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Workshops rondom Glasplein S.G.A. Vakdagen           

Donderdag 13 november organiseert GBO rondom het Glasplein op de S.G.A. 

Vakdagen Gorinchem een aantal activiteiten die interessant zijn voor de glasbranche. 

Zo worden er drie workshops georganiseerd:  
 

13.00 - 13.45 uur - Chris Bruijnes, Meer Met Minder  

Chris Bruijnes is directeur van Meer Met Minder, een stichting die de uitvoering 

van het Meer Met Minder-programma uitvoert. Dit programma is opgezet in 2008 

met de energie-, bouw- en installatiesector, de rijksoverheid en de 

woningcorporaties. Het doel van het programma is om jaarlijks 300.000 woningen 

in Nederland energetisch te verbeteren. In zijn presentatie zal Chris Bruijnes 

ingaan op een recent gelanceerd initiatief onder de naam: "Kleur uw Gemeente 

Groen". Dit wordt uitgevoerd door Bouwend Nederland, Uneto-VNI, de Natuur & 

Milieufederaties, de Rabobank, stichting Energieke Regio, Bouwgarant, Duurzame 

Energiekoepel en Meer Met Minder. "Kleur uw Gemeente Groen" wordt 

gestimuleerd vanuit het Energieakkoord.  
 

14.15 - 15.00 uur - Guido Slokkers, Dutch Green Building Council (DGBC)  

Uitleg over de organisatie, wat de toegevoegde waarde is voor de glasbranche en 

een methodiek om (school)gebouwen duurzamer te labelen door middel van een 

certificeringssysteem.  
 

15.30 - 15.50 uur - Kevin Jansen, Connekt  

Toelichting Lean and Green, een stimuleringsprogramma voor bedrijven en 

overheid, uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar 

een hoger duurzaamheidsniveau door maatregelen te nemen die enerzijds 

kostenbesparingen opleveren en anderzijds gelijktijdig de milieubelasting 

reduceren. Doelstelling voor de participerende bedrijven is om binnen een periode 

van vijf jaar een CO2-reductie van minimaal 20% op het gebied van logistiek en 

mobiliteit te bewerkstelligen.  
 

U kunt zich voor deze workshops inschrijven via de e-mail 

gbo@glasbrancheorganisatie.nl  
 

Vlakglas Recycling Nederland is op het Glasplein aanwezig met een eigen 

informatiestand (nummer 117). Bezoek onze stand op 11, 12 of 13 november in 

Gorinchem.  
 

 

Glasstec 2014 

De Glasstec wordt iedere twee jaar georganiseerd in Düsseldorf. Dit jaar vindt de 
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beurs plaats van 21 tot en met 24 oktober. Deze beurs is bij uitstek dé 

ontmoetingsplaats voor iedereen die iets te maken heeft met vlakglas.  

Dit jaar is er voor recycling een speciale plek op de Glasstec. Vlakglas Recycling 

Nederland mag dan ook niet ontbreken. U vindt ons op stand 10F034.  
 

 
                       

 
Koopt u isolatieglas bij een buitenlandse leverancier? Denk aan de 

afdracht van de verwijderingsbijdrage!              

In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat het niet altijd even duidelijk is 

wanneer er verwijderingsbijdrage moet worden afgedragen.  

Iedere importeur of producent van isolatieglas is verplicht om de 

verwijderingsbijdrage van 0,50 € per vierkante meter isolatieglas af te dragen.  

Op onze website staat een stroomschema waarmee u direct kunt bepalen of u zich 

moet aanmelden voor de afdracht van de verwijderingsbijdrage.  
 
 

Let op:  

Ook als u sporadisch isolatieglas van een 

buitenlandse leverancier koopt, bent u voor dit glas 

importeur en dient u zich aan te melden voor de 

afdracht van de verwijderingsbijdrage. Dit geldt ook 

in geval u kozijnen of gevelelementen koopt voorzien 

van isolatieglas van een buitenlandse leverancier.  
 
 
 

Heeft u vragen over de verwijderingsbijdrage? Bel ons: 088-5678820, Liana van 

der Sluijs of kijk op de website.  
 

 
Recyclemanager vernieuwd  

De Recyclemanager is een gratis app en website waar u 

alles kunt lezen over afval scheiden. Denk aan: in welke 

afvalbak hoort welk afval? Waar staat de dichtstbijzijnde 

afvalbak? En wanneer wordt het afval opgehaald?  

 

De Recyclemanager is een unieke samenwerking van 

gemeenten en veertien organisaties die verantwoordelijk 

zijn voor de inzameling en verwerking van afval. Vlakglas 

Recycling Nederland is een van die organisaties.  

De Recyclemanager is gratis te downloaden in de Apple App 

Store en de Google Play Store. Geen smartphone? Ga dan 

naar de Recyclemanagervoor meer informatie.  
 

In september is de Recyclemanager 2.0 opgeleverd die 

een aantal belangrijke vernieuwingen en verbeteringen 
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bevat. Voor gemeenten is een testomgeving gemaakt, waarin ze hun bestanden 

eerst kunnen testen voor ze online komen. Het uploaden van bestanden is 

vergemakkelijkt. Ook de apps zijn herzien. De functies Recyclewijzer en 

Locatiezoeker zijn geïntegreerd en intuïtiever gemaakt. Er zijn meer 

mogelijkheden voor gemeenten om te linken naar de gemeentewebsite en een 

algemeen telefoonnummer te vermelden. De iconen op de kaart worden 

duidelijker getoond. Ook is er een tutorial voor nieuwe gebruikers die de 

kernfuncties uitlegt en is de zoekmachine verbeterd. 
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