Recycling van verpakkingen in Duitsland
Over welke verpakkingen gaat het?
Deze regeling betreft verkoop- en omverpakkingen die bij de eindklant terechtkomen
alsook transportverpakkingen die bij de distributeur blijven.
Verpakkingen waarvoor een aangifte- en registratieplicht bij een erkende
milieudienstverlener vereist is (systembeteiligungspflichtige Verpackungen).
Voor alle verkoop- en omverpakkingen die overwegend bij een private eindklant
terechtkomen, bestaat een aangifteplicht bij een erkend terugnamesysteem (duaal
systeem) en een registratieplicht bij de “Zentrale Stelle Verpackungsregister”.
Is de Belgische onderneming bij grensovergang verantwoordelijk voor het product,
b.v. contractueel vastgelegd of levering volgens de Incoterms “free delivered” ( DAP,
CPT, CIP, DDP), is zij ook verantwoordelijk voor de aangifte.
Producenten en verdelers die hun aangifte en registratieplicht niet naleven, zijn
onderworpen aan juridische consequenties inclusief hoge geldboetes en het verbod
van verkoop van hun producten.
Let op: ook horecazaken, culturele instellingen, bepaalde openbare inrichtingen
alsook kleine ambachtelijke of landbouwbedrijven worden als private eindklant
beschouwd.
Op de webpagina van de “Zentrale Stelle Verpackungsregister” vindt u een overzicht
van
alle
verpakkingen
waarvoor
een
aangifte
verplicht
is:
https://www.verpackungsregister.org/stiftungstandards/konsultationsverfahren/konsultationsverfahren-katalog/
Verpakkingen waarvoor geen aangifte- en registratieplicht bij een erkend
terugnamesysteem bestaat.
Voor transportverpakkingen, verkoop- en omverpakkingen die niet overwegend bij
een private eindklant terechtkomen, bestaat geen aangifte- en registratieplicht bij
een erkend terugnamesysteem, maar wel een terugnameplicht voor producenten en
distributeurs. Dit geldt ook voor Belgische of Luxemburgse ondernemingen, wanneer
zij beschouwd worden als diegenen die de verpakkingen voor het eerst in omloop
brengen. Indien nodig kunnen bedrijven ook hiervoor een beroep doen op een
milieudienstverlener.
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Herbruikbare verpakkingen of eenmalige verpakkingen met statiegeld
Herbruikbare verpakkingen of eenmalige verpakkingen die aan de statiegeldplicht
onderhevig zijn, moeten niet bij een erkend terugnamesysteem worden aangegeven.
Bij eenmalige verpakkingen waarop het wettelijk verplichte statiegeld geldt, bestaat
wel een aansluitingsplicht bij de “Deutsche Pfandgesellschaft”.
Verpakkingen voor gevaarlijke goederen
Voor verpakkingen van gevaarlijke goederen bestaan bijzondere wettelijke
regelingen. Deze verpakkingen mogen niet bij een erkend terugnamesysteem worden
aangeven.
Onze partners
Om bedrijven te ondersteunen bij het naleven van hun plichten die uit de
verpakkingswet voortvloeien, werkt debelux KvK samen met verschillende erkende
terugnamesystemen in Duitsland.
AHK debelux-kamer van koophandel helpt verder
Voor alle vragen omtrent de Duitse verpakkingswet, de aansluiting bij een
milieudienstverlener, de registratie bij de “Zentrale Stelle” of de Deutsche
Pfandgesellschaft kunt u steeds bij ons terecht.
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