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Abstract 

Abstract 

This paper is about a research about the development of a decision supporting method for 
collection car components which has been carried out on behalf ofVeracom at the Technical 
University of Eindhoven. First of all the components involved were selected on the basis of 
nine criteria. The recovery possibilities for all selected components have been analysed. After 
having carefully weighed the profits against the costs it must be concluded that the costs 
exceed the profit and, on balance, no component can be collected without financial support. 
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Summary 

Only a small part of the materials used in more than one thousand ~aily disposed cars, is 
re-usable. The greater part of the materials consists of component and what remains is scrap 
and iron metal which can be melted down into steel again. Every car leaves two to three 
hundred kilograms of waste. This is dumped on a scrap yard which grows by more than 100 
million kilograms of waste per year. The government imposes restrictions on dumping and 
burning waste and it is getting more expensive. The Dutch car branch has taken on initiative 
to solve this problem, thus staying one step ahead of the government. 

Auto Recycling Nederland 

In October 1993 Auto Recycling Nederland (ARN) was founded by the RAI, STIBA, 
BOV AG, SVN and FOCW A: these branch organisations co-operate in order to solve the car 
disposal problem. The car branch has set the following goal. At least 86% of the weight of 
the materials in a car should be kept out of the waste stream through recycling. In this way the 
total amount of waste will be reduced by more than 50 %. This means that on a yearly basis 
50 million kilos of materials (glass, rubber, plastics, etc.) will be re-used by the industry. A 
waste of crushed car of the wreck remains without a solution. 

The 86 % re-use goal has to be achieved by the year 2000. The term re-use <;a11applies to two 
different groups: firstly the re-use of complete components (product re-use) and secondly the 
re-use of materials such as glass, steel, plastics etc. (material re-use). 

Product re-use has traditionally been the work of car disassembly companies. The product re
use has developed to such an extent that only little room is left for further development. 
Nevertheless quite a lot of material still remains in the wrecks. Therefor the ARN will focus 
its activities on the stimulation of material re-use. 

A concept has been developed which will make it possible to increase the material use 
considerably. The core of this concept is that the private business and conformity with the 
market will make it possible that all disposed cars can be collected free of charge for the last 
owner and disassembled environmentally friendly. This is financed by having the first buyers 
of the car pay a removal. This money enables the operation of recycling car in an 
economically cost-effective way. This is realised by giving disassemble and recycling 
premiums to activities that are not yet cost-effective. 

Certified car disassembly companies that joined the ARN are contracted to disassemble 
specific materials. However, that the contract obligates the ARN to pay for these activities. 
Collectors and processors selected by ARN are under contract to recycle these materials in the 
best possible way. The ARN also pays a premium for these recycling activities carried out by 
the collectors and processors. 

The processing is carried out by certified members of the ARN car disassembly companies. 
The collection of the materials and components is carried out by collectors. These collectors 
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are chosen logistically per region, which is the same as a province. There is one exception, 
however, namely the collection of LPG-tanks. For the processing a new company" Veracom" 
was founded. Because there is only one LPG-tank per ten cars, Veracom convinced the ARN 
that a national collection by collector, chosen by Veracom, is cheaper than the collection per 
region by the different ARN collectors. 

The company Veracom 

Veracom is a Dutch abbreviation for Processing Car Components. Veracoms core business 
deals with processing components of vehicles, mainly cars. These cars come from car 
disassembly companies. 

The first and only components processed by Veracom are LPG-tanks which are the remains of 
wrecks, LPG-tanks installation stations and garages. Veracom has built a degassing company, 
where tanks can be degassed environmentally friendly. The gas and tanks can almost be 
recycled completely. Veracom was given all the strict environmental licenses and is at this 
moment the first and only company in the Netherlands which is authorised to collect and 
process LPG-tanks. 

Veracom has designed special 'cages'. First and foremost these cages are used to transport the 
LPG-tanks. Secondly they can be used by the car disassembly companies for the storage of 
the tanks. 

In the contract with the ARN, Veracom obligates itself to collect the LPG-tanks disassembled 
by the ARN companies. Veracom is paid a fee for its services. Veracom also obligates itself to 
collect the tanks within three weeks after it has been notified that the cage is filled. 

The collection of the LPG-tanks is carried out by a transport company called Jongeneel in 
Valkenswaard. An agreement has been made on a set price per run. The logistical planning is 
carried out by Jongeneel itself. Jongeneel has the acquired licenses for transporting dangerous 
materials. 

Assignment formulation 

The aim of this research is to investigate which components of a car can be collected along 
with the LPG-tanks and processed. 

For carrying out this research assignment an analysis of the problem was necessary to unlayer 
the reason for this assignment and set the gaol of the research. 

The collection problem 

Whether an LPG-tank is considered to be dangerous material or not differs per province 
because the law is interpreted differently by each province. This means that some car 
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disassemble companies are not obligated to tum in their tanks. It is logical that they keep the 
tanks themselves for trading, instead of handing them over to Veracom. 

The following problem for Veracom arises: At this moment the collection and processing of 
the LPG-tanks is not cost-effective. The cause lies within the collection. Because not every 
car disassembly company is obligated to tum in their LPG-tanks, the collection structure does 
not cover the Netherlands. Veracom is obliged to collect within 30 days after a company has 
notified that their cage(s) is full. This results in too many runs that have to be made which are 
not efficient and optimal. Adventitious problem is that it is hard to collect 22 cages to fill the 
truck within one day without breaking the law on driving times. The driver has to make too 
many miles between pick-up addresses to fill up his truck. 

The stated problem can be divided in an educative statement and a questionnaire. The aim of 
this research is to find a method to determine which components are suited best for collection 
by Veracom. 

Following the above mentioned problem the next question must be answered: 
"In what way will Veracom be able to make a founded choice for collecting a new component 
with the LPG-tanks and establish a cost-effective collection structure?" 

To find an answer to this the following questions must be answered: 
1. What are the criteria on which can be decided whether a component is suited for collection 

by Veracom? 
2. Which components can be selected based on the criteria from the previous question? 
3. Which are the recovery possibilities for all selected components and what are the costs and 

profits? 

The answer to the first question is given in chapter two. Before the criteria were determined, a 
study was done to determine what group of components a selection has to be made. Firstly a 
study of literature on the ARN annual report, a graduation report on car wrecks and general 
books on cars has been carried out. A list was made of components that are in a wreck at a car 
junk yard. Secondly a field study was performed. Interviews were taken at car junk yards to 
determine whether all components were included and if the level of aggregation for 
dismantling cars was right. It was concluded that except for a few minor details the list was 
perfect. 

Next a study of the car recycling industry was carried out. A study of literature was carried out 
based on the ARN annual rapport. A field study followed. Interviews were taken at car junk 
yards to determine whether the market was as was stated in ARN annual rapport. It was 
concluded that they matched. 

The strategic advantages of V eracom were determined through both internal and external 
analysis by using the method of SWOT analysis, which stands for Strengths Weaknesses 
Opportunities and Threats. A questionnaire based on standard questions completed with 
specific questions concerning the aim of this investigation was used. Based on this 
questionnaire an interview was taken with the director of Veracom. The outcome of this 
interview is that the strategic issues of Veracom are: 
• the existing network of car junk yards visited for the collection of LPG-tanks; 
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• the permit to transport and dismantle dangerous components; LPG-tanks. 

Based on these studies nine criteria were determined to select components: 
1. The component is not yet collected by an ARN-company; 
2. The component is no oil group from the car; 
3. The component is not the cooling fluid; 
4. The component is no selling item for product re-use at car junk yards; 
5. The component is not meant for shredding in metal businesses; 
6. It must be possible to collect the component together with the LPG-tanks; 
7. The component is still in or just recently out of production, thus it can be found at car junk 

yards in sufficient numbers; 
8. It is preferred that the component is a dangerous one; 
9. It is preferred that the component is heavy. 

In chapter three these criteria are used to select components from the list set up in chapter two. 
First the scales on which a component could score on a criteria were determined for all 
criteria. It was concluded that: 
• the first seven criteria only could be used to exclude a component; 
• the last two components could be used to compare the components with each other. 

The selection of components was performed in two steps. The first step existed of determining 
whether the components matched the first seven criteria. After this selection nineteen 
components remained. The second step was performed based on the scores of the last two 
criteria. Three methods have been used to determine which components are suited for 
collection: 
• Promethee; 
• Radar diagrams; 
• Minimal demands table. 

Promethee is a mathematical method for comparing alternatives based on multi-criteria. It also 
facilitates to give weight to the criteria. In this case the weigh was determined through the 
company-managers ' options. Using this method the following components were selected: 
airbag, ignition coil, expansion vessel, car carpet, heating and hood isolation. 

A visual comparison of the components was made by carrying out the radar diagrams method. 
All components that had an outliner on at least one of two criteria, was selected, which were: 
airbag, ignition coil, dashboard, expansion vessel, synthetic wheel caskets, synthetic fuel 
tanks, the rest of the seating and car carpet. 

The minimum demands for a criteria were determined through using the minimal demands 
table. Each component could score: ++, +, =, -, --. A component was selected if it scored++ 
on at least one of two criteria, which lead to the selection of: airbag, ignition coil, expansion 
vessel, synthetic wheel caskets, synthetic fuel tanks, the rest of the seating and car carpet. 

After this selection of group components the following conclusions could be drawn: 
• the first two methods were relative. The results depend on the group of components. If all 

components were unsuited, the least unsuited would have been selected; 
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• all methods are more or less subjective. The method of Promethee determines the weight 
subjectively, radar diagrams has subjectivity in the eyes of the observer and the minimal 
demand table subjectively determines the demands. 

• the overall scores from these three methods select four components: airbag, ignition coil, 
expansion vessel and synthetic fuel tanks. 

The net costs for collecting the components were determined in chapter four, starting with 
determining the re-use possibilities for discarded goods in general. The possibilities were the 
following: 
• product re-use; 
• component re-use; 
• part re-use; 
• material re-use. 

Then the recovery strategies for the four selected components were determined, resulting in: 
• airbag : recycling of materials; 
• ignition coil : recycling of materials; 
• expansion vessel: recycling of materials; 
• synthetic fuel tanks: recycling of materials. 

For these components the costs and profits were estimated. The estimates of the business 
economical aspects were based on a comparison of the component with numbers of electrical 
domestic goods, data from recycling companies and the characteristics of the components. 
This results in net costs; costs minus profits which are given in table 1. 

Component Mass Collection Process ing costs Costs waste per 1000 kg Profits per net costs 
(kg) costs per per 1000 kg 1000 kg 

1000 kg 
Dismantle Separate Rest- Hazardous per 1000 per apparatus 

materials materials kg 

Airbag 4 500-600 333 -1000 350-470 10-50 0 700-738 454-1 420 1.82- 5.68 

Ign ition co il 0,6 240-300 2222-6667 350-470 10-50 666 I 038-1040 2449-711 5 1.47- 4.27 

Ex pansion 1 720-900 0 350-470 10-50 0 0-2 50 830- 1420 0. 83 - 1.42 
vesse ls 
Synthetic fuel 9 I 080-1360 740-1180 550-750 10-50 0 I 00-308 2072-3240 I 8.65-29.16 
tanks 

Table 1: Net costs in guilders 

Then the following conclusions are drawn: 
• the net costs are positive for all components; 
• the strategic advantage of the existing collection structure was not that big as was expected; 
• to make collection possible financial support of the ARN is required. 

Chapter five completes this paper giving the overall conclusions and recommendations. The 
most important conclusion with regard to the possible collection of car components is that 
there are no components which Veracom can recover without the ARN giving any financial 
support. Further conclusions were that the bigger part of the auto recycling market is already 
taken but with the criteria many components can easily be eliminated from further 
investigation. 
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It has shown that the minimum demand table is the most trustworthy method used. The results 
strongly depend of the group of components in stead of just depending on the criteria. The last 
conclusion is that it is very difficult to make any statements based on estimated economical 
aspects and costs. They should be thought of as an indication. 

Recommendations are to: 
1. Veracom should keep a close eye on the market for airbags. Considering the degree of 

danger it could be an excellent component for Veracom to collect. In about ten years more 
airbags will appear on scrap yards, so any change concerning regulations should be 
followed closely. 

2. The bobines will eventually disappear from scrap yards . It is doubtful whether the amount 
is sufficient to collect. 

3. The re-use of material from expension vessels and synthetic fuel tanks could be further 
investigates, also depending on the ARNs opinion about some cooling fluid remaining in 
the tank. 
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In het kader van het afstuderen in de studierichting Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven wordt het laatste jaar afgesloten met een bedrijfsstage van 
acht maanden, een scriptie over deze stage en een eindvoordracht. Een onderdeel van dit 
afstudeertraject is de tussentijdse bespreking om de opzet van het uit te voeren onderzoek te 
bespreken met de begeleiders. In het eindverslag staat een beschrijving van het onderzoek dat 
heeft plaatsgevonden. Het afstudeertraject wordt afgesloten met een presentatie, waarna de 
student zijn verslag verdedigt ten overstaan van zijn begeleiders van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek dat in opdracht van Veracom te 
Waalwijk is uitgevoerd. Dit verslag zou onrnogelijk tot stand zijn gekomen zonder de hulp 
van vele personen. Mijn dank gaat daarom uit naar Veracom te Waalwijk, 
autodemontagebedrijven Dekslo, Hapert, Maresia, van de Mossellaar, Obdam en Ooievaar en 
de Technische Universiteit Eindhoven voor het beschikbaar stellen van de nodige informatie 
en faciliteiten. 

In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Hans Bolk, Peter Goedbloed, Harrie Schoenmakers en 
Luc van Rens van Veracom voor de begeleiding. Tevens wil ik mijn begeleiders van de 
Technische Universiteit Eindhoven, de heer de Ron en de heer Flapper voor hun opbouwende 
kritiek en goede adviezen. 

Tot slot wil ik de medewerkers van de Vakgroep Fabricagetechnologie bedanken voor de 
prettige en leuke werkomgeving. 

Eindhoven, Juli 1998 
Roel I. Verbrugge 
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Hoofdstuk 1 lnleiding 

lnleiding 

In Nederland worden dagelijks meer dan duizend auto's afgedankt (ARN, 1997). Deze auto's 
belanden vervolgens op de 'sloop'. De verhandelbare componenten worden hier door de 
autoslopers van de gehaald. De rest van het wrak wordt vermalen in een zogenaamde 
shredder-installatie. Hierna worden de metalen uit de stroom vermalen auto gehaald en blijft 
een reststroom afval over. Om deze reststroom te verminderen heeft Auto Recycling 
Nederland een systeem om material en te recyclen opgezet. Het bedrijf Veracom maakt dee! 
uit van dit systeem. Veracom zamelt alle LPG-tanks afkomstig uit autowrakken in en 
verwerkt deze . Tegen deze achtergrond heeft de afstudeeropdracht bij het bedrijf Veracom 
plaats. 

In paragraaf 1.1 wordt een beschrijving gegeven van het afvalprobleem van auto 's in 
Nederland. Tevens wordt de rol van de Auto Recycling Nederland met betrekking tot dit 
probleem aangegeven. In paragraaf 1.2 wordt het bedrijf Veracom beschreven. In paragraaf 
1.3 wordt de onderzoeksopdracht gegeven, welke de aanleiding is geweest van het onderzoek 
en de daaruit voortvloeiende opdrachtformulering. In paragraaf 1.4 staat tenslotte de opbouw 
van dit afstudeerverslag uiteengezet. 

1. 1 Het afvalprobleem van auto's in Nederland. 

Het afoalprobleem 

Dagelijks worden in Nederland meer dan duizend auto's afgedankt. Sinds vele jaren wordt een 
groot dee! van de onderdelen en materialen (ongeveer 70 % tot 75% van het autogewicht) uit 
deze auto's hergebruikt. Van iedere auto bleef tussen de 250 tot 300 kilo afval over 
(afhankelijk van het merk en type auto). Dit afval werd gestort op een afvalberg die per jaar 
groeide met meer dan 100 miljoen kilo afval uit auto's. Het is dan ook begrijpelijk <lat de 
afvalstromen autowrakken1en shredderafval2 behoren tot de in de 'Notitie inzake preventie en 
hergebruik van afvalstoffen' genoemde prioritaire afvalstoffen (Ministerie van VROM, 1988). 
Verschillende belangengroepen in en rond de autoindustrie hebben zich verenigd om te 
onderzoeken hoe de afvalstroom verminderd kan worden. Uit dit initiatief is Auto Recycling 
Nederland (ARN) voortgevloeid. 

1 
Autowrakken is de verzarnelnaam voor rnotorrijtuigen op meer dan twee wielen, die 0111 vcrschil lcndc rcdcncn (tcchnischc of 

economische veroudering of schade) niet meer geschikt zijn voor het vervullen van hun oorspronkelijke functie (en daarom afgedankt 
wordcn) . 
2 

Shredder afval is het restant dat overblijft na verwerking van de voertuigen in een shredder (verkleiningsinstallatic) en afschciding van 
waardevolle componenten . Aangezicn de shredder naast autowrakken ook nog andcre apparaten schrootbevattcnde afvalstromen verwcrkt, 
is shreddcrafval niet uitsluitend uit autowrakken afkomstig . 
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Auto Recycling Nederland 

ln oktober 1993 is Auto Recycling Nederland B.Y. (ARN) opgericht door de autobranche 
organisaties: 
• RAI ; autofabrikanten en importeurs 
• STIBA; autodemontagebedrijven 
• BOY AG; garagebedrijven 
• SYN; shredderbedrijven 
• FOCWA; schadeherstelbedrijven 

De aandelen van deze B.Y. zijn ondergebracht in de Stichting Auto & Recycling, waarin de 
vijf betrokken organisaties uit de autobranche zijn vertegenwoordigd. De vijf branche 
organisaties hebben ieder een bestuurszetel in deze stichting. De stichting bepaalt het beleid 
van ARN op hoofdlijnen. 

De autobranche heeft zich ten doel gesteld tenminste 86% van het gewicht van de materialen 
waaruit auto's bestaan door hergebruik buiten de afvalstroom te houden. De hoeveelheid afval 
wordt daarmee ruimschoots gehalveerd. Jaarlijks wordt hierdoor ruim 50 miljoen kilo afval 
minder gestort. Dat betekent ook dat 50 miljoen kilo materiaal (glas, rubber, kunststof, etc.) 
wordt hergebruikt door de industrie. Figuur 1.1 laat zien hoe een auto die afgedankt is door de 
verschillende industrieen verwerkt wordt. Er blijft van de autowrakken nog jaarlijks een 
reststroom afval over; de afvalstroom na het shredderen (in feite gemalen auto), waarvoor op 
dit moment nog geen oplossing is. 
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Figuur 1.1 Materiaalstromen in de autoketen 
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De doelstelling van 86% hergebruik moet in het jaar 2000 zijn bereikt. Bij de term hergebruik 
maken we onderscheid tussen hergebruik van complete onderdelen ( onderdelenhergebruik) en 
hergebruik van materialen, zoals glas, staal, kunststof en dergelijke (materiaalhergebruik). 

Onderdelenhergebruik is sinds jaar en dag het werk van autodemontagebedrijven. 
Onderdelenhergebruik is in Nederland inmiddels zo ver ontwikkeld dat verdere stimulering 
slechts beperkt mogelijk is: in de vraag naar onderdelen wordt vrijwel volledig voorzien door 
slooponderdelen. Desalniettemin blijft er na onderdelenhergebruik nog veel materiaal in de 
autowrakken zitten. De nadruk wordt daarom door Auto Recycling Nederland gelegd op de 
stimulering van materiaalhergebruik. 

ARN heeft en concept ontwikkeld waarmee een aanzienlijke toename van het 
materiaalhergebruik kan worden gerealiseerd. De kern van dit concept is dat het particuliere 
bedrijfsleven, in conformiteit met de markt, ervoor zorgt dat alle afgedankte auto's worden 
ingezameld en zonder kosten voor de laatste eigenaar, en zonder last voor het milieu worden 
gedemonteerd. Dit concept is in 1995 van start gegaan. 

De financiering van dit recyclingsysteem is mogelijk gemaakt door het opleggen van een 
zogenaamde verwijderingsbijdrage aan de eerste kopers van auto's en aan een ieder die voor 
de eerste keer een Nederlands kentekenbewijs voor een auto aanvraagt. De 
verwijderingsbijdrage is wettelijk geregeld in de Wet Milieubeheer en algemeen bindend 
verklaard door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM). In 1996 was de hoogte van dit bedrag 250 gulden per auto, in 1997 is dit 
teruggebracht naar 150 gulden. De regering vond bet reserve fonds dat ontstaan was bij ARN 
te hoog. Met de opbrengst van deze verwijderingsbijdrage wordt de bedrijfseconomisch 
rendabele recycling van automaterialen mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door 
verwijderingspremies toe te kennen aan demontage- en recyclingsactiviteiten die nog niet 
rendabel zijn. 

De vorming van een netwerk van erkende autodemontagebedrijven is een voorwaarde voor 
het functioneren van ARN. Een bedrijf komt uitsluitend in aanmerking voor erkenning als bet 
voldoet aan een groot aantal criteria. De toetsing of een bedrijf aan deze criteria voldoet, 
gebeurt door de ' Societe Generale de Surveillance', een door de Raad voor de Certificatie 
erkende ins telling. De gecertificeerde bedrijven sluiten een contract af met ARN en mo gen bet 
predikaat ' erkend autodemontagebedrijf voeren. In december 1996 waren dit 266 bedrijven 
verspreid over heel Nederland. Met deze bedrijven is een landelijk dekkend netwerk 
gerealiseerd. De laatste eigenaar van een auto(wrak) zal vrijwel in alle gevallen in zijn of haar 
onmiddellijke omgeving een erkend autodemontagebedrijf aantreffen. Het netwerk heeft ruim 
voldoende capaciteit voor de milieuverantwoorde verwerking van het aanbod van Nederlandse 
autowrakken. Van de 264.685 in 1996 afgedankte auto's zijn er 210.000 door ARN-bedrijven 
verwerkt. Verwacht wordt dat dit aantal na 1997 250.000 zal zijn door toename van ARN
bedrijven en door een verwachte groei van het totale sloopaanbod. Voor een belangrijk dee! 
van het netwerk geldt dat sprake is van relatief kleinschalige bedrijven. Vee! van de 
aangesloten autodemontagebedrijven werken echter hard aan schaalvergroting en 
professionalisering. Dit is uit het oogpunt van efficiency een goede zaak. Er bestaat evenwel 
een grote overcapaciteit in de demontage branche, omdat er naast de ARN-bedrijven ruim 500 
andere autodemontagebedrijven/slopers zijn blijven bestaan. De schaalvergroting van de 
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ARN-bedrijven zal derhalve de noodzaak tot vergaande sanering van de branche versterken 
en/of versnellen. 

Gecertificeerde en bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven verplichten zich 
contractueel, specifieke materialen te demonteren en af te laten voeren. ARN verplicht zich in 
datzelfde contract om voor deze in opdracht uitgevoerde werkzaamheden een vergoeding 
(verwijderingspremie) te betalen. Door ARN geselecteerde inzamelaars en verwerkers 
verplichten zich, eveneens via een contract, de gedemonteerde materialen in te nemen en 
hoogwaardig te herverwerken. Ook voor deze, in opdracht van ARN uitgevoerde, 
recyclingactiviteiten stelt ARN premies beschikbaar als verwacht wordt dat deze onrendabel 
ZlJn. 

De verwerking van de diverse materialen geschiedt dus door de gecertificeerde en bij ARN 
aangesloten autodemontagebedrijven. Het ophalen en vervoeren van de diverse materialen 
(zoals bijvoorbeeld glas, rubber en kunststof) en componenten (zoals bijvoorbeeld accu 's en 
gastanks) geschiedt door inzamelaars. Deze inzamelaars zijn per regio gekozen, wat 
overeenkomt met een provincie. De redenen zijn: 
• efficiente inzameling; 
• controleerbare materiaalstromen; 
• gezonde concurrentie ter bevordering van lagere prijzen en goede dienstverlening; 
• afgiftezekerheid. 
Hier is echter een uitzondering op: de inzameling van LPG-tanks. Voor de verwerking van de 
gastanks is een nieuw bedrijf "Veracom" opgericht. Aangezien slechts een op de tien auto's 
een LPG-tank heeft, heeft Veracom ARN ervan weten te overtuigen dat landelijke inzameling 
door een door Veracom uitgekozen inzamelaar goedkoper is dan aparte inzameling per regio 
door de nu al voor ARN werkende inzamelaars. 

