
In toenemende mate worden wij gecon-
fronteerd met vervuiling door keramisch
glas. In de praktijk blijkt dat de scherven
van deze producten uitzonderlijk veel
schade opleveren bij de glasproducerende
industrie. Het maakt daarbij niet uit of er
een fles of glaswol van wordt gemaakt.
Schade aan productieapparatuur en
productie-uitval komt steeds vaker voor.
Dat deze ontwikkeling schadelijk is voor
de toekomst van de glasrecycling behoeft
geen betoog.

In samenwerking met partijen die kera-
misch glas op de markt brengen en
recyclaars, wordt er momenteel veel voor-
lichting gegeven om het probleem kenbaar
te maken. Het spreekt voor zich dat de
recyclingindustrie apparatuur ontwikkelt
om dergelijke scherven procesmatig te
detecteren en te verwijderen uit de 
productstroom.

Kortom, wees u bewust van de schade
die keramisch glas kan aanrichten. Kijkt u
eens rond in uw bedrijf en wijs uw mensen
op dit probleem. Als Vlakglas Recycling
Nederland worden we vaker gedwongen
om glasafval om deze reden af te keuren
en kosten in rekening te brengen. Laten
we proberen om dit zoveel mogelijk te
voorkomen en keramisch glasafval weg te
gooien via het “gewone” bedrijfsafval.

Ben Evers
Voorzitter
Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Door een andere chemische samenstelling

- een hoger smeltpunt - levert keramisch glas

zeer grote problemen op bij het produceren

van nieuwe glasproducten zoals vlakglas, fles-

sen en glaswol. Een voorbeeld: flessen met

daarin ongesmolten keramische scherven zijn

veel zwakker van samenstelling en kunnen

gevaar opleveren bij het vullen met koolzuur-

houdende dranken. Zaken als consumenten-

veiligheid spelen dan ineens een grote rol.

Inmiddels zijn diverse glasproducenten zover

dat zij geen enkele scherf keramisch glas

meer accepteren.

Enorme gevolgen voor de glasrecyclaars
Een aantal soorten keramisch glas (waaronder

Robax) zijn nauwelijks visueel herkenbaar en

door de diverse soorten detectieapparatuur

niet op te sporen. Dit geldt bijvoorbeeld voor

blanke (Pyrex) ovenschalen. Apparatuur om

dit materiaal te detecteren op basis van

chemische samenstelling is nog onvoldoende

ontwikkeld. Kostbare scheiding met de hand

is het enige dat de recyclaars kunnen doen

om de scherven te verwijderen.

De komende tijd gaat Vlakglas Recycling

Nederland samen met Maltha Groep bv de

ROS-sen en OPO’s bezoeken om hen nog-

maals te wijzen op keramisch glas. Een poster

met informatie zal bij deze inzamelpunten

opgehangen worden. Vlakglas Recycling

Nederland beschikt eveneens over posters

voor de reguliere inzamelpunten. Mocht u

hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact

op met Vlakglas Recycling Nederland. 

Wij verzoeken iedereen met klem

om géén keramisch glasafval bij vlak-

glasscherven te storten. De risico’s

van afkeur zijn erg groot en de kosten

voor u en voor ons kunnen daardoor

flink oplopen. Indien u relatief grote

hoeveelheden keramisch glasafval

(bijvoorbeeld Robax) heeft af te 

voeren kunt u het bij ons aangeven.

Wij kunnen zorgen voor een geschei-

den inzameling.

Helaas wordt Vlakglas Recycling Nederland bij de inzameling van vlakglas
regelmatig geconfronteerd met keramisch glas ofwel kachelruitjes, ovenscha-
len en kookplaten.

InhoudsopgaveKeramisch glas, een risico
voor u als consument
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Informatieborden veiligheid
Vlakglas Recycling Nederland beschikt over infor-

matieborden die door haar inzamelpunten kunnen

worden gebruikt. Het zijn borden die duidelijk

maken dat het storten van glas risico’s met zich

meebrengt en dat daarvoor de nodige Persoonlijke

BeschermingsMiddelen moeten worden gebruikt.

Deze borden kunnen tegen kostprijs worden

besteld bij Vlakglas Recycling Nederland. 

Voor mogelijkheden en prijzen kunt u contact

opnemen met Trudy Tuinenburg: tel. 0182 - 56 78 82.



Wie doet wat?

