
 

 

Recycling van verpakkingen in Duitsland 
 

 
 
Op 1 januari 2015 is de 7e editie van de Duitse verpakkingsverordening (VerpackV) in werking 
getreden. Op 1 januari 2019 is de wet omgezet in de VerpackG en is het controlerende orgaan, 
de Zentrale Stelle opgericht. 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.  
 
Aansluiting bij een duaal systeem is door deze wet verplicht voor ondernemers die verpakte 
producten als eerste in Duitsland op de markt brengen. 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 die niet geregistreerd staan en 
geen contract met een duaal systeem hebben, lopen het risico op hoogoplopende boetes en 
zelfs een exportverbod. 
 

 

 
 
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 acht 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.  
 

 

 
 
De verpakkingshoeveelheden van alle aanvoerders van Royal FloraHolland worden 
gebundeld en op basis daarvan worden gunstige tarieven voor de verschillende 
materiaalsoorten onderhandeld. Deze tarieven zijn voor alle deelnemers van toepassing.  
 
De voordelen van online contract zijn: 

• Ondersteuning bij het aansluiten bij het collectief 

• Geen naheffing bij afwijking van prognose 

• Voordelige tarieven voor alle FloraHolland aanvoerders 
 
 
 

Glas 0,062 
Papier/karton 0,205 
Metalen 0,775 
Aluminium 0,775 
Plastic/kunststoffen 0,805 
Drankenkarton/tetrapacks 0,790 
Gelaagde verpakkingen van verschillende 
materiaalsoorten 

0,880 

Natuurmaterialen (hout/kurk/katoen) 0,087 
 
Het contract wordt voor 2 jaar afgesloten, u betaalt bij registratie éénmalig € 150,-. Vanaf het 
3e jaar betaalt u slechts € 50,- per jaar. Dit basisbedrag wordt afhankelijk van uw 
verpakkingshoeveelheid met het totaal verrekend.  

De Duitse verpakkingswet VerpackG 
 

De taak en werkwijze van de duale systemen 

Voordelen van het online afsluiten van een contract via de EASy-Shop 
van Landbell 

Tarieven 2022 in €/KG 

https://www.verpackungsregister.org/?


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mocht u nadere vragen hebben, dan kunt u graag contact met ons opnemen. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

U kunt de taal van de website rechtsboven aanpassen naar (DE) of (EN) 
 

• Voor een prijsindicatie klikt u op “Jetzt Lizenzkosten kalkulieren”.  

• Kies het jaar waarvoor u een contract wilt afsluiten. 

• Vul uw verwachting per materiaalsoort en per kilogram in. 

• Klik op “Lizenzkosten berechnen”. 

• U ziet nu een overzicht van de totale kosten per jaar.  

• Klik op “Jetzt registrieren und Vertrag abschließen”. 

• Vul uw bedrijfsinformatie in. Alle velden met * moeten worden ingevuld. 

Let op:  
- Het invullen van de postcode bij Postleitzahl of Postal code dient als volgt te 
gebeuren: “1234 LB” (vier getallen + spatie + twee letters) 
- USt-IdNr.: NL123456789B01 (NL + 9 getallen + B01 of B02) 

 
• Klik op “Weiter” om naar de volgende stap te gaan. 

• Vul uw persoons- en inloggegevens in en klik op “Weiter”. 

 
Let op: 

- Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet hetzelfde zijn 
- Het wachtwoord moet uit minimaal 6 tekens bestaan  
- Het wachtwoord moet het volgende bevatten: hoofdletter, getal, speciaal teken, etc. 

 
• Controleer alle gegevens, accepteer de algemene voorwaarden en de 

privacyverklaring en klik op “Konto erstellen”. 

 

 

Stap 1 - Registratieproces 

Op de volgende pagina’s vindt u de stappen die u moet volgen om uw 
bedrijf via de online EASy-Shop van Landbell te registreren. Door op de 

link te klikken komt u op de aanmeldpagina met gunstige tarieven 
voor Royal FloraHolland aanvoerders  

 
https://www.landbelleasy-

shop.de/track/81a3g5h1dab187427da32edf039b8c03c57qsd 
 

DUITS-NEDERLANDSE 
HANDELSKAMER  
 
Francisca Koldenhof 
Nassauplein 30 
2585 EC Den Haag 
Tel: 070 3114 124 
E-mail: f.koldenhof@dnhk.org  

 

ROYAL FLORAHOLLAND 
 
Klant Contact Center  
Tel: +31 88 789 89 89 
(maandag t/m donderdag: 05.30 - 17.00u, 
vrijdag 05.30 - 16.00u) 
Website: 
https://www.royalfloraholland.com/ser
vice-en-contact 
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• Na succesvolle registratie krijgt u een bevestigingslink per e-mail toegestuurd. Check 
voor de zekerheid ook uw spam-inbox. 

• Klink op de link in de e-mail om het contract te activeren.  

• Log in bij de EASy-Shop.  

• Bevestig in het nieuwe scherm de gebruikersvoorwaarden (Nutzungsbedingungen) 
door het vinkje aan te kruisen en op “Bestätigen” te klikken. 

• U dient nu nog het contract af te sluiten door op “Systembeteiligungsvertrag kaufen” 
te klikken: 
 

 
 

• Op het volgende scherm ziet u de contractvoorwaarden. Kies hier de gewenste 
looptijd onder “Bitte wählen Sie einen Vertragszeitraum“. 

• Vervolgens dient u aan te geven hoe u de facturen wenst te ontvangen: 
o Het document wordt elektronisch in de EASy-Shop per download beschikbaar 

gesteld, OF 
o Het document wordt per post verzonden. Let op: hiervoor vraagt Landbell een 

bedrag van € 2,50 per verzending! 
 

• Klik vervolgens op “Weiter zur Zahlweise” om de betalingsmethode te selecteren. 

• Vink hier “Auf Rechnung” aan (dit is de enige betaalmogelijkheid in de EASy-Shop). 

• Klik vervolgens op “Weiter zur Bestätigung”. 

• U kunt hier een sample-contract downloaden en nogmaals uw gegevens controleren.  

• Om het contract af te sluiten klikt u op “Vertrag kaufen”. 

• U krijgt een melding zodra het contract en de eerste factuur online ter beschikking 
staat om te downloaden. Dit kan een aantal dagen duren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2 - Contract afsluiten 



 

 
 
 

• Nadat u een contract hebt afgesloten dient u links in het grijze blok bij “Planmengen” 
of “Planned Quantities” uw prognose in kilogrammen voor dit jaar op te geven: 
 

  
 
 

• Hier vult u per materiaalsoort de verwachte hoeveelheid verpakkingen in en klikt u 
onderaan de pagina op de groene knop “Neue Meldung abgeben” om uw prognose op 
te slaan: 

 
 

• Onder “Dokumente & Rechnungen” kunt u uw facturen, bevestigingen van 
opgegeven prognoses en jaarmeldingen terugvinden. Het kan enkele dagen duren 
voordat de documenten zichtbaar zijn. 

 

Stap 3 – Prognose invullen 