1.2 Bedrijfsbeschrijving Veracom 

Veracom B.V. staat voor Verwerking Auto Componenten. Veracom is sinds 15 september 
1996 operationeel en heeft zich gevestigd te Waalwijk. Veracom bewerkt componenten 
aflrnmstig uit gedemonteerde voertuigen, voornamelijk auto's. Het betreft hier auto 's die 
gedemonteerd worden door autodemontage - dan wel sloopbedrijven. Achter Veracom staan 
drie gelijkwaardige partners, te weten: Heijmans Milieutechniek B.V. (onderdeel van het 
beursgenoteerde Heijmans N.V .) uit Rosmalen, New Business Development B.V. eveneens 
uit Rosmalen en N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij uit Tilburg. Elk bedrijf wordt 
vertegenwoordigt door een persoon in de directie. Veracom heeft zich tot doe! gesteld haar 
activiteiten op winstgevende wijze uit te kunnen voeren. 
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Organigram Veracom 

Directie Veracom 
NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

Heijmans Milieu Techniek BV 
New Business Development BV 
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Bedrijfsleider 

Eerste operator 

Operator 

Figuur 1. 2 Organigram Veracom 

lnlciding 

De eerste en tot nu toe enige componenten die Veracom inzamelt en verwerkt, zijn oude LPG
tanks afkomstig uit onder andere sloopauto's, van LPG-inbouwstations, garagebedrijven en 
gemeentelijke milieustraten. Daartoe heeft Veracom in Waalwijk een ontgassingsfabriek 
gebouwd, waarin zij de tanks op een zeer veilige en milieuvriendelijke wijze van gas ontdoet 
en waarbij zowel het gas als de tanks vrijwel volledig gerecycled worden. Veracom voldoet 
aan alle, zeer strenge, vergunningseisen en is momenteel het eerste en enige bedrijf in 
Nederland dat door de ARN gerechtigd is LPG-tanks in te zamelen en te verwerken. 

Veracom heeft een speciale installatie laten ontwerpen voor het ontgassen van de landelijk 
ingezamelde tanks. Met deze installatie kan Veracom op grote schaal tanks ontgassen door 
middel van het uitdrijven van het vloeibare LPG. De LPG wordt overgepompt naar een 
ondergrondse tank van 8 m3 waar het LPG gezuiverd wordt door middel van bezinking. Dit 
bezinksel (minder dan 1 %) wordt gescheiden afgevoerd en het schone LPG wordt naar een 
tweede ondergrondse tank van 40 m3 overgepompt, waar het opgeslagen wordt voor gebruik 
als brandstof. 

De lege tanks worden vervolgens met vochtige lucht gespoeld totdat er geen explosiegevaar 
meer is. Een kleine hoeveelheid dampvormig LPG, dat bij dit deel van het proces vrijkomt, 
wordt afgefakkeld. Nu kan zonder explosiegevaar de LPG-tank ontdaan worden van de 
appendages ( drukventielen) . Vervolgens worden de tanks opgeslagen met de gaten, die zijn 
ontstaan door het verwijderen van de appendages, naar onder om uit te wasemen. Momenteel 
worden de tanks als schroot afgevoerd. Men is echter op zoek naar nieuwe toepassingen voor 
de LPG-tanks. Het opgeslagen LPG is voor eigen gebruik en wordt opgehaald door een 
gasbedrijf om weer als LPG te kunnen gebruiken. De appendages worden aan de rnetaalhandel 
verkocht. 

In overleg met het ministerie van VROM en vertegenwoordigers namens de 12 provincien 
heeft Veracom speciale kooien ontwikkeld ten behoeve van de landelijke inzarneling. Deze 
kooien worden door Veracom aan autodemontagebedrijven ter beschikking gesteld. De kooien 



Inleiding 

hebben een tweeledig doel. Ten eerste zijn ze geschikt voor het transporteren van LPG-tanks 
en ten tweede voldoen zij volledig aan de veiligheidsnormen om er LPG-tanks in op te slaan. 
Hierdoor hoeven de tanks niet meer los verspreid bij de (demontage)bedrijven te blijven 
liggen. De kooien hebben een afmeting van 120 * 116 * 240 cm (lengte * hoogte * breedte) en 
zijn voorzien van 4 lagen, waarin 4*3=12 LPG-tanks passen. Elke kooi is individueel 
genummerd. Alie tanks liggen vrij van elkaar, waardoor het, zowel bij de opslag als bij het 
transport, onmogelijk is dat de appendages afbreken en lekkages ontstaan. De tanks worden 
per laag geborgd met spanbanden. 

Door een bedrijf als Veracom is het mogelijk om een einde te maken aan de gevaarlijke en 
milieu-onvriendelijke situaties bij de autodemontagebedrijven in Nederland. Door de meeste 
bedrijven wordt het LPG nog steeds de lucht ingeblazen met alle gevaren en schadelijke 
gevolgen voor het milieu van dien. 

Aangezien een LPG-tank, juridisch gezien, gedefinieerd is als gevaarlijk afval dienen ook 
deze tanks, binnen de geldende wetgeving (o.a. Wet milieubeheer), door een erkend bedrijf 
ingezameld en verwerkt te worden. Voorts is het zo, dat niet alle autodemontage- en 
autosloopbedrijven aangesloten zijn bij ARN. Het is derhalve evident dat ook deze, niet-ARN 
bedrijven, hun LPG-tanks op een juiste wijze zouden moeten laten ontgassen. Overigens leert 
de praktijk dat ook bij shredderbedrijven, LPG-inbouwstations en garagebedrijven LPG-tanks 
vrijkomen. 

Veracom heeft met ARN in 1996 een overeenkomst gesloten, waarin geregeld is dat Veracom 
de tanks, die bestemd zijn voor materiaal-hergebruik, van de bij ARN aangesloten 
autodemontagebedrijven zal inzamelen en verwerken. Veracom ontvangt hiervoor een premie 
van 35 gulden per tank van ARN. Veracom verplicht zich overigens we] in datzelfde contract 
de kooien met LPG-tanks binnen drie weken, nadat een autodemontagebedrijf gemeld heeft 
dat de kooien vol zijn, op te halen. Niet-ARN aangesloten bedrijven betalen 50 gulden per 
tank voor dezelfde service. 

De inzameling van LPG-tanks heeft Veracom uitbesteed aan transportbedrijf Jongeneel uit 
Valkenswaard. Met Jongeneel is contractueel vastgelegd dat zij een vaste prijs per rit krijgt . 
Onder een rit wordt verstaan het langsgaan bij autodemontagebedrijven om zodoende een 
vrachtwagen met aanhanger vol met LPG-tanks gevulde kooien te laden (22 stuks). De 
planning van de ritten vindt plaats door de bedrijfsleider van Veracom in samenspraak met 
Jongeneel. Jongeneel beschikt over de benodigde vergunningen voor het transport van 
gevaarlijke stoffen. 

1.3 Opdrachtformulering 

Zoals al eerder gezegd staat Veracom voor Verwerking Auto Componenten. Momenteel zijn 
LPG-tanks de enige componenten. Veracom wil dit graag uit breiden. De grote vraag voor 
Veracom was dan ook: Welke componenten afkomstig uit een auto zouden voor de 
verwerking in aanmerking komen? Om antwoord op deze vraag te vinden heeft de directie 
besloten een student dit te laten onderzoeken en heeft zich met deze opdracht tot de TUE 
gewend. 
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De onderzoeksopdracht luidt als volgt: 
"Qnderzoek welke componenten van een auto Veracom, naast de LPG-tanks, nog 
meer kan inzamelen en bewerken." 

Voor het uitwerken van de onderzoeksopdracht is geanalyseerd welk probleem aan dit 
onderzoek ten grondslag ligt en wat het doel is van dit onderzoek. 

Jnzamelprobleem 

Uit bovenstaande mag duidelijk warden dat de overheid thans de mogelijkheid heeft om, 
conform de Wet milieubeheer, een einde te maken aan de gevaarlijke en milieu-onvriendelijke 
situaties, door de betrokken bedrijven hun tanks op juiste wijze te laten verwerken. Hiermee 
wordt tevens voorkomen dat illegaal, en soms zeer gevaarlijk transport met gebruikte 
(gashoudende) tanks, naar bijvoorbeeld Oost Europa, plaatsvindt. De overheid doet dit 
vooralsnog niet op een landelijk niveau. De meeste provincies geven er wel prioriteit aan, 
andere niet en laten alles bij de oude situatie Dit houdt in dat nog niet ieder 
autodemontagebedrijf verplicht is tot het inleveren van de LPG-tanks. De 
autodemontagebedrijven zullen de tanks zelf voor de hand el behouden in plaats van de tanks 
voor niets mee te geven aan Veracom. 

Op dit moment is de inzameling en bewerking LPG-tanks niet rendabel. De oorzaak hiervan 
ligt bij de inzameling omdat de inzamelingsstructuur niet dekkend is voor heel Nederland. 
Momenteel zijn 375 kooien uitgezet. Veracom zamelt daarmee ongeveer 500 tanks per maand 
in. Op jaarbasis zijn dit 6.000 tanks, dit is 40% van het verwachte aantal 15 .000. Het is de 
bedoeling dat dit binnen vijf jaar 35.000 tanks per jaar warden. Dit is 50% procent van het 
aantal gastanks dat tien tot twaalf geleden verkocht is. Binnen vijf jaar moet het aantal 
uitgezette kooien 500 warden. Het aantal op te halen LPG-tanks ligt lager dan verwacht. Dit 
probleem, in combinatie met de contractuele verplichting om voile kooien binnen drie weken 
op te halen, zorgt voor: 
• te weinig voile kooien per adres per rit; 
• te grate geografische spreiding tussen de adressen per rit ; 
• te weinig tijd om alle adressen, nodig om de vrachtwagen met 22 kooien vo l te laden, af te 

gaan en niet in de problemen met de wet op de rijtijden te komen. 

Dit heeft tot gevolg dat er te veel ritten gemaakt moeten die niet optimaal en vaak onrendabel 
zijn. De geraamde inzamelkosten per LPG-tank waren zes gulden en blijken nu elf gulden te 
zijn. Nu het achterliggende probleem bekend is kan de probleemstelling uitgewerkt warden. 
Om de ritten rendabel te maken, wordt er gezocht naar componenten welke gezamenlijk met 
de LPG-tanks ingezameld kunnen warden. 

De probleemstelling van het onderzoek is onderverdeeld in een doelstelling en een 
vraagstelling (zie figuur 3). 
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Probleemstelling ,-------- Doelstelling 

Onderzoeksopzet 

Figuur 1. 3 Probleemstelling 

Doelstelling van het onderzoek: 
"Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunende methode om te bepalen welke 
componenten afkomstig uit autowrakken het meest geschikt zijn voor gezamenlijke 
inzameling met LPG-tanks en eventuele bewerking door Veracom." 

Voor de bovengenoemde doelstelling moet de volgende vraagstelling beantwoord worden: 
"Hoe kan Veracom tot een verantwoorde keuze komen van een of meer nieuw in te 
zamelen component(en), zodat dit samen met de inzameling van LPG-tanks voor een 
rendabele inzamelstructuur zorgt?" 

Om bovengenoemde vraagstelling te kunnen beantwoorden is deze opgesplitst in de volgende 
deelvragen: 
1. Aan welke randvoorwaarden moet een component voldoen om in aanmerking te komen 

voor inzameling en eventuele bewerking door Veracom? 
2. Hoe kunje op basis van de gevonden randvoorwaarden componenten selecteren voor nader 

onderzoek? 
3. Welke bedrijfskundige aspecten zijn van belang bij het inzamelen en bewerken van een 

component? 

1.4 Onderzoeksopzet 

In deze paragraaf is aangegeven via welke technieken, methoden en akties een antwoord op de 
uitgebreide vraagstelling is gevonden. 

In hoofdstuk twee wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag uit de vraagstelling 
middels het bepalen van de randvoorwaarden. Allereerst is in paragraaf 2.1, door literatuur 
over auto's te bestuderen en interviews bij autodemontage bedrijven af te nemen, bepaald uit 
welke componenten een auto bestaat. Paragraaf 2.2 bevat een analyse van de auto recycling 
markt gemaakt op basis van gegevens verkregen via veldonderzoek bij 
autodemontagebedrijven en het ARN milieuverslag uit 1997. Middels een SWOT-analyse is 
in paragraaf 2.3 de positie van Veracom in deze markt bepaald. De conclusies in paragraaf 2.4 
geven aan welke randvoorwaarden van belang zijn. 
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Componenten kunnen in verschillende mate aan een randvoorwaarde voldoen. Deze mate kan 
in een score tot uitdrukking worden gebracht. In hoofdstuk drie vindt aan de hand hiervan een 
selectie van componenten plaats als antwoord op deelvraag twee. In paragraaf 3.1 is op basis 
van literatuur aangegeven welke schaalindeling bij te behalen scores voor een randvoorwaarde 
hoort, alsmede welke uitspraken aan de hand hiervan gedaan kunnen worden. Paragraaf 3 .2 
beschrijft de selectie van een aantal componenten welke aan verder onderzoek onderworpen 
zullen worden. Deze selectie heeft plaatsgevonden in twee stappen. In de eerste stap is op 
basis van het wel of niet voldoen aan een de eerste zeven randvoorwaarden uit hoofdstuk twee 
een groep componenten geselecteerd. Stap twee vergelijkt deze groep op drie manieren met 
elkaar: via een minimum eisen tabel, via een wiskundige methode ( de Promethee methode) en 
visueel met behulp van spinnewebdiagrammen. Welke componenten nader onderzocht 
word en staat, evenals de conclusies, beschreven in paragraaf 3 .3. 

De bedrijfskundige aspecten van inzameling en verwerking van de geselecteerde 
componenten (deelvraag drie) is beschreven in hoofdstuk vier. Paragraaf 4.1 geeft de 
hergebruikmogelijkheden welke op de na selectie overgebleven componenten van toepassing 
zijn. De bedrijfseconomische aspecten zijn in paragraaf 4.2 bepaald en tevens zijn deze 
berekend voor de componenten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies ten aanzien 
van het wel of niet inzamelen van componenten. 

Tot slot wordt in hoofdstuk vijf concluderend antwoord gegeven op de vraagstelling van het 
onderzoek en worden enige aanbevelingen richting Veracom gedaan. 
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l-loofdstuk 2 13cpalcn randvoorwaarden 

Hoofdstuk 2 Bepalen randvoorwaarden 
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In hoofdstuk een staat beschreven dat Veracom naast LPG-tanks ook andere componenten wil 
inzamelen. Het zou min of meer onbegonnen werk zijn om voor alle componenten uit te 
zoeken of deze in aanmerking komen voor inzameling. Een groot aantal componenten kan op 
basis van een aantal randvoorwaarden direkt uitgesloten worden van nader onderzoek. In dit 
hoofdstuk zijn deze randvoorwaarden bepaald op basis van gegevens over de autorecycling 
markt en de sterke en zwakke punten van Veracom. 

Om een beeld te krijgen welke componenten voor inzameling in aanmerking komen is een 
analyse gemaakt van de verschillende componenten in een auto. Deze analyse staat 
beschreven in paragraaf 2.1. Bij het opstellen van de randvoorwaarden moet rekening 
gehouden worden met de markt. Vandaar dat in paragraaf 2.2 een analyse van de huidige 
autorecycling markt wordt gegeven. Tenslotte is voor het opstellen van de randvoorwaarden 
nog van belang wat de kwaliteiten en beperkingen van Veracom zijn. Deze zijn bepaald met 
een 'SWOT' -analyse in paragraaf2.3. In paragraaf 2.4 staat beschreven hoe op basis van 
voorgaande analyses een aantal randvoorwaarden gekozen is. Met behulp van deze 
randvoorwaarden zal vervolgens in hoofdstuk drie een aantal componenten geselecteerd 
worden voor nader onderzoek. 

2. 1 Componenten 

Een auto bestaat uit vele duizenden onderdelen. Deze allemaal te demonteren, vervo lgens 
apart inzamelen en bewerken is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. Op een hoger 
aggregatie niveau bestaat een auto uit tientallen componenten. Deze componenten worden in 
hun geheel in een auto gemonteerd. Dit houdt vaak in dat ze ook weer in hun geheel kunnen 
worden gedemonteerd. Een gedemonteerde component op zichzelf kan dan weer bewerkt 
warden door een bedrijf dat zich hierin specialiseert. Zodoende kunnen grote delen van een 
autowrak op een efficiente en effectieve manier verwerkt worden. Vandaar dat bij het 
bewerken van een auto vaak op het aggregatie niveau van componenten gekeken wordt. 

Om te kunnen bepalen welke componenten in aanmerking komen voor inzameling is eerst 
onderzoek gedaan naar de aanwezige componenten in een autowrak. Dit onderzoek vond 
plaats in twee stappen. De eerste stap was om door middel van een literatuuronderzoek tot 
een lijst met componenten te komen. Stap twee was het in de praktijk toetsen van deze lijst 
middels een veldonderzoek. Enerzijds werd er getoetst of het aggregatie niveau j uist was en 
anderzijds of de lijst correct en compleet was. 
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Literatuuronderzoek 

Een eerste opzet van de lijst met componenten (in bijlage 1) is gemaakt met behulp van het 
afstudeerverslag "Een ingangscontrolesysteem voor shredderbedrijven" van Hanno Suijten 
(1996). In dit verslag bevindt zich een controle lijst om te kijken wat we! en niet verwijderd is 
uit een te shredderen autowrak. Een gedeelte van deze lijst is als basis genomen omdat in het 
verslag de nadruk wordt gelegd op de componenten welke niet uit een wrak verwijderd zijn 
wanneer het geshredderd wordt. De lijst is vervolgens aangevuld met de componenten uit het 
Milieuverslag 1996 van ARN (1997). Tot slot is er nog een verslag gebruikt van een 
onderzoek dat is uitgevoerd door M.E. Nieuwenhuis (1997), naar de bewerkingstijden van het 
verwijderen van auto onderdelen. 

Verder is een groot aantal boeken van verschillende automerken gebruikt (Olving, 1988; 
Olving 1989; Louw, 1992; Trommelmans, 1993). In deze boeken staat zeer goed beschreven 
hoe de betreffende auto werkt. Deze boeken zijn met name geschreven voor studie- en 
reparatiedoeleinden. De lijst werd met behulp van de in deze boeken genoemde componenten 
verder aangevuld. 

Veldonderzoek 

Waar kan beter informatie ingewonnen worden dan bij de diverse autofabrikanten zelf? Zij 
hebben per type auto de onderdelen tot in het kleinste detail op microfiches uitgewerkt. Hier 
staan echter geen componenten op maar slechts nummers van onderdelen. Wei is door enkele 
merken gedrukte documentatie toegestuurd. Deze gegevens zijn tevens in de lijst in bijlage 1 
verwerkt. Alvorens de lijst in de praktijk te gaan toetsen zijn de componenten ingedeeld in 
groepen naar materiaalsoort. De groepen zijn: kunststof, rubbers, vloeistof, metaal en glas en 
anders . De componenten welke te divers zijn, zijn bij de groep anders ingedeeld. Aangezien 
de lijst ook is gebruikt voor het toetsen van de markt, zijn enkele kolommen toegevoegd aan 
tabel 1 in bij !age 1: 
• Verwijderd ja/nee: om inzicht te laijgen welke componenten de autodemontagebedrijven 

verwijderen uit een wrak en welke niet. Als in kolom twee met nee geantwoord is, laat de 
autosloper het component in het wrak achter om geshredderd te worden; 

• Verkoop: om inzicht te verkrijgen welke componenten momenteel als component 
hergebruikt kunnen worden; 

• Verwerkende Industrieen: om inzicht te verkrijgen in de verschillende markten aan de 
afname kant. Deze zijn voornamelijk op de materialen gericht; 

• Anders: voor eventuele toelichting of commentaar op toekomstige toepassingen. 

Orn een bee Id van het autodemontagebedrijf te krijgen is na overleg met de bedrijfsleider van 
Veracorn aan de hand van boven beschreven lij st een interview afgenomen bij de volgende 
autodemontagebedrijven: Dekslo, Hapert, Maresia, van de Mossellaar, Obdam en Ooievaar. 
Het overleg is gevoerd om een gemiddeld beeld van een autodemontagebedrijf te verkrijgen. 
Bij deze groep zaten zowel hele kleine bedrijven, grote bedrijven, moderne en oude en 
bedrijven alleen gericht op materiaalhergebruik en materiaal en componenthergebruik 
In tabel een tot en met zes in bijlage 2 zijn de resultaten van de bezochte 
autodernontagebedrijven verwerkt. 
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Na het afnemen van de interviews kan het volgende met betrekking tot de componenten 
geconcludeerd worden: 
• Zowel door ARN en de auto demontage bedrijven wordt op het componentenniveau over 

demonteren gedacht; 
• De lijst uit bijlage 1 was nagenoeg compleet op de volgende aanvullingen na: kunststof 

tanks, metalen tanks, balansloodjes, ventielen, remklauwen en naven, trekhaak, oliefilter, 
motorkap bekleding, ruitenwisservloeistof reservoirs en uitlaten. 

Bijlage 8 geeft de complete lijst met componenten. 

2.2 De auto recycling markt 

Veel componenten en materialen afkomstig uit auto's worden momenteel al hergebruikt. Een 
groot gedeelte van de autorecycling markt is vergeven, zodat het betreden daarvan niet zinvol 
is. Deze componenten en materialen behoeven geen nader onderzoek. Om inzicht in de markt 
te verkrijgen is allereerst een beschrijving van de autorecycling markt gemaakt op basis van 
het ARN- milieuverslag (ARN, 1997). Aangezien ARN zich voornamelijk op materiaal 
hergebruik richt, is op de vraag "Welke componenten worden als component hergebruikt?" 
met behulp van de interviews uit bijlage 2 een antwoord verkregen. 

Autodemontage 

Per 1 april 1995 is de motorrijtuigenbelasting een houderschapsbelasting geworden. In geval 
van sloop kan men van deze belastingplicht slechts afkomen indien men in het bezit is van een 
officieel vrijwaringsbedrijf. Dit vrijwaringsbewijs kan uitsluitend worden verstrekt door 
autodemontagebedrijven die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RWD) zijn erkend. 
Van de circa 825 bedrijven die een vergunning hebben om auto ' s te slopen, hebben er per 31 
december 1996 circa 610 een RDW-vergunnning. De overige bedrijven (215) kunnen geen 
Nederlandse auto ' s voor de sloop afmelden. 

Van de circa 610 R WD-erkende bedrijven waren er in 1996 266 bij ARN aangesloten (figuur 
2.1 ). Omdat deze ARN-bedrijven al meer dan 75 % van de Nederlandse autowrakken 
verwerken, zal het aantal ARN-bedrijven naar verwachting niet sterk meer groeien. In 1997 
wordt een groei voorzien naar 275, tot maximaal 300 bedrijven. Aangezien Veracom haar 
netwerk met bij ARN aangesloten bedrijven heeft opgebouwd, zullen de activiteiten van deze 
bedrijven nader worden bekeken. 
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Figuur 2. 1 Vergunningen en erkenningen autodemontage bedrijven per 31 december 
1996 

De bij ARN aangesloten bedrijven hebben zichzelf verplicht om afgedankte auto's in te 
nemen en deze te demonteren zonder de aanbieder daarvoor kosten in rekening te brengen en 
tegen afgifte van een vrijwaringsbewijs. Dit vrijwaringsbewijs ontheft de eigenaar van zijn 
belasting en andere wettelijke verplichtingen (zoals verzekering en APK) betreffende de auto. 
Het demonteren dient volgens de volgende normen te geschieden: 
• alle vloeistof uit het wrak moet worden verwijderd via de milieusluis, te weten: 

koelvloeistof, olie, remvloeistof en ruitenwisservloeistof. (Brandstof wordt vaak al voor 
eigen gebruik verwijderd); 

• de componenten/materialen accu, glas, banden, binnenbanden, rubberstrips, kunststof 
bumpers, veiligheidsgordels, kokoshaar, LPG-tanks en PUR-schuim moeten worden 
gedemonteerd en in de daarvoor bestemde emballage opgeslagen worden. 

