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Samenvatting 
In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert het Waste Management 
Programna een opdracht uit op het gebied van informatiesystemen. 
De probleemstelling die ten grondslag ligt aan het onderzoek is als 
volgt geformuleerd. 

Ter ondersteuning van het provinciale afvalstoffenbleid dient de 
provinciale overheid o.a. over gegevens te beschikken die inzicht 
verschaffen in de aard en omvang van de verschillende afvalstromen in 
de provincie Noord-Brabant. Er bestaat behoefte aan de mogelijkheid om 
afvalstromen (ontstaan, inzameling, verwerken van de afvalstoffen) te 
kunnen volgen, opdat de provinciale overheid de afvalstromen kan gaan 
sturen, zowel naar omvang (beperken van het ontstaan) als naar richting 
(stimuleren van het hergebruik). 

Er werd geconcludeerd dat alvorens oplossingen voor deze prd:>leemstel
ling kunnen warden aangereikt, allereerst een goed informatiesysteem 
voor afvalstoffen in de provincie beschikbaar moet zijn. 

Een conclusie uit een eerder onderzoek van Waste Management was dat het 
voorlopig niet mogelijk was om ~~n gegevensmodel van het informatie
systeem afvalstoffen op te stellen, orrdat er teveel discrepant ies 
tussen de visies van de provincie en de uitvoerende organisaties 
bestonden. 
In de huidige situatie is di t niet meer het geval. De in format iebe
hoefte van de uitvoerende organisaties is dusdanig veranderd dat ze in 
grote lijnen overeen komt met de informatiebehoefte van de provincie. 
Het enige verschil is dat de ui tvoerende organisat ies gedetailleerde 
in format ie wensen over herkomst en samenstelling van de afvalstromen, 
terwijl de provincie meer ge!nteresseerd is in geaggregeerde overzich
ten, geschikt voor het maken van beleid op provinciaal niveau. 
In het vooronderzoek is de conclusie getrokken dat het in de huidige 
situatie wel mogelijk moet zijn om ~~n gegevensmodel van het informa
tiesysteem afvalstoffen in Noord-Brabant, op te stellen. Hierbij is in 
eerste instantie uitgegaan van de informatiebehoefte van de uitvoerende 
organisaties aangezien deze gedetailleerder is dan die van de provin
cie. 
Er werden vervolgens een aantal knelpunten gesignaleerd die conseguen
t ies hebben voor het ontwerp van het gewenste in format iesysteem. De 
voornaamste knelpunten waren: 

l. Een gedeel te van het afval wordt in routes ingezameld, waardoor 
samenstelling en herkomst niet meer te achterralen is wanneer het 
afval bij de stortplaats wordt aangeleverd. 

2. De uitvoerende organisaties wensen een beter inzicht in de samen
stelling van de af valstromen en hebben behoefte aan betere accepta
t ienormen. Aangezien de huidige categorie-indelingen niet toereikend 
zijn voor een dergelijk inzicht, zal hier een andere oplossing voor 
gevonden moeten worden. 



3. Door het bestaan van overslagstations gaat in de huidige situatie 
een deel van de informatie over herkomst en sarrenstelling verloren. 
In de toekomst zal di t probleem een nog grotere rol gaan spelen, 
aangezien het afvalverwijderingsproces zich naar alle waarschijn
lijkheid grondig zal gaan wijzigen. 
Het is namelijk de bedoeling dat er scheidings- en verbrandingsin
stallat ies bijgebouwd gaan worden en op de stortplaatsen residuen 
hiervan terecht komen. 
Wil het informatiesysteem in de toekomst kunnen blijven voldoen aan 
het doel - inzicht krijgen in de aard en omvang van de verschillende 
afvalstromen in de provincie Noord-Brabant - dan zal het systeem zo 
flexibel moeten zijn dat het ook kan functioneren op andere verwer
kingsinstallaties dan stortplaatsen. 

4. Wanneer er overzichten gemaakt moeten worden waarbij geaggregeerd 
wordt over alle stortplaatsen, dan zal er een uniforme registrat ie 
gevoerd moeten worden. 
Algemeen gezegd komt di t er op neer dat de data-basestructuur op 
alle stortplaatsen dusdanig moet zijn opgezet dat gegevensuitwisse
ling en gegevensaggregatie mogelijk is. 

Na deze inventarisat ie van de in format iebehoeften en knelpunten in de 
huidige situatie, is de meth:>de van Davis gebruikt om een strategie te 
bepalen voor het vervolg-onderzoek. Centraal staat hierbij dat de mate 
van onzekerheid bepalend is voor de te kiezen strategie en meth:>de bij 
het ontwikkelen van een informatiesysteem. 
Conclusie was: de mate van onzekerheid is dermate hoog dat prototyping 
in deze situatie de meest geschikte strategie is. Om het prototy
pingproces gestructureerd te doen verlopen is gekozen voor de methode 
van R.J. Vonk. In deze methode worden de volgende fasen onderscheiden: 
- globale analyse 
- ontwerp en realisatie 
- gebruik en evaluatie 
- aanpassing 

completering functionele specificaties 

Na dit prototypingproces een aantal malen doorlopen te hebben is de 
volgende systeemopzet als de meest wenselijke naar voren gekomen. 
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In deze syteemopzet kunnen twee belangrijke informatiestromen worden 
onderscheiden: 

De eerste informatiestroom betreft een voor-aanmelding van een produ
cent (deze kan periodiek, bijv. jaarlijks plaatsvinden). Hierbij geeft 
een producent aan welke afvalstof fen en hoeveel hij wil gaan aanbieden. 
Deze vooraanmelding meet zowel door de transporteur als de verwerkings
inricht ing worden goedgekeurd. Op grond van deze in format ie kan er 
vanuit de verwerkingsinricht ing gestuurd worden in de afvalstrorren en 
kan er een snellere afhandeling aan de weegbrug gegarandeerd worden. 
De tweede informatiestroom is gekoppeld aan elk afvaltransport dat 
eindigt bij een verwerkingsinrichting. Hierbij worden gegevens verza
meld over de producent, de transporteur, de debi teur en de soort en 
hoeveelheid aangeboden afval. 

Met dit systeem wordt voldaan aan de informatiebehoefte van de provin
cie en de verwerkingsinrichtingen. 

De funct ionele specificat ie van het systeem zijn vastgelegd in een 
conceptueel model. 
Tevens is het systeem al gedeeltelijk gerealiseerd in de vorm van een 
prototype, gebouwd met het softwarep:i.kk.et ORACLE. 
In het navolgende zullen de voornaamste conclusies en aanbevelingen die 
naar aanleiding van het onderzoek zijn geformuleerd, warden beschreven. 

Conclusies 
1. De informatiebehoefte van voornamelijk de uitvoerende organisaties, 

is dusdanig veranderd, dat het in de huidige situatie mogelijk is om 
een gegevensmodel voor het te ontwerpen informatiesysteem op te 
stellen. 

2. Gezien het voorgenomen afvalstoffenbeleid in Noord-Brabant meet een 
informatiesysteem voor afvalstoffen niet alleen voor stortplaatsen 
ontworpen worden, maar ook voor andere verwerkingsinrichtingen, 
zeals verbrandingsinstallat ies, corrposter ingsinstalla ties, sc hei
dingsinstallat ies en overslagstations. 

3. Gegevens over producenten moeten in het informatiesysteem voor 
afvalstoffen niet centraal door de provincie worden ingezameld. Door 
deze gegevensstroom via de transporteurs en de verwerkingsinrichtin
gen te la ten lopen, wordt meer gebruik gemaakt van de aanwezige 
kennis bij deze instant ies en is de totale verwerking van de 
gegevens beter te beheersen. 

4. De gegevensstroom, genoemd in conclusie 3, kan gesplitst worden in 
een (jaarlijkse) vooraanmelding en een geleidebonnenstroom (bij elke 
aanbieding). Door de verwerking van de geleidebonnenstroom kan de 
provinciale overheid het gewenste inzicht verkrijgen in de aard en 
omvang van de verschil lende afvalstromen in de provincie. Deze 
gegevens kunnen dienen ter ondersteuning van het provinciale 



afvalstof fenbeleid. 
Door producenten vooraf te laten aanmelden welke afvalstoffen zij de 
komende periode gaan aanbieden en hoeveel, ontstaat de mogelijkheid 
om te sturen in de afvalstromen. 

Aanbevelingen 
De belangrijkste aanbeveling die genoemd kan worden is de volgende: 
Start een werkgroep op waarin vertegenwoordigers van de volgende 
instanties zitting in hebben: verwerkingsinrichtingen, transporteurs, 
provincie en Waste Management. 
In deze werkgroep bestaande uit ca. tien personen zot.rlen op grond van 
de functionele spec i fica ties ui t dit verslag de volgende act ies 
ondernomen kunnen worden: 
1. Onderzoeken in hoeverre producenten in staat en bereid zijn om in 

een vooraanmelding aan te geven wat hun afvalstromen zijn. Op basis 
van di t onderzoek kan bekeken worden in hoeverre de verkregen 
informatie uit de vooraanmeldingen gebruikt kan worden om de 
gewenste sturing in de afvalstromen te verwezenlijken. 

2. Afspraken ma.ken over de te gebruiken afvalstoffenindeling. Aanbevo
len wordt, gebruik te ma.ken van de afvalstoffenindel ing zoals de 
reststoffenbeurs die hanteert. Aangezien deze lijst erg uitgebreid 
is, zou er een selectie en/of aggregatie gemaakt kunnen worden. 

3. Ontwerpen van geleidebonnen en voor-aanmeldingsformulieren alsmede 
het vaststellen van procedures om deze formulieren te verspreiden en 
in te zamelen. 

4. Het ma.ken van een softwarekeuze voor de verdere ontwikkeling. Gezien 
de goede ervaringen met het prototype meet het software~kket ORACLE 
zeker in deze overweging worden meegenomen. Het is aan te bevelen 
dat bij deze softwarekeuze ook de bestaande leveranciers van weeg
brugsystemen worden betrokken. 
Indien mogelijk, zou het prototype getest kunnen worden in een re~le 
situatie, d.m.v. een proef op een stortplaats. 

5. Het maken van een re~le kostenschatting en het ma.ken van afspraken 
omtrent de verdeling van deze kosten. 

6. Ontwerpen van procedures voor de verwerking van de gegevens bij de 
provincie. 



Boofdstuk 1. Inleiding 

Dit verslag vormt de eind-rapportage van het onderzoek in het kader van 
het "Waste Management Programma" naar de mogelijkheden van een geauto
matiseerd registratiesysteem afvalstoffen op regionale stortplaatsen. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in op:iracht van de provincie Noord
Brabant. 

Bet Waste Management Programma is een mul tidisciplinair samenwer
kingsverband voor onderzoek en advisering op het terrein van afval, 
milieu en milieutechnologie. 

Het Waste Management Programma verricht deze activiteiten reeds vanaf 
1978 en heeft in die tijd een groot aantal onderzoeksrapporten en 
adviezen geproduceerd. 

Bet Waste Management Programma doet dit onderzoek en advieswerk ten 
behoeve van de overheid, van advies- en ingenieursbureaus en van 
bedrijven. 

Probleemstelling 

Ter ondersteuning van het provinciale afvalstoffenbeleid dient de 
provinciale overheid o.a. over gegevens te beschikken die inz icht 
verschaffen in de aard en omvang van de verschillende afvalstromen in 
de provincie Noord-Brabant. Er bestaat behoefte aan de mogelijkheid om 
afvalstromen ( ont staan, inzameling, verwerken van afvalstoffen) te 
volgen, op:iat de provinciale overheid de afvalstromen kan gaan sturen, 
zowel naar omvang ( beperken van het ont staan) als naar rich ting 
( stimuleren van het hergebruik). 

