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Veel webshopeigenaars krimpen spontaan in elkaar bij het woord ‘retourrecht’. 

Het wordt gezien als een enorme last die vooral bijkomende logistiek en kosten 

met zich meebrengt; alles behalve meer verkopen. Maar is dat wel echt zo?

In de webinar ‘Het retourrecht: wat mag en wat moet?’ legde Bart Van den 

Brande, managing partner van Sirius Legal Advocaten, uit dat het retourrecht 

net een groot voordeel kan zijn voor een webshop. Tenminste, als het 

retourbeleid goed en doordacht wordt opgezet.

Maar hoe zet je nu een goed retourbeleid op? Hoe zit het met de wetgeving in 

België en daarbuiten? Zijn er uitzonderingen, en wat kan je als verkoper doen 

wanneer consumenten misbruik maken van hun retourrecht?

In deze whitepaper bundelen we de belangrijkste tips en adviezen die tijdens de 

webinar besproken werden. De bijgevoegde checklist geeft je bovendien in één 

oogopslag een overzicht van de zaken waarop je als ondernemer moet letten. 

Zo wordt het retourrecht niet langer een last voor je webshop,  

maar wel een zegen.

Inleiding

Ook als je aan social commerce doet  

(je producten verkopen via sociale media, 

zoals Facebook of Twitter) ben je verplicht 

om retourrecht aan te bieden. Dit geldt bv. 

ook wanneer je als restaurant klanten laat 

bestellen via e-mail.
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WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 5 Je bent verplicht de consument te informeren over zijn retourrecht. 

Vermeld de details dus zeker in je algemene voorwaarden en bij elk 

aangeboden product.

 5 Bied je consumenten duidelijk de mogelijkheid om te retourneren, bv. via 

een formulier dat je mee in de doos stopt bij verzending.

 5 Je moet retours terugbetalen binnen de 14 dagen nadat een klant heeft 

aangegeven iets te willen terugsturen.

 5 Betaal de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij/zij 

betaalde, vouchers zijn niet toegestaan.

 5 Verkoop je ook buiten de EU? Informeer je goed over de regels van het 

herroepingsrecht, want die verschillen per land (binnen de EU is alles 

grotendeels hetzelfde).

 5 Verkoop je via social media, zoals veel bedrijven tijdens de coronacrisis zijn 

beginnen doen? Ook dan gelden voor jou dezelfde regels als voor webshops.

BEST PRACTICES ALS BEDRIJF

 5 Probeer altijd retourrecht aan te bieden, zelfs als het niet verplicht is. Dit 

doet veel aan je klanttevredenheid én kan je meer verkopen opleveren.

 5 De wettelijke retourtermijn is 14 dagen, maar door deze termijn te verlengen 

verlaag je de drempel om iets te kopen bij jou. 

 5 Krijg je veel terugzendingen? Ga na waarom dat zo is en pak de oorzaak aan.

 5 Het is not done om klanten te bestraffen die vaak producten terugsturen. 

Beloon liever je goede klanten of maak je klanten ervan bewust dat geen 

enkele retour echt ‘gratis’ is.

 5 Ga na welke retourmogelijkheden zowel voor je klanten als voor jouw bedrijf 

een pluspunt zijn, bv. ook zaken kunnen terugsturen via je fysieke winkel.

 5 Communiceer je retourvoorwaarden klaar en duidelijk, maak er geen kleine 

lettertjes van.

Checklist
Deze checklist is een samenvatting van de whitepaper en toont 

je in een oogopslag de belangrijkste zaken om een efficiënt 
retourbeleid op te zetten.
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WAT MAG JE (NIET) RETOURNEREN?

Enkel bij heel specifieke producten of diensten geldt een uitzondering op het 

retourrecht. Producten die niet geretourneerd kunnen worden, zijn o.a.:

• Gepersonaliseerde producten zoals textiel met een print die door de klant 

werd geüpload. Opgelet: gemengde verf is geen op maat gemaakt product 

en mag dus geretourneerd worden.

• Bederfelijke waren zoals voeding. Opgelet: bestelt iemand online een fles 

wijn bij het eten, dan valt dit niet onder bederfelijke waren zolang de fles 

ongeopend is. De ongeopende fles mag dus teruggestuurd worden.

• Digitale content, zoals verzegelde games of games met een installatiecode. 

Eens de code gebruikt is of het zegel verbroken, kunnen ze niet 

geretourneerd worden.