Het autodemontagebedrijf krijgt voor deze werkzaamheden een verwijderingspremie (bijlage 
3). Er is geen post voor de LPG-tanks opgenomen omdat daar in 1996 geen vergoeding voor 
werd betaald. De demontage vergoeding voor materialen wordt uitbetaald op basis van de 
daadwerkelijk gedemonteerde hoeveelheid. De demontage vergoeding is een financiele 
tegemoetkoming voor de werkzaamheden van autodemontage. Hierbij is al rekening 
gehouden met het verplaatsen en positioneren van het wrak en andere indirecte kosten zoals 
kosten voor certificering, administratie, opslagruimte en bedrijfsleiding. Met de kosten of 
opbrengsten van de gedemonteerde materialen is geen rekening gehouden. Hiervoor is een 
aparte post opgenomen: post 15 (bijlage 3). 

Ook is in deze verwijderingspremie een vergoeding opgenomen voor extra investeringen die 
bijdragen aan milieuvriendelijkheid, efficiency en/of de veiligheid van de 
autodemontagebedrijven (bijlage 3, post 14). Per bedrijf wordt geld gereserveerd : 
• voor de aanschaf en installatie van speciale computerprogrammatuur, voor het afmelden 

van auto's als deze gedemonteerd zijn; 
• als premie voor algemene investeringen die bijdragen aan de doelstelling van ARN, 86% 

gewicht van een auto recyclen voor het jaar 2000. ARN vergoedt 60 % met een maximum 
van f 63.663. 
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Voor een gemiddelde bedrijfsvoering van 1250 auto's komt dit neer op een 
investeringspremie van f 56,93 per wrak. In 1997 vond de uitbetaling plaats per 
investerings begroting. 

Het autodemontagebedrijf ontvangt een bedrag voor inzameling en verwerking van ARN, wat 
moet warden doorbetaald aan de inzamelaar voor inzameling en verwerking. Het materiaal dat 
voor ARN wordt gedemonteerd, wordt voor dit bedrag opgehaald door inzamelingsbedrijven. 

Inzameling van materialen 

ARN wil graag materialen terugwinnen uit een autowrak voor deze geshredderd wordt. Niet 
alleen direct kunnen materialen uit het wrak teruggewonnen warden maar ook indirect door 
componenten te verwijderen metals doel de daarin verwerkte materialen weer terug te 
winnen. Zowel materialen en componenten warden ingezameld om materialen terug te 
wmnen. 

ARN hanteert het volgende inzamelingsconcept: 
• het aantal algemene inzamelaars is beperkt tot een per provincie; 
• de inzamelaars zijn gecertificeerd door de NVCA (Nederlandse Vereniging van Chemische 

Afvalverwerkers) en staan op de 'witte lijst' van Mobila (Stichting Miloba 
Milieuhygienische Overbrenging en Beheersing van Afvalstoffen); 

• de inzamelaar plaatst de emballage bij een auto demontage bedrijf en zorgt dat alle 
materialen binnen een bepaalde termijn warden ingezameld; 

• prijsvorming vindt jaarlijks plaats en komt stand middels ' tendering ' en 'loven en bi eden '. 

ARN onderscheidt vier soorten inzamelbedrijven (zie bijlage 4): 
A. algemene inzamelbedrijven; 
B. koelvloeistof inzamelbedrijf; 
C. LPG-tanks inzamelbedrijf; 
D. olie inzamelbedrijven. 

ARN heeft met vijf algemene inzamelbedrijven overeenkomsten afgesloten voor de 
inzameling en het transport van alle materialen, behalve olie, LPG-tanks en koelvloeistof. 
Deze bedrijven zijn BFI, Hoogers, ROTEB, Dusseldorp, en de v. Vgroep. In heel Nederland 
wordt de koelvloeistof opgehaald en verwerkt door Caldic Chemie B.V. en warden de LPG
tanks ingezameld en verwerkt door Veracom. V oor de inzameling van af gewerkte o lie bestaat 
een wettelijk gereguleerd systeem. ARN maakt gebruik van zes door de overheid aangewezen 
bedrijven. 

Verwerking van materialen 

De bij ARN aangesloten bedrijven demonteren uitsluitend materialen waarvoor goede 
hergebruikmogelijkheden zijn gevonden. Voor bet kiezen van een verwerkingstechniek wordt 
gebruik gemaakt van de 'Ladder van Lansink'. De ladder van Lansink geeft de 
prioriteitsstelling voor afvalverwerking. Bovenaan de ladder staat produkthergebruik, gevolgd 
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door onderdelenhergebruik, materiaalhergebruik, verbranden met energieterugwinning, 
verbranden en storten. 

De materialen die in 1996 zijn gedemonteerd en verwerkt staan in bij !age 3 vermeld. Daarbij 
is de gemiddelde materiaalhoeveelheid per wrak aangegeven. In bijlage 5 staat vermeld welke 
bedrijven verantwoordelijk in 1996 waren voor de verwerking van deze materialen. 

Het aantal te recyclen materialen zal de komende jaren verder toenemen. In 1997 is gestart 
met de demontage en recycling van de volgende onderdelen voor materiaal terugwinning: 
• achter- en knipperlichten; 
• koplamp glas; 
• kunststof bumpers; 
• kunststof grills; 
• wieldoppen. 
ARN doet voortdurend onderzoek naar nieuwe technieken en verwerkingsmogelijkheden, 
zodat er in de toekomst nog meer materialen/onderdelen aan het overzicht in bijlage 3 kunnen 
worden toegevoegd. 

Uit de afgenomen interviews blijkt dat alle demontage- en inzamelingsaktiviteiten voor ARN 
plaatsvinden zoals hierboven staat beschreven. Veel autodemontagebedrijven vinden echter 
dat de vergoeding niet opweegt tegen de werkzaamheden die er voor nodig zijn. Zeker ook nu 
de verlaging van de verwijderingsbijdrage van f 250,- naar f 150,- ervoor zorgt dat ook de 
verwijderingspremie omlaag is gegaan. Daar komt nog bij dater voor de verwijderingspremie 
steeds meer werkzaamheden verricht moeten worden door uitbreiding van het aantal 
materialen. In de ogen van de autodemontagebedrijven ogen heeft ARN het geld en de macht 
in handen om dit te verdelen. 

Componenten hergebruik 

Autodemontagebedrijven zijn van oudsher handelaren. Als een component eventueel geld op 
zou kunnen leveren in de verkoop dan zal deze op voorraad gelegd worden. Meestal gebeurt 
dit voor de jongere sloopauto's. Dit zijn schade auto's van een paar jaar oud welke total loss 
zij n verklaard. De vragers zijn vooral particulieren, garages en schadebedrijven. Een andere 
categorie vormen die auto ' s welke aan het einde van hun levensduur zijn. Dit is meestal na 
ongeveer 13 jaar. In deze auto's zitten nog weinig componenten voor de verkoop. Deze 
blijven dus achter in het wrak dat naar de shredder installatie gaat. 

Om te bepalen welke componenten weer als component hergebruikt kunnen worden en welke 
achterblijven in het wrak is een interview (zie bijlage 1) afgenomen bij enkele 
autodemontagebedrijven. In bijlage 2 zijn de resultaten hiervan opgenomen. Het volgende kan 
geconcludeerd warden: 
• Groep 1: Kunststoffen; 

In deze groep vindt weinig componenten hergebruik plaats. Buiten incidentele verkoop 
en de componenten die voor ARN gedemonteerd moeten warden blijft de rest van de 
groep achter in bet wrak. Met betrekking tot hergebruik van kunststoffen kan gezegd 
warden dat deze markt nog jong is . De eerste stappen zijn gezet door ARN. 
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• Groep 2: Rubbers; 
Veel rubbers kunnen opnieuw gegranuleerd worden en zo dienen als grondstof voor 
nieuw te fabriceren produkten. Ook dit hergebruik is reeds opgezet door ARN. Alleen 
rubber slangen voor olie en koelvloeistof warden niet geregranuleerd vanwege het 
ijzer dat erin zit voor de versteviging. Voor de handel zijn de slangen te goedkoop en 
het verwijderen is te arbeidsintensief zodat dit hiervoor niet interessant is. 
Ruitenwisser strips zijn vanwege de slijtage en de verhouding demontagetijd versus 
opbrengst voor zowel produkt als materiaal hergebruik niet interessant. 

• Groep 3: Vloeistoffen; 
Deze worden allemaal ingezameld via het ARN systeem op brandstof na. Dit wordt 
meestal voor eigen gebruik gebruikt of bij het chemisch afval gedaan. 

• Groep 4: Metaal; 
Bij de metalen valt op dat veel componenten uit deze groep functioneel worden 
hergebruikt. Het gaat hier vaak om componenten uit het motorische gedeelte van de 
auto. Daarnaast probeert het autodemontagebedrijf de metalen zoveel mogelijk te 
scheiden, omdat deze apart een hogere waarde hebben dan de collectieve schroot 
waarde. Materialen zoals aluminium, koper en staal warden apart ingezameld door 
metaalhandelaren. De rest blijft achter in het wrak, hetzij omdat het niet de moeite 
loont voor aparte inzameling, hetzij omdat er toch niet meer dan schrootwaarde voor 
gekregen kan worden. Wat opvalt bij deze groep is dat vrijwel alles gerecycled wordt 
zonder tussenkomst van ARN. 

• Groep 5: Glas; 
Al het glas wordt ingezameld door ARN. 

• Groep 6: Anders; 
In deze groep bevinden zich veel componenten die wat betreft samenstelling complex 
zijn. De materialen die worden ingezameld door ARN maken dee! uit van een 
component, te weten pur (poly urethaan) schuim en kokoshaar uit de zittingen en de 
banden van de veiligheidsgordels . Afgezien van buitenspiegels en materialen die via 
het ARN systeem ingezameld worden, blijven de overige componenten achter in het 
wrak. 

Shredderen 

Het autowrak waar alle materialen voor ARN uit verwijderd zijn, en waar voor de handel vaak 
geen interessante componenten meer aan of in zitten blijft over. Deze wrakken worden 
afgevoerd naar een shredder bedrijf. Hier worden ze door een shredder (vermaler) vermalen 
tot kleine stukjes. Al het metaal wordt uit deze stroom vermalen auto verwijderd. Het 
shredderafval wat overblijft wordt afgevoerd om verbrand te worden. De metalen worden 
hergebruikt als materiaal. Het autodemontagebedrijf ontvangt een schrootwaarde . Deze prij s 
is afhankelijk van de markt op dat moment. Uiteindelijk streven ARN en de 
autodemontagebedrijven wrakken met minder dan 6% vervuiling. Het wrak bevat dan voor 
meer dan 94% schroot en minder dan 6% andere metalen. Deze wrakken kunnen rechtstreeks 
omgesmolten worden en brengen meer geld per kilo op. 
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Conclusies 

De auto recyclingmarkt bestaat uit een gedeelte componenten hergebruik en een gedeelte 
materiaal hergebruik. Het gedeelte componenten hergebruik is in handen van de 
autodemontagebedrijven. Het gedeelte materiaal hergebruik kan opgedeeld worden in 
materialen die zonder steun rendabel kunnen worden ingezameld en verwerkt, en materialen 
die met financiele steun van ARN economisch rendabel ingezameld en verwerkt kunnen 
worden. De componenten die op deze marktsegmenten worden aangeboden moeten buiten 
beschouwing gelaten worden. Veracom zal naar componenten moeten zoeken die nu nog niet 
aangeboden worden op de bestaande markt. 

2.3 SWOT- analyse Veracom 

Door middel van een inteme analyse kunnen de sterkten en zwaktes van Veracom bepaald 
worden om te zien waar de kracht van dit bedrijf ligt. Extern kunnen bedreigingen en kansen 
op markt en in de omgeving geanalyseerd worden. In het Engels spreekt men van strengths, 
weaknesses, opportunities en threats, vandaar dat deze gehele analyse SWOT-analyse 
genoemd wordt. 

De analyse is aan de hand van een checklist uitgevoerd. Uit de literatuur is de checklist van 
Van der Hoek en Krekels (1990) genomen vanwege zijn duidelijkheid en overzichtelijkheid. 
Deze checklist is gericht op bedrijven die produkten voor de consumentenmarkt fabriceren. 
Aangezien Veracom werkt met produkten aan het eind van hun levenscyclus is de checklist op 
een aantal punten veranderd. Het produkt is een materiaal, of een component dat verwerkt 
wordt voor hergebruik. De afnemers van het produkt kunnen materiaal verwerkende 
industrieen en/of hergebruikers van componenten zijn. Ook treedt ARN op als klant die 
betaalt voor de dienstverlening, het verwerken van LPG-tanks, door Veracom. Veracom 
verleent ook nog diensten aan het gastank installatie bedrijf Vialle, waar Veracom gastanks 
voor ontgast zodat deze gerepareerd kunnen worden. Verder is sprake van omgekeerde 
logistiek, zodat het beter is om over wervingsbeleid te spreken dan over distributiebeleid. 
Vervolgens is deze checklist met de bedrijfsleider van Veracom ingevuld voor de component 
LPG-tanks. 

Bijlage 6 geeft de inteme analyse van Veracom. Uit deze analyse kan het vo lgende 
geconcludeerd worden: 
Ten aanzien van Veracoms sterke punten: 
• Veracom is in het bezit van de benodigde vergunningen voor het verwerken van LPG

tanks; 
• het personeel van Veracom is gekwalificeerd voor het demonteren van LPG-tanks, en is 

gemotiveerd; 
• het heeft heel Nederland als marktbereik; 
• er is een netwerk van autodemontagebedrijven waar Veracom langs komt. 
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Ten aanzien van Veracoms zwakke punten: 
• het netwerk van autodemontagebedrijven is niet dekkend voor heel Nederland; 
• de informatie omtrent gegevens van auto's is slecht. ARN heeft alle cijfers en geeft weinig 

informatie prijs; 
• de produktie-capaciteit voor het verwerken van LPG-tanks is 200 tanks per dag en er 

worden slechts 60 tanks per dag verwerkt; 
• er is weinig promotie voor het inzamelen van LPG-tanks bij autodemontagebedrijven. 

Bijlage 7 geeft de externe analyse voor Veracom. Uit deze analyse kan het volgende 
geconcludeerd worden: 
Ten aanzien van haar kansen: 
• wetgeving op nationaal niveau door VROM met betrekking tot het verplicht laten 

verwerken van LPG-tanks door autodemontage bedrijven; 
• op lange termijn komen er nieuwe componenten op de sloop vrij. Die zijn er nu al wel in 

nieuwe wagens en het zal nog enige tijd duren voordat deze in grote aantallen op de sloop 
komen. Een voorbeeld hiervan vormen de airbags; 

• markten voor hergebruik, zoals bijvoorbeeld export; 
• ARN kan, door middel van premies, de inzameling rendabel maken; 
• dwang tot inleveren van LPG-tanks door ARN. 

Ten aanzien van de bedreigingen: 
• landelijke inzamelingsbedrijven; 
• wetgeving op provinciaal en gemeentelijk niveau die toestaat dat de LPG-tanks door de 

autoslopers zelf worden ontgast, verkocht en/of verwerkt; 
• op langere termijn de eventuele terugname van de auto's door de producent; 
• ARN door het opzetten van nieuwe projecten met derden; 
• produkthergebruik van LPG-tanks of export door autodemontagebedrijven zelf. 

2.4 Bepalen randvoorwaarden 

Op basis van een aantal randvoorwaarden kan op voorhand gezegd worden dat het zinloos is 
om sornmige componenten/materialen nader te bekijken . Deze randvoorwaarden moeten 
cornponenten en rnaterialen die niet in het eerste kwadrant van figuur 2.2 zitten uitsluiten. 

Kansen Bedreig ingen 

Sterkten 2 

Zwaktes 3 4 

Figuur 2. 2 SWOT-matrix 
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Figuur 2.2 geeft aan dat een component de meeste kans van slagen voor inzameling en 
eventuele verwerking door Veracom heeft als deze zich in het eerste kwadrant bevindt. In dit 
kwadrant sluit de component goed aan bij de sterkten van Veracom en biedt de markt kansen 
om daar een aandeel in te verwerven. Bevindt deze zich in het derde kwadrant dan zijn er 
kansen voor verbeteringen ten aanzien van het verwerven van een marktaandeel. Het gaat om 
de volgende componenten en materialen: 

1. Materialen en componenten die jaarlijks door ARN per provincie aan de hoogste bieder 
warden vergeven. Hier zit geen verandering in, ondanks de jaarlijkse verdeling. Het zou 
onzinnig zijn voor Veracom om mee te gaan bieden vanwege de sterke concurrentie en 
benodigde forse investering in emballage die hiervoor vereist is. Bovendien lost het 
binnenhalen van een contract voor een provincie niet het huidige inzamelingsprobleem van 
Veracom op. Deze produkten vallen oak niet in de eerste kwadrant van de figuur. Dit wordt 
de eerste voorwaarde: Geen materialen en componenten die jaarlijks per provincie door de 
ARN worden aangeboden en via het ARN systeem warden ingezameld. 

2. De alien die door verschillende bedrijven per regio worden ingezameld. De markt is al 
verdeeld en de concurrentie is groat. Deze groep produkten valt niet in de eerste kwadrant 
van figuur 2.2. De tweede randvoorwaarde is: Geen alien die door de inzamelaars uit groep 
Din bijlage 4 wordt ingezameld. 

3. ARN heeft een langdurig contract afgesloten voor het inzamelen van koelvloeistof. Dit 
produkt is al vergeven en er is niet meer tussen te komen. Randvoorwaarde drie luidt: geen 
ARN produkten uit groep B van inzamelaars. 

4. Vee! componenten worden verhandeld door de autodemontage bedrijven zelf. Op basis van 
de interviews met autodemontagebedrijven kan gezegd warden welke componenten vaak 
of altijd voor de verkoop bestemd zijn. Hier zullen dan problemen optreden bij inzameling, 
omdat de autodemontagebedrijven de componenten zullen opslaan voor eventuele verkoop 
in plaats van deze mee te geven. Om de componenten alsnog mee te krijgen zal de 
handelswaarde betaald moeten warden. Componenten bestemd voor onderdelenhergebruik 
brengen over het algemeen meer op dan bestemd voor materiaalhergebruik. De vierde 
voorwaarde luidt: Geen componenten die bestemd zijn voor onderdelenhergebruik (handel) 
door autodemontagebedrijven. 

5. Veel componenten zijn uit metaal vervaardigd. De shredder installatie is speciaal 
ontworpen om metaal terug te winnen. Als een component voor een groat gedeelte uit 
metaal bestaat is het dus weinig raadzaam om deze apart in te zamelen en te verwerken. 
Ook wordt er vaak al aan metaalscheiding gedaan door de autodemontagebedrijven zelf. 
Dit heeft te maken met de verschillen in prijzen voor de diverse metalen. Deze warden dan 
weer ingezameld door metaalhandelaren. De vijfde voorwaarde luidt: Geen componenten 
die uitsluitend uit metalen bestaan en door de shredder teruggewonnen warden of voor de 
metaal handel bestemd zijn. 

6. Een van de sterke punten van Veracom is hun bestaande inzamelingsstructuur. Om hier 
gebruik van te kunnen maken zal het nieuw in te zamelen component gecombineerd met de 
LPG-tanks ingezameld moeten kunnen worden. De zesde voorwaarde luidt: De component 
moet gezamenlijk met LPG-tanks in gezameld kunnen warden. 
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7. Ook componenten hebben een levenscyclus. De componenten kunnen ingedeeld worden in 
vier groepen: 

• de eerste groep bestaat uit componenten waarvoor is gebleken dat deze niet meer in oude 
wrakken terug te vinden zijn; 

• de tweede groep bestaat uit die componenten die niet meer in nieuwe auto's te vinden zijn 
maar die nog we! in de oude autowrakken terug te vinden zij n; 

• de derde groep bestaat uit die en nog gebruikt worden in nieuwe auto's en al terug te 
vinden zijn in de autowrakken; 

• de vierde groep bestaat uit componenten die wel bij de produktie van nieuwe auto's 
gebruikt worden, maar zo nieuw zijn dat deze nog niet terug te vinden zijn in oude 
autowrakken. 

De componenten uit de eerste groep dienen af te vallen, want wat er niet meer is kan ook niet 
ingezameld worden. De componenten uit de overige groepen moeten wel geselecteerd worden 
omdat deze meteen ingezameld kunnen worden of in de naaste toekomst. De zevende 
voorwaarde luidt: Geen componenten uit groep een van bovenstaande indeling. 

Daarnaast is nog een aantal randvoorwaarden die aangeeft of een component/materiaal meer 
of minder in aanmerking komt voor inzameling en eventuele verwerking. Op basis van deze 
randvoorwaarden kan van de overgebleven componenten/materialen een rangorde gemaakt 
worden welke componenten/materialen het beste in aanmerking komen voor inzameling en 
eventuele verwerking. Dit zijn dan voornamelijk voorwaarden die aangeven in welke mate 
een component in het eerste kwadrant van de figuur thuishoort. Deze randvoorwaarden zij n de 
volgende: 

8. Aangezien een van de sterke punten van Veracom is dat zij goed met gevaarlij k stoffen om 
kan gaan, heeft zij op dit gebied een concurrentie voordeel. Zeker ook omdat dit 
waarsch½nlijk componenten zijn waar men voor wil betalen om er vanaf te komen, vaak 
ook omdat het autodemontage bedrijf hiertoe wettelijk verplicht is. De achtste 
randvoorwaarde luidt: Zo gevaarlijk mogelijke componenten in de zin van explosief of 
schadelijke stoffen voor milieu. Kortweg gevaarlijkheid component. 

9. Om de doelstelling, voor hetjaar 2000 86% van het gewicht van een auto te recyclen, te 
halen, zal ARN graag zien dat nog enkele zware componenten aan hun lijst toegevoegd 
worden. Zij zijn ook bereid te betalen als de inzameling niet rendabel zal zijn. Dus hoe 
meer kilo's uit het wrak verwijderd kunnen worden, hoe meer het bedrijf in aanmerking 
komt voor een inzamelings- en verwerkingspremie. De negende randvoorwaarde luidt: 
Aantal kilo's component per auto. 

In hoofdstuk drie staat beschreven hoe met behulp van deze randvoorwaarden een aantal 
componenten geselecteerd zijn, die daardoor in aanmerking kwamen voor nader onderzoek. 
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Hoofdstuk 3 Selectie van componenten 

lnleiding 

In hoofdstuk twee is een aantal randvoorwaarden opgesteld. In hoofdstuk drie staat 
beschreven hoe met behulp van deze randvoorwaarden een aantal componenten is 
geselecteerd voor nader onderzoek. Een component kan voor een randvoorwaarde een 
bepaalde score behalen. In paragraaf 3 .1 staat per voorwaarde beschreven wat deze scores 
kunnen zijn en welke uitspraken aan de hand hiervan gedaan kunnen worden. Vervolgens is in 
paragraaf 3 .2 door de toepassing van verschillende vergelijkingsmethoden bekeken hoe de 
componenten aan de randvoorwaarden voldoen. De conclusies van dit vergelijkend 
onderzoek staan in paragraaf 3.3 beschreven. 

3. 1 Schaalindelingen 

Een component kan voor een randvoorwaarde een bepaalde score behalen. Voor deze scores 
is, per randvoorwaarde, een schaalindeling gemaakt, gebaseerd op Sander (1984) . De soort 
schaalindeling kan per voorwaarde verschillen. Iedere soort schaalindeling bestaat uit een 
aantal equivalente klassen, zodanig dat elke score uit een verzameling scores voor een 
randvoorwaarde tot een en niet meer dan een klasse behoort. Figuur 3.1 laat een verzameling 
E zien met twee equivalentie klassen El en E2. Aan een score, ofwel element van de 
verzameling, van een klasse kan een reeel getal verbonden worden. Per soort schaalindeling 
bestaan verschillen met betrekking tot de uitspraken welke aan de hand van dit getal gedaan 
kunnen worden. 