Ui t verschillende onderzoeken blijkt dat er te wem1g gegevens met 
betrekking tot de samenstell ing en hoeveel heden afvalstof fen die 
verwijderd worden beschikbaar zijn. 
Op grond van de Afvalstoffenwet kan de provinciale overheid aan iedere 
verwerkingsinrichting regels opleggen omtrent de te voeren registratie 
van afvalstoffen. Door het koppelen van de gegevens van de verschil
lende uitvoerende organisaties kan het gewenste inzicht op provinciaal 
niveau verkregen worden. 
Er kan aldus geconcludeerd worden dat alvorens oplossingen aangereikt 
kunnen worden voor de hiervoorgenoende probleemstelling, allereerst een 
goed informat iesysteem voor afvalstoffen in de provincie beschikbaar 
moet zijn. 

Een eerste onderzoek op di t probleemgebied is in 1984 verricht door 
Evers (2). De voornaamste conclusie van dit onderzoek was dat er nog 
nader onderzoek verricht moest worden om de discrepant ies tussen de 
visies van de betrokken uitvoerende en besturende instant ies op te 
lessen. 

1 



Op grond hiervan is er een projectvoorstel opgesteld. Een samenvatting 
hiervan bevindt zich in bijlage 1. In dit projectvoorstel staat 
centraal de ontwikkeling van een provinciaal informatiesysteem, waarvan 
de registratiesystemen van de verwerkingsinrichtingen (m.n. regionale 
stortplaatsen) een onderdeel vormen. 
Hieruit volgt dan ook de formulering van de onderzoeksoparacht: 
Ontwerp een model voor een informatiesysteem waarmee inzicht kan worden 
verkregen in de aard van omvang van de verschillende afvalstromen in de 
provincie Noord-Brabant en bouw - indien gewenst - een prototype van 
een dergelijk systeem. 
De volledige opdrachtbeschrijving is opgenomen in bijlage 2. 

1.1 Aanpak van het onderzoek 
Het onderzoek is als volgt uitgevoerd: 

1. Literatuurstudie: 
In de eerste drie maanden van het onderzoek is voornamelijk 
de beschikbare literatuur op gebied van afvalstoffenverwij
dering bestudeerd. 
Belangrijkste ui tgangspunt hierbij was het verslag van 
P • Evers ( 2 ) • 

2. Informatieverzameling d.m.v. interviews 
Om de ontbrekende informatie te achterralen zijn de volgende 
instanties bezocht. 

De groot ste stortplaa t sen in Brabant. Hier zijn de 
bestaande registratie-systemen bekeken en is getracht te 
achterhalen wat de in format iebehoeften van de ui tvoe
rende organisaties zijn. 
De OVPM ( Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maat scrappij) in 
Mechelen. Hier is het door de OVN.1 ontwikkelde informa
t iesysteem bekeken. 
De provincie Zuid-Holland. Hier werkt een meldingensys
teem dat vergelijkbaar is met het systeem van de OVN:1. 
In MOnster (Dui tsland) is een stortplaats bezocht waar 
het Lazprog-systeem werkt dat ontwikkeld is door de TU
Berl ijn. 
Enkele kleine en grote transporteurs alsmede een 
overslagstation. 

3. Strategiekeuze 
Op basis van de literatuurstudie en de inforrnatie verzameld 
tijdens de interviews is een strategiekeuze gemaakt voor het 
vervolg van het onderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
rnethode van Davis (1), waarmee bepaald kan worden welke 
infornatiebehoeftebepalingsstrategie in een bepaalde situatie 
moet worden gekozen. De conclusie die hieruit getrokken kon 
worden was dat prototyping in deze situatie de beste strate
gie was. 
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4. Bouw prototype op basis van voorlopige specificaties 
Op basis van de specificaties uit het tussentijds verslag is 
een eerste prototype gebouwd. Dit prototype is gebouwd met 
behulp van het software-pakket ORACLE. Mede door het gebruik 
van deze 4e generatie taal heeft deze fase weinig tijd in 
beslag genomen. 

5. Evaluatie en aanpassing van het prototype 
Op grond van een aantal evalua ties met de toekomst ige 
gebruikers van het systeem hebl:en een aantal wijzigingen 
plaatsgevonden. 

6. Vaststellen van de funct ionele specifica ties 
Op grond van het prototypingproces zijn de informatiebehoef
ten van de gebruikers vertaald naar een conceptueel model van 
het te ontwerpen inf or mat iesysteem. Met behulp van een 
conceptueel model kunnen de funct ies die een informatie
systeem moet verrichten worden beschreven. 

7. Vastlegging van het onderzoek 

1.2. Opzet van het verslag 
Hoofdstuk 2 geeft een begrippenkader voor de rest van het onder
zoek. In dit hoofdstuk worden ook een aantal recente ontwikke
lingen op afvalstoffengebied beschreven voorzover die van belang 
zijn bij de ontwikkeling van het informatiesysteem. 

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven in hoeverre de resultaten van het 
onderzoek van P.Evers nog geldig zijn. 
Op grond hiervan wordt de informa t iebehoefte in de huidige 
situatie beschreven en aangegeven op grond van welke informatie
behoefte het informatiesysteem wordt ontwikkeld. 
Tenslotte,worden de knelpunten beschreven die een snelle realisa
tie van 11€t systeem in de weg staan. 

Hoofdstuk 4 is een onderbouwing voor de keuze van prototyping als 
strategie voor het vervolgonderzoek. 

In hoofdstuk 5 wordt de prototyping-methc:rle beschreven zoals die 
in het verdere onderzoek gebruikt gaat worden. 

Tot zover was het onderzoek gevorderd op het moment van de tussen
t ijdse rapp:irtage (oktober 1987). 
Hierna is gestart met de bouw van het prototype. De resul taten van 
het prototypingproces worden beschreven in de hoofdstukken 6, 7, 8 
en 9. Zoals zal blijken uit hoofdstuk 5 is het prototypingproces 
een iteratief proces, d.w.z. dat de gewenste resultaten pas 
verkregen worden, nadat de verschillende fa sen van het prototy
pingproces enkele malen opnieuw doorlopen zijn. 

3 



Op grond van de voorlopige specificaties uit het tussent ijds 
verslag is het eerste prototype gebou~. 
Na een aantal evaluaties en wijzigingen van zowel het ontwerp van 
het prototype als de uitgangsstellingen die eraan ten grondslag 
liggen, zijn we gekomen tot een voorstel van het uiteindelijke 
systeemontwerp. 
Aangezien het niet interessant is om de ontwikkeling van elke 
versie van het prototype in chronologische volgorde te beschrijven 
zal voornamelijk de laatste versie van het prototype beschreven 
worden. 

In hoofdstuk 6 zal de principe-oplossing beschreven worden waarop 
het prototype gebaseerd is. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van het 
conceptuele model waarmee de funct ionele spec i ficat ies dus 
vastliggen. 

In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe op grond van de funct ionele 
specificaties een re~el informatiesysteem kan worden gebou~. 

Zeals reeds aangegeven zijn hoofdstuk 6 en 7 niet zodanig opge
bouwd dat ze in chronologische volgorde de ontwikkeling van het 
prototype beschrijven. Om toch enig zicht te geven op de wijzi
gingen die tijdens het prototypingproces hebben plaatsgevonden, 
bevat hoofdstuk 8 een samenvatting van de belangrijkste wijzi-
gingen. 

In hoofdstuk 9 worden voor zover dat mogelijk is nog een aantal 
additionele eisen aan het systeem gesteld, t.a.v. de betrouwbaar
heid, performance, security en de hardware en software. 
Verder wordt in dit hoofdstuk nog getracht een globale kosten
schatting te maken. Deze kostenschatting is alleen bedoeld om een 
orde van grootte aan te geven. 

Hoofdstuk 10 bevat de conclusies en aanbevelingen. 

De bijlagen die horen bij het verslag zijn te verdelen in twee 
soorten: 
- Bijlagen die betrekking hebben op het gehele onderzoek en nodig 

zijn biJ het lezen van het verslag. 
- Bijlagen die alleen betrekking hebben op de beschrijving van het 

prototype. 
De bijlagen die behoren tot de eerste categorie zijn allemaal 
opgenomen in dit verslag. 
De bijlagen die behoren tot de tweede categorie zijn opgenomen in 
een tweede verslag, dat in fei te een technische document.at ie van 
het prototype is, ontwikkeld in ORACLE. 
Voor het lezen van het verslag is deze technische documentat ie 
niet per ~ noodzakelijk. De technische documentatie is alleen 
bedoeld voor de zeer gelnteresseerde lezers en de onderzoekers die 
zich gaan bezighouden met het vervolgonderzoek. 

4 



Hoofdstuk 2. Begrippenkader en organisatie van afvalstoffenwereld. 

Voor een goed begrip van de volgende hoofdstukken is het noodzakelijk 
dat er eerst een beeld geschetst wordt van het afvalverwijderingsproces 
en de organisatie van het afvalstoffenbeleid. 

De voor di t onderzoek relevante afvalstoffensoorten zijn te vinden in 
de leidraad: voorschr if ten te verbinden aan de Afvalstoffenwet, 
vergunning voor afvalverwerkingsinrichtingen volgens de met hode van 
gecontroleerd storten (zie bijlage 4). 
Hierin worden de volgende categorie~n onderscheiden: 

a. huishoudelijk afval; 
b. grof huisafval; 
c. veeg-markt-plantsoen, (drijfafval en roostergoed); 
d. putmodder en bagger; 
e. kantoor-, winkel- en dienstenafval; 
f. industrie-afval; 
g. bouw- en sloopafval; 
h. agrarisch afval; (met uitsluiting van drijfmest); 
i. slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
j. verontreinigde grond (afkomstig van bodemsaneringsprojecten); 
k. ziekenhuisafval (voor zover het betreft huishoudelijke componenten); 

Vrijwel alle afvalstoffen die vallen onder bovengenoerrrle categorie~n, 
worden in de provincie Noord-Brabant tot op heden gestort. Vandaar de 
behoefte aan een registratiesysteem voor regionale stortplaatsen. 
De beschikbare stortcapacitei t loopt echter sterk terug, waardoor de 
behoefte aan alternatieve oplossingen voor deze afvalstoffenproblema
tiek steeds groter wordt. Mogelijke oplossingen zijn: 
- beperken van het ontstaan 
- optimaliseren van het hergebruik 
- volume-reductie van de afvalstroom door composteren en/of verbranden 

In de voorbere idingen voor het tweede provinciale afvalstoffenplan 
(P.A.P.-2) staan de laatste twee mogelijkheden centraal. 
Er wordt gestreefd naar een volgende combinatie van verwerkingsmetho
den: 
- mechanische scheiding 
- compostering 
- verbranding 

Mechanische scheiding is voornamelijk gericht op de optimalisatie van 
het hergebruik en het geschikt rraken van de afvalstromen voor verdere 
verwerking. 
Compostering is gericht op volumereductie en hergebruik. 
Verbranden tenslotte, is gericht op volumereductie. 
Deze drie verwerkingsmethoden zullen in het navolgende nog nader worden 
toegelicht. 
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Het is de bedoeling da t al le en de residuen van de drie genoerrrle 
verwerkingsmethoden nog gestort zullen worden. 
Bij het overleg en de discussies rond het P.A.P.-2 is een ontwerpplan 
ter tafel gekomen dat is op:iesteld door 4 Brabantse bedrijven (9). 
In dit ontwerpplan wordt een voorstel gedaan voor een afvalverwijde
ringsproces dat overeenkomt met de hiervoor beschreven combinat ie van 
verwerkingsmethoden. 
De hoofdlijnen van dit plan zijn weergegeven in figuur 1 op pagina 9. 

In dit afvalverwijderingsproces dat gedefinieerd kan worden als het 
totaal van activiteiten met afvalstoffen vanaf het moment van ontstaan 
tot en met het bereiken van de eindbestemming die iren zich ten doel 
heeft gesteld (Ontw.: NEN 6410), kunnen de volgende fasen worden 
onderscheiden: 
- ontstaan 
- inzameling en transport 
- verwerking 
- definitief verwijderen door storten van residuen 

In het navolgende zullen deze fasen kort warden toegelicht. Hierbij is 
storten ook beschouwd als een verwerkingsmethode. 

