	belangen	van	haar	leden,	versterkt	het	imago	van	

en	bevordert	het	vertrouwen	in	kopen	op	afstand	bij	haar	doelgroepen.	Zij	creëert	

maximale invloed door de branche nationaal en internationaal te vertegenwoordigen 
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en	zorgt	voor	adequate	kennis-	en	informatie-uitwisseling.	Deze	position	paper	is	

vormgegeven	door	de	werkgroep	Distributie	en	fulfilment.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG):

De	Rijksuniversiteit	Groningen	is	een	internationaal	georiënteerde	

onderzoeksuniversiteit,	geworteld	in	Groningen,	City	of	Talent.	Al	400	jaar	staat	

kwaliteit	centraal.	De	vakgroep	Operations	is	onder	andere	gespecialiseerd	op	

onderzoek	en	ontwikkeling	van	kennis	op	het	gebied	van	internetlogistiek.	
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1  Hogere KlanttevreDenHeiD Door meer KeUze  
in afleveropties

Consumenten	willen	zelf	het	afleverproces	kunnen	sturen.	Ze	willen	kunnen	kiezen	

wanneer	en	waar	ze	hun	bestelling	in	ontvangst	kunnen	nemen.	Dat	hoeft	niet	per	

se	al	de	volgende	dag	op	het	huisadres	zijn,	zeker	als	ze	vooraf	weten	dat	ze	dan	

niet	thuis	zijn.	Anderen	ontvangen	hun	bestelling	liever	wel	de	volgende	dag,	maar	

dan	in	de	avonduren	na	thuiskomst	van	het	werk.	Veel	pakketvervoerders	geven	een	

pakket	af	aan	de	buren	als	de	ontvanger	niet	thuis	is,	maar	niemand	vraagt	daarvoor	

toestemming	aan	de	geadresseerde.

In	plaats	van	aflevering	aan	huis	ontvangen	consumenten	hun	bestelling	misschien	

liever	op	het	werkadres.	

Een	andere	mogelijkheid	is	ophalen	bij	een	afhaalpunt	onderweg,	bijvoorbeeld	bij	een	

tankstation,	of	in	een	winkel	als	ze	toch	in	de	buurt	moeten	zijn	voor	een	boodschap.	

Helaas vormt de huidige wet- en regelgeving vaak nog een belemmering voor het 

vestigen	van	afhaalpunten	op	drukbezochte	locaties.	De	wet	beschouwt	afhaalpunten	

als een vorm van detailhandel, waardoor vestiging maar op een beperkt aantal 

plekken	is	toegestaan.

Tijd	en	locatie	zijn	niet	de	enige	factoren	die	de	keuze	van	de	consument	voor	

een	afleveroptie	bepalen.	Ook	de	verzendkosten	spelen	een	rol.	Denk	aan	de	

verzendkosten	voor	sameday-delivery,	die	een	flink	stuk	hoger	liggen	dan	voor	

nextday-delivery.	De	meeste	consumenten	zullen	die	optie	alleen	kiezen	als	ze	

dringend	op	de	bestelling	zitten	te	wachten.

Beperkte keuze en flexibiliteit

Vrijwel	alle	afleveropties	zijn	al	in	de	markt	beschikbaar,	alleen	is	er	geen	enkele	

webwinkel	die	alle	opties	tegelijkertijd	aanbiedt.	Dat	betekent	dat	consumenten	het	

afleverproces	nog	lang	niet	altijd	kunnen	inrichten	zoals	ze	graag	zouden	willen.	

Daarnaast	is	het	afleverproces	op	dit	moment	niet	flexibel	genoeg.	Neem	het	

voorbeeld	van	tijdvakbelevering,	waarbij	de	consument	vooraf	het	tijdvak	voor	

aflevering	kan	kiezen.	Als	de	vervoerder	door	een	verstoring	van	het	proces	

onverhoopt	toch	niet	in	staat	is	om	de	bestelling	binnen	het	tijdvak	af	te	leveren	

of	als	de	consument	om	wat	voor	reden	dan	ook	toch	niet	thuis	is,	is	nu	vaak	geen	

alternatieve	afleveroptie	voorhanden.	De	efficiëntie	en	klanttevredenheid	gaat	

omhoog	als	de	consument	vooraf	een	alternatieve	afleveroptie	kan	aangeven.	De	

vervoerder	kan	dan	de	zending	bijvoorbeeld	op	een	afhaalpunt	neerleggen	of	bij	

de	linkerburen	afgeven,	wat	de	consument	maar	wil.	Daarvoor	is	vereist	dat	de	

vervoerder	snel	kan	schakelen	en	de	consument	tijdig	informeert.	Hij	voorkomt	

daarmee	dat	hij	een	tweede	of	misschien	zelfs	derde	afleverpoging	moet	doen.