El E2 

F'iguur 3. 1 Verzameling E met equivalente klassen El en E2 

Voor de randvoorwaarden uit hoofdstuk twee is op de volgende pagina aangegeven welke 
schaalindeling van toepassing is, uit welke equivalentie klassen deze bestaat en welke 
uitspraken op basis van deze schaalindeling gedaan kunnen worden. 

De eerste zeven randvoorwaarden hebben een nominale schaalindeling. Allen bestaan uit twee 
equivalentie klassen. Een component voldoet wel of voldoet niet aan de randvoorwaarde. 
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Over de scores kunnen de volgende uitspraken gedaan worden: 
• de scores zijn gelijk en behoren tot dezelfde equivalentie klasse 
• de scores zijn ongelijk en behoren niet tot dezelfde equivalentie klasse 
Voor de omzetting is gekozen voor het getal O bij het niet voldoen het getal 1 bij het we] 
voldoen aan een randvoorwaarde. 

De scores van randvoorwaarde acht, gevaarlijkheid component, hebben een ordinale 
schaalverdeling. Tussen de verschillende klassen kan men een ordening aanbrengen. Deze 
orderelatie betekent dat kan worden gesproken in termen van 'minder gevaarlijk' , 'even 
gevaarlijk' en 'gevaarlijker'. Bij het omzetten van de scores naar reele getallen dient deze 
orderelatie gehandhaafd te blijven. In tabel 3 .1 zijn de equivalente klassen voor de 
randvoorwaarde 'gevaarlijkheid component' beschreven met de bijbehorende omzetting van 
de scores naar reele getallen. 

Klasse Reeel getal 
De component is direct levensgevaarlijk, explosie gevaarlijk of bevat 4 
giftige stoffen 
De component is direct gevaarlijk, bij aanraking volgt ge'irriteerde huid 3 
De component is indirect gevaarlijk, b.v. remolie in het milieu 2 

De component is ongevaarlijk 1 

Tabel 3. 1 Equivalente klassen met betrekking tot gevaarlijkheid component 

De score van de negende randvoorwaarde, aantal kilo's per auto, is een continue verdeling. 
Deze schaalverdeling heeft de volgende eigenschappen: 
• de verdeling heeft een absoluut nulpunt; 
• er kan gezegd worden hoeveel de ene score verschilt van de andere . 
De scores op deze randvoorwaarde zijn reeds reele getallen en hoeven derhalve niet meer 
omgezet te worden. 

3.2 Toepassen van de randvoorwaarden 

In deze paragraaf is bekeken in hoeverre de verschillende componenten aan de 
randvoorwaarden voldoen. Dit gebeurt in twee stappen. In de eerste stap wordt een aantal 
componenten geselecteerd op basis van het al of niet voldoen aan de eerste zeven 
randvoorwaarden. Stap twee is een vergelijking van de scores voor randvoorwaarde acht en 
negen van de overgebleven componenten met behulp van verschillende methoden. Een 
overzicht van de randvoorwaarden, bijbehorende variabelen en mogelijke reele getallen, 
gekoppeld aan de scores zijn gegeven in tabel 3.2. Hierbij geeftj aan om welke component 
het gaat. j E [1 ,66] , (zijnde de 66 componenten bepaald in hoofdstuk twee) 
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Voorwaarde Variabele Element van 
l. Geen algemene materialen van ARN Xlj { 0, 1} 
2. Geen olien X2j {0,1} 
,., 

Geen koelvloeistof X3j { 0, 1} _,. 
4. Geen handel X4j { 0,1} 
5. Geen metaal bestemd voor shredder of metaalhandelaren X5j { 0, 1} 
6. Gezamenlijk inzamelbaar met de LPG-tanks X6j { 0, 1} 
7. Niet behorend tot groep een van de levenscyclus indeling X7j { 0, 1} 
8. Gevaarlijkheid component X8j {1 , 2,3,4} 
9. Aantal kilo's per auto X9j IR+ 

Tabel 3. 2 Overzicht van de randvoorwaarden, hun bijbehorende variabelen en 
mogelijke reele getallen 

Stap I 

De eerste zeven randvoorwaarden zijn van dezelfde orde. Een component voldoet wel of niet. 
Als aan een van deze zeven voorwaarden niet voldaan wordt valt de component af. De 
uitkomsten voor de eerste zeven voorwaarden zijn gebaseerd op de gegevens uit hoofdstuk 
twee. Het voldoen aan alle zeven randvoorwaarden van een component j kan tot uitdrukking 
worden gebracht met de volgende formule : 

Zj=Xlj*X2j*X3j*X4j*X5j*X6j*X7j 

Als een component j , Zj = 0 scoort valt deze af. In bijlage 8 zijn de berekeningen van Zj 
gegeven. Stap een resulteerde in de selectie van 19 componenten: airbag, binnenspiegel , 
bobine, dashboard, expansievaten, gordelclips, hemel, hoedenplank, kachel, kunststof 
onderzijde, kunststof brandstoftanks, motorkap bekleding, reststoelen/achterbank, 
ruitenwisservloeistof reservoir, slangen, stuurkolombekapping, versnell ingspook en manchet, 
vloerbekleding en zonneklep. 

Stap 2 

Voor de componenten die na stap een zijn overgebleven, is aan de hand van de laatste twee 
randvoorwaarden, gevaarlijkheid component en aantal kilo's component per auto, bepaald of 
zij voor nader onderzoek in aanmerking komen. Een lage score voor een randvoorwaarde wil 
niet zeggen dat de component direkt voor nader onderzoek moet worden uitgesloten, bepalend 
is ook hoe de component op de andere randvoorwaarde scoort. Hiervoor worden in de 
literatuur meerdere methoden beschreven. Veel gebruikte methoden zijn de volgende: 
• Minimum eisen tabel uit van Delhoofen (1994 ); 
• De Promethee methode van Wolters (1994); 
• Spinneweb diagram uit van Delhoofen (1994). 
Deze methoden worden alien in dit onderzoek teogepast. Met behulp van de minimum eisen 
tabel wordt bepaald welke componenten zeker niet in aanmerking komen voor nader 
onderzoek. Voor de componenten die wel aan de minimum eisen voldoen wordt bepaald of 
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deze ook geselecteerd worden door de andere methoden. Op basis van deze resultaten kunnen 
vervolgens uitspraken gedaan worden over de uiteindelijk te selecteren componenten. 

Minimum eisen tabel 

Per randvoorwaarde is bepaald wat de minimum eis is waar een component aan moet voldoen. 
De componenten en voorwaarden zijn vervolgens in een tabel tegen elkaar uitgezet. In deze 
tabel is aangegeven of een component aan de minimum eis per randvoorwaarde voldoet. De 
minimumeisen per voorwaarde zijn: 
• Gevaarlijkheid component: Deze voorwaarde onderscheidt Veracom van andere 

inzamelaars. Als een stof gevaarlijk is levert het een concurrentievoordeel op. De klassen 
' ongevaarlijk' en 'indirect gevaarlijk' zijn daarom niet interessant. Deze krijgen 
respectievelijk het symbool '- ' en ' -'. De klassen 'direct gevaarlijk' en ' direct 
levensgevaarlijk' krijgen respectievelijk het symbool '+' en '++' . 

• Aantal kilo's: Deze voorwaarde kan van belang zijn voor het ontvangen van een premie. 
Het doel is 86% van het totale gewicht recyclen voor het jaar 2000. Het kleinste aantal 
kilo's van een materiaal wat ARN laat inzamelen is 0,3 kg. Voor dit gewicht is ARN 
bereidt een premie te betalen. De minimum eis is derhalve 0,3 kg. Een score 'minder dan 
0,3 kg' krijgt het symbool ' -', een score gelijk aan 0,3 kg het symbool '=' en een score 
'meer dan 0,3 kg' het symbool '+'. 

Een component is interessant voor Veracom om in te zamelen als deze een gevaarlijke stof 
bevat omdat daar haar sterkte zit. Bovendien moet de component zwaar genoeg zijn om 
eventueel een verwerkingspremie van ARN te ontvangen. Een component voldoet aan beide 
als deze een '+'of '++' voor 'gevaarlijkheid component' scoort en een '+' voor 'aantal kilo's 
component per auto'. Er is sprake van 'en' en niet 'of omdat alleen componenten uit eerste 
kwadrant van figuur 2.2 geselecteerd moeten worden. Bij het voldoen aan slechts een van de 
twee eisen zal: 
• de concurrentie groot zijn als een component geselecteerd wordt op basis van de 

randvoorwaarde 'gewicht'. Er zijn dan meer inzamelbedrijven die deze component zouden 
kunnen inzamelen; 

• er geen markt zijn als een component alleen geselecteerd wordt op basis van de 
randvoorwaarde ' gevaarlijkheid component' . ARN is in dit geval feitelijk een klant en of 
ARN bereid is te betalen als het gewicht lager is dan 0,3 kg is niet zeker. 

Tabel 3.3 geeft via de scores'--,-,=,+,++' in welke mate de componenten aan de 
minimumeisen per randvoorwaarde voldoen en hieruit volgend het wel of niet selecteren van 
de component voor verder onderzoek. 
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Minimum eisen aantal kilo's gevaarlijkheid Selecteren 
per component 

component 
per auto 

airbag ++ ++ Ja 
binnenspiegel + - Nee 
bobine + ++ Ja 
dashboard ++ - Nee 
expansievaten + + Ja 
gordelclips + - Nee 
hemel = - Nee 
hoedenplank + - Nee 
kachel + - Nee 
kunststof onderzijde ++ - Nee 
kunststof tanks ++ ++ Ja 
manchet + - Nee 

motorkap bekleding + - Nee 
reststoelen ++ - Nee 
ruitenwisservloeistof + - Nee 
reservo1r 
slangen + - Nee 
stuurkolombekapping = - Nee 
vloerbekleding ++ - Nee 
zonneklep + - Nee 

Tabel 3. 3 Confrontatie van de 19 componenten met randvoorwaarden acht en negen 

De Promethee methode 

De negentien, via stap I geselecteerde, componenten worden met elkaar vergeleken om te 
bepalen welke het meest in aanmerking komen voor inzameling. Dit kan apart per 
randvoorwaarde (acht en negen) of tegelijk met beiden. In hoofdstuk twee is bepaald dat 
componenten uit bet eerste kwadrant van figuur 2.2 (sterkte van Veracom en kansen in de 
markt) het meest in aanmerking komen. Hiervoor moeten de componenten moeten derhalve 
op beiden randvoorwaarden tegelijk worden vergeleken. Belangrijk bij bet bepalen van de 
meest in aanmerking komende component is het vaststellen van het gewicht van de 
randvoorwaarden. 

Deze methode is beter bekend als de multicriteria beslissing hulp methode. Zij kan grofweg 
ingedeeld worden in een Amerikaanse en een Franse school. De Promethee methode is 
gebaseerd op de Franse school. Dit houdt in dat het zich meer op kwantitatieve dan op 
kwalitatieve criteria richt. In dit geval is er een kwalitatief criterium en een kwantitatief 
criterium, respectievelijk de randvoorwaarde 'gevaarlijkheid component' en ' aantal kilo's 
component per wrak'. De uitkomsten van het kwalitatieve criterium zijn getransformeerd naar 
kwantitatieve, reele getallen. De Promethee methode maakt het mogelijk de verschillende 
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randvoorwaarden met verschillende gewichten door te rekenen. In bij lage 10 is de wiskundige 
basis uitgelegd welke ten grondslag ligt aan deze methode. Hier zal worden volstaan met een 
korte beschrijving en het waarom van de berekening. 

In de groep van 19 componenten moet een rangorde aangebracht warden welke component 
bet meest in aanmerking komt voor nader onderzoek op basis van randvoorwaarde acht en 
negen. Elke component moet geevalueerd worden aan de hand van beide randvoorwaarden. 
De gedachte achter de Promethee methode is dat je relaties bepaald tussen componenten die 
aangeven of de ene component eerder in aanmerking komt voor nader onderzoek dan de 
andere. Met bebulp van deze relaties kan oak de rang (plaats) van een component in de groep 
warden bepaald. De componenten kunnen op drie manieren (rank reciprocal weighting, rank 
sum weighting en direct rating weighting) gerangschikt warden in een volgorde aflopend van 
het meest tot bet minst in aanmerking komend voor nader onderzoek. Twee van deze 
volgorden warden bepaald via de partial ranking en de derde via de complete ranking. 

Per randvoorwaarde is een voorkeursfunktie Pi (i=8,9) gekozen. Deze funktie zet bet verschil 
d tussen twee scores van componenten voor een randvoorwaarde om in een waarde tussen nul 
en een. Welke waarde dit tussen nul en een is, hangt af van de gekozen voorkeursfunktie. 
Door deze omzetting kunnen twee componenten op beide randvoorwaarden tegelijk met 
elkaar vergeleken warden en kan gezegd warden of de ene component te prefereren is boven 
de andere component. Ook dient aangegeven te warden of een boge score voor een 
randvoorwaarde gunstig is of juist niet. Dit wordt gedaan door aan te geven dat het om een 
maximum gaat als een hoge score gunstig is en om een minimum als een !age score gunstig is. 
Voor de randvoorwaarden acht en negen is deze voorkeursfunktie als volgt bepaald: 
• randvoorwaarde acht heeft een ordinale scbaalverdeling. Een score voor deze 

randvoorwaarde verschilt van een andere als deze tot een andere klasse behoort. Hoeveel ze 
verschillen kan niet gezegd worden voor deze schaalverdeling. Deze eigenschap wordt 
vertegenwoordigd in vorm 1 uit bijlage 11. P8 krijgt voorkeursfunktie 1. Voorwaarde acht 
heeft een maximum score; 

• randvoorwaarde negen heeft een continue verdeling. Scores verschillen van elkaar als ze 
niet dezelfde waarde hebben. Ook kan gezegd worden hoeveel ze verschillen en er is 
sprake van een absoluut nulpunt. Deze eigenschappen warden vertegenwoordigd door 
vorm 3 uit bijlage 11 . Het punt 'p' wordt bepaald door de maximale minus de minimale 
score van de 19 componenten: 9,5 - 0,3 = 9,2 kilo. Ook voorwaarde negen heeft een 
maximum score. 

Hoe zwaar beide randvoorwaarden meetellen is aangegeven door gewichten aan beide 
randvoorwaarden toe te kennen. De gewichten kunne per randvoorwaarde bepaald worden via 
een aantal procedures. Dit zijn slechts manieren om voorkeuren om te zetten in getallen. Deze 
getallen zijn nog steeds subjectief. De gehanteerde methoden zijn beschreven in bijlage 12. De 
berekeningen zijn gemaakt via de drie manieren. De resultaten van de berekening staan in 
tabel 3.4. De scores voor de eerste twee methoden varieren op een schaal van O tot 1 en geven 
de relatieve belangrijkheid van een gewicht aan. De scores van de derde methoden zijn 
varieren op een schaal van O tot 100. 
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Randvoorwaarde: gevaarlijkheid component aantal kilo's component per auto 
Methode: Gewicht: Gewicht: 
rank reciprocal weighting 0,7 0,3 
rank sum weighting 0,7 0,3 
direct rating weighting 0,8 0,2 

Tabel 3. 4 Gewichten voor de randvoorwaarden 

De componenten zijn in sets met elkaar verbonden via de berekening van de verschilscore di 
(i=8,9) voor een randvoorwaarde tussen de ene component en de andere. Bijvoorbeeld: 
d8(1 ,2) is de verschilscore van de score van component een voor randvoorwaarde acht minus 
de score van component twee voor randvoorwaarde acht. Verschilscore d8(2, 1) is de score van 
component twee voor randvoorwaarde acht minus de score van component een. P8( 1,2) geeft 
de waarde behorende bij voor d8(2, 1) vol gens vorm een uit bij lage 11. In totaal zijn er 19 
maar 18 sets componenten, van ( 1,2) tot (19, 18). V oor iedere set van twee componenten wordt 
de voorkeur berekend van de een over de ander door: 
• P8 en P9 te berekenen voor iedere set componenten; 
• P8 en P9 vervolgens met hun gewichten te vermenigvuldigen; 
• deze twee getallen bij elkaar op te tellen . 

Deze berekening levert een getal op. Dit getal wordt aangeduid met n en geeft de intensiteit 
aan van de voorkeur van de ene component boven de andere met een waarde tussen nul en 
een. Dus n (1,2) is de waarde voor component een en component twee. Voor een uitkomst 
n (1 ,2)=0 is component een niet boven component twee te prefereren. Bij waarde een is er 
duidelijke voorkeur voor de ene component boven de andere. Voor de uitkomst geldt: hoe 
dichter een waarde bij nu! , des te kleiner de voorkeur en hoe dichter een waarde bij een des te 
grater de voorkeur. 

De voorkeuren tussen twee componenten zijn op deze manier bepaald voor alle mogelijke sets 
van componenten. Aan de hand van deze relaties is op drie manieren de rangorde per 
component binnen de groep bepaald. 

Partial ranking 

Partial ranking geeft twee manieren om een rangorde in de componenten te bepalen: 
• de intensiteiten van een component, boven de ander uit de groep, warden bij elkaar 

opgeteld. Voor de eerste component is de som: n (1,2)+ n ( 1,3 )+ ... + n (1 , 18)+ n (1 , 19). Dit 

wordt uitgedrukt in r( 1). De componenten zijn vervolgens op basis van de uitkomsten van 

¢ + geordend; 
• de intensiteiten van de componenten uit de groep welke boven een component staan 

warden opgeteld. Voor de eerste component is dit de som: n (2,1)+ n (3 ,1)+ ... + n (18,1)+ n 
(19,1). Dit wordt uitgedrukt in r(1). De componenten zijn nu op basis van de uitkomsten 

van ¢ - geordend. 
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Complete ranking 

De componenten zijn via complete ranking geordend door per component rekening te houden 
met zowel de intensiteit waarmee een component boven een andere staat, en de intensiteit 
waarmee andere componenten boven deze ene staan. Voor de eerst component ziet dit er als 

volgt uit ¢(!) = ¢+(1)- r (1) De componenten zijn nu gerangordend op basis van¢ .Tabel .... 

geeft de uitkomsten voor de drie methoden. Hebben componenten een gelijke rangode dan 
bestaat er geen voorkeur van de ene component boven de andere. 

Voorkeursindicatie lntensiteit Intensiteit Intensi teit 
van van van 
voorkeur voorkeur voorkeur 

Component rr Rangorde rr Rangorde ¢ Rangorde 

airbag 0.72913 2.0 0.02821 2.0 0.70093 2.0 
binnen spiegel. 0.00002 16.0 0.35092 16.0 -0.35090 16.0 
Bobine 0.62257 3.0 0.07435 3.0 0.54821 3.0 
dashboard 0.27104 8.0 0.27222 8.0 -0.00119 8.0 
expansie vaten. 0.58630 4.0 0.18328 4.0 0.40302 4.0 
gordel clips 0.00002 16.0 0.35092 16.0 -0.35090 16.0 
heme] 0.00000 18.5 0.35330 18.5 -0.35330 18.5 
hoedenplank 0.01063 11.0 0.33029 11.0 -0.31967 11.0 
kachel 0.49011 6.0 0.20585 6.0 0.28426 6.0 
kunststof onderzijde 0.14263 9.0 0.29603 9.0 -0.15340 9.0 
kunststof brandstoftanks 0.88619 1.0 0.00039 1.0 0.88581 1.0 
manchet 0.00130 12.0 0.34257 12.0 -0.34128 12.0 
motorkapbekleding 0.47207 7.0 0.21864 7.0 0.25344 7.0 
rest stoelen 0.10691 10.0 0.30043 10.0 -0.19352 10.0 
ruitenwisser reservoir 0.00002 16.0 0.35092 16.0 -0.35090 16.0 
slangen 0.00012 13.5 0.34869 13.5 -0.34857 13.5 
stuurkolombekapping 0.00000 18.5 0.35330 18.5 -0.35330 18.5 
vloerbekleding 0.57358 5.0 0.18376 5.0 0.38982 5.0 
zonneklep 0.00012 13 .5 0.34869 13.5 -0.34857 13 .5 

Tabet 3. 5 Cijfers partial ranking 

Op basis van deze cijfers kunnen de volgende uitspraken gedaan warden: 

• component een wordt geprefereerd boven component twee als V(1) ~ $+(2) en $-(1) '.', $-(2) ; 

• component een en twee verschillen niet als <1> +(1) = v(2) en $-(1) = 4i-(2); 
• component een en component twee zijn niet vergelijkbaar als anders. De ene component 

scoort op bepaalde randvoorwaarden beter en op anderen slechter. In dit geval is de ene 
component een goed alternatief voor de andere. 

Aan de hand van de Promethee complete ranking kunnen de volgende uitspraken gedaan 
worden: 
• component een wordt geprefereerd boven component twee als $(1) > $(2) ; 
• component een en component twee verschillen niet als $(1) = $(2). 
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De Promethee complete ranking,¢= r -¢- is beschreven in bijlage 13 met de componenten 
gerangschikt naar rangorde. 

Conclusies 

Op basis van deze methode kan geconcludeerd warden dat: 
• kunststof brandstoftanks geprefereerd warden boven alle andere componenten; 
• alle componenten boven de componenten stuurkolombekapping en heme! geprefereerd 

warden; 
• er geen voorkeur bestaat tussen stuurkolombekapping en heme!, en tussen slangen en 

zonneklep; 
• airbag, bobine en expansievaten, boven bet merendeel van de groep te prefereren zijn, 

samen met kunststof brandstof tanks; 
Volgens deze methode warden airbag, bobine, expansievaten, en kunststoftanks geselecteerd. 

In tabel 3 .6 staan de stabiliteitsintervallen voor de rank reciprocal weighting procedure 
gegeven. Daarachter staat vermeld hoeveel de gewichten van de randvoorwaarden 'aantal 
kilo's per component per auto' en 'gevaarlijkheid component' mogen verschillen zonder dat 
de uitslag van de rangordening van de componenten verandert. Het gewicht 0, 7 voor 
randvoorwaarde acht mag met 0,05 verlaagd warden en met 0,08 verhoogd warden en bet 
gewicht van 0,3 0 voor randvoorwaarde negen mag met 0, 13 warden verlaagd en met 0,18 
verhoogd zonder dat de rangordening verandert. Dit is tevens in procenten uitgedrukt in 
kolom vier en vijf van tabel 3 .6 De scores van de weegfactoren van de rank sum weighting 
procedure en de direct weighting procedure uit tabel 3 .4 vallen binnen de intervallen. Met alle 
drie de manieren is dezelfde uitslag verkregen. 

Weight Stability Intervals 
Randvoorwaarde Gewicht Interval % % Interval 

Gevaarlijkheid component 0.7 ( 0.05, 0.08) 70 ( 14, 20) 

Aantal Kg component 0.3 ( 0.13 , 0.18) 30 ( 15, 20) 

Tabel 3. 6 Weight Stability Intervals 

Het Spinneweb diagram 

Het spinneweb diagram heeft tot doe! visueel een vergelijking te maken tussen een aantal 
alternatieven op basis van een of meerdere kenmerken. De 19 componenten zijn op basis van 
randvoorwaarde acht en negen in dit diagram uitgezet langs de assen. Figuur 3.2 geeft hier een 
voorbeeld van. 

~ ~ . 

, · - - ~;-~ <NCn•ol, .. 1,,.,1 

Figuur 3. 2 Voorbeeld van een spinneweb diagram van airbag 
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Aangezien de scores voor de randvoorwaarden van ordinate schaal of hoger zijn mag dit 
gedaan worden Van een component kan gezegd worden dat deze beter of slechter scoort dan 
een ander component, voor een bepaalde voorwaarde, maar niet hoeveel beter of slechter. In 
bijlage 3.7 is voor ieder van de 19 componenten een spinneweb diagram gegeven. 

Per randvoorwaarde is optisch bepaald welke componenten uitschieters zijn. Uit de 
diagrammen in bijlage 13 blijkt dat voor de randvoorwaarde 'gevaarlijkheid component de 
volgende componenten duidelijk boven de andere uitstaken: airbag, bobine, expansievaten, 
kachel, kunststoftanks, motorkapbekleding en vloerbekleding. Voor de voorwaarde 'aantal 
kilo's per auto' zijn dat: airbag, dashboard, kunststofonderzijde, kunststoftanks, reststoelen en 
vloerbekleding. 

