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Duitse verpakkingswetgeving uitgepakt 

I. Inleiding 

De Duitse verpakkingswetgeving (Verpackungsgesetz 1) legt bijzondere verplichtingen op aan 

bedrijven die verpakte goederen voor het eerst commercieel in omloop brengen in Duitsland. 

Deze wet knoopt daarvoor aan bij de notie productverantwoordelijkheid 2 uit 

de Kreislaufwirstschaftsgesetz 3. Volgens dit algemeen principe draagt iedereen die producten 

ontwikkelt, vervaardigt, verwerkt of verkoopt, de productverantwoordelijkheid voor 

het verwezenlijken van de doelstellingen van de circulaire economie. Deze verantwoordelijkheid 

verplicht bedrijven om goederen zo weinig mogelijk te verpakken of dat dan ten minste zo 

milieuvriendelijk mogelijk te doen. De Verpackungsgesetz heeft bijgevolg als voornaamste 

doelstelling om de milieu-impact van verpakkingen tot een minimum te beperken. In deze bijdrage 

staan we beknopt stil waar u als exporteur op moet letten bij het exporteren van verpakte 

goederen naar Duitsland. 

II. Toepassingsgebied 

Wat wordt onder de verpakkingswetgeving verstaan? 

Alle verpakkingen zijn in de Duitse verpakkingswetgeving omvat. De wetgever definieert 4 

‘verpakking’ als een product, vervaardigd van materiaal voor het bevatten, beschermen, 

verhandelen, afleveren of aanbieden van goederen, gaande van grondstof tot verwerkt product, 

dat van de fabrikant aan de distributeur of de eindverbruiker wordt doorgegeven. Verder biedt 

de wetgever ook een aantal bijzondere definities, waarbij de typische functie en het gebruik van 

specifieke verpakkingen wordt beschreven. Dat is van belang, aangezien niet elke verpakking 

dezelfde verplichtingen zal genereren.  

Systeemdeelnameplichtige verpakkingen (systembeteiligungspflichtigen Verpackungen) geven 

aanleiding tot een strenger regime. Dit zijn verpakkingen die na het gebruik gewoonlijk als afval 

bij de particuliere eindgebruiker terechtkomen.5  

  

 

1 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen van 5 juli 
2017, Bundesgesetzblatt 12 juli 2017. 

2 § 23 KreislaufwirstschaftsG 
3 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 

van 24 februari 2012, Bundesgesetzblatt 29 februari 2012. 
4 § 3, par. 1 VerpackungsG (Verpackungen sind aus beliebigen Materialien hergestellte Erzeugnisse zur Aufnahme, zum 

Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung oder zur Darbietung von Waren, die vom Rohstoff bis zum 
Verarbeitungserzeugnis reichen können, vom Hersteller an den Vertreiber oder Endverbraucher weitergegeben 
werden) 

5 § 3, par. 8 VerpackungsG (Systembeteiligungspflichtige Verpackungen sind mit Ware befüllte Verkaufs- und 
Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen) 
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De notie particuliere eindgebruiker is wettelijk gedefinieerd 6 en wordt erg ruim opgevat. 

Naast de consument, worden ook een heel aantal publiek toegankelijke inrichtingen zoals 

vergleichbare Anfallstellen bijgerekend. Voorbeelden die de wet zelf opsomt, zijn restaurants en 

hotels, overheidsdiensten en onderwijsinstellingen, maar ook landbouw- en ambachtsbedrijven. 

We wijzen er ook op dat niet enkel de eigenlijke verkoopsverpakkingen, maar ook verzend 7 - en 

serviceverpakkingen systeemdeelnameplichtig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een papieren 

zakje waarin een Brezel wordt verkocht. 

Deze verpakkingen zal het bedrijf moeten aangeven bij een duaal systeem en moeten registreren 

bij de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (infra randnummer 8 e.v.). Het is de soevereine 

bevoegdheid van de Zentrale Stelle om te beslissen of een verpakking al dan niet aangegeven moet 

worden.  

Ter bevordering van rechtszekerheid stelt de Zentrale Stelle een catalogus ter beschikking waarin 

alle systeemdeelnameplichtige verpakkingen zijn opgenomen (www.verpackungsregister.org). 

Het is ten zeerste aangeraden om als exporteur steeds deze catalogus te raadplegen. 

Verpakkingen die na gebruik niet bij de particuliere eindgebruiker terechtkomen, zijn slechts aan 

een ‘light’ regime onderworpen. Typisch gaat het dan om transportverpakkingen. Voor deze 

verpakkingen geldt er geen verplichting tot aangifte bij een duaal systeem, maar is de exporteur 

vrij om de verwerking van de verpakking zelf te regelen. Hij blijft echter wel verplicht om 

de terugname volgens de wettelijke voorschriften in orde te brengen. Vanaf 1 juli 2022 moeten 

bovendien alle verpakkingen bij de Zentrale Stelle worden geregistreerd (infra randnummer 10). 