De	beschikbaarheid	van	afleveropties	is	sterk	afhankelijk	van	de	afspraken	die	

webwinkels	en/of	fulfilmentcenters	maken	met	pakketvervoerders	en	exploitanten	

van	afhaalpunten.	Het	aantal	afleveropties	dat	webwinkels	aanbieden,	is	wel	sterk	

groeiende7.	Reeds	39	procent	biedt	twee	of	meer	afleveropties	aan,	20	procent	zelf	

drie	of	meer.	Sommige	trendsetters	bieden	al	zes	opties	aan.

Webwinkels	geven	steeds	vaker	informatie	over	bezorgkosten,	levertijd	en	

retourzendingen:	38	procent	in	2012	tegen	20	procent	in	2011.	De	mogelijkheid	om	

een	afleverdag	(16	procent)	en	een	dag/tijdvaklevering	(2	procent)	te	kiezen	is	echter	

nog	beperkt.	Hier	liggen	kansen	voor	webwinkels	en	hun	logistiek	dienstverleners.	

8
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Aflevervoorkeuren registreren en delen

een eerste stap op weg naar een betere dienstverlening is het centraal vastleggen 

van	aflevervoorkeuren	voor	en	door	consumenten.	Een	goed	startpunt	daarvoor	is	

het	e-Identity-concept,	dat	eerder	al	door	Thuiswinkel.org	is	geïntroduceerd.8 Het 

achterliggende idee is dat consumenten met een digitale identiteit kunnen inloggen 

bij meerdere webwinkels, zodat zij niet overal opnieuw een account hoeven aan te 

maken.	Andere	voordelen	zijn	meer	zekerheid	over	de	identiteit	van	consumenten,	

de	mogelijkheid	tot	leeftijdsverificatie	en	fraudepreventie	en	eventuele	integratie	met	

betalingsdiensten.	

Het	e-Identity-concept	kan	bestaan	uit	een	online	platform	waarop	webwinkels,	

fulfilmentcenters,	pakketvervoerders	en	exploitanten	van	afhaalpunten	zijn	

aangesloten.	Consumenten	maken	op	het	platform	eenmalig	een	account	aan	waarop	

zij	naast	de	gebruikelijke	informatie	ook	hun	aflevervoorkeuren	vastleggen,	denk	

aan	een	vaste	afleverdag	of	-tijd	en	een	vast	afleveradres.	Met	dat	account	kunnen	zij	

inloggen	op	webwinkels,	die	daardoor	direct	beschikken	over	de	aflevervoorkeuren	

van	hun	klanten.

Het voordeel voor consumenten is dat zij niet voor elke bestelling telkens weer 

gegevens	hoeven	in	te	voeren	en	eenvoudig	hun	afleverinformatie	kunnen	aangeven.	

Het voordeel voor webwinkels en hun logistiek dienstverleners is dat ze beschikken 

over	betrouwbare	informatie	waardoor	minder	pakketten	onbestelbaar	retour	komen	

en	de	eerste	afleverpoging	vaker	succesvol	is.

Aanbeveling 1: Werk samen aan het opzetten van gemeenschappelijk e-Identity-

concepten waarin consumenten hun aflevervoorkeuren kunnen aangeven en delen 

met alle partijen in de keten.

 

Aanbeveling 2, gericht aan de overheid: Pas de wetgeving aan zodat afhaalpunten 

niet langer worden beschouwd als detailhandel.
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8   Zie	ook	‘Position	paper	e-Identity;	Digitale	Identiteit	Service	Providers:	zes	aanbevelingen’,	 
Thuiswinkel.org,	maart	2013.



2  lagere Kosten en betere serviCe met  
geïntegreerDe retoUrKetens

Online	bestellingen	gaan	gepaard	met	grote	aantallen	retouren.	Retourpercentages	

van	dertig	tot	veertig	procent	zijn	geen	uitzondering	en	in	fashion	wordt	zelfs	

gesproken	over	retourpercentages	van	zestig	of	zeventig	procent.	Retouren	hebben	

kortom	een	grote	impact	op	de	logistieke	keten	achter	webwinkels.

Een	belangrijke	reden	is	de	wetgeving.	Consumenten	hebben	wettelijk	de	

mogelijkheid om online bestelde producten binnen zeven dagen na ontvangst terug 

te	sturen	zonder	opgaaf	van	reden.	Webwinkels	zijn	verplicht	om	het	aankoopbedrag	

terug	te	storten	op	de	rekening	van	de	consument.

Daarnaast	is	het	bieden	van	retourmogelijkheden	niets	anders	dan	het	leveren	van	

goede	service.	Steeds	meer	webwinkels	gaan	daarom	zover	dat	zij	geen	kosten	

doorberekenen	voor	het	terugsturen	van	bestellingen.	Dat	maakt	de	drempel	voor	

veel	consumenten	om	online	te	shoppen	een	stuk	lager.

niet of nauwelijks informatie9 

Het probleem is dat veel consumenten de wijze waarop retourprocessen zijn ingericht 

allesbehalve	als	goede	service	ervaren.	Veel	webwinkels	geven	niet	meer	informatie	

dan	het	adres	waarnaar	de	pakketten	teruggestuurd	kunnen	worden.	Wanneer	een	

retour	is	afgehandeld	of	het	geld	wordt	teruggestort,	blijft	onduidelijk.	Consumenten	

hebben geen inzicht in de actuele status van retouren, laat staan dat ze hun retouren 

kunnen	tracken	en	tracen	door	de	hele	keten	heen.	Een	bericht	met	de	boodschap	

dat	de	retour	is	ontvangen	of	is	afgehandeld	blijft	achterwege.	