Conclusies 

Een component moet op beide randvoorwaarde geselecteerd zijn om in aanmerking te komen 
voor verder onderzoek. Behorend in de eerste kwadrant van figuur 2.2 zijn dit de volgende 
componenten: airbag, kunststof tanks en vloerbekleding. 
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3.3 Conc/usies 

In de vorige paragraaf is op drie verschillende manieren gekeken naar het selectie vraagstuk. 
Tabel 3. 7 geeft hier een overzicht van. 

Methode➔ Minimum Promethee Spinneweb 
eisen tabel diagrammen 

Componenten: Geselecteerd: Geselecteerd : Geselecteerd: 
airbag Ja Ja Ja 
binnenspiegel 
bobine Ja Ja 
dashboard 
expansievaten Ja Ja 
gordelclips 
heme! 
hoedenplank 
kachel 
kunststof onderzijde 
kunststof tanks Ja Ja Ja 
manchet 

motorkap bekleding 
reststoelen 
ru i ten wisserv l oeistof 
reservo1r 
slangen 
stuurkolombekapping 
vloerbekleding Ja 
zonneklep 

Tabel 3.7 Overzicht van geselecteerde componenten per methode 

De geselecteerde componenten van de drie methoden komen redelijk overeen. Dit heeft te 
maken met de groep van 19 componenten. Bij een groep componenten zonder geschikte 
componenten zou de minimum eisen tabel geen enkele component selecteren. De andere twee 
zouden de minst slechte componenten selecteren. 

De methoden Promethee en spinneweb diagram zijn relatief. De uitkomst is afhankelijk van 
de bekeken groep componenten. Dezelfde componenten zouden niet geselecteerd zijn als de 
rest van de groep componenten beter zou scoren. Dit neemt niet weg dat op deze manier een 
onderbouwde uitspraak kan warden gedaan ten aanzien van welke van de voorgeselecteerde 
componenten als eerste bekeken moeten worden. De minimum eisen zijn onafhankelijk van 
elkaar opgesteld. De componenten die nu geselecteerd zijn zullen ook als zij in een andere 
groep componenten geplaatst warden geselecteerd worden. 

Aile drie manieren vertonen een zekere mate van subjectiviteit. Bij de Promethee methode 
worden de weegfactoren subjectief bepaald. Bij de spinneweb diagrammen bepaalt de 
waarnemer wat als uitschieter wordt beschouwd. Bij de minimum eisen tabel methode zijn het 
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de eisen die subjectief bepaald warden. Subjectiviteit, welke methode ook gebruikt wordt, is 
niet uit te sluiten. 

Ten aanzien van de gevoeligheidsanalyse voor de vastgestelde reele getallen van de 
randvoorwaarde gevaarlijkheid kan gezegd worden dat voor de methode minimum eisen en 
Promethee het niet uitmaakt welke reeel getal aan een equivalente klasse van gevaarlijkheid 
wordt gegeven. Bij de eerste wordt gekeken tot welke klasse een component behoort en op 
basis daarvan wordt een symbool gegeven. Bij de tweede methode wordt alleen gekeken of 
twee scores van componenten verschillen. Op basis hiervan wordt de waarde O of l toegekend 
aan dit verschil. De grootte van het verschil is niet belangrijk, alleen bet teken is van belang. 
De spinneweb methode is hier wel gevoelig voor. Het vergroten van bet reele getal van de 
klasse ' direct levensgevaarlijk' met een factor 10 zal leiden tot het alleen selecteren van 
componenten behorende tot de klasse 'direct levensgevaarlijk '. Kachel, motorkapbekleding en 
vloerbekleding zouden dan niet door deze randvoorwaarde geselecteerd zijn. 

Ten aanzien van de uiteindelijke selectie van componenten is de conclusie dat de Promethee 
methode en bet spinneweb diagram methode alleen iets zeggen over de beste binnen de 
bekeken groep componenten. Het geeft niet aan of deze componenten daadwerkelijk in bet 
eerste kwadrant van figuur 2.2 vallen. De minimum eisen tabel doet dit we! doordat de eisen 
de grenzen van het eerste kwadrant bepalen. Daarom is gekozen om de componenten alleen te 
selecteren op basis van de minimum eisen tabel. De volgende componenten komen voor nader 
onderzoek in aanmerking: airbag, bobine, expansievaten en kunststoftanks. 

In hoofdstuk vier zullen de bedrijfseconomische aspecten bepaald worden voor de 
geselecteerde componenten. 
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Hoofdstuk 4 Bedrijfseconomische aspecten 

/nleiding 

In dit hoofdstuk zijn de kosten en opbrengsten voar de hergebruik mogelijkheden per 
component bepaald. In paragraaf 4.1 staat beschreven welke de hergebruik mogelijkheden de 
geselecteerde componenten hebben. In paragraaf 4.2 is per component bepaald welke 
economische factoren van belang zijn bij een bepaalde hergebruik mogelijkheid. Vervolgens 
is de netto opbrengst per component bepaald. 

4. 1 Hergebruik mogelijkheden van de geselecteerde componenten 

Voor de geselecteerde componenten staat nag niet vast hoe deze hergebruikt kunnen warden. 
Dit is van belang bij het bepalen van de opbrengsten. Om geen mogelijkheden over het hoofd 
te zien, wordt eerst uiteengezet wat in het algemeen de hergebruikmogelijkheden voor 
afgedankte goederen zijn. Vervolgens is gekeken welke van deze mogelijkheden voor 
Veracom van toepassing zijn in het geval van de LPG-tanks. Tot slot van deze paragraaf zijn 
de hergebruikmogelijkheden bepaald voor de geselecteerde componenten. 

Hergebruik mogelijkheden 

Als een produkt wordt afgedankt kan op vier manieren hergebruik plaatsvinden: 
• het produkt wordt als produkt hergebruikt. Dit kan direct zonder iets te veranderen aan het 

produkt of na enige herstel- of verbeteringswerkzaamheden; 
• een of meerdere componenten van het produkt warden hergebruikt. Dit kan direct zonder 

iets te veranderen aan het component of na enige herstel- of verbeteringswerkzaamheden; 
• een of meerdere onderdelen van het produkt warden hergebruikt. Deze onderdelen kunnen 

voar de produktie van dezelfde produkten gebruikt warden, maar ook in andere 
toepassingen; 

• de materialen verwerkt in het produkt warden hergebruikt. Dit begint met de 
disassemblage van produkten en componenten in onderdelen. Deze onderdelen warden in 
materiaal categorieen onderverdeeld. Deze gescheiden materialen kunnen weer warden 
hergebruikt. 

Aangezien bet hier over de hergebruik mogelijkheden van componenten gaat, komt de 
mogelijkheid van produkt hergebruik te vervallen. 

Hergebruik mogelijkheden van LPG-tanks 

In Veracom gebruikt maakt met betrekking tot de LPG-tanks. Dit is gedaan om te zien in 
welke richting een oplossing voor de terug te winnen componenten gezocht moet warden. 
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vervolgens zijn de mogelijkheden voor de componenten bepaald. De terugwin mogelijkheden 
die Veracom benut ten aanzien van de LPG-tanks zijn: 

• component hergebruik: de leeggepompte tanks worden aan particulieren in 
binnenland en buitenland verkocht; 

• materiaal hergebruik: de niet voor verkoop geschikte LPG-tanks worden 
leeggepompt en gedisassembleerd. De daaruit afkomstige materialen worden 
verkocht. Een gedeelte van het LPG is voor eigen gebruik. 

Bij de hergebruik mogelijkheden van de componenten moet met de volgende punten rekening 
worden gehouden: 
• de componenten die Veracom kan gaan inzamelen zijn niet ontworpen om teruggewonnen 

te worden; 
• de inzameling moet via het bestaande netwerk van autodemontagebedrijven gebeuren, 

gezamenlijk met de LPG-tanks. 

Hergebruik mogelijkheden van de vier geselecteerde componenten 

Voor de vier geselecteerde componenten zijn de drie vastgestelde hergebruik mogelijkheden 
( componenten hergebruik, onderdelen hergebruik en materiaal hergebruik) nagegaan. Het 
resultaat is per component beschreven voorafgegaan door een korte beschrijving van elke 
component. 

Airbag 

Informatie over de airbag is ingewonnen via het world-wide-web, BMW folder (1994), 
Volkswagen folder ( 1992) en een ingezamelde, ontplofte airbag. Hieruit kwam naar voeren 
dat een airbag een component is met als doe! het opvangen van de klap voor een inzittende 
vangen bij een aanrijding. Het gehele beveiligingssysteem wordt gevormd door sensoren, 
kabels, een diagnoseapparaat en de airbag. De interesse gaat alleen uit naar het gevaarlijke 
gedeelte, dus de airbag. De sensoren, kabels en diagnose apparaat worden gezien als andere 
losse componenten en worden buiten beschouwing gelaten. Er zijn drie soorten airbags. 
Bestuurder airbags, airbags voor de passagier voorin en airbags om een klap van de zijkant op 
te vangen. Onderzoek wijst (bijlage 15) uit dat het grootste gedeelte, 83 % van de airbags, 
bestuurder airbags zijn. Vanuit dit oogpunt is hier volstaan met een onderzoek naar bestuurder 
airbags. De bestuurder airbag bestaat uit: koolborstel, sleepring, stuurwiel, 
electronica/sensoren, houder gasgenerator, gasgenerator, luchtzak en een stootvlak. 
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Figuur 4. 1 Voorbeeld van een bestuurder airbag 

De gasgenerator bestaat uit een explosief die of polytechnisch is of hybride. Is hij 
polytechnisch dan wordt het luchtkussen gevuld door de ontbrandingsgassen van het 
explosief. Bij een hybride systeem gebeurt dit door 10% ontbrandingsgassen en 90% geperst 
helium. 

De materialen gebruikt in de bestuurders airbag zijn: 
• een metalen sleepring met een gewicht van ongeveer 200 gram; 
• een metalen houder gasgenerator van ongeveer 300 gram; 
• een gasgenerator welke bestaat uit een stalen huis, organische brandstof, een element voor 

de katalytische binding van CO en een ontstekingsunit met een totaalgewicht van ongeveer 
2900 gram; 

• een luchtzak van een polymeer (polyamide 6.6) en een buitenlaag gemaakt van siliconen, ± 
600 gram. 

Hergebruik mogelijkheden voor een airbag zijn: 
• Component hergebruik: De vraag is incidenteel, en hier wordt aan voldaan door de 

autodemontagebedrijven zelf; 
• Onderdelen hergebruik: Een airbag bevat geen waardevolle samenstellingen of onderdelen; 
• Materiaal hergebruik: Een airbag bestaat uit metaal , kunststof en een explosief. Het 

explosief dient op een verantwoorde wijze verwijderd te warden of tot ontploffing warden 
gebracht. Het metaal, de kunststof en eventueel het explosief kunnen als materiaal warden 
hergebruikt. Materiaalhergebruik is een mogelijkheid. 

Conclusie: De overige materialen dienen te warden scheiden voor materiaal hergebruik. 
Airbags zijn tegenwoordig in bijna iedere auto standaard. Het is afwachten hoe de wetgeving 
zich ontwikkeld. Gezien het explosiegevaar, wat verijdeld moet warden, kan dit heel goed 
voor een financiele bijdrage van de ARN in aamnerking komen. Bovendien bevat het 
materialen die goed te recyclen zijn. Airbags kunnen warden ingezameld om op een veilige 
manier de springstof ofwel te verwijderen ofwel op gecontroleerde en veilige wijze te laten 
ontploffen. 
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Bobine 

Informatie over de bobine is ingewonnen op het world-wide-web en bij garages ( 1997) en 
fabrikanten ( 1997). 

Een bobine heeft als doel spanning om te zetten van hoog naar laag. Het bestaat uit een ijzeren 
kern, twee koperen spoelen, koelvloeistof, stekker aansluitingen en een behuizing. 

HOOG.(41:.-'i\~o#'dUI~ 
~,,.r,1~.conr~ 

Figuur 4. 2 Bobine 

De materialen welke gebruikt in een bobine zijn: 
• een ijzeren kern; ± 250 gram; 
• koperen wikkelingen, ± 150 gram; 
• koelvloeistof: olie vervuild met Poly Chloor Bifenyl, ± 50 gram; 
• behuizing: metaal, ± 100 gram; 
• een kunststof isolatie kap; ± 50 gram. 

De hergebruik mogelijkheden voor een bobine zijn: 

• Component hergebruik: De bobines zijn inmiddels vervangen in de moderne auto. De 
vraag naar tweedehands bobines is incidenteel en wordt door de autodemontagebedrijven 
zelf voldaan; 

• Onderdelen hergebruik: Een bobine bevat geen waardevolle samenstellingen of 
onderdelen; 

• Materiaal hergebruik: Een bobine bevat metalen, kunststof en een koelvloeistof die PCB 
(Poly Chloor Benzeen) bevat. De koelvloeistof moet op een milieuvriendelijke manier 
verwerkt moeten warden. De overige materialen kunnen hergebruikt warden. 

Conclusie: Bobines warden al 6 jaar niet meer gebruikt. Het zou dus maar tijdelijk 
ingezameld kunnen warden. Gezien het hoge percentage metalen, welke met shredderen 
verwijderd kunnen warden, lijkt weinig zinvol deze componenten te gaan inzamelen als de 
ARN het mee shredderen van de schadelijke stof PCB niet bezwaarlijk vindt. Vindt de ARN 
dit wel bezwaarlijk, dan kunnen de bobines warden ingezameld om de schadelijke stof PCB te 
verwijderen zodat deze apart op een milieuvriendelijke manier verwerkt kan warden. De 
materialen kunnen verder gescheiden warden voor materiaalhergebruik. 
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Expansievaten 

De informatie is verkregen uit Maxwell (1994) en Peugeot (1997). Expansievaten hebben tot 
doe I de koelvloeistof hierin te laten expanderen zodat deze zijn warmte kwijt kan. De 
expansievaten waren oorspronkelijk van koper en aluminium. Rond de jaren '70 is men deze 
tanks van met glasvezel versterkt ' nylon 66 ' gaan vervaardigen. Dit is een polymeer die tegen 
de extreme omstandigheden van de koelvloeistof opgewassen is. Het glycol aandeel kan hoger 
dan 50% zijn, temperaturen over de 130 graden en een druk van 2 bar verdragen. Vandaag de 
dag worden de expansievaten ook vervaardigd uit de kunststof Poly Propyleen (PP) en de 
kunststof High Density Poly Ethyleen (HOPE). Ze worden dan ofwel spuit gegoten uit HOPE 
ofwel uit twee delen met glas versterkt PP worden met de hot-plate methode gelast. 

Figuur 4. 3 Expansievat 

In een expansievat zijn de volgende materialen gebruikt: 
• kunststof, HDPE of glas versterkt PP,± 1000 gram per expansievat; 
• restant koelvloeistof, ± 100 gram per expansievat. 

Hergebruik mogelijkheden van de expansievaten zijn : 

• Component hergebruik: De vraag is naar tweedehands expansievaten is incidenteel. Aan 
deze vraag wordt door de autodemontagebedrijven zelf voldaan; 

• Onderdelen hergebruik: Het expansievat bevat geen waardevolle samenstellingen of 
onderdelen; 

• Materiaal hergebruik: Het restant koelvloeistof kan op een milieuvriendelijke manier 
verwijderd worden. De kunststof kan afhankelijk van de samenstelling weer als materiaal 
hergebruikt worden. 

Conclusie: Gezien de vervuiling van de kunststof PP of HOPE met nylon in expansievaten, 
zal eerst een toepassing voor dit materiaal gevonden moeten worden alvorens dit ingezameld 
kan worden. Restanten koelvloeistof moeten worden verwijderd en de kunststoffen moeten 
worden gescheiden, zodat deze als materiaal hergebruikt kunnen worden. 
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Kunststof brandstoftank 

De informatie hierover is gewonnen uit Maxwell (1994 ), Garrett (1993 ), Peugeot folder 
( 1997) en middels enkele gesprekken met BASF, DOW en DSM. 

Kunststofbrandstoftanks zorgen voor de opslag van brandstof. Deze tanks bestaan uit een 
pomp, een meetinstrument, en het kunststof omhulsel. Dit omhulsel is vervaardigd van High 
Density Poly Ethyleen (HDPE), ofwel gecoat met fluor of gemengd nylon om doorlekken van 
de brandstof te voorkomen. De pomp is van metaal. 

Figuur 4. 4 Kunststotbrandstoftank 

Materialen in een kunststof brandstoftank zijn: 
• de eigenlijke tank, kunststufHDPE met nylon of fluor bewerkt, ± 7500 gram; 
• de pomp, metaal, ± 1000 gram; 
• meetinstrument, voornamelijk kunststof, ± 350 gram; 
• restant brandstof, benzine en diesel, ± 150 gram. 

De hergebruik mogelijkheden van kunststof brandstoftanks: 
• Component hergebruik: De vraag is naar tweedehands kunststofbrandstoftanks is 

incidenteel. Aan deze vraag wordt door de autodemontagebedrijven zelf voldaan; 
• Onderdelen hergebruik: Het enige waardevolle onderdeel in een tank is de pomp. Deze 

pomp zou hergebruikt kunnen in de produktie van nieuwe tanks . Als een producent al 
bereid zou zijn dit te doen, maakt de diversiteit aan merken en typen van de pompen in de 
diverse tanks het ondoenlijk om dit te realiseren. Incidenteel zal er vraag naar zijn, waar 
door de autodemontagebedrijven zelf aan zal worden voldaan; 

• Materiaal hergebruik: Het restant brandstof dient verwijderd te worden zodat het niet in het 
milieu terecht komt en bij het bewerken van de kunststof geen explosiegevaar optreedt. De 
overige materialen dienen gescheiden te worden voor materiaalhergebruik. 

Conclusie: Gezien de vervuiling van de kunststofHDPE met nylon of fluor in kunststof 
brandstoftanks, zal eerst een toepassing voor dit materiaal gevonden moeten worden alvorens 
dit ingezameld kan worden. Het restant brandstof dient verwijderd te worden en de material en 
moeten worden gescheiden voor materiaal hergebruik. 
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Algemene conclusies 

Voor de vier geselecteerde componenten kan geconcludeerd warden dat materiaal hergebruik 
als enige mogelijkheid naar voren is gekomen. Dit komt overeen met het feit dat de 
componenten niet ontworpen zijn om terug te winnen. 

4.2 Bepalen van de netto kosten 

In deze paragraaf zijn voor de componenten de netto kosten per optie bepaald. Dit zijn de 
gemaakte kosten minus de opbrengsten. Aangezien het tijdrovend zou zijn geweest om de 
precieze gegevens voor alle economische factoren te bepalen is gebruikt gemaakt van de 
richtlijnen uit de literatuur. Eerst warden de economische factoren van belang besproken en 
warden de bijbehorencle getallen bepaald. De paragraaf wordt afgesloten met een totaal 
overzicht van alle kosten en opbrengsten van de componenten. 

Soorten kosten en opbrengsten 

In de vorige paragraaf kwam materiaal hergebruik als de hergebruik mogelij kheid naar voren. 
Dit in ogenschouw nemende zijn de volgende opbrengsten en kosten van belang (de Ron, 
1996): 
Financiele bijdrage voor hergebruik aktiviteiten: de opbrengsten van bewerken van afgedankte 
goederen leiden nog niet altijd tot positieve financiele resultaten. Daarom wordt vaak voor het 
bewerken van het goed een bijdrage betaald, zodanig dat het wel tot positieve financiele 
resultaten leidt. Deze bijdrage zal in de situatie met Veracom betaald moeten warden door de 
ARN. 

Opbrengsten van teruggewonnen materialen; De prijzen die voor teruggewonnen materialen, 
hangen sterk af van de grondstoffenmarkt en zijn daarom onderhevig aan fluctuaties. Ook de 
mate van zuiverheid van de stroom materialen is van belang voor de prijs. De materialen die 
in de componenten gebruikt zijn, zijn de volgende: 
• metalen: schroot, staal en koper; 
• kunststoffen: HDPE, PP en nylon 
• schadelijke stoffen: PCB, koelvloeistof , brandstof en springstof; 
• reststoffen. 
De prijzen voor de categorieen schadelijke stoffen en reststoffen warden later in deze 
paragraaf behandeld. Deze brengen ook geen geld op, maar er moet betaald warden om deze 
stoffen te laten afvoeren. De prijzen van de metalen zijn gebaseerd op Recycling Benelux 
(iuni 1998) en aangegeven voor de uit de componenten voortkomende metalen in tabel 4.1. 

Metaal Prijs per ton 
schroot 80-90 gulden 
staal 900 gulden 
koper 2600 gulden 

Tabel 4. l Metaal prijzen 
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Voor de kunststoffen is de vaststelling van de prijs meer gecompliceerd, omdat hier de 
eventuele toepassing en zuiverheid van groot belang is. Er is contact opgenomen met enkele 
fabrikanten van High Density Poly Ethyleen (HDPE). Dit waren DSM, DOW chemical en 
BASF. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat de nieuwwaarde van gewoon HDPE 
rond de 1,50 gulden per kilo ligt. Het HDPE dat in kunststofbrandstoftanks wordt gebruikt 
kost ongeveer 2,50 gulden. De prijs zal niet hoger zijn dan de nieuwwaarde. Vervolgens is 
contact opgenomen met verwerkingsbedrijven van kunststoffen, te weten Thans plastic, B&R 
Recycling b.v. en Broeckx Plastic Recycling en de NRK (Nederlandse Recycling van 
Kunststoffen). Hieruit kwam naar voren dat de prij s bepaald wordt door de zuiverheid van de 
stroom materialen en de nieuwe toepassing van het materiaal. De prijzen varieren voor de 
genoemde kunststoffen tussen de Oen 1.500 gulden per ton. Waarbij 1.500 gulden meer 
uitzondering is dan regel. Dan is en de originele grondstof duur en de stroom material en erg 
zuiver en is er een goede markt voor de nieuwe toepassing. Het is om deze reden niet 
mogelijk een exacte prijs te bepalen. Om een schatting te kunnen maken zijn de 
vervuilingsgraad en mogelijkheden van materiaal hergebruik tegen elkaar uitgezet en is voor 
iedere combinatie een prijs per ton geschat (tabel 4.2) . 

V ervuilingsgraad Materiaalhergebruik - Prijs per ton 
mogelijkheden 

Laag Goed 7 50-1000 gulden 
Laag Slecht 250-500 gulden 
Hoog Goed 250-500 gulden 
Hoog Slecht 0-250 gulden 

Tabel 4. 2 Indicatie kunststof prijzen 

Deze prijs per ton is vervolgens toegepast op de kunststoffen afkomstig uit de componenten. 
Een onderscheid tussen HDPE is gemaakt omdat vervuiling en toepassingsmogelijkheden 
voor deze kunststof afkomstig uit de componenten ' brandstoftank' en 'expansievat' kunnen 
verschillen. Expansie komt in verschillende materiaal samenstellingen voor. Ook hier is 
rekening mee gehouden. Tabel 4.3 geeft de schatting voor de prijzen per ton 

Materiaal Vervuilingsgraad Recyclingmogelijkheden Prijs per ton 
HDPE (tanks) Hoog Slecht 0-250 gulden 
HDPE (expansievat) Hoog Slecht 0-250 gulden 
PP ( expansievat) Hoog Slecht 0-250 gulden 
Nylon (airbag) Hoog Goed 250-500 gulden 

Tabel 4. 3 Schatting kunststof prijzen 
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Voorgaande is samengevoegd in tabel 4.4 waarin de gehanteerde prijzen voor de materialen 
staan gegeven. 
Materiaal Prijzen per ton 
schroot 80-90 gulden 
staal 900 gulden 
koper 2600 gulden 
HDPE (tanks) 0-250 gulden 
HDPE (expansievat) 0-250 gulden 

PP ( expansievat) 0-250 gulden 

Nylon (airbag) 250-500 gulden 

Tabel 4. 4 Prijzen diverse materialen in juni 1998 

Kosten van inzameling, sorteren en transport: Voor de inzameling van consumenten goederen 
kunnen de verschillencle inzamelingssystemen gehanteerd worden, die ondermeer afhankelijk 
zij n van de grootte van de goederen. De bijbehorende kosten voor het inzamelen zullen 
varieren met de keuze van het inzamelingssysteem, waaronder verstaan wordt het inzamelen, 
sorteren en het transport van afgedankte goederen van de laatste gebruiker tot aan bet 
verwerkingsbedrijf. In Toepfer (1 994) worden de kosten voor klein en groot huishoudelijk 
goed van dit traject gegeven. Er wordt bet onderscbeid gemaakt of een goed voorzichtig 
behandeld moet worden of niet. Dit verboogd de kosten met ongeveer een factor twee. 