• Kranten, loterijtickets, … Kortom zaken die geen waarde meer hebben op 

het ogenblik van retour.

• Hygiënische producten (zoals ondergoed of seksspeeltjes) die verzegeld 

zijn en waarvan het zegel verbroken is. Is het zegel nog intact, dan mogen 

ze geretourneerd worden.

RETOURTERMIJN EN -KOSTEN

Je moet klanten minstens 14 dagen de tijd geven om iets terug te sturen.  

Er is geen maximumduur vastgelegd, die kan je als verkoper zelf bepalen.

Retourneren is in veel gevallen een recht, maar gratis retourneren is dat 

niet. Als verkoper mag je dus de kosten voor het retourneren ten laste van 

de consument leggen.

Waardevermindering 

De wet zegt dat je als verkoper niet mag eisen dat de originele 

verpakking, etiketten, labels, … nog aanwezig zijn bij de 

geretourneerde producten. Wat wél kan is dat bij retours een 

waardevermindering wordt doorgerekend voor de kosten die 

verbonden zijn aan herverpakking, opnieuw etiketteren, droogkuis, … 

Het aangerekende bedrag mag echter niet hoger zijn dan de 

werkelijke kost die verbonden is aan het opnieuw verkoopbaar maken 

van het product. De waardevermindering moet ook duidelijk vermeld 

staan in de algemene voorwaarden, bv. “2% relabeling cost”.

Het retourrecht volgens de wet
Bij elke verkoop op afstand (dit is een verkoop waarbij de koper 

en verkoper zich niet op dezelfde plaats bevinden) moet de 
consument de kans krijgen om een product te zien en te testen 
zoals hij/zij dat in een winkel zou doen, zonder verplicht te zijn  

om de goederen te houden.
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VERPLICHT INFORMEREN

Je bent als webshop verplicht om je klanten er bij elk product expliciet op te 

wijzen dat ze het binnen 14 dagen (of binnen de retourtermijn die jij hanteert) 

na ontvangst mogen terugsturen, zonder dat ze hier een reden voor moeten 

opgeven. Informeren kan op verschillende manieren/momenten:

• Nog voor het bestelproces, bv. door op elke productpagina door te linken 

naar de algemene voorwaarden.

• Bij bevestiging van de bestelling, bv. door vermelding in de bevestigingsmail.

• Je kunt retourmeldingen aanbieden via het modelformulier dat is opgesteld 

door Europa of via bv. een digitaal formulier op je webshop.

Bovendien zegt de wet dat je deze informatie in een taal moet schrijven die 

‘voor de gemiddelde consument begrijpelijk’ is. Dat gaat zowel om de taal als 

om de verwoordingen. Veel hangt dan ook af van je doelpubliek. Verkoop je 

zeer specifieke IT-producten? Dan is je publiek wellicht bekend met technische 

(Engelse) termen. Verkoop je aan een breder publiek? Dan is het Nederlands 

waarschijnlijk een betere keuze en gebruik je best geen jargon of moeilijke 

termen.

TERUGBETALINGSPERIODE EN VOORWAARDEN

De wet geeft aan dat je de consument moet terugbetalen binnen 14 dagen 

nadat hij/zij aangegeven heeft te willen retourneren. Bovendien moet je de klant 

terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waar hij/zij mee betaald heeft.  

Een voucher mag dus niet. 

REGELS IN HET BUITENLAND

In heel de EU ligt de minimum retourtermijn op 14 dagen. De uitzonderingen 

zijn overal min of meer hetzelfde en elke webshop binnen de EU moet dezelfde 

verplichtingen naleven. Buiten de EU wordt het verhaal complexer.  

Elk land heeft immers zijn eigen regels. Verkoop je dus buiten de EU,  

informeer je dan goed.

Wat met de Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk behoort niet langer tot de EU. Hou dus 

rekening met een verstoord retourbeleid bij verkopen naar het 

VK. Zo schreef de Britse wetgeving al vóór de Brexit een minimum 

retourperiode van 30 dagen voor specifiek voor goederen die 

defect zijn bij levering, maar het is voorlopig nog onduidelijk of deze 

termijn zal blijven gelden voor webshops die vanuit de EU naar het 

VK verzenden.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf
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SANCTIES INDIEN JE HET RETOURRECHT NIET NALEEFT

Wanneer een webshop de wet niet naleeft kunnen er sancties volgen. 

