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Sectorplan 38 Gescheiden ingezameld vlakglas 
 

I Afbakening 
 
Gescheiden ingezameld vlakglas komt in hoofdzaak vrij in de woning- en utiliteitsbouw. Niet-
gescheiden ingezameld vlakglas komt in het algemeen terecht in (rest)fracties van bouw- en 
sloopafval.  
 
Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat afvalstoffen die overeenkomsten vertonen 
met de afvalstoffen in dit sectorplan, maar niet vallen onder dit sectorplan. 
 
Voor deze afvalstoffen zie… 

Gemengd bouw- en sloopafval en 
gemengde sorteerfracties 

Sectorplan 28: Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde 
fracties 

Verpakkingsglas Sectorplan 41: Verpakkingen algemeen 

II Minimumstandaard voor verwerking  
 
De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld vlakglas is nuttige 
toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. 
 

III In- en uitvoer 
 
Voor vlakglas dat als Groene lijst-afvalstof kan worden aangemerkt, is de procedure voor 
(voorlopige) nuttige toepassing beschreven in paragraaf 12.3 #link# van het beleidskader. 
 
Voor in- en uitvoer voor (voorlopige) verwijdering, en die gevallen waarin voor (voorlopige) nuttige 
toepassing sprake is van de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en 
toestemming, zijn het toetsingskader, de bezwaargronden en de bijbehorende procedures 
opgenomen in hoofdstuk 'Toetsingskader in- en uitvoer' #link# van het beleidskader. De 
uitwerking voor vlakglas is: 
 
(Voorlopige) verwijdering
Uitvoer voor storten is op basis van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. 
 
Invoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging en/of nationale wettelijke bepalingen 
in beginsel niet toegestaan.  
 
(Voorlopige) nuttige toepassing
Uitvoer voor (voorlopige) nuttige toepassing is in beginsel toegestaan, tenzij uiteindelijk zoveel van 
de overgebrachte afvalstof wordt gestort dat de mate van nuttige toepassing de overbrenging niet 
rechtvaardigt. Voor vlakglas geldt dat iedere mate van storten in beginsel te hoog is om de 
overbrenging te rechtvaardigen omdat nuttige toepassing mogelijk is. 
 
Invoer voor (voorlopige) nuttige toepassing is in beginsel toegestaan, wanneer de verwerking in 
overeenstemming is met de Nederlandse minimumstandaard. 
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IV Achtergrond afbakening en omvang van de stroom 
 
Algemene aspecten
Vlakglas kan gescheiden worden ingezameld via aparte inzamellocaties en –middelen. Gescheiden 
ingezameld vlakglas kent grofweg de volgende onderverdeling: schoon glas, combinatieglas, 
spiegelglas en vervuild vlakglas. 
 
De algemene verwerkingsmethode voor gescheiden ingezameld vlakglas afkomstig uit de woning- 
en utiliteitsbouw bestaat uit sorteren en afscheiden van verontreinigingen. Uit het bouw- en 
sloopafval is vlakglas alleen met voorsorteren te scheiden. Door de breekbaarheid van vlakglas zijn 
er geen grote delen meer te verwachten wanneer het na de eerste bewerkingen van integraal 
ingezameld bouw- en sloopafval op de leesband terecht komt. Deze kleine deeltjes komen in de 
puinfractie terecht. Het vlakglas dat niet apart wordt afgegeven komt in het algemeen terecht in 
(rest)fracties van bouw- en sloopafval. Zie hiervoor sectorplan 28 (gemengd bouw- en sloopafval 
en gemengde fracties). 
 
De Stichting Vlakglas Recycling Nederland organiseert de gescheiden inzameling. De stichting 
gebruikt reguliere inzamelpunten en regionale overslagstations waar kleinere hoeveelheden 
vlakglas en losse ruiten kosteloos kunnen worden achtergelaten én op- en overslagpunten voor het 
afgeven tegen betaling van containerladingen en grote hoeveelheden vlakglas. 
 
