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AGC en C2C: 
een duurzame combinatie

“Through C2C certifi cation, AGC helps to inspire 

and lead in the positive transformation of the 

building industry  towards products and materials 

that are safe and  ecologically  intelligent. 

We applaud AGC’s commitment to Cradle to 

Cradle and towards a future of abundance.” 

– William McDonough, medegrondlegger C2C.



Droomt u met ons mee over een wereld waarin alle ge-

bruikte materialen na hun leven in het ene product weer 

nuttig worden ingezet in een ander product? Heerlijk dro-

men over een wereld waarin alle restproducten worden 

hergebruikt zonder kwaliteitsverlies en daarmee een posi-

tieve bijdrage leveren aan de omgeving en maatschappij? 

De kringloop is dan compleet en afval is dan voedsel! 

Ontwaak uit deze droom, want deze wereld komt steeds 

dichterbij. De zogenoemde Cradle to Cradle (C2C)-fi lo sofi e 

wint immers in een snel tempo terrein. Ook bij AGC: wij 

hebben namelijk als enige europese glasproducent het 

C2C-label op onze producten. Ziet u: dromen zijn geen 

bedrog.

C2C
Cradle to Cradle (C2C) is – eenvoudig gezegd – een 

concept waarbij het afval of restproduct een grondstof 

is voor een nieuw product, waarbij grondstoffen continu 

worden (her)gebruikt. Het concept is breder dan recy-

cling en richt niet op minder consumeren maar juist op 

duurzaam ontwikkelen. C2C is het gedachtegoed van 

Michael Braungart (Duitse chemicus) en William McDonough 

(Amerikaans architect). Ze werden door het Amerikaanse 

Time Magazine uitgeroepen tot ‘heroes of the planet’ van-

wege hun duurzame, innovatieve en invloedrijke kijk op 

de wereld. Het duo heeft een programma ontwikkeld, het 

McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC). Met dit 

programma dagen ze het bedrijfsleven, de overheid, we-

tenschappers, bouwers en ontwerpers uit om producten, 

gebouwen en huizen slimmer te ontwerpen en hierbij op-

timaal gebruik te maken van productieprocessen die iets 

positiefs bijdragen aan hun omgeving. Bijvoorbeeld het 

produceren van energie of het zuiveren van de lucht. 

C2C certifi cering
Het C2C-programma heeft als doel het duurzame karakter 

van producten tijdens hun hele levenscyclus te evalueren. 

Ze worden getest op duurzaamheid vanaf de allereerste 

productiefase tot en met het moment dat het product is 

afgedankt. Ook eventuele restproducten vallen binnen de 

testen. Certifi cering vindt plaats als de kwaliteit van de 

producten en de effecten op mens en milieu zijn geëva-

lueerd. Hoe hoger de positieve bijdrage aan de leefomge-

ving, hoe hoger het certifi caat dat het product ontvangt. 

Het is de kunst om producten te ontwikkelen die passen 

in een kringloop, die continu opnieuw gebruikt kunnen 

worden en waarvan het productieproces geen schadelijke 

maar positieve effecten heeft op de omgeving. 

“Natuurlijk is het niet makkelijk om een product geheel volgens de C2C-eisen te ontwikkelen. Het is een groei-

traject. Een hele belangrijke stap is de certifi cering. Het is goed om dan tevens een groei- en verbetertraject af te 

spreken, zoals AGC heeft gedaan”, meent Carla Neefs, C2C expert van Beco.

Zilver!
AGC Glass Europe heeft voor haar fl oatglas en magnetron-

coatings het Silver Label Cradle to Cradle ontvangen. AGC 

Glass Europe is hiermee de enige Europese glasproducent 

die het programma van MBDC heeft doorlopen. Om het 

Silver Label te behouden is AGC verplicht de producten en 

productie continu te verbeteren. Hiervoor vinden jaarlijks 

evaluaties plaats. 

Deze uitdaging sluit naadloos aan op de werkwijze van 

AGC. AGC werkt al jaren aan milieubewuste oplossingen. 

Onze inkoop- en recyclinginspanningen liggen op een 

hoog niveau. 

Onze producten hebben tijdens hun levensfase geen 

negatieve invloed op de omgeving. Ze zijn gemaakt van 

grondstoffen die volop beschikbaar en volledig recycle-

baar zijn. In onze grondstoffen verwerken we standaard 

25 tot 31% gerecycled glas. Restproducten die na recycling 

overblijven, verwerken we. Soms direct, soms na een be-

handeling, zoals het verwijderen van metalen. Vanaf 2012 

ligt het niveau van restafval in al onze Europese bedrijven 

onder de 1%. Het waterverbruik in de bedrijven is sinds 

2006 gedaald met 15% en dat voor energie met 10%. 

AGC heeft een Groene Inkoopprocedure en werkt aan tal 

van groene energieprojecten, zoals voor het produceren 

van groene stroom en het benutten van zonne-energie in 

productieprocessen. 

Het Silver Label Cradle to Cradle 

is voor AGC de kroon op het werk 

en een extra stimulans om door te 

gaan op de milieubewuste weg.

