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Sectorplan 38 Gescheiden ingezameld/afgegeven vlakglas 
 

I   Afbakening 
 
De volgende afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan: 
 

Afvalstoffen Toelichting 

Gescheiden ingezameld vlakglas Vlakglas komt in hoofdzaak als afvalstof vrij in de woning- en 
utiliteitsbouw en bij sloop- en renovatiewerkzaamheden. Daarnaast 
wordt vlakglas ook gescheiden ingezameld bij de milieustraat.  

Gescheiden gehouden en gescheiden 
afgegeven vlakglas 

 

In paragraaf IV is een nadere toelichting opgenomen op de afbakening, alsook een overzicht van 
afvalstoffen die overeenkomsten vertonen met de afvalstoffen van dit sectorplan, maar vallen 
onder andere delen van het LAP. 
 

II  Minimumstandaard 

Minimumstandaard voor vergunningverlening 
 

Afvalstoffen / deelstroom Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden) 

Gescheiden ingezameld, dan wel 
gescheiden afgegeven vlakglas 

Recycling van de gehele glasfractie 

 

Zie paragraaf V voor toelichting op de minimumstandaard. 
 

III  Grensoverschrijdend transport 
 
Het toetsingskader, de bezwaargronden en de bijbehorende procedures voor overbrenging vanuit 
of naar Nederland zijn opgenomen in het hoofdstuk B.13 ‘Grensoverschrijdend transport van 

afvalstoffen' van het beleidskader. 
 
In bijlage F.10 is een gedetailleerde beslisboom opgenomen t.b.v. het vaststellen of overbrenging 
t.b.v. een bepaalde verwerking op basis van hoofdstuk B.13 kan worden toegestaan. De uitwerking 
voor dit sectorplan is hieronder gegeven. Deze uitwerking geldt: 
 voor overbrenging binnen de Europese Unie, en 

 voor invoer van buiten de Europese Unie en uitvoer naar buiten de Europese Unie, tenzij 

– uit hoofdstuk B.13, § B.13.2.2 van het beleidskader iets anders volgt en/of 
– toetsing aan verordening 1013/2006/EG (EVOA) al direct leidt tot bezwaar (bijvoorbeeld op 

basis van art. 36 van de verordening). 

Overbrenging vanuit Nederland: 
 

Overbrenging vanuit NL: In beginsel 
toegestaan? 

Toelichting, voorwaarden of uitzondering 

 

(voorlopige) nuttige toepassing: 

t.b.v. voorbereiding voor 
hergebruik 

Ja Tenzij uiteindelijk zoveel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort 
of anderszins verwijderd dat de mate van (voorbereiding voor) 
hergebruik de overbrenging niet rechtvaardigt (zie het beleidskader 

hoofdstuk B.13, § B.13.5.2). Voor vlakglas geldt dat elke mate van 
storten te veel is. 

t.b.v. recycling; of, 
t.b.v. voorlopige nuttige 
toepassing gevolgd door 
recycling 

Ja Tenzij uiteindelijk zoveel van de overgebrachte afvalstof wordt gestort 
of anderszins verwijderd dat de mate van recycling de overbrenging 
niet rechtvaardigt (zie het beleidskader hoofdstuk B.13, § B.13.5.2) 
en/of tenzij de mate van recycling lager is dan gangbaar is bij 
verwerking van de afvalstof in Nederland. Voor vlakglas geldt dat elke 
mate van storten te veel is. 

http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-10/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b13/
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t.b.v. andere nuttige 

toepassing 

Nee Omdat recycling mogelijk is 

(voorlopige) verwijdering: 

t.b.v. verbranden Nee Omdat recycling mogelijk is. 

t.b.v. andere vormen 
van (voorlopige) 
verwijdering1 dan 
verbranden of storten 

t.b.v. storten Nee Op grond van nationale zelfverzorging én omdat recycling mogelijk is. 

Overbrenging naar Nederland: 
 

Overbrenging naar NL: In beginsel 
toegestaan? 

Toelichting, voorwaarde of uitzondering 

 

(voorlopige) nuttige toepassing 

t.b.v. voorbereiden voor 
hergebruik 

Ja Indien er geen (wettelijke) belemmeringen voor het (voorbereiden 
voor) hergebruik zijn. 

t.b.v. recycling Ja -- 

t.b.v. andere nuttige 
toepassing 

Nee Omdat recycling mogelijk is. 