2.1. Inzameling en het transport van afvalstoffen 
Dit geschiedt voornamelijk op de volgende manieren: 
- Het inzamelen in routes. 

Bij inzamelpunten waar kleine hoeveelheden afvalstoffen vrijko
men (tot+ 5 m3 per week), warden deze periodiek ingezameld. 
Hierdoor treedt in het algemeen een grate vermenging van afval
stoffen op, zeker als deze afvalstoffen van uiteenloperde typen 
bedrijven afkomstig zijn. 

- Het inzamelen op afroep. 
Bi j inzamelpunten staan containers opgesteld die bi j het 
inzamelen op een containerwagen geladen worden. Deze con
tainerwagen wordt over het algemeen direct naar de plaats van 
bestemming gereden, waardoor er geen extra verirenging optreedt 
als gevolg van het samenvoegen van verschillende afvalsoorten. 

Door bepaalde afvalstoffen gescheiden in te zamelen, kan het 
hergebruik aanzienlijk vergroot worden. Voorbeelden zijn: glas, 
papier, blik, probleemstoffen (klein chemisch afval) en groente, 
fruit en tuinafval (GFT). Met deze laatste categorie worden op dit 
moment gescheiden inzamelingsproeven uitgevoerd, met als doel het 
verkrijgen van een hogere kwaliteit compost. 
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2.2. Afvalverwerking 
Ui t figuur l blijkt dat in de verschillende fasen van het ver
wijderingsproces verschillende methoden van afvalverwerking worden 
gehanteerd. 
In het verleden werden deze verwerkingsmethoden gezien als elkaar 
uitsluitend. Afval werd: 6f gescheiden, 6f verbrand 6f gecorrpos
teerd 6f gestort. 
In figuur 1 worden de verschillende methodes als complement air 
beschouwd. 
De titel van het rap?Jrt waaruit deze figuur is overgenomen luidt 
dan ook "Integraal systeem voor de afvalverwijdering in Noord
Brabant" (9). De verschillende verwerkingsmethoden in de verschil
lende fasen van het afvalverwijderingsproces zullen hieronder kort 
worden beschreven. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

Mechanische scheiding 
Bij mechanische scheiding van afvalstoffen worden 
stoffen afgescheiden die als grondstof of energiedrager 
kunnen worden hergebruikt. 
Terugwinning van grondstoffen als papier, plastics etc. 
uit huisvuil, zo leren de ervaringen van de afgelopen 
jaren, valt echter moeilijk te verwezenlijken. Bovendien 
is afzet van het materiaal uit scheidingsinstallat ies 
geen eenvoudige zaak, mede door de wisselende kwaliteit 
van het produkt. 
Daarom zijn de meeste systemen nu gericht op het 
terugwinnen van mengfract ies, waaronder refuse derived 
fuel oftewel de brandbare fract ie (RDF) en composteer
baar materiaal. 

Composteren 
Compostering is een verwerkingsmethode waarbij de 
organise he fr act ie ui t huisvuil door bac terH!n en 
schimmels wordt 01IX3ezet in humus. Groente, fruit en 
tuinafval (GFT), maar ook delen van de papierfractie 
zijn geschikt voor compostbereiding. De compost wordt 
gebruikt als bodemkwaliteitsverbeteraar. 
In Brabant wordt trans niet op grote schaal gecompos
teerd. 

Verbranden 
Van het totaal aan afval dat wordt ingezameld door of in 
opdracht van gemeenten wordt ca. 30% verbrand. Dit 
gebeurt in de elf verbrandingsovens die door de overheid 
worden beheerd. Van deze elf ovens zijn er acht in de 
Randstad te vinden. 

In de provincie Noord-Brabant wordt slechts ca. 5% van 
het totaal ingezamelde afval verbrand. De rest wordt tot 
nu toe vrijwel allemaal gestort. Omdat de stortcapaci-
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2.2.4. 

tei t in deze provincie terugloopt en, er vele nadelen 
kleven aan het storten van afvalstoffen (zie: 2.2.4.) 
zijn er plannen om meer afval te gaan verbranden. 
Als belangrijkste voordeel voor verbranding van afval 
kan de forse vol urne-reduct ie (ca. 90%) worden genoercrl. 
Hierdoor kan de hoeveelheid stortoppervlak aanzienlijk 
worden beperkt. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot 
het benutten van de vrijgekomen energie. 

Storten 
Storten is in Nederland nog steeds veruit de belangrijk
ste verwerkings- methooe. Meer dan drie-kwart van alle 
afvalstoffen wordt op deze manier verwijderd. 
Jarenlang is het storten met onvoldoende zorg orrgeven, 
waardoor een groot aantal gifbel ten zijn ont staan, die 
nu tegen zeer hoge kosten moeten worden OP3eruircrl. 
Storten blijft desalniettemin aantrekkelijk orcrlat het 
een zeer goedkope methooe van afvalverwi jdering is. 
Behalve het financiele argument is er weinig dat voor 
storten spreekt. 
Vooral aan de eenvoudigste manier voor storten, het 
bel tstorten, kleven veel bezwaren. Als nadelen kunnen 
ondermeer visuele hinder, gel uidshinder ( vrachtver keer) 
en stank en overlast door zwerfvuil en ongedierte 
(meeuwen en ratten) worden genoercrl. Voorts kan het water 
dat door het stort sijpelt, het percolatiewater, booem
en waterverontreiniging veroorzaken. 
Vanwege al deze bezwaren zal afval in de toekomst alleen 
nog gecontroleerd worden gestort. Onder gecontroleerd 
storten wordt verstaan: het op of in de booem brengen 
van afvalstoffen op een zodanige wijze, dat tijdens en 
na de stortactiviteiten zo min mogelijk milieu-hygH!ni
sche en est het ische bezwaren optreden en het stort ter
rein na de be~indiging van de stortactiviteiten een 
positieve functie in het landschap vervult. 
De beJ?alingen hiervoor zijn OP3enomen in de richtlijn 
gecontroleerd storten in het provinciaal afvalstoffen
plan (1983). 
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Figuur 1: Afvalverwijderingspr~s volgens (9) 
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2.3. Taken en bevoegdheden m.b.t. het afvalstoffenbeleid 
Al vorens in te gaan op de huidige struc tuur van de organisat ie, 
worden eerst de meest recente ontwikkelingen beschreven die het 
afvalstoffenbeleid in de toekomst gaan bepalen. 

In eerste instantie is dit de toenemende integratie in de totale 
milieu-wetgeving, waarbij onder andere de thans bestaande secto
r ale indeling (bodem, water, lucht) veranderd wordt. Voor het 
beleidsterrein afvalstoffen is voornamelijk de op handen zijnde 
integratie van de Wet Chemische Afvalstoffen en de Afvalstoffenwet 
van belang. 

Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft de gewijzigde inzich
ten met betrekking tot de optimale schaalgrootte van de verwijde
ring van afvalstoffen (zie o.a. het interview met G.S.-Lid 
Welschen van Noord-Brabant, in het blad Gemeentereiniging en 
afvalmanagement, januari 1988). 
In de A.W., zoals deze thans functioneert ligt sterk de nadruk op 
decentralisatie met belangrijke taken voor provinciale overheid 
( beleid) en regionale samenwerkingsgebieden ( uitvoeringsact ivi
tei ten). De uitkomsten van het zogenaarrrle STRAF-project (Strategie 
Afvalverwijdering) wijzen op de noodzaak om te komen tot groot
schalige verwerkingssystemen voor afvalstof fen. Daarbi j wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan schaalgroottes van 4 8 5 honderdduizend 
ton per jaar voor verbrandingsovens. De schaalgroot te sc huift 
hierbi j van regio naar provincie of zelfs interprovinciaal en 
nationaal. 

Daarnaast bestaat er toenemende belangstelling voor ptblic private 
partnership. Hieronder wordt samenwerking verstaan tussen be
drijfsleven en overheid. Deze gedachte staat momenteel sterk in de 
belangstelling bij de verwerking van afvalstoffen. 

In het vervolg van deze paragraaf zullen de taken en bevoegdheden 
van de instanties die zich in de huidige situatie met de besturing 
van de afvalstoffenverwijdering bezig holrlen, warden beschreven. 
De beschrijving zal plaatsvinden aan de hand van de drie bestuur
lijke niveau' s van de afvalstoffenverwijdering ( landelijke, 
provinciale en gemeentelijke overheden). Het hoogste bestuurlijke 
niveau (de landelijke overheid e.g. het ministerie van VROM) en 
het laagste bestuurlijke niveau (de gemeentelijke overheid e.g. de 
beheerder van de milieu-portefeuille) zullen worden behandeld voor 
zover zij relaties hebben met de provinciale overheid. 

Het centrale ui tgangspunt voor het afvalstoffenbeleid vormt de 
Afvalstoffenwet. Deze wet geeft een bestuurlijk raamwerk voor een 
doelmatige en milieuhygi~nische verwijdering van afvalstoffen. De 
planvorming rond de uitvoering van de Afvalstoffenwet is in hoge 
ma.te gedelegeerd naar de provinciale overheden en valt daardoor 
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primair onder de verantwoordelijkheden van de provinciale bestu
ren. Zij dienen door het opstellen van de zogeheten Provinciale 
Afvalstoffen Plannen (P.A.P.) nadere invulling te geven aan het 
afvalstoffenbeleid van de landelijke overheid. De gemeentebesturen 
dienen vervolgens in samenwerkingsverband regelingen te treffen 
voor de verwezenlijking van hetgeen het P.A.P. voor dat gebied 
(resp. samenwerkingsgebied) bevat. 

Als voornaamste taak van VROM kan in relatie tot dit onderzoek het 
opstellen van het Indicatief Meerjaren Plan Afvalstoffen (I.M.P.
A.) gezien worden. Dit I.M.P.-A. bevat de beleidsvoornemens van de 
landelijke overheid inzake de afvalstoffenverwijdering en kan 
daarom rrede gezien worden als een toetsingskader voor ( toekom
st ige) provinciale afvalstoffen plannen. Het I.M.P.-A. geeft 
bovendien aanknopingspunten om overleg en inspraak over het te 
voeren beleid met betrokken instanties en organisaties mogelijk te 
ma.ken. 

Een aantal van de bevoegdheden van VROM z1Jn: 
* Bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen regels worden gesteld 

betreffende o.a. : 
- afvalstoffen die gelijkgesteld zijn met huishoooelijke afval

stoffen (art.17 Aw.) 
- categorie~n afvalstoffen waarvoor een P.A.P. Of)3esteld dient te 

worden (art.26 Aw.) 
- de bescherming van het milieu door het beperken van het ontstaan 

van afvalstoffenstromen (hoofdstuk 5 Aw.) 
- de procedure voor het aanvragen van vergunningen door verwer

kingsinricht ingen en de gegevens die van de aanvrager kunnen 
worden verlangd (art.34 Aw.) 

* Het vast stellen van juridische, organisatorische en technische 
richtliJnen met betrekking tot o.a. : 
- de inhoud van de provinciale afvalstoffenplannen (art.6 Aw.) 
- de inrichting van gecontroleerde stortplaatsen 
- de inrichting van afvalverbrandingsinstallaties 

* Het beslissen omtrent de (gedeeltelijke) goedkeuring danwel 
afkeuring van de provinciale afvalstoffen plannen (art.11 Aw.) 

* Het aanwijzen, bij Algemene Maatregel van Bestuur, van arrbtenaren 
die belast zijn met het toezicht op de naleving van de Afvalstof
fenwet (art.68 Aw.) 