C2C in een notendop:
• ontwerp producten en processen zo dat materialen 

beschikbaar blijven voor de mens en zijn natuurlijke 

omgeving;

• ontwerp producten zo, dat de materialen volledig 

kunnen worden hergebruikt in de biologische kring-

loop of in de technische kringloop;

• producten in de biologische kringloop moeten volle-

dig afbreekbaar zijn in de biosfeer en daar als voedsel 

kunnen dienen voor natuurlijke organismen;

• producten in de technische kringloop moeten een 

hoogwaardige grondstof zijn voor nieuwe producten 

in de technologische sfeer;

• tijdens het productieproces moeten er absoluut geen 

schadelijke afvalstoffen vrijkomen.

•  producten worden geproduceerd met inzet van duur-

zame energiebronnen.
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Triple P
De C2C-gedachte past goed bij het beleid van duurzaam 

ondernemen of wel Maatschappelijk Verantwoord Onder-

nemen (MVO) van AGC. Dit beleid staat voor ‘onderne-

men gericht op economische prestaties met respect voor 

de sociale kant binnen de ecologische randvoorwaarden’. 

De zogeheten people-planet-profi tbenadering die bij AGC 

hoog in het vaandel staat. Immers, ons bedrijf wil niet al-

leen bedrijfseconomisch gezond zijn, maar ook een veilige 

en inspirerende werkplek bieden aan zijn medewerkers, 

een goede buurman zijn voor de omgeving, een minimale 

uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaken, toxische stof-

fen uitbannen uit zijn producten én producten leveren die 

de gebruiker in staat stellen duurzamer te presteren. Wat 

een uitdaging voor AGC en zijn medewerkers!

MVO-daden
AGC beleidt het MVO niet alleen met zijn mond, maar 

ook met daden: zie onze C2C-certifi cering natuurlijk. 

Maar er is meer. Zo hebben we, om er zeker van te zijn 

dat de aandacht blijvend is en dat we continu onze 

prestaties verbeteren, de milieu- en veiligheidsmanage-

mentsystemen laten certifi ceren volgens de ISO 14001 en 

OHSAS 18001. 

Goed om te weten is tevens, dat we de CO2-voetafdruk 

van AGC Glass Europe hebben berekend door de hoeveel-

heid CO2 die we als bedrijf uitstoten te vergelijken met de 

hoeveelheid die onze producten besparen. En wat bleek? 

Elke ton CO2-uitstoot werd meer dan gecompenseerd 

door de zeven tot negen ton die bespaard wordt door 

toepassing van onze producten in gebouwen. 

Een mooi resultaat is bijvoorbeeld gehaald op het ge-

bied van verzurende stoffen die vrijkomen bij het maken 

van glas: de uitstoot is de laatste twaalf jaar gehalveerd.

“C2C past volledig in onze bedrijfsfi losofi e waarbij 

zorg voor het milieu een vaste pijler is. Het verheugt 

me dan ook dat we als eerste Europese glasprodu-

cent zijn gecertifi ceerd”, onderstreept Jean-François 

Heris, President & CEO van AGC Glass Europe.



Onze baseline ‘Glass Unlimited’ weerspiegelt de talloze 

mogelijkheden van:

• glas: een materiaal dat aan een groeiend aantal vereis-

ten voldoet (comfort, energiebeheersing, veiligheid en 

gezondheid, esthetisch uitzicht); 

• innovatieve producten en processen door aanhoudende 

research in geavanceerde glastechnologie; 

• het industrieel apparaat: meer dan honderd units voor 

de productie, verwerking en distributie in heel Europa, 

van Spanje tot Rusland; 

• het commercieel netwerk op wereldschaal; 

• ons personeel: gedreven door uitmuntendheid en 

 innovatie. 

 

AGC Glass Europe
C2C, Triple-P en MVO: geen loze termen dus van AGC 

Glass Europe. Wilt u meer weten over ons beleid, de resul-

taten en de prestaties op dit gebied? 

Ga naar www.agc-glass.eu voor ons milieuverslag.

AGC Glass Europe creëert, produceert, veredelt en ver-

deelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing & interieur), 

de autosector, de solarindustrie en gespecialiseerde indu-

striële sectoren. Wij zijn de Europese tak van AGC Glass, 

de grootste vlakglasproducent ter wereld. 

“70% van ons Research & Development budget 

gaat naar de ontwikkeling van ‘groene’ produc-

ten en technologieën”, weet Marc Van Den Neste, 

Vice-President, Chief Technology Offi cer van AGC 

Glass Europe.

AGC Glass Europe heeft 
13.000 collega’s die hart hebben 
voor onze planeet. U ook?
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C2C gecertifi ceerde 
glasproducten:
• Blank glas: Planibel Blank, Clearvision, Linea Azzura

• Gekleurd glas: Planibel Blauw, Brons, Grijs, Groen

• Isolerend glas: Planibel TopN+, TopN+T, I-Top, Top 1.0, Tri

• Zonwerend glas: Planibel Light, EnergyN, EnergyNT, 

Stopray, Stopsol Phoenix
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BELGIË – AGC Glass Europe – Tel: +32 (0)2 674 31 11 – Fax: +32 (0)2 672 44 62 – sales.belux@eu.agc.com

NEDERLAND – AGC Flat Glass Nederland - Tel: +31 (0)344 67 99 22 – Fax: +31 (0)344 67 97 20 – sales.nederland@eu.agc.com

ANDERE LANDEN – AGC Glass Europe – Tel: +32 (0)2 674 31 11 – Fax: +32 (0)2 672 44 62 – sales.headquarters@eu.agc.com

AGC Glass Europe heeft vertegenwoordigers over de hele wereld – U vindt deze adressen op www.yourglass.com

www.yourglass.com


