Recycling van verpakkingen in Duitsland
De Duitse verpakkingswet VerpackG
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.

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 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.

Voordelen van het online afsluiten van een contract via de Easy Shop
van Landbell
De verpakkingshoeveelheden van alle leden 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:
• Goedkopere tarieven door bundeling van de totale verpakkingshoeveelheid van alle
deelnemers
• Ondersteuning bij het aansluiten bij het collectief
• Berichtgeving in het Nederlands over actuele zaken

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 leden
https://www.landbelleasyshop.de/track/81a3g5h1dab187427da32edf039b8c03c57qsd

Stap 1 - Registratieproces
U kunt de taal van het webformulier rechtsboven aanpassen
naar (DE) of (EN)
Invullen van het webformulier
Alle velden met * moeten worden ingevuld
•
•
•
•
•
•

Het invullen van de postcode bij Postleitzahl of Postal code dient als volgt te
gebeuren: 1234_LB (vier getallen + spatie + twee letters)
UST.-ID-Nrn.: NL123456789B01 (NL + 9 getallen + B01 of B02)
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.)
Registration Number of the Stiftung Zentrale Stelle
Verpackungsregister/Registrierungsnummer der Stiftung Zentrale Stelle
Verpackungsregister: wanneer u dit nog niet hebt, dient u deze na registratie in uw
account bij Landbell in te vullen.

Na iedere foutmelding verschijnt er onderaan het formulier een nieuwe security code die u
opnieuw moet invullen voordat de registratie kan worden voltooid.

Stap 2 - Contract afsluiten
•

Na succesvolle registratie wordt er vanuit het systeem een automatisch gegeneerde
email met een activatielink verstuurd. Dit wordt gestuurd naar het emailadres dat u
heeft ingevuld.

•

Deze link dient bevestigd te worden. Na bevestiging wordt er vanuit het systeem een
klantnummer gegenereerd. De gebruiker kan daarna in de Easy-Shop inloggen en de
contractovereenkomst doorvoeren via “Aktionen“ → „Vertrag abschließen”.

•

Na het bevestigen van de contractlooptijd moet u tussen de volgende opties kiezen:
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 EUR per verzending!

Alle documenten worden bij in het gele blok bij „Meine Daten“ in de map “Dokumenten” als
PDF Document per Download beschikbaar gesteld. Er worden geen verzendkosten berekend
voor facturen/documenten die per e-mail verzonden worden.
In de samenvatting (Zusammenfassung) worden de bedrijfsgegevens zoals naam,
adresgegevens, BTW-nummer enzovoorts, nog eenmaal in een overzicht samengevat.
De gewenste betalingsmethode dient gekozen te worden bij „gewünschte Zahlungsart“ en
het vakje “Ich habe meine persönlichen Daten überprüft” aangevinkt te worden. Pas daarna
kan de button „Vertragskauf abschließen“ aangevinkt worden om het contract af te sluiten.
Het opstellen van de facturen van de contractovereenkomst duurt ca. 24 uur. Het online
contract wordt na bevestiging van betaling bij Landbell opgesteld is terug te vinden bij
“Meine Daten” in de map “Dokumenten”.

Stap 3 – Prognose invullen
Nadat u een contract hebt afgesloten dient u in het blauwe blok bij “Planmengen” uw
prognose in kilogrammen voor dit jaar op te geven. Wanneer u op Planmengen of Planned
Quantities klikt opent er een nieuw venster. Hier vult u per materiaalsoort de verwachte
hoeveelheid verpakkingen per materiaalsoort in en klikt onderaan de pagina op de groene
knop “Speichern/Save” om uw prognose op te slaan.
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