(voorlopige) Verwijdering 

t.b.v. verbranden Nee Omdat recycling mogelijk is. 

t.b.v. andere vormen 

van (voorlopige) 
verwijdering dan 
verbranden of storten 

t.b.v. storten Nee Op grond van nationale zelfverzorging en/of op grond van nationale 
wettelijke bepalingen en/of omdat recycling mogelijk is. 

 
 
 
 

                                                
1  Dit betreft alle verwijderingshandelingen anders dan D1 en D10 uit de bijlage I KRA, alsook 

verwijderingshandelingen niet genoemd in de KRA. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
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IV  Overwegingen bij de afbakening 
 
Dit sectorplan omvat uitsluitend gescheiden ingezameld, dan wel gescheiden gehouden en 
gescheiden afgegeven vlakglas. Hieronder valt ook glas in compleet (met glas en al) 

gedemonteerde kozijnen. 
 
Het vlakglas dat niet apart wordt afgegeven komt in het algemeen terecht in (rest)fracties van 
bouw- en sloopafval en valt niet onder de reikwijdte van dit sectorplan. Zie hiervoor sectorplan 28 
(gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties). 

Vergelijkbare, maar niet onder dit sectorplan vallende afvalstoffen 

Onderstaand – niet limitatief bedoeld – overzicht geeft afvalstoffen weer die vergelijkbaar zijn met 
de afvalstoffen uit dit sectorplan maar niet onder de reikwijdte van dit sectorplan vallen:  
 

Afvalstoffen Toelichting of verwijzing 

Gemengd bouw- en sloopafval alsook gemengde 
sorteerfracties uit de bewerking van bouw- en sloopafval, 
daarmee in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval, 

daarmee in samenstelling vergelijkbaar (grof) huishoudelijk 
restafval en het bij particulieren vrijkomende 
(ongesorteerd) verbouwingsafval 

Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval) 

Verpakkingsglas Zie SP41 (Verpakkingen algemeen) 

Vlakglas wat niet apart wordt afgegeven Zie SP28 (Gemengd bouw- en sloopafval) 

Europese End-of-Waste verordening 

De Europese Commissie kan criteria ontwikkelen om bepaalde afvalstoffen niet langer als een 
afvalstof aan te merken. De Kaderrichtlijn afvalstoffen vermeldt voorwaarden daarvoor.  Voor de 
volgende afvalstof (relevant voor dit sectorplan) is inmiddels een Europese Verordening van kracht 

waarin criteria zijn vastgesteld die bepalen wanneer deze niet langer als afval wordt aangemerkt: 
 Kringloopglas: Verordening (EU) Nr. 1179/2012 van 10 december 2012. 
 

Vlakglas kan, afhankelijk van de beoogde toepassing, onder de reikwijdte van de verordening voor 
Kringloopglas vallen. Partijen vlakglas die voldoen aan de genoemde verordening, en voorzien zijn 
van een daarop gebaseerde conformiteitsverklaring, zijn geen afvalstof meer en vallen dus niet 
(meer) onder dit sectorplan. 

Euralcodes in relatie tot dit sectorplan 
De volgende Euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder de reikwijdte van dit 

sectorplan: 101112; 170202; 170204; 191205; 200102. 
 
Deze opsomming is indicatief. Euralcodes kunnen namelijk relevant zijn voor meerdere 
sectorplannen. Voor de feitelijke afbakening van wat onder dit sectorplan valt, is paragraaf I van 

het sectorplan bepalend en niet deze opsomming van Euralcodes (zie ook hoofdstuk D.5 Omgaan 
met Eural, van het beleidskader). 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) 
Ten tijde van het schrijven van deze toelichting op het sectorplan is er een regeling voor 
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van toepassing op vlakglas. Regelingen voor UPV 
hebben tot doel ervoor te zorgen dat degene die bepaalde stoffen, mengsels of producten in de 
handel brengt geheel of gedeeltelijk de financiële of organisatorische verantwoordelijkheid draagt 
voor het afvalbeheer van die stoffen, mengsels of producten. Belangrijke onderdelen van dit 

afvalbeheer zijn: de mate en manier van inzamelen en die van de verwerking van de afvalstoffen. 
Een regeling voor UPV kan de vorm hebben van een ministeriële regeling of een besluit. Daarnaast 
kan het een besluit tot algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een 
afvalbeheerbijdrage zijn. Deze verschillende vormen van regelingen voor UPV kunnen naast elkaar 
bestaan en dus relevant zijn voor één productstroom en de daaruit voortkomende afvalstoffen. Zie 
voor verdere uitleg hoofdstuk A.5, paragraaf A.5.5.3. van het beleidskader. Op 

www.afvalcirculair.nl > Onderwerpen > Producentenverantwoordelijkheid kan worden nagekeken of 

UPV voor deze afvalstof op dit moment geldt. 
 