Zoals gezegd valt de planning rond de ui tvoering van de Afvalstof
fenwet pr ima ir onder de verantwoordelijkheid van de provinciale 
overheid, dit gebeurt d.m.v. het vaststellen van provinciale af
valstoffenplannen voor de verwijdering van diverse categorie~n 
afvalstoffen (op het moment: huishoooelijke afvalstoffen en be
drijfsafvalstoffen die daarmee gezamenlijk worden verwijderd, 
bouw- en sloopafval, zuiveringsslib, ziekenhuisafval en autowrak
ken). 
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Naast het opstellen van de provinciale afvalstoffenplannen zijn 
onder meer de volgende taken bij de provinciale overheid te onder-
scheiden: 
* Het verlenen van vergunningen aan inrichtingen die zich met de 

afvalstoffenverwijdering (willen gaan) bezig hot.rlen 
* Het cre~ren van een overlegstructuur tussen de provincie en de 

samenwerkingsgebieden 
* Het (laten) verrichten van onderzoek op het gebied van de afval

stoffenverwijdering 
* Het coOrdineren en controleren van de verwezenlijking van de 

afvalstoffenverwijdering in de provincie 

Als bevoegdheden van de provinciale overheid zijn ondermeer te 
onderscheiden: 
* Het opleggen van een gemeenschappelijke regeling ten aanzien van 

de afvalstoffenverwijdering aan een samenwerkingsgebied (art.16 
Aw.) 

* Het opleggen van provinciale verordeningen aan de gemeenten (b.v. 
inzake de gescheiden inzameling van glas m.b.v. de glasbakken) en 
aan producenten van afvalstoffen (b.v. de Verordening Bedrijfsaf
valstoffen van Zuid-Holland) 

* Het goedkeuren van gemeentelijke (afvalstoffen- )verordeningen en 
de gemeenschappelijke regelingen die de gemeenten/samenwerkings
gebieden (gaan) treffen 

* Het aanwijzen van de samenwerkingsgebieden die gezamenlijke 
regelingen dienen te treffen en belast zijn met de uitvoering van 
de afvalstoffen plannen 

De gemeentelijke over he id heeft vanui t de Afvalstoffenwet ondermeer 
de volgende taken toebedeeld gekregen: 
* Het (wekelijks) inzamelen van de huishot.rlelijke afvalstoffen bij 

de binnen de gemeente liggende percelen waar deze kunnen ontstaan 
(art.3 Aw.) 

* Het, gezamelijk met de andere gemeentebesturen van het samen
werkingsgebied, zorg dragen voor de verwezenlijking van hetgeen de 
Provinciale afvalstoffenplannen ten aanzien van het (samenwer
kings)gebied bevatten (art.15 en 16 Aw.) 

Ten aanzien van de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid kan in 
dit verband worden opgemerkt dat de gemeentelijke overheid bij 
verordening regelingen kan vaststellen inzake het zich ontdoen van 
huishot.rlelijke afvalstoffen (de gemeentelijke afvalstoffen-verorde
ning ~ art.2 Aw.). 

2.4 Evaluatie 
In deze paragraaf zal aangegeven worden in hoeverre de in de 
vorige paragrafen geschetste beleidswijzigingen, consequenties 
hebben voor de ontwikkel ing van een informa t iesysteem voor 
afvalstoffen in Noord Brabant. 
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Op de eerste plaats is de wijziging van het totale afvalverwijde
ringsproces van belang. Het t:eeft namelijk geen zin om alleen een 
registratiesysteem voor stortplaatsen te bouwen wanneer hier in de 
toekomst enkel nog residuen van andere verwerkingsinricht ingen 
terecht komen. 
Om zicht te kunnen hoLrlen op de afvalstromen, zal hat zwaartepunt 
van de registratie in het afvalverwijderingsproces naar voren gaan 
schui ven, namelijk van stortplaatsen naar verbrandingsinstalla
ties, scheidingsinstallaties en zelfs overslagstaticos (zie figuur 
1). Consequent ie voor het ontwikkelen van een informatiesysteem 
is, dat het systeem dat in eerste instant ie ontworpen wordt voor 
stortplaatsen, ook moet kunnen functioneren op andere verwerkings
inrichtingen. 

Een tweede belangri jke ontwikkelings is de integra tie van de 
Afvalstoffenwet en de wet Ct:emische Afvalstof fen. Het systeem zal 
dusdanig robuust moeten zijn da t ook voldaan kan worden aan de 
strengere bepalingen van de W.C.A •• Op deze wijze zou ook het 
"grijze gebied" van afvalstoffen beter aangepakt kunnen worden. Er 
ZlJn namelijk veel afvalstoffen die niet onder de W.C.A. vallen, 
maar toch zeer milieu-gevaarlijk zijn. 

Als laa tste voor het in format iesysteem van belang zijnde ontwik
keling in het afvalstoffenbeleid, kan genoerrrl worden de toene
mende schaalgroottes. 
Hierdoor ont staat er een toenemende behoefte aan een uniform 
registratiesysteem voor afvalstoffen voor de get:ele provincie. Ook 
zal rekening gehouden moeten worden met informat ie-ui twisseling 
tussen de verschillende mil ieu-registrat iesystemen op provinciaal 
niveau (registratie vergunningen, handhaving, emissies, klachten, 
etc.) en informatie-uitwisseling tussen provincies. 
In dit verband kan verwezen worden naar het rapport "Informatie
voorziening ten behoeve van reg ionaal mil ieubeleid" uit de 
publicatiereeks milieubeheer ( 12). Hier in wordt een globale 
informatiestructuur voorgesteld als uitgangspunt voor de provin
ciale milieu-informatievoorziening. 
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Hoofdstuk 3. Aanpassing van het systelogisch model aan huidige situa
t ie. 

In het systelogisch model wordt de informatiebehoefte van de gebruikers 
van het op te zetten systeem bepaald. 
Een beschrijving van de modellencycl us waar het genoerrrle systelogisch 
model een onderdeel van is, is te vinden in bijlage 3. 

P. Evers (2) heeft in zijn vooronderzoek getracht de informatiebehoefte 
van zowel de provinciale over he id als de ui tvoerende organisat ies in 
kaart te brengen.De nadruk lag hier vooral op de informatiebehoefte van 
de provinciale overheid, aangezien daar het systeem in eerste instantie 
voor ontworpen moest worden. In paragraaf 3 van di t hoofdstuk zal 
duidelijk gemaakt worden dat het verstandiger is het systeem meer te 
benaderen van de kant van de uitvoerende organisaties. 

Omdat sinds het vooronderzoek van P. Evers in het afvalstoffenbeleid 
van de provincie Noord-Brabant vele nieuwe ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden ( zie hoofdstuk 2), wordt in de twee navolgende para
grafen beschreven in hoeverre het systelogisch model ui t het vooron
derzoek nog geldig is in de huidige situatie. In de vierde en laatste 
paragraaf van di t hoofdstuk worden de knelpunten opgesorrrl die het 
opzetten van een informatiesysteem nog in de weg staan. 

3.1. Informatiebehoefte van de provinciale overheid. 
De probleemstelling zoals P. Evers die in zijn verslag Informa
tiesysteem afvalstoffen Noord-Brabant hanteerde, luidt als volgt: 
Ter ondersteuning van het provinciale afvalstof fenbeleid dient de 
provinciale overheid o.a. over gegevens te beschikken die inzicht 
verschaffen in de aard en omvang van de verschillende afvalstromen 
in de provincie Noord-Brabant. Er bestaat behoefte aan de moge
lijkheid om afvalstromen (ontstaan, inzamel ing, verwerken van 
afvalstoffen) te kunnen volgen opdat de provinciale overheid de 
afvalstromen kan gaan sturen, zowel naar omvang (beperken van het 
ontstaan) als naar richting (stimuleren van het hergebruik). 
Hieruit volgde de informatiebehoefte van de provincie: 
* de v:rijkomende hoeveelheden afvalstoffen en de ontwikkelingen 

daarin 
* de samenstelling (aard) van de afvalstoffen en de ontwikkelingen 

daarin 
* de bestemming van de afvalstoffen uitgesplitst naar: 

de geograf ische bestemming (transport tussen de samenwer
kingsgebieden, in/uit de provincie en van/naar het bui
tenland) 
de technische be stemming ( verwe:rkingsmet hode, vorm van 
hergebruik) 
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Dit alles per: 
- afvalstoffen-categorie 

samenwerkingsgebied 
maat schappelijke activiteit (b. v. via de standaard bedrijfs
indeling, waarvan de hoofdindeling is opgenomen in bijlage 7) 

Aangezien de visie van de provincie t.a.v. de probleemstelling en 
informat iebehoefte niet veranderd is, kunnen genoerrrle probleem
stelling en in format iebehoefte van de provincie ongewijzigd 
overgenomen en gebruikt worden in het lopende onderzoek. 

De informa tiebehoefte van de provincie komt tot ui ting in de 
richtlijn gecontroleerd storten uit het provinciaal afvalstoffen
plan (3). 
In hoofdstuk 8.1 van de richtlijn gecontroleerd storten (controle 
en registrat ie van aangevoerde afvalstoffen), warden de volgende 
verplichtingen aan de stortplaatsen opgelegd: 
Door midjel van dag- en weekrapporten dient een administratie te 
worden bijgehouden waarin de volgende zaken warden vermeld: 
- aard van het afval, zoals huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfs-

afvalstoffen, bouw- en sloopafval 
- de hoeveelheid (in tonnen) 
- de herkomst 
- de transporteur(s) 
- de plaats op het stortterrein waar het afval gestort wordt 

De gewenste inhoud van deze rapporten staat verder uitgewerkt in 
de vergunningsvoorwaarden ingevolge de Afvalstoffenwet (zie 
bijlage 4). 

3.2 Informatiebehoefte van de uitvoerende organisaties. 
P. Evers stelt in zijn verslag ook de informatiebehoefte van de 
uitvoerende organisaties op. Hij stelt dat deze enkel is afgestemd 
op de financi~le administratie en planning van het bedrijfsproces. 

De uitvoerende organisaties wen.sen per: 
- soort afvalstoffen (indeling is op de organisatie afgesterrrl) 
- debiteur 
- aanbieder 
periodieke overzichten (dag/week/maand/kwartaal/jaar) op te kunnen 
stellen zowel financieel als naar hoeveelheden aan- en afgevoerde 
afvalstof fen/-componenten. 

Tussen deze informa tiebehoefte en de in format iebehoefte van de 
provincie werden een aantal discrepant ies geconsta teerd. De twee 
belangrijkste worden in het navolgende beschreven: 
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1. Herkomst en bestemrning van de afvalstoffen 
De provinciale overheid wenst dat de herkomst en de bestemming 
van de afvalstoffen per maatschappelijke activiteit gere
gistreerd worden (SBI-cooe, zie bijlage 7). De verwerkings
inrichting heeft in het algemeen alleen de beschikking over 
gegevens met betrekking tot de tranSEX>rteur en de gemeente van 
herkomst. Bij de uitvoering van de afvalstoffenverwijdering is 
het (ondermeer vanwege de gehanteerde methoden van inzameling 
en vanwege vertrouwelijke gegevens van de uitvoerende organisa
ties) in de meeste gevallen niet mogelijk om de SBI-cooe vast 
te stellen van de prooucent van een aanbieding bij een verwer
kingsinricht ing. Zowel wat betreft de h:rkomst als de beste~ 
ming van de afvalstoffen vindt op dit moment geen registra tie 
plaats naar de maatschappelijke acitiviteit (SBI-cooe). 