Het Branche Bureau
Mariëlle van Teeffelen

Vanuit Het Branche Bureau in Baarn verzorgt

administratief manager Mariëlle van Teeffelen

de Onafhankelijke Administratie Vlakglas-

recycling (OAV) voor Vlakglas Recycling

Nederland. Dit betreft onder meer het

voeren van de administratie, het verzenden

van de kwartaalopgaven en het verwerken

van bijbehorende betalingen ten behoeve

van de verwijderingsbijdrage op vlakglas

(isolerend dubbelglas). 

Postbus 2075, 2800 BE Gouda • Tel. 0182 - 56 78 82 • Fax 0182 - 53 12 39
E-mail: info@vlakglasrecycling.nl • Internet: www.vlakglasrecycling.nl

Ontwerp, realisatie en redactionele ondersteuning: Reclamebureau Aquitte, Zeist 
Deze nieuwsbrief is gedrukt op 100% gerecycled papier. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Resultaten inzameling
tot en met maart 2005

2004

2005

Per 1 januari 2003 heft Vlakglas Recycling Nederland verwijderingsbijdrage
op isolerend dubbelglas. Het ministerie van VROM heeft de regeling van de
verwijderingsbijdrage inmiddels verlengd tot en met 31 december 2007.

Uitvoering regeling verwijderingsbijdrage

De OAV is hét aanspreekpunt voor de deel-

nemers waar het opgaven en facturen betreft.

Voor de aan- en afmeldingen verwijst de OAV

naar Vlakglas Recycling Nederland. Omdat de

OAV werkt met vertrouwelijke informatie,

worden er geen marktgegevens vanuit de OAV

doorgegeven aan Vlakglas Recycling Nederland. 

Het Branche Bureau
De OAV-administratie werd tot voor kort

gevoerd vanuit het kantoor van Cap Gemini

Ernst & Young te Utrecht. Medio maart 2005

heeft Vlakglas Recycling Nederland besloten

een ander bureau in te huren om de werk-

zaamheden van de OAV uit te voeren, te

weten: Het Branche Bureau te Baarn. Dit

bureau is gespecialiseerd in het uitvoeren

van financiële en administratieve taken voor

diverse organisaties. Door de aanwezige kennis

en ervaring is Het Branche Bureau naar onze

mening een geschikte partij om de admini-

stratie rondom de verwijderingsbijdrage op

een verantwoorde en vertrouwelijke wijze uit

te voeren.

De gevolgen voor u
Voor bedrijven die vallen onder de verplichting

tot het betalen van de verwijderingsbijdrage,

verandert er weinig. Men krijgt te maken met

een ander adres, telefoonnummer en contact-

persoon. Deze bedrijven zijn reeds met een

brief op de hoogte gesteld. Vanzelfsprekend

blijft de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid

van de OAV gegarandeerd.

De regeling bepaalt dat producenten en/of

importeurs van isolerend dubbelglas bij de

eerste afzet in Nederland verplicht zijn ver-

wijderingsbijdrage af te dragen aan Vlakglas

Recycling Nederland. Het overgrote deel van

producenten en/of importeurs draagt de

verwijderingsbijdrage ook daadwerkelijk af

aan de Stichting.

Toch zijn er nog steeds producenten en/of

importeurs die menen zich te kunnen ont-

trekken aan de verplichtstelling. Regelmatig

krijgt Vlakglas Recycling Nederland namen

toegespeeld van dergelijke producenten

en/of importeurs. Deze bedrijven worden

bezocht en gemaand om de verwijderings-

bijdrage alsnog af te dragen. Bedrijven die

blijven volharden in het niet willen afdragen

van de wettelijk verplicht gestelde verwijde-

ringsbijdrage, confronteren wij met juridische

maatregelen.

Het niet afdragen van de verwijderingsbijdrage

benadeelt de bedrijven die wel afdragen in

hun zakendoen. Het is een vorm van oneer-

lijke concurrentie. Hierbij doen wij nogmaals

een beroep op de bedrijven die menen dat 

zij geen verwijderingsbijdrage hoeven af te

dragen om zich alsnog aan te melden bij

Vlakglas Recycling Nederland. Vroeg of laat

loopt u tegen de lamp. De Nederlandse wet,

Vlakglas Recycling Nederland en uw collegae

accepteren niet dat u de regeling probeert te

ontduiken.

Begin 2003 is de OAV (Onafhankelijke Administratie Vlakglas) van start gegaan.
De OAV verzorgt het verzenden, ontvangen en verwerken van opgavenformulieren
en de facturering rondom de verwijderingsbijdrage die door Vlakglas Recycling
Nederland wordt geïnd.

Verwijderingsbijdrage


