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Algemeen verbindend verklaring verlengd

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de aanvraag voor een nieuwe 
algemeen verbindend verklaring (avv) voor de afdracht van de recyclingbijdrage 
ondertekend. De avv heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. Door deze verlening 
kunnen we onze brede inzameling en recycling van vlakglasafval handhaven.

De doelstellingen voor de komende jaren zijn een hoogwaardiger hergebruik van 
vlakglasafval en meer vlakglas redden van het bouw- en sloopafval. We zullen ons netwerk 
verder uitbreiden, onder andere op de gemeentelijke afvalbrengstations en bij 
renovatieprojecten. Door de drempel van de bereikbaarheid te verlagen wordt het 
makkelijker om vlakglas gescheiden in te zamelen.

De producenten en importeurs van vlakglas in Nederland zijn blij met deze nieuwe avv. Het 
betekent een erkenning van een goed functionerend systeem van 
producentenverantwoordelijkheid.

Wilt u ook deelnemer worden aan het inzamelsysteem? Klik op  of neem 
contact op met Vlakglas Recycling Nederland .

De tekst van het besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

ORCIV

U zult zich wel afvragen; wat is ORCIV? ORCIV staat voor Onafhankelijk Register Certificatie 
Inzamelpunt VRN. 

Als stichting hecht Vlakglas Recycling Nederland veel waarde aan duurzaamheid. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt voor veel bedrijven steeds 
belangrijker. Middels ORCIV kan een bedrijf aantonen dat het participeert in het duurzame 
afvalbeheersysteem van Vlakglas Recycling Nederland en dat het goed bezig is met 
(vlakglas)afvalbeheer.

Vlakglas Recycling Nederland wil hiermee garanderen dat een gecertificeerd inzamelpunt 
ervoor zorgt dat bezoekers en medewerkers van dit inzamelpunt het aangeleverde 
vlakglasafval veilig storten en de kwaliteit van het vlakglasafval voldoet aan de gestelde 
normen.

Wij bieden al onze openbare inzamelpunten de mogelijkheid om het bedrijf te laten 
certificeren. Deelname is uiteraard op vrijwillige basis. 

Meer weten? Bel ORCIV, telefoon 035-542 7400 of e-mail ORCIV@hbb.nl. 

Glas hoort niet bij bouw- en sloopafval 

Sinds 2014 is in het Bouwbesluit de verplichting 
opgenomen dat vlakglas, al dan niet met kozijn, bij 
het slopen gescheiden moet worden. De regeling 
geldt voor hoeveelheden groter dan 1 m3. 
Voor de vlakglasrecycling is dit een positieve 
wending. Door de aanpassing van Bouwbesluit 
2012 kan voorkomen worden dat vlakglasafval uit 
bijvoorbeeld sloop- en renovatieprojecten samen 
met ander bouwafval gestort wordt.

Maar helaas komen we nog regelmatig tegen hoe 
het niet moet.....
   

Nieuwe collega Vlakglas Recycling 
Nederland; 
Mirjam van den Berg-Geers stelt zich voor 

bijgaande link



 

Mirjam: "De glasbranche is helemaal nieuw voor mij, maar de 
bouwsector an sich is mij niet onbekend. Mijn vader had een 
aannemersbedrijf aan huis en we speelden altijd tussen de 
bouwmaterialen. 

Cijfers zijn mijn passie; ik vind het leuk om te zorgen dat 
rapportages kloppen en netjes worden gepresenteerd. 
Vlakglas is een organisatie die als een familiebedrijf voelt, 
vanaf dag 1 voel ik mij onderdeel van deze familie die zijn 
steentje (glaasje) bijdraagt aan een beter milieu.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het maken van kwartaal- en 
jaarrapportages, het controleren van facturen en de 
ondersteuning van de administratie. Ik ben op dinsdag en 
donderdag bij Vlakglas Recycling Nederland aan het werk."

Vlakglas Recycling Nederland draagt steentje bij aan 

Zaterdag 25 juni 2016 houdt RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) een open dag bij 
recyclingstation De Schans in Soest. Dit milieupark is  sinds 2015 inzamelpunt van Vlakglas 
Recycling Nederland.

Naast diverse activiteiten is er een informatiemarkt waar afvalinzamelaars en -verwerkers 
laten zien hoe je de verschillende soorten grondstoffen het beste kunt scheiden en wat er 
daarna mee gebeurt. Bezoekers kunnen daarbij vragen stellen aan experts. Ook wij zullen 
aanwezig zijn met een informatiestand en -materiaal. 

Agenda

Messe Dusseldorf GmbH
20 t/m 23 september 2016

Evenementenhal Hardenberg
11 t/m 13 oktober 2016

Evenementenhal Gorinchem
25 t/m 27 oktober 2016

n
Evenementenhal Gorinchem
8 t/m 10 november 2016
                  

 

Zilverstraat 69, Zoetermeer| Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer | 088 - 567 88 20 | 
info@vlakglasrecycling.nl 

open dag Soest

Glasstec

S.G.A. Vakdagen

Recycling 2016

S.G.A. Vakdage

Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, 
vragen die u naar deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. Klik  om uit te schrijven. hier