 

http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/gemengd-bsa/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/gemengd-bsa/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/verpakkingen/
http://www.lap3.nl/sectorplannen/sectorplannen/gemengd-bsa/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32012R1179
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d5-omgaan-eural/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-a-algemeen/a5-beschikbaar/
http://www.afvalcirculair.nl/
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V  Toelichting en specifieke aandachtspunten bij dit sectorplan 
 
Het beleidskader is de basis voor het afvalbeheer en beleidsuitvoering. Dit sectorplan geeft de 
specifieke invulling van de onderdelen ‘minimumstandaard’ en ‘grensoverschrijdend transport’ voor 
de in de afbakening genoemde afvalstoffen. Waar dit sectorplan afwijkt van het beleidskader is het 
sectorplan leidend. Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij afvalbeheer ook kennis 

neemt van het beleidskader.  
 
Specifiek voor de praktijk van vergunningverlening zijn de volgende hoofdstukken van het 
beleidskader in het bijzonder van belang: 
 Wettelijke reikwijdte van het LAP (Deel A.2.3). 
 Voorwaarden voor afwijken van het LAP bij vergunningverlening (Deel A.2.6).  
 Het algemene beleid rond het gescheiden houden van afvalstoffen (Deel B.3). 

 Het beleid rond en het vergunnen van inzamelen (Deel B.4). 

 Het beleid rond op- en overslaan van afvalstoffen (Deel B.5). 
 Taken en bevoegdheden van de verschillende overheden betrokken bij afvalbeleid en 

beleidsuitvoering waaronder ook de provincies en de gemeenten (Deel C). 
 Specifieke aandachtpunten voor vergunningverlening (Deel D integraal) met specifiek: 

o Het principe van de minimumstandaard voor verwerking (D.2). 

o Omgaan met de minimumstandaard bij gedeeltelijke (voor) en het opnemen van 
sturingsvoorschriften om te borgen dat de totale verwerking conform de 
minimumstandaard plaatsvindt (D.2.2.4.2). 

o Aandachtspunten Acceptatie- en verwerkingsbeleid afvalverwerkers (D.3), met ook 
aandacht voor specifieke uitzonderingen. Mengen van afvalstoffen (D.4) 

 Omgaan met de Eural (Deel D.5). 
 

Uit het beleidskader, wet- en regelgeving en andere info zijn bovendien ook onderstaande aspecten 
van specifiek belang: 

1.  Aandachtspunten t.a.v. gescheiden houden (hele keten) 
Gescheiden houden van afvalstoffen is van belang vanaf het ontstaan van afvalstoffen tot en met 
het afvalverwerkingsproces, om te zorgen dat de afvalstoffen minimaal volgens de 
minimumstandaard verwerkt kunnen worden. Basis hiervoor zijn de afvalcategorieën  

 
Vlakglas valt onder categorie 34 van bijlage 11 Arm2: vlakglas dat op basis van de Eural niet als 
gevaarlijk afval moet worden aangemerkt. Op basis van de wetgeving en het beleid rond het 
gescheiden houden zoals beschreven in hoofdstuk B.3 moeten afvalstoffen van deze categorie in 
beginsel gescheiden worden gehouden van elkaar, van andere categorieën afvalstoffen en niet-
afvalstoffen. Zie het beleidskader hoofdstuk B.3 (Gescheiden houden van afvalstoffen) voor de 
algemene regels voor het gescheiden houden van afvalstoffen of hoofdstuk D.4 (Mengen van 

afvalstoffen) voor de voorwaarden waaronder mengen met een vergunning kan worden 
toegestaan. 
 

Bovendien geldt voor vlakglas afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden een scheidingsplicht 
op basis van de Regeling bouwbesluit 2012. Zie hiervoor verder onder kopje 2. 

2.  Aandachtspunten t.a.v. producent/ontdoener van de afvalstoffen 

Het Activiteitenbesluit (art. 2.12) en de Activiteitenregeling milieubeheer (art. 2.9) kennen 
bepalingen rond het gescheiden houden van afvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen moeten altijd 
gescheiden worden gehouden. Voor niet gevaarlijke afvalstoffen geldt dat deze gescheiden 
gehouden moeten worden voor zover dit op basis het LAP gevergd wordt. Dit is uitgewerkt in 
hoofdstuk B.3, paragraaf B.3.4 van het beleidskader. 
 

