
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er nieuwe 
contracten getekend met recyclers. Eén van 
de belangrijkste veranderingen is de wijziging 
van acceptatievoorwaarden. Uit voorgaande 
jaren blijkt dat een steeds groter deel van 
het ingezamelde vlakglas als combinatieglas 
wordt ingezameld. Daarom zijn de glasstromen 
teruggebracht tot drie hoofdstromen. Voor 
de inzamelpunten heeft dit als voordeel dat 
zij toe kunnen met minder containers.  
Voor Vlakglas Recycling Nederland heeft dit 
een financieel voordeel, waardoor wij in 
staat zijn nog meer vlakglas in te zamelen.

Vlakglas Recycling Nederland heeft een start 
gemaakt met verregaande digitalisering.  
Het is nu mogelijk geworden om alle logistieke 
handelingen van containers via internet te 
regelen en inzamelresultaten op te vragen. 
Ook kan de verwijderingsbijdrage via internet 
worden opgegeven. Alle belanghebbenden 
zijn hierover al geïnformeerd.

Vorig jaar hebben we van diverse bedrijven 
die verwijderingsbijdrage afdragen, een verzoek 
gekregen of zij hiervan een bewijs kunnen 
krijgen. In januari hebben al deze bedrijven 
een dergelijk bewijs van deelname, uitgegeven 
door de Onafhankelijke Administratie Vlakglas 
(OAV) via Het Branche Bureau, ontvangen.

U ziet het, Vlakglas Recycling Nederland 
blijft zich ontwikkelen!

Ben Evers Voorzitter 
Stichting Vlakglas Recycling Nederland
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* Geringe hoeveelheid kit, stopverf en overige bevestigingsmaterialen is toegestaan

** Onder de term ‘vervuiling’ valt al het materiaal dat geen recycleerbaar vlakglas is, waaronder:

 KSP: Keramiek, Steen en Porselein van bijvoorbeeld grind, bakstenen en tegels

 Papier/hout: kranten, boekjes, karton, raamwerk, bouwafval, etc.

 Bitumenachtige materialen: kit, pek, etc.

 Plastic: van onder meer kozijnen, strips en bekertjes

 Metalen: zowel ferro als non-ferro van bijvoorbeeld kozijnen, kaders, lijsten en metalen strips

 Hittebestendig glas: waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten  

 en kachelruitjes

 Flessenglas en lampenglas: verpakkingsglas/holglas, lampenglas, TL-buizen, etc.

 Restafval: huis- en tuinafval, siliconenspuiten, lijm, etc.

 Andere verontreinigingen: zand, aarde of modder, veegvuil, etc.

Acceptatievoorwaarden 
per 1 januari 2006

Schoon glas

 Zuiver blank vlakglas (industrieel/float)

 Vlakglas met doorzichtige soft coatings 

 Figuurglas

 Diverse kleuren 

De volgende categorieën van vlakglasafval worden bij 
Vlakglas Recycling Nederland onderscheiden.

Resultaten 
inzameling 
tot en met 
maart 2006

Combinatieglas*

 Mix van diverse soorten vlakglas

 Gelaagd en/of draad vlakglas 

 Isolatieglas (ongelaagd/gelaagd), inclusief tussenstrip

 Diverse kleuren 

 Vlakglas afkomstig van serres, kassen (tuindersglas)

Spiegelglas

 Spiegel/verzilverd glas

 Geëmailleerd glas

Vervuild vlakglas**

 Ernstig vervuild vlakglas

Verwijderingsbijdrage

In 2006 is het mogelijk om via internet opgave 

te doen voor de verwijderingsbijdrage.  

De bij de Onafhankelijke Administratie 

Vlakglas (OAV) aangesloten bedrijven 

hebben bij de opgavenformulieren voor het 

eerste kwartaal 2006 een schrijven hierover 

ontvangen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Vlakglas Recycling 

Nederland of Het Branche Bureau als 

uitvoerende instantie van de OAV.

 

Inzamelpunten

Begin maart is naar alle huurders, op- en 

overslagpunten, regionale overslagstations 

en reguliere inzamelpunten een herzien 

handboek gezonden. Via een begeleidend 

schrijven bent u geïnformeerd over de 

mogelijkheid om met een gebruikerscode 

en wachtwoord toegang te krijgen tot een 

afgeschermd deel van onze website. Hier kunt 

u inzamelresultaten opvragen, volle emballage 

aanmelden voor wisseling, nieuwe emballage 

aanvragen, (tijdelijke) contracten aanvragen, etc.

Vlakglas Recycling Nederland digitaliseert; 
wat betekent dat voor u? 

Heeft u nog geen gebruikerscode met 

wachtwoord? Vraag deze dan per e-mail 

aan via info@vlakglasrecycling.nl. Vermeld 

bedrijfsnaam, vestigingsplaats en de 

volledige naam en het e-mailadres van 

de contactpersoon. Zodra er een inlog 

is aangemaakt, krijgt de contactpersoon 

via de e-mail een bericht met unieke 

gebruikersnaam, wachtwoord en een 

gebruiksaanwijzing van de website. 

	VERVUILD	VLAKGLAS:

Combinatie   
Schoon glas   
Spiegel glas  
Vervuild glas  

2005
2006

Met ingang van 2006 zal Vlakglas 

Recycling Nederland de inzamelresultaten 

van een bedrijf niet meer via een 

aanvullend schrijven bij de nieuwsbrief 

verstrekken. Wilt u inzage hebben in 

uw inzamelgegevens, dan kunt u een 

wachtwoord aanvragen voor de website.  