Daarnaast	is	de	keuze	in	retouropties	vaak	beperkt.	Consumenten	zijn	geholpen	

als	ze	kunnen	kiezen	uit	bijvoorbeeld	het	laten	afhalen	van	retouren	aan	huis,	het	

afgeven	op	een	handige	locatie	onderweg	of	het	retourneren	van	producten	in	de	

winkel.

tegelijkertijd kampen webwinkels met hoge retourkosten en een vaak weinig 

transparante	kostenstructuur.	Bovendien	duurt	het	vaak	lang	voordat	retouren	

zijn	afgehandeld	en	de	betreffende	producten	weer	verkoopbaar	zijn.	Met	name	bij	

producten	met	korte	levenscycli	-	denk	aan	consumentenelektronica	of	mode	-	is	het	

belangrijk	om	retouren	snel	af	te	handelen	en	zo	te	voorkomen	dat	de	teruggestuurde	

producten	incourant	en	onverkoopbaar	worden.

Tot	slot	zijn	het	niet	altijd	nieuwe	producten	die	retourkomen.	Denk	aan	de	

mogelijkheid	om	zakken	met	gebruikte	koffiecups	mee	terug	te	geven	aan	de	

bezorger.	Bijzonder	is	de	situatie	van	webwinkels	met	consumentenelektronica	in	

hun	assortiment.	Die	zijn	door	de	Europese	Unie	verplicht	om	oude	elektronische	

apparaten weer in te nemen10, maar in de markt zijn hiervoor nog geen complete 

oplossingen	beschikbaar.	Pakketvervoerders	zijn	er	vaak	niet	op	ingesteld	om	

goederen	in	te	nemen.

volledig geïntegreerde retourketen

Webwinkels,	fulfilmentcenters	en	pakketvervoerders	staan	voor	de	uitdaging	om	

nauwer samen te werken op het gebied van retouren en een volledig geïntegreerde 

retourketen	op	te	zetten.	Meer	samenwerking	en	integratie	leidt	tot	een	snellere	

en	efficiëntere	afhandeling	van	retouren.	Dat	leidt	allereerst	tot	een	grotere	

tevredenheid bij consumenten, die hun geld eerder op hun rekening krijgen 

teruggestort.	Voor	webwinkels	en	hun	logistieke	dienstverleners	leidt	dit	tot	een	

goedkoper	retourproces.	Bovendien	voegen	ze	extra	waarde	aan	de	keten	toe	omdat	

10

9	 	Onderstaande	paragrafen	zijn	deels	tot	stand	gekomen	met	hulp	van	Stef	de	Bont,	managing	director	van	
12Return,	www.12return.nl.

10	 	Kijk	voor	meer	informatie	over	de	WEEE-richtlijn	(Waste	Electrical	and	Electronic	Equipment)	op	de	
website	van	het	Ministerie	van	Economische	Zaken,	www.agentschapnl.nl/onderwerp/eu-landen-weee

www.12return.nl
www.agentschapnl.nl/onderwerp/eu-landen-weee


teruggestuurde producten eerder weer verkoopbaar zijn en de kans op incourante 

voorraden	afneemt.

een belangrijk element van een volledig geïntegreerde retourketen is meer 

transparantie.	Door	de	consument	een	verzendlabel	te	laten	printen	en	te	plakken,	

ontstaat	de	mogelijkheid	om	de	retourzending	te	tracken	en	tracen.

Een	optie	is	om	de	consument	vooraf	om	meer	informatie	te	vragen.	Wat	stuurt	

hij	precies	retour,	waarom	en	in	welke	staat	verkeert	het	product?	Die	informatie	

kan door alle schakels in de keten worden gebruikt om retourprocessen beter te 

plannen	en	sneller	af	te	handelen.	Door	meer	opties	voor	het	terugsturen	te	bieden,	

bijvoorbeeld	afgeven	op	handige	locaties,	kan	de	consument	bovendien	een	deel	van	

de	dure	‘first	mile’	voor	zijn	rekening	nemen.

Op	lange	termijn	ontstaan	kansen	om	retourprocessen	nog	efficiënter	in	te	richten.	

Een	mogelijkheid	is	het	volledig	integreren	van	zowel	aflever-	als	retourprocessen.	

Dat	kan	betekenen	dat	de	vervoerder	die	een	bestelling	aflevert,	direct	een	ander	

product	mee	retour	neemt.	Dat	vereist	verdere	afstemming	in	de	logistieke	keten	en	

nauwere	samenwerking	tussen	logistieke	partijen.