2. Categorie~n afvalstoffen 
Alhoewel in de beide visies geregistreerd wordt welke catego
rie~n afvalstoffen worden aangebooen en afgegeven, bestaat hier 
toch een ( inhoudelijke) discrepant ie. Voor de verwerkingsin
richting is de afvalstoffenindeling afhankelijk van de verwer
kingsmethode en van de eisen die aan een indeling zijn gesteld 
bij de vergunningsvoorwaarden. Een dergelijke indeling is niet 
voldoende om voor de provinciale overheid inzicht te verkrijgen 
in de aard (respectievelijk sam:nstelling) van de verwerkte 
afvalstoffen. Bovendien bestaat er tussen de indelingen die bij 
verschillende verwerkingsinricht inge gehanteerd worden geen 
overeenstemming, zoda t vergel ijking van de gegevens niet 
mogelijk is. 

P. Evers leidde hieruit de volgende conclusie af: 
Er bestaan verschillen in de informatiebehoeften tussen de pro
vinciale overheid enerzijds en de uitvoerende organisaties 
anderzijds, waardoor het opstellen van ~~n gegevensmcrlel voor 
het ISA Noord-Brabant niet mogelijk is. Er dient nader overleg 
plaats te vinden om de discrepanties tussen beide visies op te 
lossen. 

Ui t di verse gesprekken met controleurs van de stortplaatsen, 
beheerders van de stortplaatsen en ver tegenwoordiger s van de 
gemeenten, blijkt dat de informatiebehoefte van de verwerkers zich 
in de loop der jaren heeft gewijzigd. 

Vrijwel alle ge!nterviewden zijn het er over eens dat de herkomst 
van de aangebooen afvalstof fen bepaald moet worden. Niet alleen de 
SBI-cooe, maar ook de na~, adres-, en woonplaat33egevens van de 
producenten moeten achterhaald worden. Dit onrlat de verwerkers een 
veel beter beeld van de preciese samenstelling van de aangebooen 
afvalstoffen wensen te krijgen, hetgeen niet realiseerbaar is met 
enkel een registratievoering aan de poort van de stortplaatsen. 
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De informatiebehoefte van de verwerkers is dus vrijwel gelijk aan 
die van de provincie en de genoemde conclusie dat het niet 
mogel i jk is om ~~n gegevensmodel voor het in format iesysteem 
afvalstoffen op te stellen, gaat dus niet meer op. Sterker nog, de 
informatiebehoefte van de uitvoerende organisaties gaat veelal nog 
een stuk verder dan die van de provincie. 
De uitvoerende organisaties wensen namelijk gegevens tot op het 
niveau van de individuele transporteur en producent, dit zowel om 
controle te kunnen uitoefenen als om de debiteurenregistratie te 
kunnen voeren. 
De provincie is voornamelijk ge!nteresseerd in geagregeerde 
overzichten om op deze wijze trends te kunnen waarnemen op grond 
waarvan gestuurd kan worden in het afvalstof fenbeleid. 
Tevens wensen de uitvoerende organisaties een gedetailleerder 
inzicht in de afvalstromen, dan mogelijk is met de huidige, door 
de provincie voorgeschreven categorie-indeling. 

Een gedetailleerde afvalstoffenindeling kan een hulpmiddel ZlJn 
bij beslissingen t.a.v. acceptatie van bepaalde afvalstoffen en 
bijdragen aan een betere beheersing van de ef fecten van het in de 
bodem brengen van afvalstoffen op de langere termijn ( IBC-cri te
ria). 

3.3. Uitgangspunten voor het op te zetten informatiesysteem 
Om met de volgende fase in het ontwikkelingstraject - het tech
nisch ontwerp - verder te kunnen gaan, is het noodzakelijk dat de 
informatiebehoefte van de gebruikers wordt vastgelegd in funktio
nele specificaties. 

P. Evers ging in z1Jn vooronderzoek voornamelijk uit van de 
provinciale overheid als gebruiker. Zij hadden immers de opdracht 
gegeven voor het onderzoek en wensten inzicht in de afvalstromen 
om deze te kunnen sturen. 

Het blijkt echter dat de ui tvoerende organisat ies een ui tgebrei
dere informatiebehoefte hebben en aangezien zij met het systeem 
moeten gaan werken is het verstandig om het systeem in eerste 
instantie op basis van hun specificaties te bouwen. 
Omdat de informatiebehoefte van de uitvoerende organisaties 
gedetailleerder is, kan er achteraf altijd voldaan worden aan de 
geagregeerde informatiebehoefte van de provincie. 

3.4. Knelpunten 
Zoa 1 s aangegeven in paragraaf 3, moeten de informa t iebehoeften 
dusdanig duidelijk en stabiel worden gemaakt dat ze kunnen worden 
vastgelegd in funktionele specificaties, die dienen als basis voor 
de verdere systeemontwikkeling. 
Ter completering van de informatiebehoeften van zowel de provincie 
als de uitvoerende organisaties, zullen de knelpunten die in het 
navolgende worden beschreven moeten worden opgelost. 
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1. Een gedeelte van het afval wordt in routes ingezameld, waardoor 
samenstelling en herkomst niet meer te achtertalen is wanneer 
het afval bij de stortplaats wordt aangeleverd. 

2. De ui tvoerende organisaties wensen een beter inzicht in de 
samenstelling van de afvalstromen en hebben behoefte aan betere 
accept a tienormen. Aangezien de huidige categorie-indelingen 
niet toereikend zijn voor een dergelijk inzicht, zal hier een 
andere oplossing voor gevonden moeten worden. 

3. Door het bestaan van overslagsta t ions gaat in de huidige 
situatie een deel van de informat ie over herkomst en samen
stelling verloren.In de toekomst zal dit probleem nog evidenter 
worden, aangezien het afvalverwijderingsproces zich naar alle 
waarschijnlijkheid grondig zal gaan wijzigen. Het is de bedoe
ling dat er scheidings- en verbrandingsinstallaties bijgebouwd 
gaan worden en op de stortplaatsen residuen hiervan terecht 
komen. Wil het informatiesysteem in de toekomst kunnen blijven 
voldoen aan het doel - inzicht krijgen in de aard en omvang van 
de verschillende afvalstromen in de provincie Noord-Brabant
dan zal het systeem zo flexibel moeten zijn dat het ook kan 
functioneren op andere verwerkingsinstallat ies dan stortplaat
sen ( zie hoofdstuk 2). 

4. Wanneer er overzichten gemaakt moeten worden waarbij geagre
geerd wordt over alle stortplaatsen, dan zal er een uniforme 
registratie gevoerd moeten worden. Algemeen gezegd komt dit er 
op neer dat de databasestructuur op alle stortplaatsen dusdanig 
moet zijn opgezet dat gegevensuitwisseling en gegevensaggrega
tie mogelijk is. 

5. Vanuit de provinciale over he id en ook vanui t de ui tvoerende 
organisaties ontstaat steeds meer de behoefte aan een goede 
registra tie van de bestemming van de afvalstoffen op de 
stortplaats zelf, zodat deze document at ie ook bewaard kan 
worden wanneer de stortplaats gesloten is. In verband hiermee 
is er ook behoe fte aan meetgegevens zoals kwali tei t van de 
gaswinnings, percolatiewaterkwaliteit enz. 
In Duitsland heeft men al enige ervaring met een systeem dat 
dit soort gegevens registreert en analyseert. 
Er zal onderzocht moeten worden in hoeverre dergelijke gegevens 
in het op te zetten informatiesysteem verwerkt kunnen worden. 

6. Controle op de handtaving van het systeem. 
Deze controle zal voornamelijk uitgevoerd moeten worden op het 
moment van aanbieding bij een verwerkingsinrichting. In de 
prakt ijk blijkt dat een goede controle erg moeilijk te verwe
zenlijken is. 
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7. Het ontwerp van een informatiesysteem meet passen binnen de 
huidige afvalstoffenwet. 

Het is duidelijk dat er nogal wat zaken zijn, die het eenduidig 
vaststellen van de informat iebehoefte en dus het verdere ontwerp 
van het informatiesysteem in de weg staan. 
In het volgende hoofdstuk zal een methcde worden gevolgd om de 
strategie te bepalen voor de informatiebehoeftebepaling. 
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Hoofdstuk 4. Strategiekeuze voor informatiebehoeftebepa.ling. 

K.Schr&ler gaf in ziJn vooronderzoek (5) reeds aan dat prototyping de 
te volgen strategie zou moeten zijn. Hij baseerde die conclusie op een 
evaluatie van de vier mogelijke strategie~n voor informatiebeha=fte
bepaling die Davis (1) aangeeft. Davis heeft ook een methode aangegeven 
om de juiste strategie in een bepaalde situatie te kiezen. 
In de volgende paragraaf worden de verschillende strategie~n die Davis 
onderscheidt, beschreven en de door hem voorges tel de met hode voor 
strategiebepaling verder uitgewerkt. 
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt op grond van de metha:le 
van Davis een strategiekeuze gemaakt voor de informatiebehoeftebepaling 
in dit WMP-project. 

4.1. Methode voor strategiekeuze in informatiebehoeftebepa.lingsproces 
Davis (1) neemt als basis voor de strategiekeuze tijdens de in
formatiebehoeftebepaling de mate van onzekerheid. Hij onderscheidt 
de volgende strategie~n: 
1. Vragen 

hierbij wordt er vanuit gegaan dat de gebruikers hun informa
tiebehoeften zelf volledig kunnen aangeven. 

2. Afleiden van een bestaand informatiesysteem 
Hierbij wordt het te ontwerpen systeem gebaseerd op een reeds 
bestaand systeem dat soortgelijke kenmerken bezit. Hiervoor 
komen in aanmerking: 
- het bestaand systeem dat zal worden vervangen 
- een bestaand systeem in een andere soortgelijke organisat ie 
- gepatenteerde systemen 
- beschrijvingen uit studieboeken 

3. Afgaan op de kenmerken van het gebruikerssysteem 
Met andere woorden leid de informatiebeha=fte af uit de analyse 
van de aktiviteiten van het objectsysteem. 

4. Experimenteren met behulp van prototyping 
Bij deze strategie wordt aan de hand van een aantal init rnle 
behoeften een informatiesysteem gecre~erd dat bij het gebruik 
informatiebehoeften verder naar boven moet brengen. 

Afhankel ijk van de onzekerheid veroorzaakt door elementen die 
deelnemen in het proces van informatiebehoeftebepaling en door het 
informatiebehoeftebepalingsproces zelf, wordt een keuze gemaakt 
uit de vier mogelijke strategie~n. 
De hierboven genoeroc'ie elernenten in het behoeftebepalingsproces 
zijn: 

het gebruikerssysteem 
het informatiesysteem of toepassing 
de gebruikers 
de analisten 
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De onzekerheid met betrekking tot het inforrnatiebehoeftebepa
lingsproces zelf is afhankelijk van: 

bestaan en stabiliteit van een set bruikbare behoeften 
mate waarin gebruikers in staat zijn hun inforrnatiebehoeften te 
specificeren 
mate waarin analisten in staat zijn inforrnatiebehoeften te 
achterhalen en te evalueren 

Davis beschrijft een methode - met onzekerheid als bepalende 
factor - om een keuze uit de verschillende strategie~n te maken. 
De vijf stappen waaruit de rnethode bestaat zien er als volgt uit: 

stap 1: Bepaal de karakterist ieken van de 4 elernenten in het in forma
t iebehoeftebepal ingsproces. 

element voorbeeld 
onzekerheidsafname 

-gebruikerssysteem • stabiel, goed ge
gedefinieerd syst. 
niet in een ver
ander ingsproces. 

• geprogrammeerde 
activiteiten en 
beslissingen 

- inf or mat iesysteem • trad it ioneel, 
eenvoudige set 
behoeften. 
administrat ief 

-gebruikers 

-analisten 

sys teem 
• een of enkele 

gebruikers "high 
user system" 
ervaring • 

• goed opgeleid, 
veel ervaring met 
soortgelijke 
in format iesys t. 

voorbeeld 
onzekerheidstoenarne 
• instabi@l, slecht 

begrepen systeem in 
een veranderings
proces 

• niet geprogram
rneerde act iv i te i ten 
en beslissingen 

• complexe en onge
bruikel ijke set 
behoeften. 
management systeem 

• veel gebruikers 
"low user system" 
ervaring. 

