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Verklaring van volledige aangifte (VE - Vollständigkeitserklärung) 

Wie moet een verklaring van volledige aangifte indienen? 

De Duitse wetgever bepaalt dat bedrijven die meer als  

• 80.000 kg glas of  
• 50.000 kg papier, dun karton, karton, of 
• 30.000 kg lichte verpakkingen (kunststof, drankkartons, andere 

samengestelde verpakkingen, ferrometalen of aluminium, andere materialen) 
per jaar 

bij een erkend terugnamesysteem (duaal systeem) moeten aangeven, ook een 
verklaring van volledige aangifte bij de “Stichting centraal meldpunt 
verpakkingsregister” (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister - “Zentrale 
Stelle”) moeten indienen. 

Wat moet worden aangegeven? 

Wanneer een bedrijf onderhevig is aan deze verplichting moet het alle 
verpakkingsmaterialen van verkoop en omverpakkingen (primaire en secundaire 
verpakkingen), dus ook diegene die niet bij een duaal systeem moeten worden 
aangegeven, in de verklaring van volledige aangifte (Vollständigkeitserklärung) laten 
opnemen. Deze verklaring moet bij het volledigheidsregister 
(Vollständigkeitsregister) worden ingediend. 

Verklaring op tijd is verplicht 

Producenten en verdelers die hun aangifteplicht niet vóór 15 mei nakomen zijn 
blootgesteld aan juridische consequenties. Verdere informatie vindt u op: 
https://www.verpackungsregister.org/ 

Kwaliteitscontrole  

Ondernemingen zullen een e-mail van de “Zentrale Stelle” ontvangen, wanneer hun 
gegevens van het werkelijk geregistreerde verpakkingsmateriaal afwijken. Het 
bedrijf beschikt dan over enkele dagen de tijd vanaf de datum van de e-mail om zijn 
gegevens te corrigeren, zonder een boete te moeten betalen.  
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Elektronische ondertekening door bedrijfsrevisor of deskundige vereist 

De verklaring van volledige aangifte dient door een bedrijfsrevisor of deskundige 
elektronisch te worden ondertekend. Dat kan enkel met een gekwalificeerde 
elektronische signatuur volgens de Europese regelgeving. De bedrijfsrevisor of 
deskundige dient zich vooraf bij de “Zentrale Stelle” te registreren.  

Ondersteuning door AHK debelux-kamer van koophandel 

AHK debelux helpt u graag verder bij het indienen of bij problemen met uw verklaring 
van volledige aangifte. 

 

http://debelux.ahk.de/

	Verklaring van volledige aangifte (VE - Vollständigkeitserklärung)
	Wie moet een verklaring van volledige aangifte indienen?
	Kwaliteitscontrole
	Ondersteuning door AHK debelux-kamer van koophandel