Daarnaast	liggen	er	kansen	in	nieuwe	winkelconcepten	die	in	de	toekomst	ontstaan	

doordat	het	winkelgedrag	van	consumenten	nog	verder	zal	veranderen.		De	uitdaging	

is	om	retourprocessen	daarvan	integraal	onderdeel	te	laten	uitmaken.

Aanbeveling 3:  Breng webwinkels, fulfilmentcenters, pakketvervoerders en 

andere dienstverleners bij elkaar met als doel om samen volledig geïntegreerde 

retourketens te creëren die meer transparantie, snelheid en efficiëntie bieden.
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3   Kansen voor logistieK Dienstverleners in  
Cross- borDer e-CommerCe  

In	Europa	groeit	de	omzet	nog	harder	dan	in	Nederland.	In	2012	hebben	Europese	

webwinkels	voor	meer	dan	312	miljard	euro	verkocht,	een	groei	van	maar	liefst	

19	procent	ten	opzichte	van	het	jaar	ervoor.	Daarmee	is	Europa	de	grootste	

e-commerce-markt	ter	wereld.	In	totaal	telt	Europa	250	miljoen	mensen	die	online	

kopen.12 niet vreemd dus dat veel webwinkels over de grens kijken in hun zoektocht 

naar	omzetvergroting.

De	Europese	Commissie	onderkent	de	kansen	die	er	liggen	voor	internationaal	

opererende	webwinkels.	Consumenten	profiteren	van	lagere	prijzen,	meer	keuze	en	

betere	kwaliteit	van	producten	en	dienstverlening.	De	voordelen	voor	consumenten	

kunnen	volgens	schattingen	uit	Brussel	opgeteld	oplopen	tot	204	miljard	euro.	

Voorwaarde is wel dat de belemmeringen voor cross-border e-commerce worden 

weggenomen.13

Gebrekkige distributienetwerken

De	belemmeringen	voor	cross-border	e-commerce	zijn	groot.	Uit	onderzoek	van	de	

Europese	Commissie	in	2009	blijkt	dat	van	de	11.000	pogingen	van	consumenten	

om bij buitenlandse webwinkels een aankoop te doen, zestig procent voortijdig is 

afgebroken.	De	voornaamste	redenen:

1.	 	Consumenten	breken	de	transactie	af	op	het	moment	dat	de	order	moet	worden	

betaald	omdat	er	geen	vertrouwen	is	in	correcte	afhandeling	of	omdat	geen	

geschikte	betaalmethode	wordt	aangeboden.

2.	 	Webwinkels	annuleren	de	order	omdat	de	juiste	manier	van	verzending	niet	

georganiseerd	kan	worden.

Dat	er	nog	steeds	grote	verschillen	in	nationale	regelgeving	bestaan,	bijvoorbeeld	in	

BTW-percentages	en	in	de	termijn	dat	consumenten	transacties	mogen	terugdraaien,	

maakt het voor webwinkels en hun logistieke partners niet eenvoudiger om een 

goede	dienstverlening	te	bieden.

een belangrijk probleem bij cross-border e-commerce is dat webwinkels met 

meerdere	logistieke	partijen	moeten	samenwerken.	Er	is	bijvoorbeeld	geen	

pakketvervoerder	die	in	heel	Europa	over	een	snel,	efficiënt	en	betrouwbaar	

distributienetwerk	beschikt.	Dat	betekent	dat	webwinkels	hun	verzendingen	aan	

meerdere pakketvervoerders moeten aanbieden, maar die distributienetwerken 

zijn	vaak	niet	of	nauwelijks	geïntegreerd.	Dat	geldt	onder	meer	voor	de	nationale	

netwerken voor pakketpost, waardoor bijvoorbeeld tracking en tracing van pakketten 

over	de	landsgrenzen	vaak	niet	mogelijk	is.	Ook	aansprakelijkheid	is	vaak	niet	goed	

geregeld.14 

12

12 Zie ecommerce europe, ‘european e-commerce to reach € 312 billion in 2012, 19% growth’, persbericht 
van	23	mei	2012.
13	 Zie	Europese	Commissie,	‘A	coherent	framework	for	building	trust	in	the	Digital	Single	Market	for	
e-commerce
and	online	services’,	januari	2012.
14	 Zie	Ecommerce	Europe,	‘Position	Paper	Cross	Border	E-Logistics’,	juni	2013.
		Zie	DeliveryMatch,	‘Webwinkellogistiek	onderzoek	2012’,	januari	2013.



ook in strategisch en tactisch opzicht leidt cross-border e-commerce tot grote 

vraagstukken	voor	webwinkels.	Consumenten	vanuit	Nederland	in	heel	Europa	

beleveren, leidt in de uithoeken van het continent tot lange levertijden en hoge 

verzendkosten.	Retourstromen	zijn	vanwege	de	grote	afstanden	en	kleine	

volumes	vaak	erg	duur.	Een	oplossing	kan	bestaan	uit	het	openen	van	meerdere	

fulfilmentcenters	in	Europa,	maar	dat	leidt	weer	tot	hogere	voorraden	en	dus	een	

groter	beslag	op	werkkapitaal.	

