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VERPACKUNGSGESETZ vanaf 1 januari 2019 in werking getreden 

 

Per 1 januari 2019 geldt in Duitsland een nieuwe verpakkingswet (Verpackungsgesetz).  

Die vervangt de verpakkingsverordening (VerpackV). 

 

Consumentenverpakkingen 

De Duitse wet schrijft voor dat consumentenverpakkingen moeten worden 

teruggenomen. Deze verplichting ligt bij de eerste in de keten (Erstinverkehrbringer) die 

verpakkingen voor de eerste maal bedrijfsmatig in Duitsland op de consumentenmarkt 

brengen. Verkoop- en omverpakkingen evenals vulmateriaal die in de gangbare situatie 

bij de particuliere eindconsument als afval terecht komen, vallen daar ook onder.  

De 'Erstinverkehrbringer' noemen we in Nederland de producent/importeur. 

 

Bioafbreekbare verpakkingen 

Ook bioafbreekbare verpakkingen of verpakkingen die uit recyclaat zijn gemaakt en die 

bij de particuliere eindconsument terecht komen vallen onder het Verpackungsgezetz. 

 

Last minute verpakkingen 

Serviceverpackungen (Last minute verpakkingen), zijn verpakkingen die aan de toonbank 

worden gevuld. Denk aan broodzakken etc. Deze verpakkingen vallen ook onder het 

begrip consumentenverpakking. 

 

Transportverpakkingen: bijzonder geval 

Transportverpakkingen, zijn verpakkingen die bedoeld zijn om producten tijdens het 

transport te beschermen en die door bedrijven afgedankt worden in hun bedrijfsafval en 

niet bestemd zijn voor doorgifte aan de consument. 

Bij transportverpakkingen schrijft de Duitse wet niet voor wie de verpakkingen bij een 

duaalsysteem meldt. Het principe van 'Erstinverkehrbringer' geldt dus niet.  

De verplichte terugname van transportverpakkingen geldt echter wel. 

De producent/distributeur en afnemer moeten met elkaar een overeenkomst sluiten wie 

de verplichtingen rondom de terugname van de transportverpakkingen op zich neemt. 

 

Producent/importeur verantwoordelijk 

Op basis van de wet is een nieuwe centrale controle-instantie opgericht; de zogenoemde 

“Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister”. Iedere Erstinverkehrbringer die verpakte 

producten op de markt brengt waarbij de verpakkingen bij “eindconsumenten” en/of 

locaties die gelijk staan aan particuliere huishoudens (bijv. horeca, hotel, ziekenhuizen 

etc.) vrijkomt dient zich te registreren.  

 

De Erstinverkherbringer is daarnaast verplicht om voor de inzameling en terugname van 

dit type verpakkingen een contract met een duaalsysteem af te sluiten. Deze neemt de 

recycling van verpakkingen bij consumenten van het bedrijf over.  

 

Export naar Duitsland 

Bedrijven die exporteren naar Duitsland en leveren aan consumenten, zijn 

'Erstinverkehrbringer'.  
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Verplichtingen van de 'Erstinverkehrbringer' 

Bedrijven die als 'Erstinverkehrbringer' worden aangemerkt, zijn verplicht om zich bij de 

bevoegde instantie aan te melden en moeten een licentie aanvragen bij een van de duale 

verwijderingssystemen in Duitsland. De “Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister” 

houdt toezicht op de licenties en de handhaving ervan. De “Zentrale Stelle” verzamelt 

informatie over de hoeveelheden en materiaalsoort per duaal systeem om een 

evenredige verdeling van de kosten voor de inrichting, het transport en de daarmee 

verbonden informatieplichten te waarborgen. Via het openbare register kan ieder bedrijf 

voortaan inzicht krijgen of concurrenten over de vereiste licenties beschikken en hiervoor 

ook betalen. Mocht dit niet het geval zijn mogen de producten in kwestie niet meer in 

omloop worden gebracht en kunnen derhalve ook niet in Duitsland worden verkocht. 

 

 

Meer informatie: 

Op de website van RVO: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-

ondernemen/landenoverzicht/duitsland/eisen-aan-uw-product/verpakkingseisen-duitsland 

 

Op de website Verpackungsgesetz. 

https://verpackungsgesetz-info.de/en/  

 

Op de website van de Zentrale Stelle Verpackungsregister 

https://www.verpackungsregister.org/  

 

https://www.verpackungsregister.org/stiftung-behoerde/katalog-

systembeteiligungspflicht/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. DEZE INFORMATIE IS MET ZORG SAMENGESTELD.  

WIJ KUNNEN NIET INSTAAN VOOR DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID OF 

ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE.  

AAN DE VERSTREKTE INFORMATIE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.  

WIJ SLUITEN IEDERE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ENIGERLEI SCHADE, DIRECT 

OF INDIRECT, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG 

OPZICHT VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE. 
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