• Bied je geen retourrecht aan terwijl dat wel zou moeten? Dan mag de klant 

de goederen houden zonder deze te betalen. 

• Heb je het herroepingsrecht niet duidelijk gecommuniceerd? Dan wordt het 

retourrecht verlengd tot maximaal 12 maanden plus de verplichte 14 dagen. 

Bovendien staat de klant niet in voor waardeverlies bij retour. 

• Boetes kunnen variëren van 150 tot 60.000 euro.

Mag ik klanten bestraffen als ze overvloedig 
gebruik maken van het retourrecht?

Het retourrecht is een onaantastbaar recht voor de consument. 

Je kan klanten die vaak zaken terugsturen daar dus niet voor 

straffen. Wat je wel kan doen, is mensen belonen die nooit of zelden 

iets terugsturen (bv. een korting als ze na 5 bestellingen niets 

geretourneerd hebben) of je kan aan retourpreventie doen. 

Hier komen we later nog op terug.
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Het retourrecht vanuit bedrijfsstandpunt
Wettelijk gezien is niet elk bedrijf verplicht om retour aan te bieden. 

Toch zijn er vanuit commercieel oogpunt goede redenen om dit 
zelfs in zulke gevallen wél te doen. En ook wanneer je verplicht 

retour moet aanbieden, kan het lonen om je retourmogelijkheden 
breder te trekken dan de strikt noodzakelijke verplichtingen.

GROTE IMPACT OP 
KLANTTEVREDENHEID

Er zullen altijd klanten zijn die misbruik maken van 

het retourrecht. Dat betekent echter niet dat je de 

‘goede’ klanten hier ook voor moet straffen door 

retours in te trekken. Het aanbieden van retour heeft 

immers een grote impact op de klanttevredenheid: 

• Een makkelijk retourproces verlaagt de drempel 

naar een aankoop en creëert vertrouwen ten 

aanzien van je webshop.

• Een positieve ervaring leidt tot een grotere kans 

op een volgende aankoop.

• Een positieve ervaring leidt tot positieve 

reviews en (niet onbelangrijk) positieve mond-

aan-mondreclame.

LANGERE RETOURTERMIJN ALS 
BUSINESS DRIVER

Veel grotere spelers bieden een retourperiode 

aan die langer is dan de wettelijke 14 dagen. Een 

retourtermijn van 30 dagen is bv. niet ongewoon 

en wordt door klanten steeds meer gezien als de 

standaard. Bied je hen deze standaard niet, dan 

kunnen ze overwegen om bij een andere partij 

te kopen. Bied je daarentegen een nóg langere 

retourtermijn? Dan weet je jezelf misschien wel 

positief te onderscheiden en durven consumenten 

hun aankoop sneller bij jou te doen dan bij de 

concurrent.

Ben je bang dat een langere retourtermijn leidt tot 

meer terugzendingen? Niet noodzakelijk.  

De kans is zelfs groot dat die verlenging eerder tot 

een toename in aankopen leidt. Na 30 dagen ben 

je immers vaak al lang vergeten dat je iets wilde 

terugsturen. Tegelijk biedt die langere termijn meer 

vertrouwen aan de consument, die het positief vindt 

dat je hem/haar deze mogelijkheid aanbiedt.

GEEN RETOURKOSTEN: VERLAAG DE 
DREMPEL NAAR EEN AANKOOP

Als verkoper wil je het terugsturen van producten 

natuurlijk betalend maken voor consumenten, 

maar bekijk het ook eens vanuit hun standpunt. 

Retourkosten betekenen immers een stevige 

drempel om bij jou iets aan te kopen. En wegen die 

misgelopen klanten wel op tegen de terugbetaalde 

retourkosten?
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MAAK JE KLANTEN ERVAN BEWUST 
WAT ‘RETOURNEREN’ INHOUDT

Het is wettelijk niet toegestaan om klanten te 

straffen die vaak producten retourneren (door 

hen bv. te degraderen van een gold naar een silver 

membership). Wel kan je proberen om retours tegen 

te gaan door klanten ervan bewust te maken wat zo’n 

retour juist inhoudt.

Je kan hen perfect wijzen op de ecologische en 

economische impact van retourzendingen; op de 

gevolgen voor zowel het leefmilieu als de prijs van de 

producten in je webshop. Een duidelijk verhaal kan 

bovendien mee deel uitmaken van je merkidentiteit 

die jou positioneert als een ecologisch bewust en 

duurzaam bedrijf.