• slechte opleiding. 
weinig ervaring met 
soortgelijke in
forma t iesyst. 

Stap 2: Evalueer het effect van de karakterist ieken van de 4 elernenten 
op de procesonzekerheden. 

* Onzekerheid m.b.t. het bestaan van een eenduidige set funktionele 
eisen en de stabil i teit ervan. Deze onzekerheid wordt vergroot 
door: 

ontbreken duidelijke processen in het gebruikerssysteem 
weinig routine werkzaamheden 
weinig stabiliteit in structuur en operaties van het betref
fende deel van de organisatie 
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* 

* 

Onzekerheid m.b.t. de mate waarin gebruikers in staat zijn om hun 
informatiebehoeften te specificeren. 

Onzekerheid wordt vergroot door: 
gebruikers met weinig ervaring op het applicatiegebied 
gebruikers met weinig ervaring t.a.v. geautomatiseerde informa
tiesystemen 
gebruikers met we inig af finite it tot het ontwikkelen van 
informatiesystemen 
het informatiesysteem legt de nadruk op de gebruikersinterface 
zeer complex systeem 

Onzekerheid m.b. t. de mate waarin analisten in staat zijn om de 
informatiebehoeften te achterhalen en te evalueren. Deze wordt 
vergroot door: 

complexe applicatie 
geringe ervaring van de analist met soortgelijke applicaties 

Stap 3: Evalueer het gecombineerde effect van de vier elementen op de 
onzekerheid van de totale behoeften: 
a. Maak een schatting van het effect van de vier elementen 

op de procesonzekerheden. 
b. Evalueer om zo tot een totaaloverzicht te kornen. 

Stap 4: Kies basisstrategie om de informatiebehoeften te bepalen op 
grond van de te verwachten totale onzekerheid van de gehele 
behoeften. 

Stap 5: Kies l of meer methodes om de beste strategie te implementeren. 

De relatie onzekerheid-strategie is als volgt weer te geven: 

Onzekerheid 

Laag 

l 
Hoog 

Strategie 

Vragen 
Afleiden van bestaande systeem 
Afleiden van kenmerken van gebruikerssysteem 
Prototyping 
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4.2. Strategie voor vervolgonderzoek 
In deze paragraaf wordt de methode van Davis doorlopen voor de 
huidige situatie om tot een juiste strategiekeuze te komen. 

Stap l 

onzekerheidsafname onzekerheidstoename 

-gebruikerssysteem • bestaande informa- • verschillen van inzicht 
tussen verschillende 
stortplaatsen. 

t iesys temen op stort
plaatsen voldoen al 
gedeeltelijk aan 
info-behoefte. 

• systeem is in verande-
r in gs pro c es (zie 
hfdst.2) • 

• acceptatiecriteria voor 
afvalstoffen zijn niet 
volledig. 

• v erg u n n in gens tel se l 
voldoet op een aan tal 
punten niet • 

-informatiesysteem • administratief sys
teem. 

• naast administratief 
systeem ook bestuurlijke 
in format ie ncdig • 

• huidige "automatise
ringseilanden" moeten 
doorbroken worden. 

-gebruikers • veel gebruikers. 

-analisten • weinig ervaring met 
soortgelijke informatie
systemen. 

De analisten zijn tot nu toe alleen afkomstig van het Waste Management 
Project. 

Stap 2 

* Onzekerheid m.b.t. het bestaan van een eenduidige set funktionele 
e isen en de stabil i te it ervan. Deze onzeker he id word t vergrnot 
door: 

Niet geheel duidelijke processen in het gebruikerssysteem en 
verschillen tussen stortplaatsen. 
Een gebruikerssysteem dat in een veranderingsproces is (wijzi
ging afvalverwijderingsproces, integratie Afvalstoffenwet en de 
Wet Chemische Afvalstoffen en toenemende schaalgroottes). 
Daardoor is er weinig stabil i tei t in de st rue tuur van de 
organisatie. 
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* Onzekerheid m.b.t. de mate waarin gebruikers in staat ZlJn om hun 
informatiebehoefte te specificeren. Deze wordt vergroot doordat: 

de gebruikers over het algemeen weinig ervaring hebben met 
geautomatiseerde informatiesystemen 
de gebruikers weinig affini teit met het ontwikkelen van 
informatiesystemen hebben 
het systeem vrij complex is 
er bij de provincie weinig ervaring is met de vertaling van de 
eigen informatiebehoefte in funktionele specificaties 

De onzekerheid wordt enigszins verkleind door het fei t dat er een 
aantal gebruikers is vanuit de storterswereld met veel ervaring op het 
applikatiegebied. 

* Onzekerheid m.b. t. de mate waarin analisten in staat zijn om de 
informatiebehoefte te achterhalen en te evalueren. Deze wordt 
vergroot door: 

Een complexe applikatie. Deze complexiteit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de - al dan niet vermeende - verschillen van 
inzicht tussen de gebruikers. 

Stap 3 

Uit stap l en 2 blijkt dat bijna alle vier de elementen een onzekerheid 
verhogend effect op de procesonzekerheden hebben. De totale onzekerheid 
m.b. t. de informa tiebehoefte is dus hoog. 

Stap 4 

Volgens de in paragraaf 1 besproken relatie tussen de mate van onzeker
heid en de te kiezen basisstrategie is prototyping de juiste basis
strategie om de informatiebehoeften te bepalen. 

Stap 5 

De rnethode die gevolgd gaat worden tijdens het prototypingproces is de 
methode van Vonk (4). Deze methooe zal in het volgende hoofdstuk 
uitgebreid beschreven worden. 
Ui teraard spelen ook de andere basisstra tegie~n een rol in het in forma
t iebehoeftebepal ingsproces. Een fase binnen de methooe van Vonk is 
narnelijk de globale analyse en specificatie. De hiervoor benodigde 
gegevens worden verkregen m.b.v. de andere drie basisstrategie~n: 

1. Vragen 
Door middel van interviews met controleurs en beheerders van 
stortplaatsen is getracht zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de 
informatiebehoefte van deze betrokkenen. 
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2. Afleiden van een bestaand systeem 
Er zijn ook gegevens verzameld door het bestu:Jeren van een aantal 
bestaande systemen op de stortplaatsen. Di t onderzoek zal nog 
verder uitgebreid moeten worden. 
Verder zal het bestaande Lazprog-systeem dat ontwikkeld is op de 
TU-Berlijn, door de vak.gr~p ARGUS (Arbeits Gruppe UltfWeltstatis
tiek) nader bekeken moeten worden. 

3. Afgaan op kenmerken van het gebruikerssysteem 
Zoals Kurt Schr&)er (5) al in zijn vooronderzoek concludeerde, is 
hiervoor veel kennis van het proces benodigd van de kant van de 
inforrnatieanalist. 
Aangezien de informatieanalisten van het Waste Management Project 
in dit geval deze kennis van het proces niet bezitten en tijd en 
mid de len tekort schieten om deze kennis in voldoende mate te 
verwerven, is dit niet de strategie waar de meeste gegevens mee 
verzameld kunnen worden. 
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Hoofdstuk 5. Het prototypingproces nader bekeken 

Zeals in hoofdstuk 3 is aangegeven wordt in dit hoofdstuk het prototy
pingproces - zeals Vonk dat beschreven heeft in (4) - nader toegelicht. 
Het proces is als volgt in een figuur weer te geven: 

- • $pe<;1!1catoe .._ _______ .,_ I v~so.1<1 • 1--• ~ 

Globale ()ntwerp 
Analyse en 

en -+ Reahsatoe -+ 
Specdoc:atoe 

521 522 

52 

Gebru1k 
en 

Evaluatoe 

523 

I 

AAnpass1ng 

-+ 
5 2 .. 

Compieterong 
F unktoonele 
Spec1l1katies 

525 

• 
Figuur 2: Het prototypingproces volgens Vonk (4). 

5.1. Vooronderzoek 
- Afbakening en omschrijving van het probleem. 
- Selectie ontwikkelingsstrategie. 

Indien besloten wordt tot ontwikkeling van een info-systeem dan 
moe t er bepaald worden welke stra tegie men gaat volgen. De 
wijze waarop dit gedaan kan worden is reeds beschreven in 
hoofdstuk 4. 

5.2. Analyse en s,eecificatiefase volgens prototyping 
Wanneer ui t het vooronderzoek gebleken is dat prototyping een 
goede manier is om tot volledige en juiste specificaties te komen 
dan kan deze fase als volgt ingedeeld worden 

Cilotlale Onlwetp Ge«ltuol< 1-·1 ANlyee en en AAnpas51ng le 
en Aealtsetie Evlllualle ~ 
~ 

521 522 523 524 5 

Figuur 3: Indeling analyse en specificatiefase. 
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Onrlat toepassing van prototyping met name gevolgen heeft voor de 
wijze waarop de analyse en specificatiefase wordt uitgevoerd, 
wordt deze fase wat uitgebreider besproken. 

5.2.1. Globale analyse en specificatie 
Om tot een voldoende stabiele basis te komen voor het 
eerste prototype worden de specificaties in eerste 
instantie globaal vastgesteld. Deze specificaties 
omvatten: 

een beschrijving van de activiteiten en informatie
stromen 
overzicht van de funkties die het informatiesysteem 
moet gaan verrichten 
overzicht van de belangrijkste entiteittypen en de 
relaties daartussen (informatiestruktuur model) 

Bij het vast stellen van deze specificaties kan men 
gebruik maken van de conventionele methoden en technie
ken (bijvoorbeeld ISAC) met als verschil dat de speci
ficat ies voorlopig zijn en dus minder gedeta illeerd 
hoeven te zijn. 

5.2.2. Ontwerp en realisatie 
In deze fase wordt het eerste prototype gerealiseerd. De 
nadruk ligt in eerste instantie op de funktionaliteit en 
niet op de presentatiewijze. Bij het construeren van het 
prototype kan men als volgt tewerk gaan. 
a. De eerste stap is het normaliseren van het gege

vensmodel. Het resultaat hiervan is namelijk dat 
elk gegeven slechts eenmaal voor mag komen waardoor 
de consistentie van de gegevens gewaarborgd wordt. 

b. Op basis van het genormal iseerde gegevensmodel 
wordt de databasestructuur ontworpen. 
- Wanneer men gebruik maakt van een relationeel 

Database management sys teem dan wordt e lke 
rel at ie in he t gegevensmodel rec ht st reeks 
vertaald in een tabel. 

c. Ontwerpen van de menustructuur 
Hierbij worden de funct ies die het in ontwikkel ing 
zijnde informatiesysteem meet gaan verrichten 
ondergebracht in een aantal menu's. 
Het grote voordeel van het werken met dergelijke 
menu's is de grote gebruiksvriendelijkheid. 
Met behulp van een screenha.ndler kunnen de diverse 
men use hermen zeer snel gereal iseerd worden. 
In principe is er nu al sprake van een eenvoudig 
prototype dat ge~valueerd zou kunnen worden. De in 
de menu's ondergebrachte funkt ies kunnen echter 
beter eerst verder uitgewerkt worden. 
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d. Funktieontwerp en realisatie 
Twee categorie~n: 
- funkt ies t .b. v. onderhoud van een database 
- funkties voor rapportering 

De funkties t.b.v. het onderhoud kunnen worden 
gerealiseerd met behulp van de screenhandler en de 
aanwezige 4e generatietaal. Deze screenhandlers 
bieden vaak ook de mogelijkheid om aan te geven aan 
welke voorwaarden ingevoerde gegevens moeten 
voldoen teneinde geaccepteerd te worden. 
Op enkele geavanceerde screenhandlers na, blijven 
deze mogelijkheden tot het maken van constraints 
echter beperkt tot specificaties van toegestane 
waarden. 

