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ORCIV
Prins Glas BV, Vlissingen heeft het ORCIV certificaat ontvangen.
ORCIV staat voor Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN. 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.

Wie lust er taart?
Een inzamelpunt ziet op het aangevraagde
overzicht in Extranet, naast het ingezameld tonnage, een
gekleurd gezichtje. Dit gezichtje geeft de vulgraad van de
container weer. Is deze groen dan is de vulgraad van de
container prima. Een oranje gezichtje betekent dat de
vulgraad beter kan. Krijgt de lading echter een rood
gezichtje, dan is de vulgraad te laag en vragen wij u toe
te zien op een juiste belading.
Wij zetten regelmatig een inzamelpunt in het zonnetje die
een prima vulgraad van de container liet zien. Deze keer is
dat Versteeg Glas BV, Hengelo. Cor Wittekoek heeft aan
Hugo Biemans en collega's een heerlijke Vlakglas Recycling
Nederland taart overhandigd. Goed bezig en gefeliciteerd!
Een optimale vulgraad draagt bij aan een beter milieu.
Een te volle container mag en kan niet vervoerd worden
waardoor de transporteur nog een keertje terug moet
komen. Een te lege container betekent vaker rijden
dan noodzakelijk. Beiden leveren onnodig transport op en
dus een belasting voor het milieu. Let goed op uw vulgraad en wellicht bent u de volgende
die zo’n heerlijke taart in ontvangst kan nemen….

Levertijd containers
We zien dat de economie verder aantrekt en er meer sloop- en renovatieprojecten
ontstaan waar vlakglasafval vrijkomt. Ook de glas(verwerkende) bedrijven hebben het erg
druk. Maar deze drukte heeft een keerzijde... De vraag naar containers om het oude
vlakglas mee af te kunnen voeren neemt flink toe. Zo snel soms dat we de vraag naar
containers niet altijd even accuraat kunnen beantwoorden. We proberen overal vandaan
(oude, geleende en nieuwe) containers te regelen. Maar soms wijkt ons antwoord af van
hetgeen u vraagt. Houdt daarom bij de aanvraag van een container rekening met langere
levertijden. Deze levertijden kunnen zelfs oplopen tot drie weken.
Dit trekt ook een wissel op het transport; het kan zijn dat uw wissel niet zo snel wordt
uitgevoerd als u van ons gewoon bent. Wij blijven ons uiterste best doen om zo snel
mogelijk uw verzoek uit te voeren.
En om te kunnen blijven voldoen aan de grote vraag, verzoeken wij u ook de containers die
niet (meer) gebruikt worden zo snel mogelijk af te laten voeren. Zo kunnen wij u en uw
concullega weer tevreden stellen bij een volgend project. Bedankt!
Verspreid over heel Nederland zijn er ruim 300 inzamel- en op- en overslagpunten , waar u
gratis uw vlakglasafval kunt storten. Er is er altijd wel één bij u in de buurt.

Schotland geinteresseerd in ons inzamelsysteem
Eind oktober heeft Zero Waste Scotland een bijeenkomst in Hamilton (Schotland)

georganiseerd. Met als thema “Subsidies voor het oprichten van een vlakglas
inzamelsysteem en het ondersteunen van innovaties in Schotland”.
Omdat ons inzamelsysteem als een best practice
in Europa wordt gezien, werden we een paar
maanden terug benaderd met de vraag of wij
tijdens deze bijeenkomst een presentatie wilden
geven. Vlakglas Recycling Nederland ziet het als
haar verantwoordelijkheid om de kennis te delen
over de totstandkoming van het inzamelsysteem.
Cor Wittekoek en Louise Soares hebben in
Schotland dan ook gesproken over de
geschiedenis van Vlakglas Recycling Nederland;
vanaf de oprichting (hoe, wat, waarom), tot aan
het huidige inzamelsysteem. Daarnaast is er
informatie gegeven over projecten zoals Flat to
Flat waar wij als partner bij betrokken zijn.
Zero Waste Scotland werkt in opdracht van de Schotse overheid en ondersteunt onder
andere het MKB bij het opzetten van projecten met betrekking tot duurzame initiatieven.

Volop beleving GlaspleinS.G.A. Vakdagen
Op de S.G.A. (Schilder Glas en Afbouw) Vakdagen wordt ook dit jaar weer een
spraakmakend Glasplein georganiseerd in samenwerking met Bouwend Nederland,
Vakgroep GBO. Glasfabrikanten- en leveranciers bundelen hun krachten met een
gezamenlijke doel om door middel van stands, workshops en demonstraties informatie te
geven over de glasbranche en haar rol in de circulaire economie. Ook wij zijn van de partij.
Bezoek ons op 7, 8 of 9 november in Gorinchem, stand 135.
Wat kunt u verwachten?
Sinds kort hebben we een (mini) recyclinglijn. U
ziet hoe de vlakglasschreven na inzameling
worden verwerkt en geschikt gemaakt voor
hergebruik.
Daarnaast dagen wij u uit. Op het Glasplein staat
een kooiaapbak gevuld met vlakglasscherven.
Raad hoeveel vlakglas er in zit en maak kans op
een dinerbon. Tijdens S.G.A. Hardenberg is met
slechts 20 kilo verschil (1.890 kilo) het gewicht van
de kooiaapbak (1.910 kilo) geraden. Thomas Klaseboer, gefeliciteerd! De dinerbon wordt je
toegestuurd.
Louise Soares geeft een workshop over het Flat to Flat-project:
Een bijdrage aan de circulaire economie - Vlakglas Recycling Nederland.
En, last but not least, wij zijn genomineerd voor de Innovation Award . Vlakglas
Recycling Nederland en UpcyGran onderzoeken of vervuilde pvb folie, afkomstig uit gelaagd
glas, geschikt gemaakt kan worden om producten te produceren die gebruikt kunnen
worden in de bouw. Een klein gedeelte van de pvb folie die vrij komt (de meest zuivere)
wordt al door recyclers verwerkt naar verschillende toepassingen, zoals backing van
vloerbedekking. Maar vervuilde pvb folie wordt nog steeds gestort. En dat is zonde, pvb
folie is, net als glas, 100% recyclebaar.
Stem op ons!

Teruggave recyclingbijdrage export isolatieglas
De verplichting voor de recyclingbijdrage rust op glas dat uiteindelijk in Nederland afval
wordt. Recyclingbijdrage terugvorderen kan wanneer het betreffende glas vanuit Nederland
geëxporteerd wordt. Voor teruggave van de recyclingbijdrage kan alleen de afdracht
plichtige partij, oftewel de importeur of producent van het glas, een verzoek indienen bij de
OAV (Onafhankelijke Administratie Vlakglas). U moet wel bewijzen dat de recyclingbijdrage
op het glas door de importeur of producent is betaald (bijvoorbeeld middels een kopie
factuur) en dit glas daadwerkelijk is geëxporteerd (bijvoorbeeld middels een kopie
vrachtbrief). U ontvangt een opgaveformulier waarmee u een negatieve opgave kunt
indienen die als creditfactuur geldt. Na goedkeuring door de OAV wordt het bedrag aan u
overgemaakt.

Zilverstraat 69 Zoetermeer | Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer | 088-5678820 |
info@vlakglasrecycling.nl
Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox,
vragen die u naar deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. Klik hier om uit te schrijven.

