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Handleiding ‘Nieuwe registratie in LUCID-Packaging Register’   

 

1. Ga naar de website van LUCID-Packaging Register van Stiftung Zentrale Stelle 

Verpackungsregister: Welcome to the LUCID Packaging Register! (verpackungsregister.org). 

 

2. Klik op ‘Launch registration process’ om de registratie te starten: 

 

3. Vul onderstaande gegevens in: 

a. ‘Producer data’: de officiële bedrijfsnaam. 

b. ‘Designated person’: de persoon, die de autoriteit heeft om uw bedrijf te 

vertegenwoordigen en die kan bevestigen, dat de opgegeven registratiegegevens 

correct zijn. 

c. ‘Login data / contact Person’: het e-mailadres van de medewerker, die de registratie 

daadwerkelijk uitvoert. Dit kan dezelfde persoon zijn als genoemd onder punt b, 

maar dat is niet verplicht. 

Klik op ‘Create login’ om een account aan te maken. 

 

  

https://lucid.verpackungsregister.org/
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4. Het account is aangemaakt en u ontvangt een bevestiging per e-mail: 
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5. Open de e-mail en klik op ‘Activate login’ om het account te activeren. Opgelet: deze link is 

maximaal 24 uur geldig!  
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6. Na het openen van de link logt u in en opent een pagina, waar u verschillende ‘Master Data’ 

(bedrijfsgegevens) invult. Alle velden met een sterretje (*) zijn verplicht. 

a. ‘Producer data’: adres en telefoonnummer van uw bedrijf.   

b. ‘VAT number’:  BTW nummer van uw bedrijf  inclusief ‘NL’ aan het begin. 

c. ‘National identification number’: het KvK-nummer. 

d. Optioneel veld: ‘Recovery contact(s)’: hier kunt u gegevens van een collega opgeven, 

zodat die met uw toestemming ook toegang kan krijgen tot het LUCID-account. Als u 

uw logingegevens kwijt raakt, kunt u via deze collega weer toegang krijgen tot het 

account. 
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7. Optioneel veld: Als u ooit eerder een registratie bij LUCID-Packaging Register van Stiftung 

Zentrale Stelle Verpackungsregister heeft gehad, kunt u onder ‘Previous registration 

number(s)’ uw oude registratienummer invullen: 

 

8. Optioneel veld: Kies bij de vraag ‘In which area is your company active’? (Vertaling: In welke 

sector is uw bedrijf actief?) voor ‘Other industries and sectors’ (Vertaling: Andere industrieën 

en sectoren): 

 

9. Optioneel veld: Kies bij de vraag ‘What are your primary sales channels?’ (Vertaling: Wat zijn 

uw primaire verkoopkanalen?) voor de optie, die op u van toepassing is. Voor Royal 

FloraHolland aanvoerders is dit: 

• ‘Imports and Wholesaling’ (Vertaling: Import en groothandel) en/of  

• ‘Direct sales, suppliers’ (Vertaling: Directe verkoop, leveranciers) 

 

Klik op ‘Next’ om door te gaan: 
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10. Optioneel veld: Als u een gemachtigde in Duitsland hebt aangewezen, die namens u uw 

verpakkingsverplichtingen nakomt, vult u bij ‘Authorised representative’ de gegevens van de 

gemachtigde in. 

 

Let op: een gemachtigde is NIET verplicht, u kunt dit veld ook overslaan en direct op ‘Next’ 

klikken. 
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11. U gaat nu verder met het registreren van uw verpakkingssoorten en merknamen. De 

verschillende soorten verpakkingen zijn in twee categorieën ingedeeld: 

 

1. Packaging subject to system participation (licentie plichtig, ook wel B2C 

verkoopverpakkingen genoemd). 

2. Packaging not subject to system participation (niet-licentie plichtig, bijvoorbeeld B2B 

transportverpakkingen). 