Bij Veracom zullen de componenten gezamenlijk met de LPG-tanks ingezameld moeten 
worden. De componenten zijn vergeleken met huisboudelij ke goederen. De verhouding 
gewicbt/volume is hierbij belangrijk. Als een component een laag 'soortelijk gewicht' beeft, 
zullen de kosten boger zijn. Deze verhouding is met die van bet huisboudelijk goed 
vergeleken. Als bet soortelijk gewicht van een component de helft is van die van het 
buisboudelijk goed waarmee bet vergeleken is, is de prijs twee maal zo boog. Deze 
verboudingen zijn niet berekend maar gescbat en op basis hiervan zijn de prijzen bepaald. De 
vergoeding die aan het autodemon~age bedrijf betaald moet worden is buiten beschouwing 
gelaten, omdat deze door ARN betaald moet worden. In tabel 4 .5 staan de componenten, bun 
overeenkomstig huishoudelijk goed , de onderlinge verhouding soortelijk gewicbt en de prijs. 

Component Huishoudelijk goed Verhouding soortelijk Prijs per ton 
gewicht 

Airbag TV-toestel voorzichtig 1: 1 750-950 gulden 
behandelen 

Bobine klein buishoudelijk 1:1 240-300 gulden 

Expansievaten klein huishoudelijk 1 :3 720-900 gulden 

Kunststof koel/ vrieskast 1 :2 1080-1360 gulden 
brandstoftank 

Tabel 4. 5 Kosten nnzameling, sorteren en transport 

Kosten demontage: Demontage is een belangrijke bewerking voor bergebruik, omdat daarmee 
de len en vrij zuivere materialen kunnen worden verkregen. De demontage kosten zijn sterk 
afh ankelijk van de bewerkingsstrategie en de complexiteit van bet te demonteren goed. 
Aangezien bet demonteren nagenoeg handmatig plaatsvind, worden de demontage kosten zo 
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goed als geheel bepaald door de loonkosten. In Toepfer (1994) warden de demontage tijden 
en kosten voor klein huishoudelijk en groat huishoudelijk goed gegeven. De componenten 
zijn vergeleken met deze huishoudelijke goederen. Echter een aantal componenten hoeft niet 
of nauwelijks gedemonteerd te warden. De demontage kosten zullen dan gelijk warden 
gesteld aan O gulden. In tabel 4.6 staat per component beschreven: 
• met welk huishoudelijk apparaat de component vergeleken is; 
• hoe ver een component gedemonteerd moet warden; 
• de geschatte demontage tijd, op basis van bovengenoemde punten; 
• de prijs per ton, gebaseerd op de tijd en 80 gulden arbeidsloon per uur en gewicht van de 

component. 

Component Apparaat Hoever Demontage tijd Prijs per ton 
Airbag klein apparaat, Ver, alle 1-3 min 333-1000 gulden 

b.v. telefoon material en 
toestel scheiden 

Bobine klein apparaat, Ver, alle 1-3 min 2222-6667 gulden 
b.v. telefoon material en 
toestel scheiden 

Expansievaten niet van Geen demontage - 0 gulden 
toe passing 

Kunststof geen Pomp en 5-8 min 740-1180 gulden 
brandstoftank meeti nstrument 

verwijderen, 
deze niet verder 
demonteren 

Tabel 4. 6 Kosten demontage 

Kosten materiaalscheicling en verdere bewerking: In de praktijk kunnen volgens Toepfer 
(1994) twee strategieen met betrekking tot de bedrijfsvoering van het bewerken van 
afgedankte goederen warden onderscheiden: 

a. weinig demonteren en scheiden, waardoor de demontage- en scheidingskosten laag zijn, 
maar ook de opbrengsten relatief laag vanwege de onzuiverheid van de materialen, 

b. veel demonteren en scheiden, waardoor de kosten relatief hoog zij n, maar de 
opbrengsten relatief ook hoog vanwege de hogere zui verheid van de material en. 

De kosten van materiaalscheiding en verdere bewerking voor klein huishoudelijk en groat 
huishoudelijk goed na minimale en maximale demontage zijn door Toepfer gegeven. Per 
component is aangegeven wat aan scheiding en bewerking nog verricht moet warden. Op 
basis hiervan zijn de situaties vergeleken met die van het huishoudelijk goed en zijn de prij zen 
bepaald. In tabel 4. 7 staat per component beschreven: de graad van demontage: deze is hoog 
als een component zover gedemonteerd is dat uit de losse onderdelen of de component 
duidelijk een materiaalstroom voortkomt. Een expansievat brengt bijvoorbeeld een PP stroom 
voort; de verdere bewerkingen; vergelijkbare situatie en de prijs per ton. 
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Component Graad van Verdere Vergelij kb are Prijs per ton 
demontage bewerkingen situatie 

Airbag Hoog Verkleinen Maximale demontage 350-470 gulden 
van kleine apparaten 

Bobine Hoog Verkleinen Maximale demontage 350-470 gulden 
van kleine apparaten 

Expansievaten Hoog Verkleinen, Maximale demontage 350-470 gulden 
maar niet van kleine apparaten 
scheiden 

Kunststof Hoog Verkleinen Maximale demontage 550-750 gulden 
brandstoftank van grote apparaten 

Tabel 4. 7 Kosten materiaalscheiding en andere bewerkingen 

Kosten voor verwerking van schadelijke stoffen: De verwerkingskosten voor schadelijke 
stoffen bedragen circa fl 8000 per ton, de Ron (1996). In tabel 4.8 is de schadelijke stof en het 
percentage schadelijke stof (gewicht schadelijke stof gedeeld door het totale gewicht van een 
component) per component gegeven. 

Component Schadelijke stof Percentage schadelijke stof (%) 
Airbag explosief 1 
Bobine PCB houdende koelvloeistof 8 
Expansievaten Koelvloeistof 5 

Kunststof brandstoftank brandstof resten 1 

Tabel 4. 8 Percentage schadelijke stoffen 

Kosten voor verwerking van reststoffen: De kosten voor de verwerking van de reststoffen zijn 
van plaats tot plaats verschillend en varieren van circa fl 100,- tot fl 500,- per ton. De 
hoeveelheid reststof die bij het bewerken van goederen ontstaat hangt af van specifieke 
goederen, zoals hoe gemakkelijk zijn ze te demonteren en hoe gemakkelijk zijn ze te scheiden. 
Ruwweg kan worden gerekende met een percentage van 10%. Hiermee worden de kosten 
voor reststoffen van circa 10 tot 50 gulden per ton goed, de Ron (1996). 

Nu alle kosten en opbrengsten van de componenten in kaart zijn gebracht is een totaal 
overzicht gemaakt. De opbrengsten zijn bepaald door de prijzen van de materialen met het 
percentage materiaal per ton component te vermenigvuldigen. De kosten voor schadelijke 
stoffen zijn verkregen door het percentage schadelijke stof van 8000 gulden te nemen. Dit 
totaaloverzicht is opgesteld in tabel 4.9. 
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Component Massa Inzamd- Bewerkingskosten per Kosten afval/ton goed Opbrengsten Netto kosten in guldens 
(kg) kosten per ton goed per ton goed 

ton goed 
Demontage Scheiden Rest- Schadclijke per ton per apparaat 

stoffen stoffen goed 
Airbag 4 750-950 333-1000 350-470 10-50 100 688-727 815-1881 3.26-7 .53 
Bobine 0,6 240-300 2222-6667 350-470 10-50 666 I 038-1040 2449-7115 I 47- 4.27 
Expans ievaten I 720-900 0 350-470 I 0-50 400 0-250 1230-1820 1.23-1.82 
Kunststof 9 I 080-1360 740-1180 550-750 10-50 88 I 00-308 2160-3328 1945-29 .96 
brandstoftank 

Tabel 4. 9 Tabel met een indicatie van de nettokosten voor inzameling en bewerking 
per component 

Conclusies 

Welke waarde kan gehecht worden aan deze getallen? Hoe ' hard ' zijn deze cijfers? De cijfers 
zijn niet hard. Veel getallen zijn bepaald aan de hand van vergelijkingen en schattingen. Het 
geeft echter een goede indicatie van de verwachte kosten. Hoeveel deze kosten in werkelijk af 
wijken van de echte kosten is niet te zeggen. Tabel 4.10 laat de percentages van de totale 
kosten zien van het inzamelen, demonteren en scheiden. Het is voor de minimale en maximale 
totale kosten berekend. 

Percentage Percentage Percentage 
inzamelings demontage- scheidings-
-kosten van kosten van kosten van 
totale totale totale 
kosten kosten kosten 

Component mm max mm max mm max 
Airbag 49% 37% 22% 39% 23% 18% 
Bobine 7% 4% 64% 82% 10% 6% 
Expansievaten 49% 49% 0% 0% 24% 26% 
Kunststofbrandstoftank 44% 40% 30% 34% 22% 22% 

Tabel 4. 10 Percentages die bedrijfseconomische aspecten van de totale kosten 
uitmaken 

Voor airbag en kunststoftanks is duidelijk te zien dat de drie aspecten een belangrijk dee! van 
de totale kosten uitmaken. Op basis hiervan kan geen beslissing genomen worden. Als 
bijvoorbeeld de inzamelingskosten voor een airbag bij minimale totale kosten twee keer zo 
hoog of laag blijken te zijn dan warden de totale kosten anderhalf keer zo hoog of zo laag. Dit 
kan de marge van winst of verlies zijn. 

Er mag daarom weinig waarde aan de getallen van de netto kosten gehecht worden. Ze dienen 
zuiver als indicatie van de netto kosten. Verder onderzoek naar de precieze getallen voor de 
bedrijfseconomische aspecten is nodig. De netto kosten zijn voor alle componenten positief. 
Dit houdt in dat het meer kost om een component in te zamelen en te bewerken dan dat het 
opbrengt. Voor alle vier de componenten zou een financiele bij drage van de ARN moeten 
komen om de inzamehng en verwerking rendabel te maken. 
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Wat is nu het strategisch beoogde voordeel van gezamenlijk inzamelen? Als gesteld wordt dat 
de vrachtwagen toch moet rijden voor de inzameling van LPG-tanks vanwege de 
ophaalverplichting, zouden componenten zonder kosten kunnen worden meegenomen. Zelfs 
in dat geval zijn de netto kosten voor alle componenten nog positief, alhoewel de netto kosten 
voor een airbag nu redelijk dicht bij nu! komt. Het beoogde voordeel lijkt met de 
bovenstaande beweringen over de hardheid van de cijfers niet groot genoeg om zonder 
financiele steun extra componenten in te kunnen zamelen. 

Meer uitgebreid onderzoek is aan te raden om de haalbaarheid van deze toepassingen te 
toetsen. B ij !age 16 bevat een voor de si tuatie van Veracom ontwi kkelde methode waarin alle 
inzamel- en bewerkingsmogelijkheden doorgerekend kunnen warden om zo de optimale 
hergebruik strategie een component te bepalen. 

In hoofdstuk vijf worden de algehele conclusies en aanbevelingen gedaan ten aanzien van dit 
onderzoek. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

lnleiding 

In dit hoofdstuk worden de algemene conclusies voor dit onderzoek getrokken. Deze staan in 
paragraaf 5 .1. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het doen van aanbevelingen in paragraaf 
5.2. 

5. 1 Conclusies 

Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van de onderzoeksopdracht: 
"Onderzoek welke componenten van een auto Veracom, naast de LPG-tanks, nog 
meer kan inzamelen en bewerken." 

Het antwoord hierop is tevens de hoofdconclusie van het onderzoek: Er zijn geen 
componenten gevonden die in aanmerking komen voor inzameling en bewerking door 
Veracom zonder een financiele bijdrage van de ARN (Auto Recycling Nederland). 

Naast deze hoofdconclusie zijn enkele andere conclusies gedaan: 
• Het grootste gedeelte van de autorecycling markt is reeds vergeven. Met behulp van de 

randvoorwaarden kunnen, op een snelle manier, veel componenten geelimineerd worden 
voor nader onderzoek; 

• Componenten selecteren op basis van een minimum eisen tabel blijkt meer garanties te 
geven, dat een component in aanmerking komt voor inzameling door Veracom, dan op 
basis van de Promethee methode of de spinneweb diagram. Alhoewel de resultaten niet 
veel verschillen, blijkt dat de resultaten sterk afhankelijk van de groep componenten te 
zijn in plaats van alleen de gestelde randvoorwaarden. Deze methoden zijn goed te 
gebruiken nadat een selectie op basis van de minimum eisen tabel is gedaan. Dan kunnen 
de beste uit een groep die al in aanmerking komen bepaald worden. 

• Aan de hand van de bepaalde bedrijfseconomische aspecten en nettokosten voor de 
componenten kunnen geen harde uitspraken gedaan worden. Er kan niet gezegd worden 
hoe nauwkeurig deze cijfers zijn. Bovendien zijn de totale nettokosten zeer gevoelig voor 
veranderingen in een van de bedrijfseconomische aspecten. De getallen voor de netto 
kosten mogen slechts als een indicatie worden gezien. 
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5.2 Aanbevelingen 

Met betrekking tot de vier geselecteerde componenten worden de volgende aanbevelingen 
gedaan: 
• Veracom moet met het oog op de toekomst een vinger aan de pols houden met betrekking 

tot airbags . Gezien de gevaarlijkheid komen deze uitstekend in aanmerking voor 
inzameling door Veracom. De ontwikkeling van de wetgeving voor airbags dient vanaf nu 
in de gaten gehouden te worden. De ongeplofte airbags zullen over ongeveer tien jaar 
steeds vaker verschijnen op de sloop. Rond die tijd dient Veracom nauwkeurige cijfers van 
de bedrijfseconomische aspecten te hebben om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen 
over het inzamelen van airbags. 

• De bobines zullen verdwijnen van de sloop, aangezien deze al zes jaar geleden zijn 
vervangen door de rnoderne auto. Met de gemiddelde levensduur van een auto van 13 jaar 
zullen die auto's met een bobine rondrijden, welke tussen 1985 en 1992 verkocht zijn. De 
vraag is of dit aantal de moeite van het inzamelen waard is. Een aanbeveling is om te 
peilen hoe bezwaarlijk ARN het vindt, dat de schadelijk stof PCB met het wrak mee wordt 
geshredderd. Op basis daarvan kan besloten worden om nauwkeurig de economische 
factoren te bepalen, zodat een gefundeerde uitspraak naar ARN toe gedaan kan worden; 

• Een aanbeveling is om te peilen hoe bezwaarlijk ARN het vindt dat zich nog resten 
koelvloeistof in de expansievaten bevinden. Op basis daarvan kan besloten om hergebruik 
mogelijkheden van de materialen, waaruit de verschillende typen expansievaten bestaan, te 
bepalen. Op basis daarvan kan besloten worden om nauwkeurig de economische factoren te 
bepalen, zodat een gefundeerde uitspraak naar ARN toe gedaan kan worden; 

• Een aanbeveling is om te peilen hoe bezwaarlijk en gevaarlijk ARN het vindt dat zich nog 
resten brandstof in de kunststof brandstoftanks bevinden. Op basis daarvan kan besloten 
om hergebruik mogelijkheden van de materialen, waaruit kunststof brandstoftanks bestaan, 
te bepalen. Dan kan besloten worden om nauwkeurig de economische factoren te bepalen, 
zodat een gefundeerde uitspraak naar ARN toe gedaan kan worden. 
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Bij lage 1 Component/materiaal tabel voor interview 
autodemontagebedrijven 

Bijlage I 

Aan de hand van onderstaande tabe l is een interview gehouden bij de verschi llende auto demontage bedrijven. 
Hier werd per item gevraagd of zij deze uit de auto verwijderen en wat hiermee gebeurt. Per groep is gevraagd 
of er nog componenten/materialen vergeten waren. Per bedrijf zij n deze cursief weergegeven. De uitkomsten 
staan in bij lage 2. Ook zijn deze voor a lle bedrijven in aan het totaal overzicht in bijlage 8 toegevoegd. 

Toepassing Verwijderd Onderdelen Diverse Anders 
Materiaal/component .la/Nee verkoop verwerkende 

industrieen 
Groep 1 
kunststof 
- verl ichtingsmonturen 
- kunststof onderzijde 
- dashboard 
- wieldoppen 
- grille 
- kunststof onderzijde 
- bumpers (PP, 
PC/PBT, SMC, RIM) 

Groep 2 
rubbers 
- slangen 
- ruitenwisserstrips 
- deurrubbers 
- rubberstrips 
- buitenbanden 
-binnenbanden 

Groep 3 
vloeistoffen 
- remv loeistof 
- koelvloeistof 
- olie 
- brandstof 
- ruitensproeivloeistof 



Bij lagc I 

Groep 4 
metalen 
- katalysator 
- gastanks 
- bladveren 
- voorwielophanging 
- achterwielophanging 
- aluminiumstrips 
- assen 
- bobine 
- dynamo 
- dorpel 
- hoofdcil inders 
- kachel 
- klinken 
- kenteken/ 

nummerplaat 
- motor(rest) 
- radiator 
- deurhendels 
- startmotor 
- variomatic 
- velgen 
- versnellingsbak 
- portiers 
- motorkap 
- motorbedrad ing 
- achterklep 
Groep 5 
glas 
- koplam pglas 
- zijruiten 
- voorru it 
- achterru it 
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Groep 6 
anders 
- voetpomp 
ru itenwisser 
- ruitenwisser 
mechanisme 
- versne llingspook en 
manchet 
- raam lij st 
- zonneklep 
- vloerbekleding 
- stuurwiel 
- stuurkolombekapping 
- buitenspiegels 
- hoedenplank 
- heme! 
- gordels 
- binnenspiegel 
- airbag 
- accu's 
- autostoe len (pur-
schuim) 
- achterbank 
- veiligheidsgordels 
- kokoshaar 

Tabel I Lijst componenten en materialen voor interview 
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Bijlage 2 Afgenomen interviews bij autodemontage bedrijven 

In deze bijlage vindt u de uits lagen van de afgenomen interv iews midde ls een ingevulde tabe l. Componenten d ie 
zij n toegevoegd zijn in cursiefweergegeven. Boven iedere tabel staat vermeld om welk autodemontagebedrijf 
het gaat en met wie is gesproken. 

Autodemontage bedrijf Deks lo 
Motorweg Kave! B 13&82 
214 1 BN Yijfhuizen 
Gesproken met de heer Dekslo 

Toepassing Yerwijderd 
Materiaal/com ponent Ja/Nee 

Groep 1 
kunststof 
- verlichtingsmonturen Ja 
- kunststof tanks Nee 
- dashboard Nee 
- wie ldoppen Nee 
- gri lle Ja 
- kunststof onderzijde Nee 
- bumpers (PP, Ja 
PC/PBT, SMC, RIM) 

Groep 2 
rubbers 
- s langen Nee 
- rui tenwisserstri ps Ja /Nee 
- deurrubbers Ja 
- rubberstrips Ja 
- buitenbanden Ja 
-b innenbanden Ja 

Groep 3 
v loeistoffen 
- remv loeistof Ja 
- koelvloeistof Ja 
- o lie Ja 
- brandstof Ja 
- ruitensproeivloeistof Ja 

Onderdelen Diverse verwerkende Anders 
verkoop industrieen 

ARN, BF! 

ARN , BF! 

ARN, BF! 

Als hij over terrein loopt 
ARN, BF! 
ARN, BF! 
ARN , BF! 
ARN, BFI 

ARN , BF! 
ARN , BF! 
ARN , BF! 

Eigen gebruik of afvoer 
ARN , BF! ( chem isch afva l) 
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Groep 4 
metalen 
- katalysator Ja Yerkoop Product- of 
- gastanks Ja materiaalhergebruik 
- bladveren Nee Oud ijzer 
- voorwielophanging Nee Shredder 
- achterwielophanging Nee Shredder 
- aluminiumstrips Ja Metaal verwerkers Shredder 
- assen Ja Opel/Citroen Shredder (rest) 
- bobine Nee 
- dynamo Ja Yerkoop materiaal 
- dorpel Nee 
- hoofdcilinders Nee 
- kachel Nee 
- klinken Nee 
- kenteken/ Ja Metaalverwerkers, 

nummerplaat geslagen aluminium 
- motor(rest) Ja Verkoop Shredder 
- radiator Ja Non-ferro handel 
- deurhendels Nee 
- startmotor Ja Yerkoop/revisie 
- variomatic Ja 
- velgen Ja Export Motorrecyclers 
- versnellingsbak Ja (Bulgarije) Metaal handel 
- portiers Ja Metaal handel Aluminium eraf na stuk 
- motorkap Ja Metaal handel drukken 
- motorbedrading Ja Metaal handel 
- achterklep Ja 

Groep 5 
glas 
- koplampglas Ja ARN 
- zijruiten Ja ARN 
- voorruit Ja ARN 
- achterruit Ja ARN 



Bijlage 2 

Groep 6 
anders 
- reservoirs Nee Wit plastic, 2 gulden de kilo 
- ruitenw isser Nee 
mechanisme 
- versnellingspook en Nee 
manchet 
- raam lijst Nee 
- zonnek lep Nee 
- vloerbekleding ee 
- stuurw ie l Nee 
- stuurkolombekapping >lee 
- buitenspiegels Nee 
- hoedenplank Nee 
- heme! Nee 
- gordels Nee 
- binnenspiegel Nee 
- airbag Nee 
- accu's Ja ARN 
- autostoe len (pur- Ja ARN 
schu im) ARN 
- achterbank Ja 
- ve iligheidsgordels .. Ja ARN Clips door shredder 
- kokoshaar Ja ARN 

Tabel 1 Interview Dekslo 
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Autorecycl ing Hapert 8.V. 
Metaalweg 11 
5527 AE Hapert 
Gesproken met Roel van Heughten 

Toepassing Verwijderd 
Materiaal/com ponent Ja/Nee 

Groep I 
kunststof 
- verlichtingsmonturen Ja 
- kunststof tanks Nee 
- dashboard Ja (50%) 
- wieldoppen Ja 
- grill e Ja 
- kunststof onderzijde Nee 
- bumpers(PP, PC/PBT, Ja 
SMC, RIM) 
Groep 2 
rubbers 
- slangen Nee 
- ruitenwisserstrips Ja (70-80 %) 
- deurrubbers Ja 
- rubberstrips Ja 
- buitenbanden .fa 
-b in nenbanden .la 
Groep 3 
vloeistoffen 
- remv loe istof Ja 
- koelvloe istof Ja 
- olie Ja 
- brandstof Ja 
- rui tensproeivloeistof Ja 

Bijlage 2 

Onderde len Diverse Anders 
verkoop verwerkende 

industrieen 

ARN, Hoogers 

Export (Afrika) 
ARN, Hoogers 
ARN, Hoogers 

Kunststof wielkasten is een 
ARN, Hoogers toepass ing voor in Duitsland 

Export Anders shredder 

Export of ARN, Hoogers 
Export of ARN, Hoogers 

ARN, Hoogers 
ARN, Hoogers 
ARN, Hoogers 

Eigen gebruik of afvoer 
ARN, Hoogers (chemisch afval) 
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Bijlage 2 

Groep 4 
metalen 
- meta/en tanks Nee 
- katalysator Ja Ja Product- of 
- gastanks Ja Export/verkoop materiaalhergebruik 
- bladveren Ja en Nee Verkoop of.. Shredder 
- voorwie lophanging Ja en Nee Verkoop of.. Shredder 
- ach terwie lophanging Ja en Nee Verkoop of.. Shredder 
- aluminiumstrips Ja M etaal verwerkers 
- assen Ja Export/verkoop .. Shredder (k lein %) 
- bobine Ja Export/verkoop .. 
- dynamo Ja Export/verkoop .. 
- dorpel Nee 
- hoofdcilinders Ja Export/verkoop .. Shredder 
- kachel Ja Export/verkoop .. Shredder 
- klinken Ja Metaalverwerkers 
- kenteken/ Ja (geslagen 

nummerplaat aluminium) 
- motor(rest) Ja Motorrecyclers 
- radiator Ja Non-ferro handel 
- deurhendels Nee 
- startmotor Ja Export/verkoop .. 
- var iomat ic Ja Non-ferro smelten 
- velgen .la Staal export Motorrecyclers 
- versnellingsbak .la Motorrecyc lers 
- portiers Nee 
- motorkap Nee 
- motorbedrading Ja Non-ferro handel 
- achterklep Nee 
- bafansfoodjes Ja Non-ferro handel 
- ventie fen Ja Export 
- remklauwen en naven Ja Export 
Groep 5 
glas 
- kop lampglas Ja ARN 
- zijruiten Ja ARN 
- voorruit Ja ARN 
- achterru it Ja ARN 



Bijlage 2 

Groep 6 
anders 
- oliefilters Ja ??? 
- ruitenwisservloeistof Ja Export Produkthergebruik 
reservoirs 
- ruitenwisser Ja Export 
mechanisme 
- versnell ingspook en Ja Export 
manchet 
- raaml ij st Ja Non-ferro handel 
- zonneklep Ja Export of shredder 
- vloerbek leding Nee 
- stuurw iel Ja (50%) Export of shredder 
- stuurkolombekapping Ja (50%) Export of shredder 
- buitenspiegels Ja (50%) Export of shredder 
- hoedenplank Nee 
- heme! Nee 
- gordels Ja ARN clips door shredder 
- binnenspiegel Ja Export of shredder 
- ai rbag Nee 
- accu's Ja ARN 
- autostoe len (pur- Ja ARN 
schu im) 
- achterbank Ja ARN 
- veiligheidsgordels Ja ARN 
- kokoshaar Ja ARN 

Tabet 2 Interview Hapert 
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Maresia Autodemontage B.V. 
Zuidhollandsedijk 131 
5171 TL Kaatsheuvel 
Gesproken met Barry Klappe 

Toepassing Yerwijderd 
Materiaal/component Ja/Nee 
Groep I 
kunststof 
- verlichtingsmonturen Ja 
- kunststof tanks Nee 
- dashboard Nee 
- wieldoppen Ja 
- grille Ja 
- kunststof onderzijde Nee 
- bumpers(PP, PC/PBT, Ja 
SMC, RJM) 
Groep 2 
rubbers 
- slangen Nee 
- ruitenwisserstrips Nee 
- deurrubbers Ja 
- rubberstrips Ja 
- buitenbanden Ja 
- binnenbanden Ja 

Groep 3 
v loeistoffen 
- remvloeistof Ja 
- koelvloeistof Ja 
- olie Ja 
- brandstof .la 
- ruitensproeivloeistof .la 

Bijlage 2 

Onderdelen Diverse verwerkende Anders 
verkoop industrieen 

Yerkoop ARN , BF! 