De	uitdagingen	in	tactisch	opzicht	bestaan	uit	het	bieden	van	de	juiste	logistieke	

diensten	aan	consumenten	in	verschillende	landen.	De	huidige	gewoontes	verschillen	

nu	van	land	tot	land.	Uit	onderzoek	blijkt	bijvoorbeeld	dat	Duitse	webwinkels	meer	

keuze	in	afleveropties	en	meer	informatie	bieden	dan	Nederlandse	webwinkels.	 

In	Nederland	ligt	de	nadruk	meer	op	next-day	delivery	en	late	cut-off	tijden.15  

om de verschillen in voorkeuren per land beter in kaart te brengen is nader 

onderzoek	nodig.

Pan-Europese distributienetwerken

De	grote	behoefte	aan	efficiënte,	integrale	logistieke	oplossingen	voor	cross-

border e-commerce toont aan dat dit een enorme groeimarkt is voor logistiek 

dienstverleners.	Door	de	regie	te	nemen	kunnen	zij	de	drempels	voor	webwinkels	om	

over	de	grens	te	verkopen	grotendeels	wegnemen.	Zij	zijn	als	geen	ander	in	staat	om	

pan-Europese	distributienetwerken	op	te	zetten,	alleen	of	met	behulp	van	logistieke	

partners	die	volledig	in	het	netwerk	worden	geïntegreerd.

in het business-to-business segment laten logistiek dienstverleners elke dag 

opnieuw	zien	vanuit	distributiecentra	in	Nederland	heel	Europa	te	kunnen	bedienen.	

Voor	het	business-to-consumer	segment	ontbreken	dergelijke	oplossingen.	

Nederland	laat	daardoor	veel	kansen	liggen.	Dat	blijkt	bijvoorbeeld	uit	de	vele	

internationale etailers die nu opvallend vaak kiezen voor een vestiging in landen met 

een	grote	thuismarkt	en	dus	beperkte	cross-border	problematiek,	zoals	Duitsland	

en	het	Verenigd	Koninkrijk.	Argumenten	als	de	logistiek	gunstige	ligging	en	de	

hoogwaardige	kennis	op	het	gebied	van	logistiek	en	supply	chain	management	in	

Nederland	zijn	blijkbaar	van	ondergeschikt	belang.

Aanbeveling 4: Breng samen met alle schakels in de keten de belemmeringen voor 

een efficiënte grensoverschrijdende internetlogistiek in kaart om uiteindelijk een 

kennisplatform over cross-border e-commerce op te richten.

Aanbeveling 5, gericht aan logistiek dienstverleners: Speel in op de behoefte 

van webwinkels aan pan-Europese oplossingen voor een efficiënte, effectieve en 

ongestoorde grensoverschrijdende internetlogistiek. 
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4 meer inziCHt leiDt tot DUiDelijKe KeUzes over UitbesteDing 
Veel webwinkels die klein zijn begonnen en hun omzet jaar na jaar zien groeien, 

staan	vroeg	of	laat	voor	de	keuze:	blijf	ik	de	logistiek	zelf	verzorgen	of	besteed	ik	

deze activiteit uit aan een gespecialiseerde dienstverlener? Vaak spitst het dilemma 

zich	toe	op	logistieke	kosten.	Dat	maakt	de	keuze	lastig,	omdat	veel	webwinkels	

geen	goed	inzicht	hebben	in	de	totale	logistieke	kosten.	Naast	verpakkingskosten	

en	verzendkosten	bestaan	die	immers	voor	een	groot	deel	uit	arbeidskosten.	Het	

is vaak complex om goed te bepalen welk deel van de loonkosten is toe te rekenen 

aan	logistieke	activiteiten.	Datzelfde	geldt	voor	andere	kosten,	zoals	de	huur	van	het	

pand, de kosten van gas, water en licht en de investeringen die ooit zijn gedaan in 

logistieke	hulpmiddelen.	Zonder	goed	inzicht	in	eigen	kosten	is	een	eerlijke	afweging	

lastig.

Het maken van de juiste keuze wordt verder bemoeilijkt door verschillen in gewenste 

en	aangeboden	dienstverlening.	Elke	dienstverlener	kan	orders	verzamelen,	

inpakken en verzenden, maar de schaal en complexiteit van het benodigde proces 

kan	de	uitbestedingsbeslissing	sterk	beïnvloeden.	Verder	bepalen	ook	de	wensen	en	

mogelijkheden	met	betrekking	tot	overige	diensten	-	variërend	van	voorraadbeheer	

en	facturatie	tot	marketingspecialisten	en	webshop-software	-	of	uitbesteding	de	

juiste	keuze	is.	En	elke	dienst	heeft	natuurlijk	zijn	eigen	prijskaartje.	De	vraag	is	wat	

webwinkels	wel	en	niet	willen	uitbesteden.