ZORG VOOR GEBRUIKSVRIENDELIJKE 
RETOURVOORWAARDEN

Maak van je retourvoorwaarden geen kleine 

lettertjes of presenteer ze niet als addertjes  

onder het gras. 

Extra tips en advies

Zorg juist dat ze gebruiksvriendelijk en duidelijk zijn; 

dat de klant ze snel terugvindt en zonder problemen 

begrijpt. Zo krijgen mensen vertrouwen in jouw 

winkel.

Verplaats ook hier jezelf in het standpunt van 

de klant. Hoe kom je over wanneer hij/zij je 

retourvoorwaarden leest? Zou hij/zij geneigd zijn  

om iets bij je te kopen of net niet?

MAAK RETOURNEREN ZO 
GEMAKKELIJK MOGELIJK

Maak het proces van terugzenden (retour 

aanmelden, retourlabel printen, het terugsturen op 

zich, ...) zo gemakkelijk mogelijk. Denk bv. kritisch 

na over de postdienst waarmee geretourneerd kan 

worden. Een dienst kan goedkoop zijn, maar wordt 

misschien minder gebruikt door de klant dan andere. 

Kan de terugzending bij meerdere postoperatoren 

worden ingeleverd? Of kan je misschien retours aan 

huis laten ophalen zoals enkele grotere spelers  

al doen?

CREËER TRAFFIC NAAR  
JE FYSIEKE WINKEL

Heb je ook een fysieke winkel? Dan kan je die 

inschakelen als ophaal- en verzendpunt, bv. door 

ophalen en retourneren via de winkel gratis te 

maken. Zo creëer je in één klap ook meer traffic naar 

je fysieke winkel. Heb je geen fysieke winkel, dan 

kan je eventueel aansluiten bij een click & collect-

initiatief.
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GA NA WAAROM ER ZOVEEL 
RETOURZENDINGEN ZIJN

Worden er veel producten teruggestuurd? 

Onderzoek dan waarom er zoveel retourzendingen 

zijn en pak de oorzaak aan in plaats van meteen 

je retourvoorwaarden te verstrengen. Mogelijke 

oorzaken kunnen zijn:

• Onduidelijke of onvoldoende afbeeldingen op de 

webshop, waardoor klanten een verkeerd beeld 

krijgen van het product.

• Het ontbreken van een gedetailleerde 

productbeschrijving of te beknopte 

omschrijvingen.

• Het ontbreken van afmetingen of afmetingen 

die niet correct zijn.

• Bij kledij kan het handig zijn om mee te geven 

hoe de maat valt.

In andere woorden: bedenk hoe je consumenten kan 

helpen om de producten beter te zien of te testen, 

zoals ze ook in een echte winkel zouden doen. 

Misschien kan je zelfs videocalls opzetten waarin je 

producten toont en toelicht.

SCHAKEL DE HULP IN  
VAN EEN PLATFORM

Tot slot kan je jouw producten ook verkopen via 

een platform zoals bol.com. Je bent dan nog 

steeds verantwoordelijk voor je retouren, maar het 

platform voorziet bv. wel een retourzegel voor jou 

waar je zelf slechts een kleine bijdrage voor betaalt. 

Bovendien hebben zulke platformen een doordacht 

retourbeleid dat klantvriendelijk én retourpreventief 

is, waar je ook nog eens allerlei tips en adviezen 

vindt om jouw retourpercentage te optimaliseren.

Klanten zijn niet wettelijk verplicht 

om een reden van retour op te 

geven. Je kan hier echter wel 

vrijblijvend om vragen en zo 

nuttige informatie verzamelen.

TIP

Sign up



Het retourrecht is geen evidente zaak: zoveel is zeker. De rechten van de 

consument gaan erg ver en de mogelijkheden om die rechten in te perken zijn 

beperkt. Er is dan ook geen enkele reden om als verkoper terugzendingen  

te verbieden of hier bang voor te zijn, integendeel. 

Door een goede strategie uit te werken kan je het retourrecht veranderen in 

een groot voordeel voor jouw webshop en zelfs het aantal retourzendingen 

beperken. Zo creëer je niet alleen een meerwaarde voor de consument,  

maar ook voor jouw business.

Succes!

Conclusie
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