De registratieverplichting zal dan ook voor deze verpakkingen gelden.  

De Verpackungsgesetz legt een bijzondere verplichting op voor de producenten van welbepaalde 8 

wegwerpdrankverpakkingen 9 Op deze verpakkingen moet verplicht statiegeld (Pfand) worden 

geheven van minimaal 0,25 euro (inclusief btw). Vanaf 1 januari 2022 geldt deze verplichting voor 

alle wegwerpverpakkingen uit kunststof of blik met een volume van 0,1 tot 0,3 liter. 

Dit statiegeld moet vervolgens door elke verdere distributeur worden geïnd. De private 

eindgebruiker kan dit statiegeld dan recupereren bij teruggave van de drankverpakking. 

Deze verpakkingen mogen niet bij een duaal systeem worden aangegeven, maar moeten verplicht 

bij een landelijk statiegeldsysteem worden geregistreerd.  

 

6 § 3, par. 11 VerpackungsG (“Private Endverbraucher sind private Haushaltungen und diesen nach der Art der dort 
typischerweise anfallenden Verpackungsabfälle vergleichbare Anfallstellen. Vergleichbare Anfallstellen im Sinne von 
Satz 1 sind insbesondere Gaststätten, Hotels, Raststätten, Kantinen, Verwaltungen, Kasernen, Krankenhäuser, 
Bildungseinrichtungen, karitative Einrichtungen, Niederlassungen von Freiberuflern, typische Anfallstellen des 
Kulturbereichs wie Kinos, Opern und Museen, sowie des Freizeitbereichs wie Ferienanlagen, Freizeitparks und 
Sportstadien. Vergleichbare Anfallstellen im Sinne von Satz 1 sind außerdem landwirtschaftliche Betriebe und 
Handwerksbetriebe, deren Verpackungsabfälle mittels haushaltsüblicher Sammelgefäße sowohl für Papier, Pappe 
und Karton als auch für Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen, jedoch maximal mit einem 1.100-Liter-
Umleerbehälter je Sammelgruppe, im haushaltsüblichen Abfuhrrhythmus entsorgt werden können.”) 

7 § 3 par. 1, b) VerpackungsG (“als Verkaufsverpackungen gelten auch Verpackungen, die erst beim Letztvertreiber 
befüllt werden, um den Versand von Waren an den Endverbraucher zu ermöglichen oder zu unterstützen”) 

8 zie §31 (4) VerpackungsG 
9 § 31 VerpackungsG 

http://www.verpackungsregister.org/
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Wie moet aan de wettelijke verpakkingsverplichtingen voldoen? 

Van groot belang is uiteraard wie verantwoordelijk is voor het naleven van 

de verpakkingswetgeving. De aanknopingsfactor ligt bij diegene die het goed in omloop brengt 

(Inverkehrbringen). Deze notie is wettelijk gedefinieerd 10  

De definitie ervan is erg ruim: elke levering van een verpakking aan een derde tegen betaling of 

gratis (bv. gadgets), met het oog op distributie, consumptie of gebruik, maakt een in omloop 

brengen uit. Dat geldt dus ook voor verkoop op internet of via online platformen. Bij verkoop op 

afstand aan private eindgebruikers is de producent of importeur altijd verantwoordelijk voor 

het naleven van de verpakkingsverplichtingen. 

Bij twijfel zijn de leveringsvoorwaarden doorslaggevend. Wie verantwoordelijk is voor het product 

bij de grensovergang naar Duitsland, draagt ook de verantwoordelijkheid voor de verpakking. 

De notie ‘verpakking’ wordt bovendien begrepen als de eenheid van product en verpakking. 

Het is dus niet de producent van de verpakking, maar wel producent van het product die 

de verpakkingsverantwoordelijkheid draagt.  

Iedereen die een verpakking in Duitsland op de markt brengt, is daarmee verantwoordelijk om 

voor de terugname en recycling ervan, te zorgen. De wet maakt daarbij één expliciete uitzondering, 

namelijk voor ‘private labels’. De levering aan derde van goederen die in opdracht van die derde 

zijn verpakt, geldt dan niet als ‘in omloop brengen’ wanneer de verpakking enkel de naam of 

het merk van die derde bevat. Het is echter wel mogelijk om hier contractueel van af te wijken en 

de producent toch aan te duiden als verpakkingsverantwoordelijke.  