In bovenstaand artikel wordt dit nader uitgelegd.



HiGH 5 Recycling 
Group NV
justine Hermans

justine is binnen HigH 5 de Finance & Administration 
supervisor. zij verzorgt de communicatie tussen 
Vlakglas Recycling Nederland en HigH 5, is het 
aanspreekpunt voor de chauffeurs en verzorgt de 
weging- en ingangscontrole van het VRN-vlakglas.

Justine:”Sinds 2003 ben ik vanuit HiGH5 

betrokken bij Vlakglas Recycling Nederland. 

Na een aanvankelijke pilot, is er begin dit jaar 

een meerjarige overeenkomst tot stand gekomen 

voor de verwerking van vlakglas. Het succes 

van Vlakglas Recycling Nederland merken wij 

in de stijging van de door ons te verwerken 

tonnages en de toename van inzameladressen.”

“Gezamenlijk kijken we nu ook naar de  

mogelijkheid voor het inzamelen en verwerken 

van vlakglas, inclusief de omkadering (kozijn) 

van hout, metaal, aluminium of PVC. HiGH 5 

beschikt over een installatie om deze afvalstroom 

te verwerken tot volledig gescheiden restpro-

dukten. Dit biedt mogelijkheden voor 

Vlakglas Recycling Nederland tot een breder 

aanbod van haar services. Deze gezamenlijke 

aanpak en visie dragen bij aan een ‘schoner 

en beter milieu’!”

vlnr peter van Rhede, jacques langhendries, ben evers

vlnr pierre overdijk, joost morsink, peter van Rhede, 
Fred bron, ben evers, jacques langhendries

Wie 
doet 
wat? Nieuwe en opgeheven 

inzamelpunten

OPGEHEVEN INZAMELPUNTEN
  
Bedrijfsnaam Plaats Inzamelpunt
Stolker Glas Amsterdam bv AMSTERDAM InzamelPunt

Schoeman Glas Veenendaal bv VEENENDAAL InzamelPunt

De Cirkel Kringloopbedrijf VENLO Regionaal overslag station

NIEUWE INZAMELPUNTEN
  
Bedrijfsnaam Plaats Inzamelpunt
Jansma Burdaard bv BURDAARD InzamelPunt

Dankers Glas- en Schilderwerken bv DEN BOSCH Inzamelpunt

Maltha Groep bv EMMEN Op- en overslagpunt

Combi Glas GEESTEREN Inzamelpunt

Glas Alphonse Bakker B.V. HEERENVEEN Inzamelpunt

Spierings Hilvarenbeek Transport bv HILVARENBEEK Op- en overslagpunt

Smink Afvalverwerking b.v. HOOGLAND Op- en overslagpunt

Gebr. M&R Jansen Glas Hoogvliet B.V. HOOGVLIET ROTTERDAM Inzamelpunt

Methorst Millieu bv SCHERPENZEEL Op- en overslagpunt

StoelGroep BV VIJFHUIZEN Op- en overslagpunt

Hieronder treft u een overzicht aan van de nieuwe en opgeheven inzamelpunten 
in januari tot en met april 2006. Voor de adressen kunt u kijken op onze website  
www.vlakglasrecycling.nl.

Met dit bewijs kunnen deze bedrijven  

aantonen dat zij voldoen aan hun wettelijke 

verplichting tot de afdracht van de verwij-

deringsbijdrage en een bijdrage leveren aan 

een schoner milieu.

zoals u in het voorwoord heeft 
kunnen lezen, hebben de bedrijven 
die verwijderingsbijdrage afdragen 
aan de onafhankelijk Administratie 
Vlakglas (oAV) begin dit jaar een 
bewijs van deelname ontvangen. 
Hiernaast ziet u een voorbeeld van 
een dergelijk bewijs. 

Bewijs van 
deelname

Training Vlakglasbeoordeling

Gedurende één dagdeel wordt op de  

productlocatie, waar alle vlakglasscherven 

worden verwerkt tot halffabrikaat, met name 

uitleg gegeven over hoe vervuiling tegen 

gegaan kan worden én wordt het belang van 

scheiding aan de bron aangegeven. Tevens 

bestaat er de mogelijkheid om met eigen ogen 

te zien wat er met de vlakglasscherven gebeurt.

met het inschakelen van regionale overslagstations en de op- en overslagstations, 
begon het probleem van vervuilde containers zich steeds meer voor te doen. om dit 
probleem tegen te gaan is Vlakglas Recycling Nederland in 2004 een training gestart 
voor toezichthouders. een groot aantal groepen heeft deze training reeds gevolgd. 
uit de evaluatie blijkt dat men deze bijeenkomst positief en leerzaam heeft ervaren.

Indien u belangstelling heeft om deze  

training bij te wonen dan kunt u zich  

aanmelden bij Vlakglas Recycling Nederland. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Ingezonden mededeling:  

Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen 

door een persoon, bedrijf of organisatie. 

Aanleiding c.q. reden voor de nominatie kan 

een goed project zijn, maar ook een product- 

of organisatorische innovatie, evenals elk 

ander succesvol initiatief ter promotie van de 

toepassing van vlakglas in het in- of exterieur.

De organisatie van de glas Award 2006 is in handen van de uitgever van het  
vakblad glas in beeld en de glas branche organisatie. Het secretariaat van de 
organisatie bevindt zich bij de glas branche organisatie te gouda. 