NB: Onder ‘licentie plichtig’  vallen in deze context de verkoopverpakkingen, die u aanmeldt 

bij een zogenaamd duaal systeem (recyclebedrijf) en waarvoor u verplicht bent een financiële 

bijdrage voor de recycling ervan te betalen. 

Onder ‘Packaging subject to system participation’ vinkt u alleen het eerste vakje aan (de 

verkoopverpakkingen).  

 

Nb: Het tweede vakje heeft betrekking op serviceverpakkingen en dit is niet van toepassing 

op Royal FloraHolland-aanvoerders. 
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12. Daarnaast plaatst u onder ’Packaging not subject to system participation’ nog een ‘vinkje’  bij 

één van de twee of bij beide onderstaand getoonde verpakkingssoorten: 

 

- Transportverpakkingen (Transport packaging) 

 

 

Bijvoorbeeld: Eenmalige houten pallets, kartonnen dozen, omsnoeringsbanden, eenmalige 

trays uit karton en kunststof, eenmalige bloemenemmers. 

En/of: 

 

- Herbruikbare en meermalige verpakkingen (Reusable packaging) 

NB: Deze verpakkingen moeten voldoen aan de volgende drie criteria: 

1. De verpakkingen zijn bedoeld om meermalig voor hetzelfde doel te gebruiken. 

2. Daadwerkelijke retourname en hergebruik wordt gefaciliteerd middels een 

geschikte logistieke planning. 

3. Terugname en hergebruik wordt aangemoedigd, bijvoorbeeld door het heffen 

van een waarborgsom/statiegeld. 

 

Alleen als aan alle drie de criteria wordt voldaan, kruist u dit vakje aan. 

 

Bijvoorbeeld: meermalige verpakkingen zoals bloemenemmers, bloemendozen, plantentrays 

en plantenbakken beheert door Royal FloraHolland.  
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13. In de volgende stap geeft u de merknamen op, die zichtbaar zijn op de licentie plichtige 

verpakkingen (B2C verkoopverpakkingen) en op de niet licentie plichtige verpakkingen (B2B 

transportverpakkingen). Per merknaam geeft u aan of de merknaam op de licentie plichtige 

verpakkingen en/of op de niet licentie plichtige verpakkingen vermeld staat. 

 

Klik hiervoor op ‘Add brand name’: 

 

 

14.  LUCID-Packaging Register heeft de merknamen in vier categorieën ingedeeld:  

1) Bij ‘Own brands packaging’ geeft u uw eigen merknaam aan, als dit op uw verpakking 

vermeld staat.  
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2) Bij ‘Third-party brands packaging’ geeft u de merknaam aan van de transportverpakking, 

waar een merknaam van een derde partij zichtbaar is, bijvoorbeeld:  

Plantentrays van het merk: Normpack of Sivepo of meermalige dozen met Royal FloraHolland 

logo.  

 

3) Bij ‘Shipping, service and other packaging without brand names’ kunt u uw eigen 

bedrijfsnaam aangeven, als op uw verpakkingen geen merken zichtbaar zijn.  

 

4) De laatste categorie ‘Shipment packaging with brand names’ is alleen van toepassing voor 

webshops, die rechtstreeks aan de Duitse eindconsument leveren.  
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15. Als alle merknamen zijn ingevuld, komt u op de pagina waar u alle gegevens nog een keer 

kunt bekijken en eventueel nog kunt aanpassen door op ‘Edit’ te klikken: 

 

 

16. Als alle gegevens correct zijn, klikt u onderaan de pagina bij de ‘Statements’ alle drie de 

vakjes aan, waarmee u verklaart:  

a. het formulier niet door derden is ingevuld. 

b. u aan alle wetten en regels rondom de verpakkingswet zal voldoen. 

c. het formulier naar waarheid is ingevuld. 

 

Klik vervolgens op ‘Submit’ om de registratie te voltooien: 
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17. Bij een succesvolle registratie verschijnt de volgende bevestiging in beeld: 

 

18. U ontvangt ook nog een bevestiging van uw registratie per e-mail en hierin staat ook uw 

registratienummer vermeld: 

 

 