ARN , BF! 
ARN , BF! 

ARN , BF! 

ARN, BF! 
ARN, BF! 

Yerkoop ARN, BF! 
ARN, BF! 

ARN , BF! 
ARN, BF! 
ARN, BF! 

Eigen gebru ik of afvoer 
ARN, BF! ( chem isch afval) 
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Bijlage 2 

Groep 4 
metalen 
- katalysator Ja Verkoop 
- gastanks Ja Veracom 
- bladveren Ja Export Schroot in auto (Van Dalen) 
- voorwielophang ing Ja Export, verkoop Shredder 
- achterwielophanging Ja Export, verkoop Shredder 
- aluminiumstrips Nee Shredder 
- assen Ja Export, verkoop Shredder 
- bobine Ja Export, verkoop 
- dynamo Ja Export, verkoop Shredder 
- dorpel Ja Verkoop 
- hoofdcilinders Nee 
- kachel Nee Export 
- klinken Ja V.W.Export rest sh redder 
- kenteken/ Nee 

nummerplaat 
- motor(rest) Ja Export, verkoop Bepaalde onderdelen v. rev isie 
- rad iator Ja Metaal handel Alleen aluminium en koper 
- deurhendels Nee 
- startmotor Ja Export, verkoop Vaak eerst revisie 
- variomatic Nee 
- ve lgen Ja Alu. bewaren Rest wordt wel gedemonteerd 
- versnellingsbak Ja Export, verkoop Shredder 
- portiers Ja Export, verkoop Shredder 
- motorkap Ja Export, verkoop Shredder 
- motorbedrading Nee Binnenkort wel , voor koper 
- achterklep Ja Export, verkoop Shredder 
- tanks Soms Verkoop Meestal shredder 
- trekhaak Ja Verkoop Shredder 
Groep 5 
glas 
- koplampglas Ja ARN 
- zij ruiten Ja ARN 
- voorruit Ja ARN 
- achterruit Ja ARN 

II 



Bijlage 2 

Groep 6 
anders 
- reservo irs Nee 
- ru itenwisser Ja Verkoop Shredder 
mechanisme 
- versne llingspook en Nee 
manchet 
- raamlijst Nee 
- zonneklep Nee 
- vloerbek leding Nee 
- stuurw iel Ja Verkoop Shredder 
- stuurkolom Ja Export, verkoop Shredder 
- buitenspiege ls Ja Verkoop Shredder 
- hoedenp lank Nee 
- heme! Nee 
- gordels Ja ARN 
- binnenspiegel Nee 
- airbag Nee 
- accu's Ja ARN 
- autostoelen (pur- Ja ARN 
schuim) ARN 
- achterbank Ja 
- veilighe idsgorde ls Ja ARN Clips door shredder 

- kokoshaar Ja ARN shredder 

Tabet 3 Interview Maresia 

Barry weet van een proef met kokosmatten maar deze is misl ukt. 
Wijst op de expansie vaten in de auto. Voorts meld hij dat hij de uitlaten mist. 
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Frans van de Mosselaar B.V. 
Watertorenstraat 6 
5102 AG Don gen 
Gesproken met de heer Reuser en F. Van de Mosselaar 

Toepassing Verwijderd Onderdelen 
Materiaal/component l a/Nee verkoop 
Groep I 
kunststof 
- verlichtingsmonturen Ja 
- kunststof tanks Ja 
- dashboard Ja 
- wieldoppen Ja 
- grille Ja 
- kunststof onderzijde Ja 
- bumpers(PP, PC/PBT, Ja 
SMC, RIM) 
Groep 2 
rubbers 
- slangen Ja 
- ruitenwisserstrips Ja 
- deurrubbers Ja 
- rubberstrips Ja 
- buitenbanden Ja 
-binnenbanden Ja 
Groep 3 
v loeistoffen 
- remv loeistof Ja 
- koe lvloei sto f Ja 
- olie Ja 
- brandstof Ja 
- ru itensproeivloeistof Ja 

13i_j lagc 2 

Diverse verwerkende Anders 
industrieen 

ARN 

ARN 
ARN 

ARN 

ARN 
ARN 
ARN 
ARN 

ARN 
ARN 
ARN 

ARN 
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Bijlage 2 

Groep 4 
metalen 
- katalysator Ja 
- gastanks Ja 
- bladveren Ja 
- voorwielophanging Ja 
- achterwielophanging Ja 
- aluminiumstrips Ja 
- assen Ja 
- bobine Ja 
- dynamo Ja 
- dorpel Ja 
- hoofdcilinders Ja 
- kachel Ja 
- klinken Ja 
- kenteken/ Ja 

nummerp laat 
- motor(rest) Ja 
- radiator Ja 
- deurhendels Ja 
- startmotor Ja 
- variomatic Ja 
- ve lgen Ja 
- versne llingsbak Ja 
- portiers Ja 
- motorkap Ja 
- motorbedrading Ja 
- achterk lep Ja 
Groep 5 
glas 
- kop lampglas Ja ARN 
- zijruiten Ja ARN 
- voorru it Ja ARN 
- achterru it Ja ARN 

14 



Bij lagc 2 

Groep 6 
anders 
- motorkap bekfeding .l a 
- reservo irs .la 
- ruitenw isser .l a 
mechanisme 
- versnel li ngspook en .l a 
manchet 
- raamlijst .I a 
- zonneklep .I a 
- vloerbekleding .la 

- stuurwiel Ja 
- stuurko lombekapping Ja 
- bu itenspiegels Ja 
- hoedenp lank Ja 
- heme! Ja 
- gordels Ja 
- binnenspiegel Ja 
- airbag Ja 
- accu's Ja ARN 
- autostoelen (pur- Ja ARN 
sch uim) ARN 
- achterbank Ja 
- ve iligheidsgordels Ja ARN 
- kokoshaar Ja ARN 

Tabet 4 In te rview van de Mosselaar 
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Gebroeders Opdam B.V . Autorecycling 
Hanepoe l 4 
2 136 NJ Zwaanshoek 
Gesproken met Jeroen Gorn pelman 

Toepass ing Verwijderd 
Materiaa l/component Ja/Nee 

Groep I 
kunststof 
- ver li cht ingsmonturen Ja 
- kunststof tanks Nee 
- dashboard Nee 
- w ie ldoppen Ja 
- grille Ja 
- kunststof onderzij de Nee 
- bumpers(PP, PC/PBT, Ja 
SMC, RIM) 

Groep 2 
rubbers 
- s langen Nee 
- ru itenw isserstrips Nee 
- deurrubbers Ja 
- rubberstrips Ja 
- bui tenbanden Ja 
- binnenbande n Ja 

Groep 3 
vloe istoffen 
- remvloe istof Ja 
- koe lvloe istof Ja 
- o lie Ja 
- brandstof Ja 
- ruitensproeiv loe istof Ja 

Bij lage 2 

Onderdelen Diverse verwerkende Anders 
verkoop industrieen 

ARN 

ARN 
ARN 

ARN 

ARN Alleen als rubber 
ARN 

Wat goed is ARN 
ARN 

ARN 
ARN 
ARN, Groenendaal Rem o lie, BF! 

Eigen verbruik 
ARN 

\ (, 



l3ijlage 2 

Groep 4 
metalen 
- katalysator Ja Yerkoop 
- gastanks Ja Yeracom 
- bladveren Ja Yerkoop N iet verkoop blijft zitten 
- voorwielophangi ng Ja Yerkoop N iet verkoop blijft zitten 
- achterwielophanging Ja Yerkoop N iet verkoop blijft zitten 
- aluminiumstrips Nee 
- assen Ja Yerkoop N iet verkoop blijft zitten 
- bobine Ja Yerkoop N iet verkoop blijft zitten 
- dynamo Nee 
- dorpel Ja Alleen verkoop 
- hoofdcilinders Ja Alleen verkoop 
- kachel Nee Kunststof 
- klinken Nee 
- kenteken/ Nee 

nummerplaat 
- motor(rest) Ja Alleen verkoop 
- radiator Ja Dalinex hergebruik 
- deurhendels Nee 
- startmotor Ja Alleen verkoop 
- variom atic Nee 
- ve lgen Ja Alleen staal 
- versnellingsbak Ja Alleen verkoop 
- portiers Ja A Ileen verkoop 
- motorkap Ja Alleen verkoop 
- motorbedrading Nee 
- achterklep Ja Alleen verkoop 
- tanks Nee Shredder 
Groep 5 
glas 
- kop lampglas Ja ARN Anders verkoop 
- zijrui ten Ja ARN Anders verkoop 
- voorru it Ja ARN Anders verkoop 
- achterruit Ja ARN Anders verkoop 
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Bij lagc 2 

Groep 6 
anders 
- reservo irs Nee 
- ruitenwisser Ja Alleen verkoop 
mechanisme 
- versne llingspook en Ja Alleen verkoop 
manchet 
- raam lijst Nee 
- zon neklep Nee 
- vloerbekleding Nee 
- stuurwiel Ja 
- stuurko lombekapping Nee 
- buitenspiegels Ja Alleen verkoop 
- hoedenplank Ja Alleen verkoop 
- heme! Nee 
- gordels Ja ARN 
- binnenspiege l Ja Alleen Verkoop 
- airbag Ja Als nog heel verkoop+de 
- accu's Ja ARN crasch sensor, als afgegaan 
- autostoelen (pur- Ja ARN stuur voor verkoop 
schuim) 
- achterbank Ja ARN 
- veiligheidsgordels Ja ARN 
- kokoshaar Ja ARN 

Tabet 5 Interview Obdam 
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Autodemontage bedrij f De Ooyevaar 
G ildenweg 33 
1695 GD Blokker 
Gesproken met Niek 

Toepass ing Verwijderd 
Materi aal/component Ja/Nee 

Groep I 
ku nststof 
- verlichtingsmonturen Ja 
- kunststof tanks Nee 
- dashboard Nee 
- wieldoppen Ja 
- grille Ja 
- kunststof onderzijde Nee 
- bumpers(PP, PC/PBT, Ja 
SMC, RIM) 

Groep 2 
rubbers 
- slangen Nee 
- ruitenw isserstrips Nee 
- deurru bbers Ja 
- ru bberstr ips Ja 
- buitenbanden Ja 
-binnenbanden Ja 

Groep 3 
vloe istoffen 
- remvloeistof Ja 
- koe lvloeistof Ja 
- o lie Ja 
- brandstof Ja 
- ruitensp roe ivloe istof Ja 

Bijlage 2 

Onderdelen Diverse verwerkende Anders 
verkoop industri een 

ARN , BF! 

ARN, BF! 
ARN, BF! 

ARN , BF! 

ARN , BF! 
ARN, BF! 
ARN, BF! 
ARN, BF! 

ARN, BFI 
ARN, BF! 
ARN, BF! 

Eigen gebruik of afvoer 
ARN , BF! ( chemisch afval) 
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Bijl age 2 

Groep 4 
meta len 
- katalysator Ja Verkoop Prod uct- of 
- gastanks Ja Veracom mater iaa lhergebru ik 
- bladveren Nee 
- voorwielophanging Nee Shredder 
- achterwielophanging Nee Shredder 
- aluminiumstrips Ja Metaalverwerkers Shredder 
- assen Ja Export Shredder (rest) 
- bobine Nee 
- dynamo Ja Export Verkoop materiaal 
- dorpel Ja Export 
- hoofdcilinders Ja Export 
- kachel Ja Export 
- klinken Ja Ex port 
- kenteken/ Ja Metaalverwerkers, 

nummerplaat ges lagen aluminium 
- motor(rest) Ja Metaal hande l 
- radiator Ja Metaal handel 
- deurhendels Nee 
- startmotor Ja Verkoop 
- variomatic Volvo/N ee 
- ve lgen 
- versnellingsbak Nee 
- portiers Nee 
- motorkap Nee 
- motorbedrading Nee 
- achterklep Nee 
Groep 5 
glas 
- koplam pglas Ja ARN 
- zijruiten Ja ARN 
- voorru it Ja ARN 
- achterru it Ja ARN 
Groep 6anders 
- reservo irs Nee 
- ruitenwisser Nee 
rnechan isrne 
- versnell ingspook en Nee 
rnanchet 
- raamlijst Nee 
- zonneklep Nee 
- vloerbek leding Nee 
- stuurwiel Nee 
- stuurko lom bekapping Nee 
- buitensp iegels Ja Verk oop 
- hoedenplank Nee 
- heme! Nee 
- gordels Nee 
- binnensp iege l Nee 
- ai rbag Nee 
- accu's .l a ARN 
- autostoe len (pur) .l a ARN 
- achterbank .l a ARN 
- ve il igheidsgorde ls .l a ARN Cli ps door shredder 
- kokoshaar .la ARN 

Ta bel 6 Interview Ooyevaa r 
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Bijlage 3 Premielijst 

Premielijst 1996 
Ingangsdatum: 1 januari 1996 , geldig tot en met 31 december 1996 

Materiaal 

1. koelvloeistof 
2. olie 
3. remvloeistof 
4. accu 
5. glas 
6. banden 
7. binnenbanden 
8. PUR-schuim 
9. rubberstrips 
10. kunststofbumpers 
11 . veiligheidsgordels 
12. kokoshaar 
13 . ruitenwisservloeistof 

Tabel 1 Premielijst 1996 

Demontage Normhoeveel
vergoeding heid per wrak 
(f/kg) (kg) 

1,19 2,6 
1,66 3,8 

28,35 0,3 
0,53 13,4 
0,82 24,3 
1,79 25,4 
6,08 0,7 
5,23 6,3 
1,47 7,2 

3,82 2,1 

10,82 0,3 

6,46 0,7 

Premie per 
gemid. wrak 
(f) 

3,09 
6,32 
8,51 
7,14 

20,03 
45,52 

4,25 
32,97 
10,58 
8,02 
3,25 
4,52 

Bijl age 3 
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Bijlage 4 lnzamelbedrijven 

A. Algemene inzamelbedrijven 

Inzamelbedrijf 
BFI 

Dusseldorp 

Hoogers 

ROTEB 

v. Vgroep 

Provincies 
- Friesland 
- Groningen 
- Drenthe 
- Noord-Holland 
- Zeeland 

- Overijssel 
- Gelderland 
- Flevoland 

- Noord-Brabant 
- Limburg 

- Zuid-Holland 

- Utrecht 

B. Koelvloeistof inzamelbedrijf 

Inzamelbedrijf 
Caldic Chemie 

C. LPG-tanks inzamelbedrijf 

Inzamelbedrijf 
Veracom 

D. Olie inzamelbedrijven 

Inzamelbedrijf 
Oliehandel Koeweit 
Laura en V ereeniging 
Groenendaal 
O.V.A. 
Wubben Handelsmij 
OZON/VEROL 

Provincies 
Alie provincies 

Provincies 
Alle provincies 

Regio 1 inzamelplicht 
regio I 
regio II 
regio III 
regio IV 
regio V 
regio VI 

Regio inzamelrecht 
regio III 
regio IV 
regio I 
regio V 
regio VI 
regio II 

Bijlage 4 

1 Yoor de reg io -indeling van de inzamelbedrijven voor olie wordt verwezen naar de uitgave ' milieuveilig 
omgaan met afgewerkte olie ' van het Ministerie van Yolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
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Bijlage 5 

Bijlage 5 Lijst met ingeschakelde recyclingbedrijven (per materiaal) 

Materiaal 

Accu's 

Afgewerkte olie 

Banden 

Binnenbanden 

Glas 

Koelvloeistof 

Kokoshaar 

Kunststof (PP) bumpes 

LPG-tanks 

PUR-schuim 

Remvloeistof 

Rubberstrips 

Ruitenwi sserv loeistof 

Veiligheidsgordels 

Verwerker 

- Campine 

- Diverse olie inzamelaars 

-Dabo 
- Granuband 
- Lintire 
- Tielemans 
-KOBA 

- V redestein 

- Blees 
- Reiling 

- Caldic Chemie 

- Johnson controld 

- Grannex 

- Veracom 

- Agglorex 
- Draka Interfoam 
- ES-recycling 
- Multi Mousse 
-TWD 

- Caldic Chemie 
- SGS Ewacs 

- Granuband 

- Caldic Chemie 

- ES-recycling 
- Storix 
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Bij lage 6 

Bijlage 6 Sterkten zwakten analyse van Veracom 

S= sterkte Eigen bedrijf Belang Toelichting 
Z= Zwakte 
a= kritische succesfactor 
b= belangrijk s z a b C 

c= minder belangrijk 
I Produktiebeleid 
a kwaliteit v/h produkt/dienst * * 
vo lgens de consument 
-ARN 
-Vialle * * 
b naamsbekendheid * * 
2 Promotiebeleid 
a reclame uitingen * * 
b pr-activiteiten * * 
3 Verwervingsbeleid 
a relatie AutoDemontage Bedrv. * * 
b spreiding A.D.B. * * 
c bereik van huidige A.D.B. * * 
d fysieke verwerving/logistiek * * 
4 Prijsbeleid 
a pnJsniveau 
b berekeningsmethode 
c prijsdoelstellingen 
d concurrentiekracht v/d prijs * 
5 Personeel 
a vakbekwaamheid * * 
b motivatie * * 
c omgang met A.D.B. * * 
6 Organisat ie 
a comm unicatie- en over leg * 
structuren 
b afstemm ing plannen (Jongeneel) * 
7 lnfo rmatiesystemen 
a voorzien in informatie behoefte * * 
b actualiteit van de gegevens * * 
c juistheid van de gegevens * * 
8 Produktie 
a produktiecapac iteit * * 
b produktietechni ek * * 
c toe leveranciers * * 
9 Financiele pos itie * * 
a rentab iliteit 
b so lvab iliteit 
c liqu idi te it 
d eigen vermogen 
e vreemd vermogen (mogelijkheden * * 
om hieraan te komen) 

Tabet 1 lnterne analyse 
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13 ijl age 7 

Bijlage 7 Kansen en bedreigingen analyse 

K= kans Extern Belang Toelichting 
B= bedreiging 
a= heel belangrijk 
b= belangrijk K B a b C 

c= minder belangrijk 
I lnvloeden op de markt/algemeen 
a economische ontw ikkelingen * * 

b sociaal-cultu rele ontwikkelingen * * Men za l 
milieu 
bewuster 
rijden, op 
gas en meer 
recyclen 

c demografische ontwikkelingen * * 

2 Ontwikkel ingen in eigen 
marktsegment 
a ontwikkeling van de omvang * * 
b snelheid van de ontwikke lingen 
3 Concurrentie 

4 Overheid 
a gemeente lijke overheidsinstanties 
b provinciale overheidsinstanties 
c nationale overheid * * 
d internationale overheid 

Ta bet 1 Extern e analyse 
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Bijl age 8 

Bijlage 8 Selectie van componenten middels stap 1 

In deze bijlage wordt de eerste stap voor verdere selectie gedaan. In kolom 1 van tabel 1 staan 
de componenten gegeven. In de kolommen 2 t/m 8 staan de scores van de componenten voor 
de eerste zeven randvoorwaarden. In kolom 9 staat de waarde per component voor Zj die op 
basis van de scores van de eerste zeven randvoorwaarde berekend kan warden. In kolom 10 
staat tenslotte welke componenten geselecteerd zijn. Dit zijn de componenten die een 1 score 
voor Zj. Deze voldoen aan de eerste zeven randvoorwaarden. 