Het sorteren van het gescheiden ingezamelde vlakglas gebeurt op verschillende aspecten: 
• De kwaliteit en materiaaleigenschappen, die samenhangen met de verschillende toepassingen 

van vlakglas is gebruikt, bijvoorbeeld enkel glas en gelaagd glas.  
• De kleur. 
• De mate van verontreiniging. Doordat glas hard en glad is, is het op zich goed te reinigen. 

Kitresten leveren de grootste problemen op omdat zij vastplakken aan het glas. De kleine 
verontreinigingen die achterblijven vermengen zich bij verwerken (smelten) met het 
glasmateriaal waardoor er een grondstof van een mindere kwaliteit ontstaat. Incidenteel 
kunnen verontreinigingen met bijvoorbeeld folie, metaal of puin zodanig zijn dat het 
gescheiden ingezamelde vlakglas niet geschikt is voor recycling. 

 
Omvang afvalstof
De productie aan gescheiden ingezameld vlakglas in de afvalfase in Nederland bedraagt ongeveer 
70 kton (situatie 2006). 
 
Euralcodes
Voor de feitelijke afbakening is paragraaf I van het sectorplan bepalend. De in onderstaand 
overzicht genoemde Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte 
van dit sectorplan. Deze opsomming is indicatief. Wanneer aard en/of herkomst van een afvalstof 
in overeenstemming zijn met paragraaf I van het sectorplan, is niet van belang of de voor de 
afvalstof gehanteerde Euralcode al dan niet in dit sectorplan of in andere sectorplannen wordt 
genoemd.  
 
Indicatief overzicht van Euralcodes 
170202, 170204, 191205, 200102 

Monitoring
De monitoring van gescheiden ingezameld vlakglas vindt jaarlijks plaats op basis van meldingen 
aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, in combinatie met informatie verkregen via de Stichting 
Vlakglas Recycling. SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer rapporteert jaarlijks over de monitoring 
en de resultaten #link#. 
 

V Overwegingen bij de minimumstandaard 
 
BREF
Bij het vaststellen van de minimumstandaard voor gescheiden ingezameld vlakglas zijn de in het 
kader van de IPPC-richtlijn #link# opgestelde 'BBT-referentiedocumenten (BREFs)' betrokken. 
Deze documenten zijn in de Regeling aanwijzing BBT-documenten #link# aangewezen als 
documenten waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de BBT. Voor 
gescheiden ingezameld vlakglas zijn geen als BBT aangemerkte bepalingen gevonden over de wijze 
waarop deze afvalstof verwerkt moet worden. De IPPC-richtlijn en daarop gebaseerde BREF’s 
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hebben dan ook geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van bepaalde methoden van verwerking 
zoals deze in de minimumstandaard wordt vastgelegd. 
 
Hoogwaardigheid van verwerking
De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld vlakglas sluit aan bij het streven naar het 
sluiten van kringlopen en het nuttig toepassen van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke 
wijze en met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit (zie ook het hoofdstuk 'Ketengericht afvalbeleid' 
#link# van het beleidskader). Verwerking van gescheiden ingezameld vlakglas volgens de 
minimumstandaard vermindert het gebruik van primaire grondstoffen, zonder dat bewerkingen van 
de reststoffen nodig zijn die grote negatieve gevolgen voor het milieu hebben. De 
minimumstandaard is daarom milieuhygiënisch gezien gewenst.  
 
Relatie tot de praktijk in Nederland / uitvoerbaarheid / bedrijfszekerheid
De minimumstandaard sluit aan bij een bestaande wijze van verwerking en is daarmee uitvoerbaar 
en bedrijfszeker. 
 
Relatie minimumstandaard en gebruikelijke verwerking in het buitenland
Het niveau van verwerking dat in de minimumstandaard is vastgelegd komt overeen met de 
gangbare wijze van verwerking in het buitenland. De minimumstandaard leidt daarom niet tot een 
ongelijk speelveld tussen Nederland en de omringende landen. 
 