III. Wettelijke verpakkingsverplichtingen 

Zoals hierboven al aangegeven, bestaat er een fundamenteel onderscheid tussen 

de ‘systeemdeelnameplichtige’ en andere verpakkingen. Voor deze eerste categorie geldt 

een verplichte samenwerking met een duaal systeem, terwijl voor de tweede categorie 

de exporteur vrij is om zelf de terugname van de verpakkingen te regelen. 

Verplichte samenwerking met een duaal systeem  

De verplichte deelname aan een duaal systeem (Systembeteiligung) vormt een eerste belangrijke 

verplichting onder de Verpackungsgesetz 11 Deze verplichting is van toepassing op elke producent 

die een verpakking voor het eerst in Duitsland commercieel in omloop brengt 12  

 

10 § 3, par. 9 VerpackungsG (Inverkehrbringen ist jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe an Dritte im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes mit dem Ziel des Vertriebs, des Verbrauchs oder der Verwendung. Nicht als 
Inverkehrbringen gilt die Abgabe von im Auftrag eines Dritten befüllten Verpackungen an diesen Dritten, wenn die 
Verpackung ausschließlich mit dem Namen oder der Marke des Dritten oder beidem gekennzeichnet ist.) 

11  § 7 VerpackungsG 
12  § 3, par. 14 VerpackungsG (Hersteller ist derjenige Vertreiber, der Verpackungen erstmals gewerbsmäßig in Verkehr 

bringt. Als Hersteller gilt auch derjenige, der Verpackungen gewerbsmäßig in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
einführt). 
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Het heeft enkel betrekking op systeemdeelnameplichtige verpakkingen (supra randnummer 3). 

Deze verplichting geldt altijd, ongeacht het aantal verpakkingen.  

In Duitsland bestaat immers geen ‘de-minimis-regeling’. Voor grote hoeveelheden verpakkingen 

geldt onder voorwaarden wel nog de extra verplichting van een Vollständigkeitserklärung (infra 

randnummer 11). 

In deze gevallen, is de exporteur verplicht om een participatieovereenkomst te sluiten met 

een door de overheid erkend, duaal systeem. Duale systemen zijn privaatrechtelijke 

ondernemingen die de verpakkingen in het hele land gaan ophalen en instaan voor de recyclage 

ervan. Via een Lizenzierung van de verpakkingen verbindt het duaal systeem er zich toe om 

de verpakkingen op een milieuvriendelijke manier te verwerken. De exporteur betaalt daarvoor 

een vergoeding (Lizenzentgelte). Via deze vergoedingen wordt een systeem van circulaire economie 

georganiseerd, waarbij de verpakkingen (of bestanddelen ervan) gerecycleerd worden. 

Momenteel zijn tien bedrijven erkend als duale systemen:  

(1)  BellandVision GmbH (www.bellandvision.de) 

(2)  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (www.gruener-punkt.de) 

(3)  EKO-PUNKT GmbH & CO. KG (www.eko-punkt.de) 

(4)  INTERSEROH Dienstleistungs GmbH (www.interseroh.de) 

(5)  Landbell AG für Rückhol-Systeme (https://easyshop.landbell.de) 

(6)  NOVENTIZ Dual GmbH (www.noventiz.de) 

(7)  PreZero Dual GmbH (https://prezero.com) 

(8)  Reclay Systems GmbH (www.reclay-group.com) 

(9)  Veolia Umweltservice Dual GmbH (www.veolia.de)  

(10)  Zentek GmbH & Co. KG (www.zentek.de).  

Er gelden geen vaste standaardprijzen, dus het is aan te raden om de prijzen van de verschillende 

bedrijven grondig met elkaar te vergelijken (infra randnummer 13). 

Registratie bij de ‘Zentrale Stelle’ 

Ten tweede legt de Verpackungsgesetz een verplichting 13 op tot registratie van verpakkingen bij 

het centraal bureau (Zentrale Stelle zie www.verpackungsregister.org/en?r=1). Zoals hierboven 

aangehaald, geldt deze verplichting vanaf 1 juli 2022 voor alle verpakkingen. 

De registratie moet gebeuren vooraleer er een overeenkomst met een duaal systeem kan worden 

gesloten. Zonder registratie mogen de producten niet verkocht worden in Duitsland. De eerste 

registratie moet hoogstpersoonlijk door de exporteur zelf gebeuren. Een exporteur zonder zetel in 

Duitsland kan een gevolmachtigde derde aanduiden, die de verpakkingsverplichtingen 

overneemt 14. De eerste registratie blijft echter een persoonlijke verplichting van de exporteur, die 

niet door deze derde kan worden overgenomen.  