strategische en tactische overwegingen

Uitbesteding	gaat	dus	niet	alleen	over	kosten.	Er	kunnen	andere	redenen	zijn	om	

de	logistiek	wel	of	niet	uit	te	besteden.	De	essentie	is	immers	dat	waarde	aan	de	

keten	wordt	toegevoegd,	en	dat	hoeft	niet	alleen	door	lagere	kosten	te	zijn.	Andere	

overwegingen	met	betrekking	tot	toegevoegde	waarde	bij	de	uitbestedingsbeslissing:

•	 	Wie	maakt	dankzij	slimme	processen	en	systemen	minder	fouten	in	

voorraadstanden	en	uitgeleverde	orders?	Minder	fouten	betekent	een	hogere	

klanttevredenheid	en	een	hogere	omzet.

•	 	Wie	is	beter	in	staat	om	pieken	en	dalen	op	te	vangen?	Pieken	opvangen	betekent	

dat minder orders te laat worden verzonden, wat eveneens zorgt voor een hogere 

klanttevredenheid.

•	 	Wie	kan	het	beste	investeren	in	potentieel	dure	logistieke	oplossingen?	

Uitbesteden	leidt	tot	hogere	variabele	kosten,	maar	er	blijft	voor	de	webwinkel	

meer werkkapitaal over dat kan worden geïnvesteerd in het aanboren van nieuwe 

markten	of	uitbreiding	van	het	assortiment.

•	 	Waar	ligt	de	strategische	meerwaarde	van	de	webwinkel	ten	opzichte	van	de	

concurrentie? Zit dat in de logistieke service, in de breedte van het assortiment, 

de	productprijzen	of	de	slimme	marketing?	Deze	kerncompetenties	16		bepalen 

waaraan	de	webwinkel	het	beste	de	eigen	tijd	kan	besteden;	de	resterende	

activiteiten	zijn	kandidaat	voor	uitbesteding.	

Wel	of	niet	uitbesteden	is	dus	niet	alleen	een	keuze	op	basis	van	operationele	kosten,	

maar	vooral	ook	een	strategische	keuze.

Naast	operationele	en	strategische	argumenten	spelen	tactische	argumenten	een	rol.	

Uitbesteding	kan	bijvoorbeeld	interessant	zijn	vanwege	de	betere	dienstverlening	die	

het	fulfilmentcenter	door	zijn	schaalgrootte	kan	bieden,	bijvoorbeeld	op	het	gebied	

van	same-day	delivery,	late	cut-off	tijden	of	cross-border	e-commerce.	

16	 	Hamel,	G.	en	Prahalad,	C.	(1990),	The	Core	Competence	of	the	Corporation.	 
Harvard	Business	Review	68(3),	79-93.
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Kennis en ervaring

Logistiek dienstverleners kunnen een belangrijke rol spelen in het 

uitbestedingsproces	door	hun	kennis	en	ervaring	actief	in	te	zetten.	Zij	beschikken	

over de expertise om webwinkels inzicht te geven in hun uitdagingen op logistiek 

gebied,	in	hun	(verborgen)	logistieke	kosten	en	in	de	waarde	die	zij	door	uitbesteding	

aan	hun	keten	kunnen	toevoegen.	Aan	de	andere	kant	is	het	aan	de	webwinkels	om	

goed	af	te	wegen	of	en	hoe	uitbesteding	in	hun	strategische	agenda	past.

Daarnaast	kunnen	dienstverleners	meer	inzicht	verschaffen	in	de	diensten	die	zij	

bieden en de prestaties die zij leveren, bijvoorbeeld in de vorm van deelname aan een 

benchmarkstudie.	Een	dergelijke	studie	stelt	webwinkels	in	staat	om	dienstverleners	

te vinden die compatibel zijn met de eigen doelen, en om concretere tenders te 

formuleren.

Aanbeveling 6, gericht aan logistiek dienstverleners en kennisinstellingen: 

Stel samen met webwinkels een mindmap op die gehanteerd kan worden in 

uitbestedingsprocessen en die een eerste aanzet tot een complete benchmarkstudie 

kan zijn.  
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5 transparantie zorgt voor reDUCtie van afleverfraUDe
Naar	schatting	gaat	0,2	procent	van	de	pakket-	en	brievenbuszendingen	verloren.	

In	de	hele	keten	raken	zendingen	kwijt:	bij	de	verzender	(fulfilmentcenter),	bij	de	

vervoerder	en	bij	de	ontvanger.	Dit	levert	op	jaarbasis	een	geschatte	schadepost	van	

12	miljoen	euro	voor	de	Nederlandse	e-commerce	sector	op.17	Zelfs	bij	tracking	en	

tracing	van	zendingen	raakt	0,07	procent	ergens	in	de	keten	kwijt.

Aan	deze	schadepost	kunnen	verschillende	oorzaken	ten	grondslag	liggen.	Natuurlijk	

maken	alle	betrokken	partijen	wel	eens	fouten	waardoor	een	zending	niet	op	de	

plaats	van	bestemming	terecht	komt.	Er	zijn	echter	ook	andere	oorzaken.	Denk	

aan ontvangers die aangeven het pakket geretourneerd te hebben, waarna de 

retourzending	nooit	aankomt.