Wil een bedrijf afvalstoffen die gescheiden moeten worden gehouden toch mengen, dan is die 
activiteit vergunningplichtig. Hoofdstuk D.4 van het beleidskader beschrijft onder welke 
voorwaarden het mengen van afvalstoffen kan worden vergund. 
 
De volgende aspecten kunnen van belang zijn bij het ‘ontdoen’ van afvalstoffen die vallen onder dit 

sectorplan: 

                                                
2  De lijst met afvalcategorieën is overgenomen in bijlage 5 van dit LAP en waar nodig van extra toelichting 

voorzien. 

 

http://www.lap3.nl/beleidskader%20/deel-algemeen-0/a2-status-lap/
http://www.lap3.nl/beleidskader%20/deel-algemeen-0/a2-status-lap/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b4-inzamelen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b5-overslaan-opslaan/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-actoren-keten/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-actoren-keten/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d2-minimumstandaard/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d2-minimumstandaard/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d3-acceptatie/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d5-omgaan-eural/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830
https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2020-07-08
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-5-lijst/
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 Het Bouwbesluit 2012 en met name de Regeling bouwbesluit 2012 kent in artikel 4 de nodige 
bepalingen over het gescheiden houden op de bouwplaats en gescheiden afvoeren van bepaalde 
stoffen die vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Vlakglas valt onder een van de 
genoemde categorieën en bijhorende bepalingen (f: vlakglas, al dan niet met kozijn).  

 

Deze bronscheiding is erg belangrijk voor het kunnen recyclen van vlakglas tot nieuwe 
glasproducten. Wordt vlakglas bij ander bouw- en sloopafval gevoegd, dan is het haast onmogelijk 
om het (gebroken) glas weer uit de gemengde stroom van bouw- en sloopafval na te scheiden.  

3.  Aandachtspunten t.a.v. inzameling/vervoer van de afvalstoffen  
De onder 1 genoemde aandachtspunten rond gescheiden houden van de afvalstoffen zijn ook van 
belang bij inzameling/vervoer ten einde de verwerking volgens de minimumstandaard niet te 

frustreren (doelmatigheidsprincipe). Hiervoor is op grond van artikel 10.47 eerste lid van de Wet 
milieubeheer in het Besluit inzamelen afvalstoffen een bepaling opgenomen (artikel 1b) dat ook 
inzamelaars afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, gescheiden moeten houden. Dit  

geldt voor alle afvalstoffen. 
 
Voor vlakglas zijn bovendien ook de volgende aspecten van belang; 
 De Stichting Vlakglas Recycling Nederland organiseert de gescheiden inzameling van vlakglas. 

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.  

 Gescheiden ingezameld vlakglas kent grofweg de volgende onderverdeling: schoon glas, 
combinatieglas, spiegelglas en vervuild vlakglas.  

 Op grond van de Activiteitenregeling milieubeheer, artikel 3.115, tweede lid onder r, dient 
vlakglas bij de gemeentelijke milieustraat gescheiden te worden opgeslagen. De regeling geeft 
daarbij de optie aan dat, indien vlakglas op de gemeentelijke milieustraat niet gescheiden wordt 
opgeslagen, moet worden aangetoond dat via nascheiding of op een andere wijze een zelfde 

niveau van afvalscheiding worden bereikt waarmee een zelfde niveau van recycling kan worden 
bereikt als wat zou zijn bereikt bij het reeds gescheiden houden op de milieustraat. Voor 
vlakglas biedt dit alternatief echter geen soelaas, gezien vlakglas niet geschikt is om na te 

scheiden uit bijvoorbeeld gemengd bouw- en sloopafval. Bronscheiding is voor vlakglas dan ook 
de enige optie om recycling van glas tot glas te bewerkstelligen. Zie verder beleidskader 
hoofdstuk B.3 Gescheiden houden van afvalstoffen. 

4.  Aandachtspunten t.a.v. het verwerken van de afvalstoffen 

Uitzondering op A&V-beleid en AO/IC 

Vergunningplichtige inrichtingen die afvalstoffen op- en overslaan of verwerken, en vallen onder 
categorie 28.4 en 28.5 van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht, moeten 
beschikken over een acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en een beschrijving van de 
administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Hierop geldt een aantal uitzonderingen. 
Een inrichting die uitsluitend textiel, papier, metalen, schroot of glas - of van een combinatie van 

deze afvalstoffen - accepteert, hoeft niet te beschikken over een A&V-beleid en AO/IC. Dit kan 
relevant zijn voor bedrijven die actief zijn in het verwerken van afvalstoffen die vallen onder dit 

sectorplan. Zie verder het beleidskader hoofdstuk D.3. 