Kosteneffectiviteit
Verwerken van gescheiden ingezameld vlakglas volgens de minimumstandaard is algemeen 
aanvaard als haalbaar en kosteneffectief. 

 
Specifieke aspecten / ontwikkelingen
In vergelijking tot LAP1 is de minimumstandaard niet gewijzigd. 
 

VI Beleid en regelgeving 
 

De Wet milieubeheer bevat in titel 15.10 dat de minister van VROM de mogelijkheid een 
overeenkomst tot het afdragen van een afvalbeheersbijdrage algemeen verbindend verklaard 
(avv). Producenten en importeurs kunnen de minister verzoeken dat te doen. Van deze 
mogelijkheid wordt door het bedrijfsleven gebruik gemaakt ter financiering van al dan niet 
vrijwillige initiatieven van producentenverantwoordelijkheid.  
 
Op initiatief van glasproducenten en glashandelaren is op vrijwillige basis in Nederland een 
systeem opgezet voor het structureel en verantwoord inzamelen en recyclen van vlakglasafval. De 
uitvoering ligt sinds 1 januari 2003 in handen van de Stichting Vlakglas Recycling Nederland. De 
stichting coördineert alle activiteiten die erop gericht zijn om op een efficiënte en milieuvriendelijke 
wijze afgedankt vlakglas tegen zo laag mogelijke kosten in te zamelen en te verwerken. De 
stichting is een initiatief van importeurs en producenten van glas en richt zich op glashandelaren, 
glasbewerkers, glaszetters, schilders, aannemers,  slopers en recyclingbedrijven.  
 
Het systeem van inzameling en hergebruik wordt bekostigd door de verwijderingsbijdrage die de 
Stichting met toestemming van het ministerie van VROM heft op isolerend dubbelglas. Iedere 
producent of importeur die isolerend dubbelglas op de Nederlandse markt brengt, is door de 
Algemeen Verbindend Verklaring verplicht vanaf 1 januari 2003 een verwijderingsbijdrage per m² 
af te dragen aan de Stichting. 
 

VII Achtergronden bij in- en uitvoer 
 
Indeling op basis van Groene lijst van afvalstoffen 
Hieronder is een indicatief overzicht gegeven van codes van de Groene lijst van afvalstoffen 
(bijlage III van Verordening (EG) 1013/2006 #link#) die voor afvalstoffen van dit sectorplan aan 
de orde kunnen zijn.  
 
Als een code van de Groene lijst van afvalstoffen van toepassing is, hoeft voor de overbrenging van 
die afvalstoffen de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming niet te 
worden gevolgd, mits de afvalstoffen worden overgebracht: 
- voor nuttige toepassing, én  
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- tussen landen die partij zijn bij het OESO-besluit #link#, óf 
- naar een niet-OESO-land dat op grond van Verordening (EG) 1418/2007 #link# of Verordening 

(EG) 740/2008 #link# heeft aangegeven deze afvalstoffen te willen ontvangen zonder 
voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming. 

Bij de overbrenging moet wel informatie aanwezig zijn als bedoeld in artikel 18 van Verordening 
(EG) 1013/2006 (een ingevuld formulier uit bijlage VII). De procedure is beschreven in hoofdstuk 
'Toetsingskader in- en uitvoer' #link# van het beleidskader. 
 
Als in Verordening (EG) 1418/2007 of Verordening (EG) 740/2008 voor de overbrenging van 
afvalstoffen van de Groene lijst is aangegeven dat voor de overbrenging van die afvalstoffen de 
procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming moet worden gevolgd, dan 
is deze procedure vereist. De procedure is beschreven in hoofdstuk 'Toetsingskader in- en uitvoer' 
#link# van het beleidskader. 
 
Indicatief overzicht van codes op basis van de Groene lijst 

Codes op basis van Bijlage IX van het Verdrag 
van Bazel 

B2020 

Vermeld de code van de Groene lijst altijd bij kennisgevingen. 
 

VIII Verdere informatie 
 
Stichting Vlakglas Recycling Nederland: www.vlakglasrecycling.nl 