Het	gebeurt	daarnaast	regelmatig	dat	een	ontvanger	aangeeft	dat	hij	een	bestelling	

niet	heeft	ontvangen.	Meestal	is	de	oorzaak	dan	niet	meer	te	achterhalen.	Zolang	

afleverfraude	niet	is	bewezen,	kunnen	webwinkels	niets	anders	dan	ervan	uitgaan	dat	

een	fout	is	gemaakt.	

Ook	andere	kwaadwillenden	kunnen	zendingen	verduisteren.	Als	gevolg	van	de	

complexiteit	van	het	verzendproces	en	het	gebrek	aan	transparantie	heeft	een	

kwaadwillende	daarvoor	alle	gelegenheid.	Voorbeelden:

•  Hij wacht de bezorger op, doet zich voor als een bevriende van de ontvanger en 

neemt	het	pakket	in	ontvangst,	zoals	is	toegestaan	bij	burenlevering.

•	 	Hij	laat	een	bestelling	op	een	onbewoond	adres	afleveren	en	wacht	de	bezorger	

op	om	het	pakket	te	ontvangen.

•  Hij huurt een ‘katvanger’ in die zijn eigen adres beschikbaar stelt voor het 

afleveren	van	bestellingen	die	door	de	kwaadwillende	wordt	ontvreemd.

•  Hij vertelt het pakket geretourneerd te hebben, maar de retourzending komt nooit 

aan.

Tracking en tracing

Een	eerste	oplossing	voor	het	terugdringen	van	afleverfraude	is	tracking	en	tracing	van	

de	zending	door	de	hele	keten	heen,	van	webwinkel	tot	consument.	Probleem	is	dat	

bij	overdracht	van	zendingen	tussen	schakels	veel	track-	en	trace-informatie	verloren	

gaat.	Door	standaardisatie	van	communicatieprotocollen	moeten	systemen	eenvoudig	

informatie	kunnen	uitwisselen.	Dat	maakt	het	mogelijk	om	informatie	over	orders	uit	te	

wisselen	en	zendingen	tot	op	het	kleinste	niveau	(individuele	producten)	te	volgen.	

alleen tracking en tracing is niet voldoende, zoals al eerder aangegeven gaat 0,07 

procent	van	de	gevolgde	zendingen	toch	verloren.	Of	het	gaat	om	fraude	kan	alleen	

worden	ontdekt	bij	herhaaldelijk	gebruik	van	dezelfde	fraudetechnieken.	Door	

informatie	over	afleverfraude	te	delen	kunnen	nieuwe	fraudegevallen	eerder	worden	

ontdekt	en	wellicht	worden	voorkomen.	Met	name	vervoerders	beschikken	over	veel	

kennis	over	frauderende	ontvangers.

Open IT-platform

Voor	het	delen	van	informatie	is	een	open	IT-platform	de	oplossing.	Dat	moet	een	

platform	zijn	waarop	zoveel	mogelijk	partijen	in	de	keten	kunnen	en	willen	aansluiten.	

Het	is	van	belang	om	fraudegevallen	zo	snel	mogelijk	via	dit	platform	te	registeren,	

zodat	andere	partijen	gewaarschuwd	zijn.	Daarvoor	is	het	noodzakelijk	dat	vervoerders	

incentives	bedenken	zodat	chauffeurs	proactief	melding	maken	van	mogelijke	fraude.	

Als	een	chauffeur	een	fraudegeval	rapporteert,	dienen	vervoerders	de	aard	en	omvang	

van	de	afleverfraude	op	het	IT-platform	vast	te	leggen.	Eventueel	kan	voor	dit	platform	

gebruik	worden	gemaakt	van	het	in	hoofdstuk	1	al	aangehaalde	e-Identity-concept.

17 	Uit	de	Thuiswinkel	Markt	Monitor	2012-2	blijkt	dat	van	de	9,8	miljard	euro	aan	online	omzet	in	2012	 
3,8	miljard	euro	voor	rekening	van	de	reissector	komt.	Dat	betekent	dat	pakket-	en	brievenbuszendingen	
een	waarde	van	6,0	miljard	euro	vertegenwoordigen. 16



Standaardisatie	van	communicatieprotocollen,	nodig	voor	een	ongestoorde	tracking	&	

tracing	in	de	hele	keten,	vormt	een	belangrijke	opmaat	richting	een	open	IT-platform.	

Voor	een	dergelijk	platform	is	vereist	dat	partijen	intensief	willen	samenwerken,	ook	

als	ze	direct	of	indirect	concurrenten	van	elkaar	zijn.	Dergelijke	samenwerkingen	

lopen echter vaak spaak uit angst voor het weggeven van concurrentiegevoelige 

informatie	of	uit	onvoldoende	vertrouwen	in	de	inspanningen	van	andere	partijen.	