Mengen t.b.v. verwerking (algemeen) 
Zoals onder 1 is aangegeven dient deze afvalstof gescheiden te worden gehouden van andere 
afvalstoffen en niet-afvalstoffen, tenzij in de vergunning of op basis van algemene regels is 
bepaald dat deze afvalstof mag worden gemengd met andere afvalstoffen of met niet-afvalstoffen. 
Zie de voorwaarden voor het vergunnen van menghandelingen in hoofdstuk D.4 van het 

beleidskader.   
 
Toelichting op de minimumstandaard 
De minimumstandaard voor verwerken van vlakglas is recycling van de complete glasfractie. Alleen 
kleine hoeveelheden vervuiling (kitresten e.d.) mogen dus anders worden verwerkt dan recycling. 

 
Om zo hoogwaardig mogelijke recycling mogelijk te maken, is zoveel mogelijk bronscheiding van 
vrijkomend vlakglas vereist. Bij renovatie en sloop van gebouwen dient vlakglas dus reeds apart te 

worden gehouden. Indien geen bronscheiding plaatsvindt, dan zijn er door de breekbaarheid van 
glas geen grote delen meer te verwachten wanneer het na de eerste bewerkingen van integraal 
ingezameld bouw- en sloofafval op de leesband terecht komt. Deze kleine deeltjes komen dan in 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031022
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016530/
http://www.vlakglasrecycling.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/
http://www.lap3.nl/beleidskader/deel/d3-acceptatie/
https://lap3.nl/beleidskader/deel-d-vergunning/d4-vergunnen-menghandelingen/
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de puinfractie terecht. Vlakglas dat dus niet apart wordt gehouden en afgegeven komt in het 
algemeen terecht in de (rest)fracties van bouw- en sloopafval (sectorplan 28). Echter, ook dan is 
ook nog steeds sprake van recycling, maar niet meer in de vorm van vlakglas. 
 
De algemene verwerkingsmethode voor gescheiden ingezameld vlakglas afkomstig uit de woning- 

en utiliteitsbouw bestaat uit sorteren en afscheiden van verontreinigingen. 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, gelaagd glas, draadglas, spiegels en 
brandwerend glas.  

 De kleur. 
 De mate van verontreiniging (zie volgende alinea).  

 
Doordat glas hard en glad is, is het op zich goed te reinigen. KSP (keramiek, steen en porselein) 
problematiek levert de grootste problemen op. De kleine verontreinigingen, zoals kitresten die 

achterblijven vermengen zich bij verwerken (smelten) met het glasmateriaal waardoor er een 
grondstof van een mindere kwaliteit ontstaat. Dit kan vervolgens niet meer in de vlakglasindustrie 
verwerkt worden, maar alleen nog in de verpakkingsglas- of glaswolindustrie.  

Incidenteel kunnen verontreinigingen met bijvoorbeeld KSP, metaal of puin zodanig zijn dat het 
gescheiden ingezamelde vlakglas niet geschikt is voor recycling. 

BREF in relatie tot de minimumstandaard 
Bij het vaststellen van de minimumstandaard voor de afvalstoffen die vallen onder dit sectorplan 
zijn de BBT-referentiedocumenten (BREFs) betrokken, die zijn opgesteld in het kader van de 
richtlijn industriële emissies (RIE) en voorheen in het kader van de in de RIE opgenomen IPPC-

richtlijn. In de BREFs zijn de beste beschikbare technieken (BBT) beschreven voor bedrijfstakken of 
activiteiten. Bij de vergunningverlening moet rekening worden gehouden met deze BBT-conclusies. 
Om die reden is getoetst of ook de beschreven minimumstandaard hiermee niet in strijd is. 
 

De BREF Glas bevat als BBT aangemerkte bepalingen voor de afvalstoffen die onder dit sectorplan 
vallen. Deze bepalingen hebben betrekking op de procestechnische en organisatorische uitvoering 
van de behandeling van de afvalstoffen en/of over de toelaatbare emissieniveaus. Deze zijn 

relevant bij vergunningverlening voor de verwerking van de afvalstoffen, maar niet bepalend voor 
de toelaatbaarheid van bepaalde methoden van verwerking zoals deze in de minimumstandaard 
wordt vastgelegd. De minimumstandaard is daarmee in overeenstemming met de BBT-conclusies. 

Stortverbod 
Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), artikel 1, eerste lid, 
categorie 41, geldt voor vlakglas een stortverbod. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32010L0075
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009094/