Over het algemeen zal de ontwikkelaar er zelf zorg 
voor moeten drag en da t er niet tegen be pa al de 
constraints gezondigd wordt, teneinde de consisten
tie van de database te bewaren. 
Voor de realisering van funkties m.b. t. het maken 
van rapportages beschikt de ontwikkelaar in een 4e 
genera tie omgeving over een groot aantal faci-
1 i tei ten. 
Een groot deel van de gewenste overzichten kan snel 
gecre~erd worden m.b. v. een non-procedurele ta al, 
met daaraan gekoppeld een rapport-generator. Het 
resultaat van deze fase is een werkend prototype en 
een voorlopig ontwerp van het te ontwikkelen 
systeem. Dit ontwerp bevat: 
- een voorlopig database ontwerp, gebaseerd op het 

genormaliseerde voorlopige gegevensmcrlel 
- een overzicht van de menustructuur 
- een overzicht van de gerealiseerde funkties 
Hierbij hoeft niet veel op p:i.pier gezet te worden, 
omdat het prototype zelf als documenta tie van de 
menustructuur en de gerealiseerde funkties dient. 

5.2.3. Evaluatie 
Deze fase heeft tot doel om na te gaan of de funktionele 
specificaties voldoende stabiel en gedetailleerd zijn om 
over te gaan tot verdere ontwikkeling van het info
systeem. Gedurende deze fase kan men vier stappen 
onderscheiden te weten: 

voorbereiding 
demonstratie van het prototype 
gebruik 
bespreking van commentaar 

Deze stappen hoeven niet altijd strikt gescheiden te 
zijn. 
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Resultaat van de evaluatiefase is een lijst van wijzi
gingen die het prototype moet ondergaan. 

Hierna ZlJn er twee rnogelijkheden: 
a. De lijst van wijzigingen is dusdanig groot dat het 

prototype aangepast moet worden. Men gaat dus over 
naar de fase aanpassing (5.2.4). 

b. De lijst van wijzigingen betreft voornamelijk nog 
de taalkwest ies. Er bestaat nauwelijks meer onze
kerheid omtrent de funktionali tei t die het systeem 
moet bieden. In dit geval gaat men over naar de 
fase "Complernentering funktionele specificatie".
(5.2.5). 

5.2.4. Aanpassing 
Deze fase heeft tot doel om de in de evaluatiefase 
overeengekornen wijzigingen aan te brengen in het pro
totype, zodat het opnieuw ge~valueerd kan worden. 

Zeker wanneer het ingrijpende wijzigingen betreft, is 
het verstandig om delen van het prototype te heront
werpen in plaats van direkt opnieuw te gaan ccrleren. 
De snelheid waarmee deze fase zich kan vol trekken hangt 
met name af van de .k.waliteit van de gehanteerde hulpmid
delen. Wanneer men beschikt over een goede gefntregeerde 
4e generatie ontwikkelingsorrgeving, zal de inhoud van de 
data diet ionary automat isch bijgewerkt worden. Indien 
dit niet het geval is, dan kan men met docurnenteren 
beter wachten totdat de funktionele specificaties rede
lijk stabiel zijn. 
Na deze tase volgt opnieuw de fase evaluatie. 

5.2.5. Completering funktionele specificaties 
Aan prestatie- en .k.waliteitseisen is tot nu toe tijdens 
het prototyping proces weinig aan dacht besteed. Dit was 
ook niet het doel van prototyping. Deze subfase h:!eft 
tot doel om de eisen en wensen ten aanzien van deze pun
ten te inventariseren. De funktionele specificaties zijn 
vaak nog onvolledig op de volgende pi.mten: 

eisen t.a.v. de betrouwbaarheid van het systeem 
eisen m.b.t. de performance van het systeem 
eisen m.b.t. de security 
eisen m.b.t. apparatuur en programmatuur 

Op basis van de ui te indeli jke spec ificat ie word t een 
planning opgezet voor de verdere ontwikkeling en er 
wordt een schatting gernaakt van de nog te maken kosten. 

29 



Tijdens het onderzoek is gewerkt volgens de fasen zoals 
die in dit hoofdstuk beschreven zijn. In de volgende 
hoofdstukken zullen de resultaten gepresenteerd worden, 
zoals die verkregen zijn na uitvoering van het prototy
pingproces. 
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Hoofdstuk 6 Analyse en specificatie 

In de inleiding is reeds aangegeven dat het prototypingproces een 
iteratief proces is. Na een aantal malen het prototypingproces door
lopen te hebben, kunnen de wensen van de gebruikers, die eerste nog erg 
vaag en onzeker waren, omgezet worden in functionele specificaties voor 
het te ontwerpen informatiesysteem. 
In di t hoofdstuk, alsmede in de navolgende hoofdstukken, zullen de 
resultaten van het prototypingproces beschreven worden. Bij de be
schrijving van deze resultaten is wel gebruik gemaakt van de indeling 
van het prototypingproces uit hoofdstuk 5, maar deze indeling is niet 
chronologisch (zie ook de inleiding). 
De uiteindelijke systeemopzet (paragraaf 6.1) en het conceptueel mc:rlel 
(paragraaf 6.3.3.), zijn bijvoorbeeld pas definitief tot stand gekomen 
na uitgebreid testen met het ontwerp uit hoofdstuk 7. 

6.1. Systeemopzet 
In deze paragraaf zal de principe-opzet van het informatiesysteem 
beschreven worden. Hierbij zal ook aangegeven worden welke ver
schillende alternatieve oplossingen overwogen zijn. 

Er zijn verschillende basismanieren om een registrat ie-systeem 
voor afvalstoffen op te zetten. We onderscheiden er hier drie: 

1. Een centraal registratiesysteem 
Hiermee wordt bedoeld een registrat iesysteem waarin een 
centrale meldingsplicht bestaat van producent naar provincie, 
zie figuur 4. 
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figuur 4: registratie via centrale aanmelding bij provincie. 
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Zowel in de provincie Zuid-Holland als in het vlaamse gedeelte 
van Belgil! (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij), ZlJn 
systemen werkzaam die gebaseerd zijn op dit principe. Deze twee 
systemen zullen hier kort beschreven worden. 

Zuid-Hol land 
ln deze provincie wordt middels een provinciale verordening be
drijfsafvalstoffen afgedwongen dat ieder transport van afval 
vooraf aan de provincie gemeld wordt. 

Voor inport en export van afvalstoffen over de provinciegrens 
moet een ontheffing verleend worden. 

Het verwerken van de grote hoeveelheden meldingen blijkt een 
probleem te zijn bij het gebruik van di t systeem en di t terwijl 
de respons nog aan de zeer lage kant is. 

Slechts ca. 35% van de aangeschreven bedrijven blijkt te 
reageren (gegevens interview augustus 1987), terwijl tot nu toe 
20% van de bedr i jven die onder de verordening vallen zijn 
aangeschreven. Men beschikt dus slechts over gegevens van 
ongeveer 7% van alle bedrijven die onder de verordening vallen. 
Het is de vraag of op grond van deze respons uitspraken gedaan 
kunnen worden 
over de totale afvalstromen in de provincie. 
Ook aan de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens kan 
getwijfeld worden. Er wordt namelijk geen gebruik gemaakt van 
een uniforme afvalstoffenindeling, waarvan de bedrijven bij het 
invullen van de formulieren gebruik meeten maken. Naast de 
gegevensstroom van producent naar verwerkers bestaat er nog het 
registratiesysteem op de verwerkingsinrichtingen. 
Deze twee gegevensstomen zijn echter niet aan elkaar te 
koppelen zodat deze controlemogelijkheid wegvalt. 

OVM1 (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) 
In het systeem dat de OVM1 gebruikt wordt ook uitgegaan van het 
principe van centrale melding van afvalstoffen. Het verschil 
met het systeem van Zuid-Holland is dat niet elk transport 
gemeld meet worden, maar dat melding jaarlijks plaatsvindt. 
Voor elke afvalstoffensoort meet een prooucent dus aangeven 
hoeveel hij in een bepaald jaar wil gaan storten. 
Ook in Belgil! heeft men responsproblemen (ca. 40% van de 
bedrijven voldoet aan de verplichting) en problemen met de 
verwerking van de gegevens. 
De Koppeling met de diverse weegbrugsystemen van verwerkingsin
richtingen heeft men nog niet gerealiseerd. 

32 



2. De tweede basismanier betreft de registrat iewijze waarbij de 
gegevensstroom geheel gekoppeld wordt aan de afvalstroom, zie 
f iguur 5. 
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figuur 5: registratie m.b.v. uitgebreide geleidebon. 

Bij deze methode van reg istreren gaat elk afval transport 
vergezeld van een formulieren-stroom die bij de stortplaats 
verwerkt moet worden. Dat is in feite de manier waarop op dit 
moment in de provincie Noord-Brabant gewerkt wordt. Een groot 
probleem bij deze wijze van registreren is dat op het moment 
van vast legging van de gegevens bij de weegbrug, al een 
dusdanig grote vermenging van afvalstoffen en herkomstgegevens 
heeft plaatsgevonden dat een gedetailleerd inzicht in afval
stromen en herkomst nauwelijks meer te verkrijgen is. 
Daarnaast is er op de stortplaatsen ook veel te weinig t ijd 
beschikbaar om een grote gegevensstroom te verwerken. (Bij een 
grote stortplaats komen 200 - 400 aanbiedingen per dag binnen). 

In een onlangs verschenen rapport van het IV/JM (interfacultaire 
vakgroep milieukunde, Universiteit van Amsterdam), met de 
titel: "Regulering verwijdering bedrijfsafvalstoffen Noord
Holland" (10), wordt een registratiesysteem voorgesteld dat 
valt ender dit basisprincipe. 

Per afvalstoffentransport worden gegevens meegevoerd zeals 
adresgegevens van de aanb ieder en de vervoerder, gesc hat te 
hoeveelheid en geschatte inhoud (meerdere categorie~n per 
aanbieding mogelijk). 
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Ui t interviews met stortplaatsbeheerders en -controleurs en 
arrbtenaren van de provincie, is de conclusie getrokken dat een 
dergelijk systeem in Noord-Brabant niet gewenst is. Doordat de 
gegevensverwerking plaatsvindt op het moment van aanbieding van 
de afvalstoffen bij de verwerkinsinrichting, is er namelijk 
geen mogelijkheid om te sturen in de afvalstroom. Tevens is het 
erg ineffici~nt om bij elke aanbieding alle adres-gegevens te 
verwerken. 