 

13 § 9 VerpackungsG 
14 § 35 VerpackungsG 

http://www.bellandvision.de/
http://www.gruener-punkt.de/
http://www.eko-punkt.de/
http://www.interseroh.de/
https://easyshop.landbell.de/
http://www.noventiz.de/
https://prezero.com/
http://www.reclay-group.com/
http://www.veolia.de/
http://www.zentek.de/
http://www.verpackungsregister.org/en?r=1
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‘Vollständigkeitserklärung’ 

Voor exporteurs die bijzonder grote hoeveelheden systeemdeelnameplichtige verpakkingen in 

omloop brengen, geldt een bijkomende verplichting. Naast de aangifte bij een duaal systeem en 

de registratie bij de Zentrale Stelle, moet ook nog een Vollständigkeitserklärung (VE) 15 worden 

ingediend bij die Zentrale Stelle. Dat is een bijkomende verpakkingsaangifte die door 

een geregistreerde bedrijfsrevisor is gecontroleerd. De schijven hiervoor zijn wettelijk geregeld 16. 

Een VE is vereist wanneer 80 ton glas, 50 ton papier of karton en 30 ton ander materiaal wordt 

overschreden. 

IV. Sancties 

Inbreuken op de verpakkingswetgeving worden streng bestraft. Ten eerste geldt een verbod op 

de verkoop van de producten waarbij de verpakkingen niet correct zijn aangegeven 17. 

Bovendien moet het bedrijf ook met boetes tot 200.000 euro 18 rekening houden. 

V. Praktisch 

Tot slot geven we nog een aantal nuttige websites van organisaties mee die bedrijven service en 

raad bieden rond de Duitse verpakkingswetgeving.  

Vooreerst verwijzen we graag naar de website van de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van 

Koophandel (https://debelux.ahk.de/nl/diensten/milieuservice). AHK Debelux verleent niet enkel 

advies, maar ondersteunt bedrijven ook bij aangiftes en registraties van verpakkingen en bij 

het beheer van hun dossier. 

Verder beschikken veel duale systemen over handige en gebruiksvriendelijke applicaties om 

de licentiekosten nauwgezet te berekenen. Zo biedt het duale systeem ‘Landbell Group’ in 

samenwerking met AHK Debelux een onlineshop aan voor fabrikanten en distributeurs van kleine 

en middelgrote hoeveelheden verpakkingsmateriaal  

(https://easyshop.landbell.de/welcome?trackingCode=047f992c62e0d75606355d80844dc191b9ec5b

2a).  

We verwijzen ook naar gelijkaardige applicaties van andere duale systemen: 

• Interseroh (Lizenzero): www.lizenzero.de/verpackungslizenz-kosten/kostenrechner-

berechnungshilfe;  

• Der GrünePunkt: https://portal.gruener-

punkt.de/onlinedsd/f?p=200:81::::81:IH81_P1:EB6D8AE6F20283755B339C0DC273988B&#Berechnun

gshilfe;  

• Belland: www.bellandvision.de/webshop.htm;  

 

15 § 11 VerpackungsG 
16 § 11, par. 4 VerpackungsG 
17 § 7 par. 1 VerpackungsG in fine 
18 § 34 VerpackungsG 

https://debelux.ahk.de/nl/diensten/milieuservice
https://easyshop.landbell.de/welcome?trackingCode=047f992c62e0d75606355d80844dc191b9ec5b2a
https://easyshop.landbell.de/welcome?trackingCode=047f992c62e0d75606355d80844dc191b9ec5b2a
http://www.lizenzero.de/verpackungslizenz-kosten/kostenrechner-berechnungshilfe
http://www.lizenzero.de/verpackungslizenz-kosten/kostenrechner-berechnungshilfe
https://portal.gruener-punkt.de/onlinedsd/f?p=200:81::::81:IH81_P1:EB6D8AE6F20283755B339C0DC273988B&#Berechnungshilfe
https://portal.gruener-punkt.de/onlinedsd/f?p=200:81::::81:IH81_P1:EB6D8AE6F20283755B339C0DC273988B&#Berechnungshilfe
https://portal.gruener-punkt.de/onlinedsd/f?p=200:81::::81:IH81_P1:EB6D8AE6F20283755B339C0DC273988B&#Berechnungshilfe
http://www.bellandvision.de/webshop.htm
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• Noventiz: https://direct.noventiz.de;  

• PreZero Dual: https://prezero.com/leistungen/dual/lizenzrechner;  

• Reclay Systems: https://activate.reclay.de  

• Veolia: https://shop.veolia.de/b2bdualregistration/product. 

 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met 

de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik 

van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 

voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel 

of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 

het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze 

publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

Datum van publicatie: oktober/2021 

https://direct.noventiz.de/
https://prezero.com/leistungen/dual/lizenzrechner
https://activate.reclay.de/
https://shop.veolia.de/b2bdualregistration/product

	C De verpakkingswetgeving_Duitsland_2021
	Duitse verpakkingswetgeving uitgepakt_2021