Deze	drempels	moeten	omlaag	om	een	succesvol	platform	te	kunnen	opzetten.

Neutraliteit	moet	daarom	een	belangrijke	kernwaarde	van	het	platform	zijn.	

Dat	betekent	dat	partijen	altijd	controle	moeten	behouden	over	de	informatie	

die	ze	uitwisselen.	Ook	is	het	van	belang	dat	het	beheer	van	het	platform	bij	een	

onafhankelijke	partij	wordt	neergelegd.	Tenslotte	is	het	cruciaal	dat	er	één	centraal	

informatieknooppunt	bestaat,	zodat	niet	iedere	partij	rechtstreeks	verbonden	hoeft	

te	zijn	met	alle	andere	partijen	waartoe	ook	eventuele	concurrenten	behoren.	Eén	

centraal	informatieknooppunt	moet	de	drempel	tot	delen	van	informatie	en	data	

verlagen.	

Aanbeveling 7: Start met het maken van afspraken over het uitwisselen van 

informatie tussen de verschillende schakels om uiteindelijk te komen tot 

gestandaardiseerde communicatie-protocollen voor een ononderbroken tracking en 

tracing van zendingen in de gehele keten.

Aanbeveling 8: Breng alle schakels in de keten bij elkaar om de haalbaarheid 

van een open IT-platform, eventueel gekoppeld aan het e-Identity-concept, te 

onderzoeken.
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6 DUUrzame logistieK vraagt om een integrale visie
Duurzaamheid	is	onderstroom	geworden	in	economische	activiteiten.	Omdat	

duurzaamheid	vaak	gepaard	gaat	met	een	efficiënte	operatie,	is	het	zelfs	een	

wezenlijk	element	in	de	bedrijfsvoering	geworden.

Dit	position	paper	maakt	duidelijk	dat	de	efficiëntie	van	de	huidige	oplossingen	op	

het	gebied	van	internetlogistiek	nog	op	veel	plaatsen	kan	worden	verbeterd.	Het	

afleverproces	kan	efficiënter	door	meer	afleveropties	te	bieden,	zodat	bezorgers	

minder	vaak	voor	een	dichte	deur	staan.	Wat	retourlogistiek	en	cross-border	

e-commerce	betreft,	is	veel	te	winnen	door	de	verschillende	schakels	in	de	keten	

beter	op	elkaar	te	laten	aansluiten.	Ook	op	het	gebied	van	fulfilment	kunnen	

webwinkels	nog	efficiënter	opereren,	al	dan	niet	door	te	kiezen	voor	uitbesteding	

aan	logistiek	dienstverleners.	De	kansen	die	er	liggen	om	de	efficiëntie	te	vergroten,	

leiden	bijna	zonder	uitzondering	ook	tot	duurzamere	logistieke	oplossingen.

City logistics

Met het oog op de toekomst is duurzaamheid een onderwerp dat een extra 

prominente	plek	op	de	agenda	van	de	bedrijven	in	de	e-commerce	sector	verdient.	

Niet	alleen	op	de	agenda	van	webwinkels,	maar	ook	op	die	van	fulfilmentcenters,	

pakketvervoerders	en	andere	schakels	in	de	logistieke	keten	achter	webwinkels.	

Berekend	is	dat	dankzij	e-commerce	een	stad	van	100.000	inwoners	de	komende	

jaren 1500 tot 2000 voertuigen extra te verwerken krijgt 18.	Dat	zijn	bestelauto’s	

die	–	vaak	maar	deels	gevuld	–	meerdere	zendingen	zullen	afleveren	en	langere	

tijd	in	de	steden	zullen	verblijven.	Al	die	voertuigen	stoten	niet	alleen	CO2	uit,	maar	

zorgen	ook	op	andere	manieren	voor	overlast.	Bundelen	van	goederenstromen	in	de	

e-ecommerce	sector	is	een	deel	van	de	oplossing.

Dinalog,	Thuiswinkel.org	en	Rijksuniversiteit	Groningen	pleiten	ervoor	om	de	focus	

bij het zoeken naar duurzame logistieke concepten niet alleen te richten op de 

e-commerce.	Juist	in	samenwerking	met	andere	sectoren	liggen	er	kansen	om	

goederenstromen	te	bundelen	en	nieuwe,	integrale	oplossingen	te	ontwikkelen.	

Denk	bijvoorbeeld	aan	de	winkelcentra	in	de	binnenstad,	die	de	komende	jaren	

door het veranderende winkelgedrag van consumenten zullen veranderen en om 

nieuwe	logistieke	concepten	zullen	vragen.	Een	andere	interessante	sector	is	de	

gezondheidszorg,	die	steeds	meer	bij	de	patiënten	thuis	zal	plaatsvinden.	Om	de	

synergiemogelijkheden	te	ontdekken	en	een	integrale	visie	op	‘city	logistics’	te	

ontwikkelen,	zullen	alle	betrokkenen	hun	gezichtsveld	moeten	verruimen.
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