
Met de verlenging van de regeling verwij-
deringsbijdrage, is ook de verplichting tot
betaling door producenten en/of impor-
teurs van isolatieglas verlengd. Hoewel 
er tot op heden zeer goed gevolg wordt
gegeven aan deze verplichting, zijn er
altijd bedrijven die menen zich hieraan te
kunnen onttrekken. Een aantal van deze
bedrijven meent geen 'importeur' te zijn,
ondanks het feit dat zij zelf het isolatie-
glas kopen in het buitenland. Er zijn ook
bedrijven die afwachten en 'voorlopig
maar niet afdragen' om zo een concur-
rentievoordeel te behalen.

Veel van deze bedrijven zijn bij ons
bekend en hebben in de loop van de tijd
reeds een bezoek gehad. In de meeste
gevallen heeft dit geleid tot het alsnog
voldoen aan de betalingsverplichting, in
een aantal gevallen echter helaas niet.
VRN zal in de komende maanden deze
bedrijven via een jurist benaderen. 
Er zal nogmaals gewezen worden op de
wettelijke verplichting en het feit dat als
hier niet aan voldaan wordt, er sprake is
van een economisch delict. De gevolgen
zijn voor de overtreders. Onze oproep 
is duidelijk: laat het niet zover komen. 
De regeling is helder, de jurisprudentie is
voorhanden en de kosten zijn hoog.

Ben Evers
Voorzitter
Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Het indienen van een verzoek tot verlenging

betekent in wezen dat er gewoon een com-

pleet nieuwe aanvraag moet worden inge-

diend. Door het Ministerie zijn hiervoor 

uitgebreide richtlijnen en regels vastgesteld.

Ook vindt er een grondige toetsing plaats

van alle aangeleverde informatie. Het voor-

deel van een reeds operationeel systeem

van vlakglasinzameling en recycling is dat 

er veel actuele informatie voorhanden is.

Informatie over hoeveelheden, kwaliteiten

en materiaalhergebruik, maar ook informatie

over de heffing van de verwijderingsbijdrage. 

Erkenning
Door het Ministerie wordt bij een aanvraag

kritisch gekeken naar de toegevoegde

waarde van het systeem. Hoeveel vlakglas-

afval ging voorheen naar de sloop en wordt

nu ingezameld voor recycling? Het opnieuw

erkennen van de regeling (Algemeen

Verbindend Verklaren) voor de periode 

1 september 2004 tot en met 31 december

2007 betekent dan ook een erkenning van

de wijze waarop momenteel de inzameling

en recycling verloopt. 

Geen aanpassingen systeem
In de praktijk zullen er geen aanpassingen

plaatsvinden in de wijze van inzamelen en

recyclen. Iedereen kan met vlakglasafval

naar één van de inzamelpunten en bedrijven

kunnen containers blijven huren voor reno-

vatie- of sloopprojecten. 

Ook op het gebied van de verwijderings-

bijdrage verandert er niets. Producenten

en/of importeurs hebben de verplichting 

af te dragen maar kunnen dit desgewenst

doorberekenen aan hun klanten. 

Deze klanten mogen dat op hun beurt

uiteraard ook doen. In de praktijk blijkt 

dat doorbelasting op grote schaal gebeurt

en dat de betrokken partijen hieraan

gewend zijn geraakt.

Omdat de bestaande regeling voor de verwijderingsbijdrage
zou af lopen op 31 augustus 2004 heeft VRN in het afgelopen
voorjaar een nieuw verzoek ingediend bij het ministerie van
VROM. We kunnen u melden dat dit verzoek is gehonoreerd.

InhoudsopgaveRegeling verwijderings-
bijdrage verlengd
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(Niet)betaling ver-
wijderingsbijdrage

Vlakglas Recycling Nederland 
genomineerd voor GlasAward 2004  

Samen met vijf andere genomineerden zal Vlakglas Recycling Nederland gaan strijden om de

GlasAward 2004. Deze award wordt door een onafhankelijke jury iedere twee jaar uitgereikt

aan een bedrijf dat een bijzondere toepassing heeft gevonden voor vlakglas. De uitreiking zal

plaatsvinden op 11 november a.s. tijdens de Glasstec in Düsseldorf. Wij zien ook deze 

nominatie als een erkenning van het succes van vlakglasinzameling en -recycling.



Wie doet wat?

Maltha Glasrecyclage Bvba
Kaulille

Stephan Tijssen, Joke van Gemert, 
Ingrid Follong

Het merendeel van het ingezamelde vlak-

glasafval wordt afgevoerd naar een vestiging

van Maltha Glasrecyclage in Kaulille (België).

Middels diverse productietechnieken wordt

dit vlakglasafval opgewerkt tot grondstof

voor nieuwe glasproducten. Meer dan 95%

van het vlakglasafval krijgt hierdoor weer 

een nieuwe nuttige bestemming. Stephan is

verantwoordelijk voor de keuring van het

binnenkomende glas en de verdeling van het

glasafval over de productielijnen. Joke en

Ingrid beheren de administratieve kant.

V.l.n.r.: Stephan Tijssen, 
Joke van Gemert en Ingrid Follong

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. 
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In de maand juni is een record gevestigd bij

de inzameling van vlakglasafval. Er is voor

het eerst meer dan 5.000 ton ingezameld.

In de zomervakantie is er uiteraard een

daling zichtbaar, met name in de maand

augustus. De kwaliteit van het ingezamelde

glas blijft redelijk constant, al zien we wel

dat het aandeel 'combinatieglas' nog steeds

blijft toenemen. Dit heeft alles te maken

met de stijging van het aandeel gelaagd glas

in het isolatieglas en de grotere variatie in

toepassingen.

Record inzameling in juni

In het volgende nummer

In de volgende nieuwsbrief van 

januari 2005 vertellen wij u alles

over de recycling van vlakglas.

Nieuwe meldfax

Informatieborden veiligheid

Met de laatste nieuwsbrief (juni 2004) is

een mailing verzonden over informatiebor-

den die door de VRN-inzamelpunten kunnen

worden gebruikt. Het zijn borden die dui-

delijk 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

VRN. Voor mogelijkheden en prijzen kunt

u contact opnemen met Trudy Tuinenburg:

tel. 0182 - 56 78 82.

Per 1 november 2004 gaan wij werken met

een nieuw model 'Meldfax', het formulier

om te melden dat een container vol is en

kan worden gewisseld of afgevoerd.

Binnenkort krijgt iedereen die een container

heeft van VRN, dus de contactpersonen bij

de inzamelpunten en de huurders van vaste

én tijdelijke containers (projecten), een

nieuw faxdocument. Het formulier is een-

voudiger gemaakt en de bij ons bekende

gegevens zijn zoveel mogelijk ingevuld. 

De belangrijkste wijziging betreft het fax-

nummer. Om de administratieve procedure

te versnellen, kunnen de meldfaxen nu

rechtstreeks naar de planning van de trans-

porteur worden gestuurd. Het faxnummer

van de planning staat reeds voorgedrukt op

de meldfax. U wordt middels een gerichte

mailing nader door ons geïnformeerd.


