Recycling van verpakkingen in Duitsland
Het GroentenFuit Huis Collectief
De Duitse verpakkingswet VerpackG
In Duitsland zijn producenten en distributeurs die verpakkingen in omloop brengen,
verplicht deze verpakkingen terug te nemen en te recyclen. Vanaf 1 januari 2019 geldt de
verpakkingswet “VerpackG” in Duitsland.
De VerpackG verplicht alle ondernemingen die verpakkingen als eerste op de Duitse markt
brengen (zogenaamde ‘Erstinverkehrbringer’) tot terugname van de verpakkingen van hun
producten. Deze Erstinverkehrbringer is volgens de wet het bedrijf dat tijdens de
grensovergang naar Duitsland (volgens de incoterms) juridisch gezien aansprakelijk voor de
producten is.
Bedrijven dienen zich aan de wet te houden door een contract af te sluiten met een Duits
duaal systeem en door zich te registreren bij de Zentrale Stelle. De Zentrale Stelle
controleert of bedrijven die verpakkingen op de markt brengen zijn aangesloten bij een
duaal systeem en of de aangegeven hoeveelheden verpakkingen overeenkomen. Indien
bedrijven geen contract en/of registratie hebben, riskeren zij hoge boetes.

De taak en werkwijze van de duale systemen
Duale systemen ontheffen bedrijven van hun verplichting om verpakkingen bij de
eindgebruikers in te nemen en deze op een milieuvriendelijke manier te recyclen. In
Duitsland bestaan er inmiddels tien duale systemen. Hiertoe behoren onder andere Landbell
AG, Duales System Deutschland GmbH (DSD) – Der Grüne Punkt, BellandVision en Interseroh
SE.
Een bedrijf dat een licentie aan wil vragen geeft bij een duaal systeem naar keuze een
prognose op. In deze prognose moet vermeld worden wat de verwachte jaarlijkse
verpakkingshoeveelheid is die de onderneming naar Duitsland gaat exporteren. Op basis
daarvan worden tarieven bepaald en een contract opgesteld.

Wat kunnen de DNHK en het GroentenFruit Huis voor u betekenen?
Toen de juridische situatie in 2009 veranderde en de Nederlandse exporteurs uit de AGFsector snel moesten handelen om aan de verpakkingsverordening te voldoen, zijn het
GroentenFruit Huis en de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) gaan samenwerken. Een
collectief contract van GroentenFruit Huis-leden met een duaal systeem in Duitsland leverde
toen en nu nog steeds veel voordelen op.

Voordelen van het GroentenFruit Huis collectief contract
De verpakkingshoeveelheden van alle leden van het collectief worden gebundeld en op basis
daarvan worden gunstige tarieven voor de verschillende materiaalsoorten onderhandeld.
Deze tarieven zijn voor alle deelnemers van toepassing. Uiteraard worden ook goede
contractvoorwaarden onderhandeld.

Recycling van verpakkingen in Duitsland
Het GroentenFuit Huis Collectief
De voordelen van een collectief contract zijn:
• Goedkopere tarieven door bundeling van de totale verpakkingshoeveelheid van alle
deelnemers
• Ondersteuning bij het aansluiten bij het collectief
• Herinneringen van en ondersteuning bij de maandelijkse/jaarlijkse meldingen
• Ondersteuning bij de elektronische aangifte van een “Vollständigkeitserklärung”
• Berichtgeving in het Nederlands over actuele zaken en algemene correspondentie

Kosten
De klant betaalt een vergoeding die gebaseerd is op de verpakkingshoeveelheid en de
materiaalsoort. Net zoals de afgelopen jaren is het collectief bij het duale systeem Landbell
AG aangesloten.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor 2020:
Prijslijst:
Materiaalsoort

2020
Prijs €/kg

Papier / karton
Ferrometalen
Plastic, kunststoffen
Natuurmateriaal

0,10900
0,59600
0,61000
0,05700

Leden van het collectief die in 2020 een netto omzet van € 75.000,00 bereiken ontvangen na
het indienen van de jaarmelding 2020 een bonus van 2%. Deze bonus wordt in 2021
uitbetaald.

Contact
Indien u interesse hebt in deelname aan het collectief voor verkoopverpakkingen of nog
verdere vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen.
DUITS-NEDERLANDSE
HANDELSKAMER

GroentenFruit Huis

Julia Varenkamp
Nassauplein 30
2585 EC Den Haag
Tel: 070 3114 124
Fax: 070 3114 198
E-mail: j.varenkamp@dnhk.org

Suzan van Kuppeveld
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Tel: 079 368 1116
Fax: 079 368 11 01
E-mail: vankuppeveld@groentenfruithuis.nl

