
Nieuwe richtlijnen voor verkoop- en transportverpakking in 
Duitsland 

Verkoopverpakking  

Verkoopverpakking beperkt zich in de tuinbouw voornamelijk tot potten, stickers, 

etiketten en plastic hoezen cq. Inpakfolie, komt via de consument retour en wordt 

voor recycling aangeboden.   

Potten zijn géén verkoopverpakking als de plant tot aan zijn levenseinde in de pot blijft 

waarin hij geproduceerd is. De potten van de meeste kamer-, hang- en kuipplanten zijn 

daarom niet onderworpen aan de registratie, maar die van de meeste perkgoed- en 

balkonplanten en vaste planten wél. Producten van snijbloemenaanvoerders waarvan de 

verpakking zich bij de consument kan `ophopen´, bijvoorbeeld folie en hoezen, moeten 

ook dienovereenkomstig worden gemeld.  

De zogenaamde `eerste distributeur´* van het eindproduct is zowel in de vorige 

verordening als in de nieuwe verpakkingswet tot een licentie verplicht – normaal 

gesproken is dit de kweker. Als aanvoerder moet u dus een licentieovereenkomst met 

een recyclebedrijf afsluiten voor de hoeveelheid verkoopverpakkingen die u op de markt 

brengt. U wordt belast voor het totaalgewicht aan plastic dat u in omloop brengt. Een lijst 

van erkende recyclebedrijven vindt u hier. 

Nieuw in de verpakkingswet is de verplichting voor `eerste distributeurs´ om zich naast 

het afsluiten van een licentieovereenkomst tevens in te schrijven in het zogenaamde 

centrale register, om op deze manier een volledigheidscontrole mogelijk te maken. Hier 

vindt u meer informatie over de nieuwe verpakkingswet in Duitsland en kunt u zich direct 

registreren voor 2019.  

Wij willen u er met nadruk op wijzen dat u bij een ontbrekende registratie in overtreding 

bent en dat dit tot hoge boetes kan leiden. 

* De term `eerste distributeur´ wordt ook gebruikt voor productiebedrijven buiten 
Duitsland, bijvoorbeeld in Nederland, die hun producten via Veiling Rhein-Maas 
aanbieden. De hierboven genoemde regels gelden dus ook voor deze bedrijven.

Transportverpakking 
Transportverpakkingen worden gebruikt op verschillende handelsniveaus. Hieronder 
verstaan we voornamelijk de eenmalige trays voor potplanten. Veiling Rhein-Maas geeft 
de veilingklanten de mogelijkheid om deze transportverpakkingen in overeenstemming 
met de `Regels voor bedrijfsafval bij Veiling Rhein-Maas´ in Straelen-Herongen in te 
leveren. Veiling Rhein-Maas is dus verantwoordelijk voor de verwijdering van dit 
bedrijfsafval. Een licentie voor deze transportverpakking is voor u niet nodig. 

http://www.verpackungslizenzierung.de/dienstleister-duale-systeme.html
https://www.verpackungsregister.org/
https://www.verpackungsregister.org/