Randvoorwaarde ➔ ARN Olien Koelv loeistof Handel Metaa l Inzamelbaar Groep een Bl ijft over: 

Variabclc ➔ Xlj X2j XJj X4j XSj X6j X7j Zj 

C omnonen ten Score Score: Score: Score: Score: Score: Score: Score: 

Ku nststof 

bumpers(PP, PC/PBT, SM C. RIM) 0 I I I I I I 0 

dashboard I I I I I I I I dashboard 

expansievaten I I I I I I I I expansievatcn 

grille 0 I I I I I I 0 

kunststof onderzijde I I I I I I I I kunststof onderzijde 

kunststof tanks I I I I I I I I kunststof tanks 

ru itenwisser reservoirs I I I I I I I I ruitenwisserreservoirs 

verlichtingsmonturen 0 I I I I I I 0 

wieldoppen 0 I I I I I I 0 

ru bbers 
binnenbanden 0 I I I I I I 0 

buitenbanden 0 I I 0 I I I 0 

deurrubbers 0 I I I I I I 0 

rubbers trips 0 I I I I I I 0 

ru itenwisserstri ps 0 I I 0 I I I 0 

s langen I I I I I I I I s langen 

vloeistoffen 

b rn ndstof I I I 0 I I I 0 

koe!v loeistof 0 I I I I I I 0 

olie 0 I I I I I I 0 

remvloeistof 0 I I I I I I 0 

ru i tens proeivl ocistof 0 I I I I I I 0 

mcta lcn 

acl1terkl ep I I I 0 0 I I 0 

achterw ielophanging I I I I 0 I I 0 

al umin iumstrips I I I I 0 I I 0 

assen I I I I 0 I I 0 

balansloodjes I I I I 0 I I 0 

bladveren I I I I 0 I I 0 

bob ine I I I I I I I I bobine 

brandstoftanks I I I I 0 I I 0 

deurhcndels I I I I 0 I I 0 

do rpe l I I I I 0 I I 0 

dynamo I I I 0 0 I I 0 

gastank~ 0 I I I I I I 0 

hoofdcillindcrs I I I 0 0 I 0 

kache! I I I I I I I kach el 

kata lysa tor I I I 0 I I 0 

ke nte ken/ numrnerplaat I I I I 0 I 0 

klinken I I I I 0 I 0 

motor(rest) I I I 0 0 I 0 

motorbcdradi ng I I I I 0 I 0 

motorkap I I I 0 0 I 0 

na ven I I I I 0 I 0 

porticrs I I I 0 0 I 0 

rndi ator I I I 0 0 I 0 

remklauwcn I I I 0 0 I 0 

start moto r I I I 0 0 I I 0 

stuurkolom I I I 0 0 I I 0 

trek haak I I I 0 0 I I 0 

vario mat ic I I I I 0 I I 0 

vclgen I I I 0 0 I I 0 

vcntie len I I I 0 0 I I 0 

vcrsnelli ngsbak I I I 0 0 I I 0 

vooiwie lko phang ing I I I I 0 I I 0 

~las 

ar.:hterruit 0 I I I I I I 0 

ko plam pglas 0 I I I I I I 0 

voornut 0 I I I I I I 0 

zij ruiten 0 I I I I I I 0 
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Bij lage 8 

Randvoorwaarde ➔ ARN Olien Koelvloe istof Handel Metaal lnzamelbaar Groep een Blijft over: 

Variabele ➔ Xlj X2j X3j X4j X5j X6j X7j Zj 
Componenten Score Score: Score: Score: Score: Score: Score: Score : 
anders 
accu's 0 I I I I I I 0 
achterbank (pur-schuim) 0 I I I I I I 0 
ai rbag I I I I I I I I ai rbag 
autostoelen (pur-schuim) 0 I I I I I I 0 
binnenspiegel I I I I I I I I binnenspiegel 
buitenspiegels I I I 0 I I I 0 
gordelclips I I I I I I I I gordelclips 
gordels 0 I I I I I I 0 
heme! I I I I I I I I heme! 

hoedenpl an k I I I I I I I I hoedenplank 
kokoshaar 0 I I I I I I 0 

motorkap bekled ing I I I I I I I I motorkap bekleding 

raamlij st I I I I 0 I I 0 

reststoelcn/achterbank I I I I I I I I reststoelen/achterbank 

ru itenwisser mechanisme I I I I 0 I I 0 

stuurkolombekapping I I I I I I I I stuurko lombekapping 

stuurw iel I I I I 0 I I 0 

versnell ingspook en manchet I I I I I I I I versnellingspook en manchet 

vloerbek led ing I I I I I I I I vloerbekled ing 

voetpomp n.1itenwisser I I I 0 I I 0 0 

zonneklep I I I I I I I I zonnek\ep 

Tabel 1 Selectie stap 1 voor complete lijst componenten 
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Bijlage 9 Scores voor randvoorwaarden acht en negen 

In deze bijlage staat in tabel 1 voor iedere component die over is overgebleven na de eerste 
selectie stap de score gegeven voor de randvoorwaarde acht en negen. 

Component Score: aantal kilo's Score: gevaarlijkheid 
component per component 
auto 

airbag 4 4 
binnenspiegel 0,4 1 

bobine 0,6 4 
dashboard 9,5 l 
expansievaten 1 3 
gordelclips 0,4 1 
hemel 0,3 1 

hoedenplank 1,5 1 

kachel 2 2 
kunststof onderzijde 4,8 1 
kunststof tanks 8,9 4 
manchet 0,8 1 
motorkap bekleding 1,2 2 
reststoelen 4 1 
ruitenwisser reservoirs 0,4 1 
slangen 0,5 1 
stuurkolombekapping 0,3 1 
vloerbekleding 4 2 
zonneklep 0,5 1 

Tabel 1 Scores van de 19 componenten voor de randvoorwaarden acht en negen 
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Bijlage 10 Promethee methode 

Ste! een set A voor met n alternatieve akties aj (i=l, ... ,n) welke gerangordend moeten warden, 
en laatJ;, ... ,J;; een set van geselecteerde criteria. Elk alternatief uit A moet geevalueerd 
worden aan de hand van alle geselecteerde criteria. De Promethee methode realiseert een 
rangorde relatie op basis van A welke gebruikt wordt om de partial ranking en de complete 
ranking te verkrijgen. De voorkeur van een aktie van a boven b (a, b E A)voor een criterium J; 
wordt uitgedrukt met een voorkeurfunktie P; zodanig dat: 

In geval dater geen voorkeur van a boven b bestaat dan is P;(a ,b) gelijk aan 0. Bij een strikte 
voorkeur is P;(a, b) gelijk aan 1. P;(a, b) kan gezien worden als de mate van voorkeur van a 
boven b, en is het verschil in score op criteriumJ; tussen a en b, i.e. d= la -A. In bijlage 11 
worden de mogelijke vormen gegeven ( gekarakteriseerd door 0, 1 of 2 parameters) voor P;. 

Nadat de voorkeursfunktie P; zijn gespecificeerd, moeten er weegfactoren W; toegewezen 
worden aan de criteria. Een weegfactor geeft de relatieve belangrijkheid aan van criteriumJ; in 
met betrekking tot de andere criteria. 
De daaruit volgende multicriteria index n wordt gedefinieerd als: 

II 

LW;P;(a,b) 
lf(a b) = ~.i~_i __ _ 

, II 

LW; 

Va, b E A ( componentenverzameling) 

i = I tm n criteria 

n( a, b) staat voor de intensiteit van voorkeur van a over b, daarbij rekening houdend met alle 

criteria tegelijk. Het kan gebruikt worden om een rangorde relatie in A aan te brengen. 

Promethee definieerd voor elke a E A zijn bij behorende boven stroom r( a) en zijn 

onderstroom cp- (a) en netto stroom ¢{a). Deze zijn als volgt gedefinieerd: 

r (a) = Ilf(a,b) 
hE A 

r(a) = Ilf(b ,a) 
he A 

¢(a) = r (a) - r (a) 

Elke stroom geeft een complete rangordening van A. Dus hoe hoger r (a), hoe beter 

alternatief a. Hoe hoger cp- (a), hoe slechter alternatief a. De samenkomst van r en r geeft de 
Promethee I partial ranking: 

• a P J b (a wordt geprefereerd boven b) als ¢' (a) ~ ¢' (b) en r(a) ::;; r (b) 

• a IJ b (a en b verschillen niet) als r (a) = r (b) en r(a) = r(b) 
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• a RJ b (a en b zijn niet vergelijkbaar) als anders. 

De Promethee II complete ranking wordt gegeven door de netto stroom: 
• a P JI b (a wordt geprefereerd boven b) als ¢(a )> ¢(b) 

• a 111 b (a en b verschillen niet) als ¢(a)= ¢(b). 
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Bijlage 11 Vormen Pi 

!selection o~ a Generalized Criterion! 

1. Usual Criterion 

1 Pi 
- - - - -·------

----------d 
0 

4. Level Criterion 

1 Pi - - , 

l. 1 

___ ..__.____._ _,_. ·d 
-p -q O q p 

Figuur 1 Vormen Pi 

Uitleg figuur. 

2. LI-shape Criterion 

1 Pi 
- - • I 

__ _.__ ...... _ __., - • ·d 
-q 0 q 

5. Linear Criterion 

- - "\ 

' \ 
\ 

\ 

\ 

1 Pi 

-p -q O q 

3. U-shape Criterion 

1 Pi 

-q 0 q 

6. Gaussian Criterion 

1 Pi 
- -' " 

\ 

\ 

\ 

\ 

' 
0 s 

Stippellijn: Als een minimum score voor een randvoorwaarde nagestreefd wordt. 
Ononderbroken lijn: Als een maximum score voor een randvoorwaarde nagestreefd wordt. 

Nr. 1: Een component wordt boven een andere geprefereerd Pi=l als de verschilscore d tussen 
deze twee componenten voor deze randvoorwaarde kleiner is dan nu! als er een minimum 
nagestreefd wordt en groter is dan nu! als er een maximum wordt nagestreefd. 
Nr. 2: Een component wordt boven een andere geprefereerd met Pi=l als de verschilscore d 
tussen deze twee componenten voor deze randvoorwaarde kleiner is dan -q als er een 
minimum nagestreefd wordt en groter is dan q als er een maximum wordt nagestreefd. 
Nr. 3: Een component wordt boven een andere geprefereerd als de verschilscore d tussen deze 
twee componenten voor deze randvoorwaarde kleiner is dan nul als er een minimum 
nagestreefd wordt en groter is dan nul als er een maximum wordt nagestreefd. Pi neemt lineair 
toe tot een. De steil te van de lijn wordt door punt p bepaald. Deze is gebaseerd op de grootste 
verschilscore d. 
Nr. 4: Een component wordt boven een andere geprefereerd als de verschilscore d tussen deze 
twee componenten voor deze randvoorwaarde kleiner is dan -q als er een minimum 
nagestreefd. wordt en groter is dan q als er een maximum wordt nagestreefd. De indicator p 
geeft aan dat een klein verschil, namelijk d tussen -q en -p voor een minimum of q en p voor 
een maximum een component maar de helft voorkeur heeft, Pi=0,5 boven die andere. Als d 
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kleiner is dan -p voor een minimum en groter is dan p voor een maximum dan is de voorkeur 
duidelijk, Pi= l. 
Nr. 5: Een component wordt boven een andere geprefereerd als de verschilscore d tussen deze 
twee componenten voor deze randvoorwaarde kleiner is dan -q als er een minimum 
nagestreefd wordt en groter is dan q als er een maximum wordt nagestreefd. Pi neemt lineair 
toe tussen -q en -p voor een minimum en q en p voor een maximum. Onder -p respectievelijk 
boven p is voorkeur duidelijk, Pi = 1. 
Nr. 6: Een component wordt boven een andere geprefereerd als de verschilscore d tussen deze 
twee componenten voor deze randvoorwaarde kleiner is dan nul als er een minimum 
nagestreefd wordt en groter is dan nul als er een maximum wordt nagestreefd. Daarna neem 
de Pi toe aan de hand van een omgekeerde normaal verdeling. s is de standaarddeviatie van de 
groep componenten. 
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Bijlage 12 Wegingsfactoren 

1. De rank reciprocal weighting procedure. Hier krijgen alle n criteria een ranking R , waar 1 
de hoogste ranking aangeeft en n de laagste ranking. Deze worden dan vervolgens 
omgerekend naar weegfactoren aan de hand van de volgende formule. 

i , j = 1,2,3, . ... , n criteria 

2. De rank sum weighting procedure. Hier krijgen alle n criteria een ranking R , waar 1 de 
hoogste ranking aangeeft en n de laagste ranking. Deze worden dan vervolgens omgerekend 
naar weegfactoren aan de hand van de volgende formule. 

n+ 1-R 
W. = 

11 
_ _ ; i, j = 1,2,3 , . .... ,n criteria 

IR 
i = l J 

3. De direct rating weighting procedure . Verdeel 100 punten over de verschillende criteria en 
wel zo dat de hoeveelheid punten de belangrijkheid aangeeft. Voorbeeld : Bij drie criteria, 
criteria een 30 punten, criteria twee 20 punten en criteria drie 50 punten 

De ranking kan door een panel geschieden. 
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Bijlage 13 Promethee Complete Ranking 

Tabel 1 geeft de uitkomst voor ¢(a)= r (a)- r (a), zoals deze door bet programma Promcalc 

( 1991) berekend zijn. 

PROMETHEE II Complete Ranking 
Rangorde Component ¢ 

1 airbag 0.8858 1 
2 binnen spiegel. 0.70093 
3 bobine 0.5482 1 
4 dashboard 0.40302 
5 expansie vaten. 0.38982 
6 gordel clips 0.28426 
7 hemel 0.25344 
8 hoedenplank -0 .00119 
9 kachel -0.15340 

10 kunststof onderzijde -0.19352 
11 kunststof brandstoftanks -0.31967 
12 manchet -0.34128 

13.5 motorkapbekleding -0.34857 
13 .5 rest stoelen -0.34857 
16 ruitenwisser reservoir -0 .3 5090 
16 slangen -0.3 5090 
16 stuurkolombekapping -0.35090 

18.5 vloerbekleding -0. 35330 
18.5 zonneklep -0.35330 

Tabel 1 Rangordening van componenten volgens complete ranking methode 
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Bijlage 14 Spinneweb diagrammen van de 19 componenten 
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Voor alle componenten is de score gedeeld door de gemiddelde score per randvoorwaarde 
uitgezet in een diagram. Op de y-as staat de score voor de randvoorwaarde het aantal kilo ' s 
component per auto. Op de x-as de score voor de randvoorwaarde gevaarlijkheid component. 
Alie diagrammen hebben dezelfde schaal. De uitschieters zijn optisch bepaald en rood 
omcirceld. · 
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Bijlage 15 Onderzoek naar aantal airbag in auto's 

Onderzoek naar het aantal airbags in auto's te krijgen is uitgevoerd om te zien of dit al een 
standaard item op iedere auto aan het worden is. Hiervoor is informatie ingewonnen bij de 
volgende automerken Fiat, Alfa, Renault, BMW, Lancia, Peugeot, Audi. Tabel 1 geeft de 
resultaten. Uit deze cijfers kan opgemaakt worden dater standaard steeds meer airbags 
komen, met name bestuurder airbags. Welk percentage dit van de totale verkochte auto's is 
kan niet gezegd worden, omdat niet iedere importeur ondervraagd is en er geen gegevns van 
de totale verkopen voorhanden waren. Het geeft een indicatie van een vermoede ontwikkeling. 
De airbag steeds meer een standaard item aan het worden is. 

Option eel Standaard 

Jaartal Aantal: Bestuurder Passagier Zij Bestuurder Passagier Zij Totaal 
airbag airbag airbag airbag airbag airbag 

1990 300 0 0 0 0 0 300 
1991 2100 0 0 0 0 0 2100 
1992 4100 400 0 0 0 0 4500 
1993 6100 1010 0 310 250 0 7670 
1994 7598 2047 0 12651 2063 0 24359 
1995 13761 3748 100 32486 2566 0 52661 
1996 25035 6960 200 51931 2533 130 86789 
1997 24209 8146 3053 47354 10218 280 93260 

Totaal 83203 22311 3353 144732 17630 410 271639 
Tabel 1 Verkocht airbags door Fiat, Alfa, Renault, BMW, Lancia, Peugeot, Audi. 
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Bijlage 16 Recovery strategie 

Een recovery strategie beschrijft volgens Krikke (1995) op welke wijze een stroom met 
afgedankte produkten verwerkt moet warden. Dit houdt in: 
• Het bepalen van een optimaal disassemblage niveau van een produkt; 
• Het toewijzen van optimale verwerkings opties. 
De doelstelling van een recovery strategie is zoveel mogelijk restwaarde tegen minimale 
kosten uit een produkt te halen. Hierbij warden ook andere, niet bedrijfseconomische 
beslissingsfactoren meegenomen, bijvoorbeeld milieuvoarschriften ( ecologische factor), 
beperkte herafzetmogelijkheden ( commerciele factor) of beperkte kwaliteit van 
retourprodukten (technische factor). Hiertoe is een model ontwikkeld. 

Modelelementen 

Als vertrekpunt in het model moet bepaald warden welke disassemblage- en 
verwerkingsopties toepasbaar zijn voor het produkt in kwestie. Daartoe wordt als eerste 
bepaald wat de disassemblage- en verwerkingsopoties zijn op grond van technische factoren. 
De disassemblage mogelijkheden warden weergegeven in de disassemblageboom (zie figuur 
1). Een disassemblageboom geeft weer hoe het produkt kan warden afgebroken. 

produkt (laag O) 

hoo fdondcrdclcu (laag I) 

subondcrdclcn (l :iag 2) 

Figuur 1 Voorbeeld van een disassemblageboom 

Deze is opgebouwd uit een aantal disassemblage lagen. Binnen een laag bevinden zich het 
produkt dan we! een aantal onderdelen. De overgang tussen twee lagen wordt disassemblage 
stap genoemd. De kosten van een disassemblagestap zijn nu gedefinieerd als de 
disassemblagekosten, waarbij de vrijkomende onderdelen weer tegen bepaalde 
disassemblagekosten verder kunnen warden gesplitst. De volgorde waarin deze onderdelen 111 

een laag vrijkomen is niet gespecificeerd, omdat dit op een taktisch management niveau als 
irrelevant wordt beschouwd. Het aantal stappen dat gemaakt wordt, wordt disassemblage 
niveau genoemd. Produkten en onderdelen warden assemblies genoemd. Voor de situatie van 
Veracom dient te warden aangegeven of een disassemblagestap voor of na transport 
plaatsvindt, omdat dit invloed heeft op de transportkosten. Een subassembly die nog 
getransporteerd moet warden kan niet voortkomen uit een assembly die al getransporteerd is. 
Deze restrictie kan in een aangepaste disassemblageboom warden weergegeven, waar iedere 
assembly dubbel in voorkomt. Een keer voor getransporteerd te zijn en een keer na 
getransporteerd te zijn. In figuur 2 is hiervan een voorbeeld gegeven. 
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produkt A (laag 0) 

hoofdonderdel en B en C (l aag I) 

subonderdelen D en E (laag 2) 

0 = voor transport 
I = na tra nsport 

Figuur 2 Voorbeeld aangepaste disassemblageboom 

Bijlage 16 

De verwerkingsmogelijkheden worden per assembly gedefinieerd in een set toepasbare 
verwerkingsopties. Voor de situatie van Veracom dienen daarnaast ook de 
voorbewerkingsopties van een component te worden gedefinieerd. Deze mogelijkheid is 
opgenomen, omdat een voorbewerking van invloed is op de transportkosten. Geen 
voorbewerking is ook een optie. Een subassembly kan alleen een voorbewerking ondergaan 
als de subassembly voortkomt uit een assembly die nog niet getransporteerd is. 

Na het vaststellen van de technische mogelijkheden, worden de disassemblage- en 
verwerkingsopties geevalueerd aan de hand van ecologische en commerciele factoren (zie 
figuur3) . 

Potentieel toepasbare opties 

Techni sche 
fakto ren 

Ecologische 
faktoren 

Commerciele 
fak toren 

Uiteindclijk 
toepasbare 
opties 

B/E parameter 
settings 

Figuur 3 Herleiden van beslissingsfaktoren tot parametersettings van een B/E model 

Uiteindelijk blijft er voor alle assemblies een set disassemblage- en verwerkingsopties over, 
waarbij voor elke assembly tenminste een optie in de set moet zitten. Van alle opties kan de 
netto opbrengst worden bepaald, zijnde het verschil van de bedrijfseconomische kosten en 
opbrengsten. Op deze wijze is het probleem gereduceerd tot een bedrijfseconomische 
optimalisatie. 

Model voor netto opbrengst 

Om de netto opbrengst voor voorbewerking en verwerking, disassemblage of alleen transport 
te bepalen is een model opgesteld. Dit is gebaseerd op een algemeen model van Overwijk 
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(1995) en Krikk:e (1995). Dit model is aangepast voor de situatie van Veracom door factoren 
voor transport, voorbewerking en premie toe te voegen. De volgende factoren zijn van belang: 
• De transportkosten (K transport ([/assembly)). Deze kosten zijn gerelateerd aan de gemiddelde 

oppervlakte die een assembly per rit inneemt. De specifikatie hiervan staat in bijlage 4.??? 
• De ingangswaarde van het produkt (P component (f/eenheid) voor het verwerkingsproces. 

Deze waarde wordt bepaald door de aanbieder van de component, het auto demontage 
bedrijf, en door Veracom of is een vastgestelde prijs (verwijderingsbijdrage); 

• De voorbewerkingstijd (T voorbewerking (tijdseenheden/component) per component; 
• De voorbewerkingskosten per tijdseenheid (K voorbewerking (fl'tijdseenheid)) Deze kosten zijn 

opgebouwd uit de energiekosten, directe arbeidskosten, indirecte arbeidskosten en 
kapitaalkosten. De kapitaalkosten bestaan uit de afschrijvingen, de rente en het onderhoud 

• De verwerkingstijd (T verwerking (tijdseenheden/produkt) per assembly; 
• De verwerkingskosten per tijdseenheid (K verwerking (f/tijdseenheid). Deze zijn opgebouwd uit 

de energiekosten, directe arbeidskosten, indirecte arbeidskosten en kapitaalkosten. De 
kapitaalkosten bestaan uit de afschrijvingen, de rente en het onderhoud; 

• De disaasemblagetijd (T di sassemblage (tijdseenheden/component) per component; 
• De disassemblagekkosten per tijdseenheid (K disassemblage (f/tijdseenheid). Deze zijn 

opgebouwd uit de energiekosten, directe arbeidskosten, indirecte arbeidskosten en 
kapitaalkosten. De kapitaalkosten bestaan uit de afschrijvingen, de rente en het onderhoud; 

• De premie (f/eenheid). Deze premie dient overeengekomen te warden tussen de ARN en 
Veracom. 

De netto opbrengst van een optie van voorbewerking en/of verwerking van een component 
wordt bepaald door het volgende model: 

NO component== p component- T voorbewerkin g * K voorbewerk ing -T verwcrking * K verwcrk ing - K, ranspoi1 + p samenstcllingen 

+ p onderdelen + pmaterial en + ppremic 
Voor opties van voorbewerking en verwerking voor alle overige assembly's (samenstellingen, 
onderdelen en materialen) geldt: 

NO subassembly= - T voorbewerking * Kvoorbewerking -T verwerking * Kverwcrking - Ktra11sp011 + p sa111enstcllinge11 + p onderdelen + 
pmatcrial en 

De netto opbrengst wordt in geval van disassemblage van een component bepaald door: 
NOcomponenl = -DK+ pcomponenl + pprcmie + I:NO(netto opbrengsten van onderliggende assemblies) 
De netto opbrengst wordt in geval van disassemblage van alle overige assemblies bepaald 
door: 
NO(x=0)assembly =-DK+ 'I;NO(netto opbrengsten van assemblies afkomstig uit de 
gedisassembleerde assembly) 

Voor assemblies die nog niet getransporteerd zijn, bestaat de mogelijkheid om deze alleen te 
transporteren om na transport verder gedisassembleerd te warden. De assembly wordt dan 
dezelfde assembly alleen veranderd de index voor wel of niet getransporteerd. In formule 
vorm is de netto opbrengst voor deze optie voor een component: 

NO component== -TKcomponent + NQc01nponent na tran sport· 

Voor de overige assemblies geldt: 

NOasscmbly = -TKassembly + NO assembly na transp011· 

Met behulp van bovenstaande modellen kunnen de netto opbrengsten van een in te zamelen 
component voor een iedere assembly berekend warden. Deze kunnen in het volgende 
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dynamisch programmerings model verwerkt worden om zo tot de optimale recoverystrategie 
te komen. 

Een dynamisch programmerings model 

Voor de optimalisatie kan gebruik gemaakt worden van een dynamisch programmerings 
model. De fasen f staan gelijk aan disassemblagelagen m de toestand zijn gedefinieerd door de 
paren (i , j), waarbij i staat voor de assembly en j voor de plaats, j=O voor transport en j= 1 na 
transport, waarin i verkeert. De netto opbrengst van een toepassing van een verwerkingsoptie r 
op assembly i is w;(r I j), waarbij geldt dat r element is van de set toepasbare opties R(i) . De 
disassemblagekosten voor (i,j) worden weergegeven door D;j, k is de index voor een 
subassembly van i, K; de set van subassemblies van i. Tenslotte is w(x, i, j) als de maximale 
winst voor alleen transport (x=2), respectievelijk verwerking (x=l) en disassemblage (x=O) 
en f"(i) de maximaal haalbare winst voor assembly i. Voor de onderste niet verder 
demonteerbare assemblies geldt de volgende omkeerbare relatie: 
f 11 (i):= w(l, i , j) 

Voor de overige assemblies geldt: 
f" (i):= max x=o 1 2 w(x, i, j) 

Hierbij geldt: 
w(2,i,O):= max x=0.I (-TKi +w(x, i, 1) 

w(l ,i,j):= max i=O,I,rER(iJw;(r) 
en 
w(O,i,j):= maxi=0,iC- D;i + IkEKi f,,+i (kj)) 
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