3. De derde manier die beschreven wordt is het voorstel zeals dat 
in het prototype verder ge!mplementeerd zal worden. Deze sys
teemopzet is tot stand gekomen op grond van een groot aantal 
interviews met stortplaatsbeheerders (of vertegenwoordigers 
daarvan), controleurs, transporteurs en vertegenwoordigers van 
de provincie en op grond van evaluat ies van reeds bestaande 
systemen (zie basismanier l en 2). 
Deze principe-opzet is aan de betrokken partijen gepresenteerd 
in de volgende bijeenkomsten: 
- vergader ing voor de werkgroep controle en accept at ie van 

verwerkingsinrichtingen in Noord-Brabant (8 november 1987) 
- presentatie voor BOA (Brabants Overleg Afvalstoffen) (26 

november 1987) 
- plenair overleg afvalstoffen (provincie) (11 januari 1988) 
en in een aantal persoonlijke gesprekken met vertegenwoordigers 
van deze instanties, al dan vergezeld van een demonstratie van 
het prototype. 
Alhoewel er nog een aantal meningsverschillen waren over de 
praktische uitvoering van een dergelijk systeem, was men het in 
grote lijnen eens met de hieronder beschreven systeemopzet. De 
systeemopzet is gebaseerd op twee verschillende informatiestro
men zeals die in figuur 6 zijn aangegeven. 
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figuur 6: registratiesysteem volgens voorstel WM.P. 
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De eerste informatiestroom wordt in figuur 6 de voor-aanmelding 
genoemd. Deze voor-aanmelding hooot een overeenkomst in tussen 
de producent van de afvalstoffen en de verwerkingsinrichting. 
In een dergel i jke overeenkomst worden de volgende gegevens 
opgenomen: 
- N.A.W.-gegevens van de producent 
- S. B. I.-code 
- contactpersoon en telefoonnummer 
- productieproces 
- per afvalstof een geschatte hoeveelheid 

Deze melding kan jaarlijks geschieden en meet in eerste 
instantie door de transporteur worden goedgekeurd. De gedachte 
hierachter is dat de transporteur het dichtst bij de producent 
staat en zodoende ook het meeste inzicht in het afvalstoffen
aanbod van de producent heeft. 
Het goedkeuren van de vooraanmelding door de transporteur meet 
eigenlijk als een advisering naar zijn klanten (de producenten) 
worden beschouwd. Doordat een producent vooraf zo gedetailleerd 
mogelijk meet aangeven welke afvalstoffen hij wil gaan afvoeren 
en hoeveel, kunnen vooraf problemen met betrekking tot het 
aanbieden van niet-acceptabele afvalstoffen worden voorkomen. 
Tevens kan de transporteur de producent aanbevelen zijn 
afvalstoffen zo aan te bieden dat zowel de transporteur als de 
producent kosten kunnen besparen. Deze kostenbesparing is 
mogelijk door afvalstromen af te scheiden die interessant zijn 
omdat ze of direct voor hergebruik geschikt zijn, of aangeboden 
kunnen worden tegen lagere verwerkingskosten. 
Nada t de transporteur de vooraanmelding heeft goedgekeurd, 
stuurt hij de formulieren door naar de verwerkingsinricht ing 
waar de afvalstoffen verwerkt moeten worden. 
Vanuit de verwerkingsinrichting kan er zowel een terugkoppeling 
naar de transporteur als naar de producent plaatsvinden. Er kan 
bijvoorbeeld gesignaleerd worden dat bepaalde afvalstoffen bij 
de betreffende verwerkingsinrichting niet verwerkt mogen/kunnen 
worden, of dat een bepaalde categorie nader toegelicht moet 
worden. Vanui t de verwerkingsinrichting kan ook het advies 
gegeven worden dat bepaalde afvalstoffen beter gescheiden 
gehouden kunnen worden. Eventueel kan er naar aanleiding van 
onduidel i jkheden in de vooraanmeld ing een bedri jfsbezoek 
plaatsvinden. 
Nada t de vooraanmelding is goedgekeurd door de verwerkings
inricht ing worden de gegevens verwerkt in een geautomat iseerd 
systeem. 

De tweede informatiestroom is gekoppeld aan elk afvaltransport 
dat eindigt bij een verwerkingsinrichting. Deze informatie
stroom komt in feite overeen met de verschillende geleidebon
nen-systemen zoals die op dit moment in de provincie Noord
Brabant werkzaam zijn. 
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Een geleide-bon moet gegevens bevatten over: 
- de producent 
- de transporteur 
- de deb i teur 
- soort af val dat wordt vervoerd 

Wanneer de eerste informatiestroom goed functioneert en 
transporteurs ook vast in het systeem worden OP3enomen, dan 
hoeft op de geleide-bon niet meer te staan dan een producent
nummer en een afvalcode hetgeen de verwerking behoorlijk kan 
versnellen. 

In de volgende vier punten worden de voordelen beschreven die 
een dergel ijk in format iesysteem (mi ts goed ingevoerd en 
gebruikt) kan opleveren. 
1. Met di t systeem kan op provinciaal ni veau inzicht 

verkregen worden in de aard en omvang van de verschil
lende afvalstromen in de provincie. Deze gegevens kunnen 
dienen tee ondersteuning van het provinciale afvalstof
fenbele id. E.r kunnen bijvoorbeeld beter beslissingen 
genomen worden omtrent de aantallen en de soorten 
verwerkingsinricht ingen die in de provincie beschikbaar 
moeten zijn, alsmede de plaatsen waar deze verwerkings
indcht ingen ideaal gezien gelokal iseerd zoooen moeten 
zijn. 

2. Doorda t een voor-aanmelding van de producenten een 
onderdeel vormt van het informatiesysteem, bestaat ec de 
mogelijkheid om te sturen in de afvalstromen. 
Zowel de transporteur als de verwerkingsinrichting 
kunnen namelijk vooraf advies geven aan een producent 
omtrent de wijze waarop deze zijn afvalstoffen het beste 
kan aanbieden en welke afvalstromen beter voorkomen 
kunnen worden. Di t kan zowel be perking van het ontstaan 
van afvalstoffen als verhoging van het hergebruik tot 
gevolg hebben. 

3. Het systeem biedt ook enkele controle-mogelijkheden. 
In eerste instantie is dit de controle vooraf: 
Wanneer uit de voor-aanmelding blijkt dat een producent 
niet toegestane afvalstoffen wil aanbieden, dan kan dit 
worden gesignaleerd en teruggekoppeld worden naar de 
pcoducent. 
Een voordeel van de combinatie van be.i.den in format ie
stcomen is de mogelijkheid tot controle achtecaf. 
Er kan namelijk achteraf worden nagegaan welke afval
stoffen en hoeveelheden een producent vooraf heeft 
aangemeld en welke en hoeveel hij daadwerkelijk heeft 
aangeboden. 

4. Snelle verwerking aan de weegbrug 
Een vierde voordeel is dat door registratie van de voor
aanmeldingen de tweede informatiestcoom beter verwerkt 
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kan worden. Onrlat de benodigde gegevens van de producent 
reeds in het systeem zijn opgenomen hoeft bij de 
weegbrug slechts een uniek bedrijfsnummer en een afval
ccde OP3egeven te worden. 

Er kan geconcludeerd worden dat met het gepresenteerde systeem 
voldaan kan worden aan de informat iebehoefte van de provincie 
en zodanig wordt bijgedragen aan het oplossen van de probleem
stelling zoals die in het begin van dit verslag is gepresen
teerd. 
Het gepresenteerde systeem kan tevens volooen aan de informa
tiebehoefte van de verwerkingsinrichtingen. Hierdoor kan de 
invoering van het systeem soepeler verlopen. 

Hoe het systeem er meer in detail uitziet wordt beschreven in 
de volgende paragrafen. 

6.2. Oplossing knelpunten 
Per knelpunt (zie paragraaf 3.4) zal in het navolgende aangegeven 
worden in hoeverre het voorgestelde informatiesysteem hiervoor een 
oplossing biedt. De nummering komt hierbij overeen met de numme
ring van de knelpunten in 3.4. 

1. Het routeprobleem 
Wanneer afval in routes wordt ingezameld, ont staan er bij de 
verwerkingsinricht ingen grote problemen wanneer men al le 
producenten, waarvan zich afval in de aanbieding bevindt, wil 
registreren. Het gaat namel ijk gemiddeld om zo' n veert ig 
producenten per aanbieding, hetgeen zeer veel werk kost om die 
allemaal te verwerken in het informatiesysteem. 
Verder is het vrijwel onmogelijk om nog vast te stellen, welke 
afvalstoffen ui t een aanbieding afkomst ig zijn van welke 
producent. Hierbij in aanmerking genomen dat naar scha tting 
slechts ca. 20% van het totale aanbod van afval stof fen in 
routes wordt ingezameld (cijfers afkomst ig van enkele stort
plaatsen in Noord-Brabant), is de conclusie getrokken dat het 
niet zinvol is om elke individuele producent te registreren. 
Om toch enigszins greep te kunnen houden op deze afvalstroom is 
de volgende oplossing hiervoor bedacht: in alle gevallen waarin 
het duidelijk een producent per aanbieding betreft, wordt de 
transporteur geacht de vereiste gegevens van deze producent in 
de vorm van een geleide-bon te kunnen aanleveren. 
Gaat het om een groot aantal producenten per aanbieding, dan 
wordt de transporteur beschouwd als producent van de afvalstof
fen en als zodanig ook verantwoordel ijk gesteld voor de 
aangeboden partij. Door de afvalstoffen te vermengen voert de 
producent immers ook een verwerking van het afval ui t. De 
transporteur wordt in dit geval dan ook als producent OP3enomen 
in de informatiestroom van de voor-aanmeldingen. 
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Door deze systeemopzet gaat ui teraard informatie over voorna
melijk kleine containers verloren. Door een goede tariefstel
ling meet het echter wel mogelijk zijn om de transporteur te 
motiveren het afval op een voor de verwerkingsinricht ing 
gewenste manier in te zamelen (zie paragraaf 6.1). 

2. Afvalstoffenindeling 
Om een beter inzicht in de samenstelling van de afvalstromen te 
verkriJgen is er behoefte aan een meer ui tgebreide afval
stof fenindeling dan de huidige ca tegorie-indeling die de 
provincie voorschrijft. 

In het prototype is een indeling gehanteerd die gebaseerd is op 
de Duitse LAGA-codering. 
De voordelen van het gebruik van deze indeling zijn: 
- de indeling is zeer uitgebreid 
- de indeling bevat zowel chemische als niet-chemische afval-

stoffen, zodat er ook gebruik van gemaakt kan worden wanneer 
de afvalstoffenwet en de wet chemische afvalstoffen eventueel 
ge!ntegreerd worden 

- er is een onderverdeling in hoofd- en subcategorie~n zodat de 
indel ing zowel gebruikt kan worden voor gedetailleerde als 
voor globale overzichten 

- de indeling is dusdanig gecodeerd, dat er gemakkelijk 
afvalstoffencategorie~n bijgevoegd kunnen worden 
de indel ing is al in gebruik bij meerdere instant ies in 
Nederland, zoals bijvoorbeeld de reststoffenbeurs 

De afvalstoffenindeling bestaat uit ca. 730 verschillende 
categorieen. Aan elke categorie is een acceptatieccrle toege
voegd. Deze acceptatieccrles hebben de volgende betekenis: 
0: nadere precisering noodzakelijk 
1: kan geaccepteerd worden 
2: na analyse accepteren 
3: niet accepteren 
4: niet accepteren (chemisch afval) 

Op grond van deze acceptatieccrle kan bij elke aanbieaing 
gecontroleerd worden of de aangeboden afvalstof al dan niet 
geaccepteerd kan worden. 
Ook de voor-aanmeldingen kunnen op grond van deze accepta-
tiecode beoordeeld worden. 

In bijlage 6 is een uitdraai opgenomen van de gehanteerde 
afvalstoffen-indeling en de bijbehorende acceptatieccrles. 
Aangezien het een prototype betreft is nog niet ui tgezocht of 
elke afvalstoffencategorie de juiste acceptat iecode heeft 
gekregen. Dit zou onderzocht moeten worden in een vervolg-
onderzoek. 
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3. Door het bestaan van overslagsta t ions gaat in de huidige 
situatie een deel van de informat ie over herkomst en samen
stelling verloren. 
Zoals blijkt ui t hoofdstuk 2 en knelpunt 3 uit paragraaf 3.4 
wordt dit probleem in de toekomst nog evidenter aangezien de 
sc he idings- en verbrandingsinstalla ties de afvalstromen 
behoorlijk gaan veranderen. 

Het moet daarom ook duidelijk zijn dat het systeem dat in 
eerste instantie wordt ontworpen voor stortplaatsen in de 
toekomst ook moet kunnen functioneren bij een verbrandings
installatie, een scheidingsinstallatie of een overslagstation. 

In het schema van figuur 1 zal het zwaartepunt van de registra
t ie naar voren gaan schuiven in het afvalverwijderingsproces en 
wel van stortplaatsen naar ui teindelijk scheidingsinstalla ties 
en overslagstations. 

op ae stortplaatsen zullen dan enkel nog residuen van de 
genoercde verwerkingsinricht ingen terecht komen. 
Een groot verschil met de registratie bij een stortplaats zal 
zijn dat er niet alleen een ingaande stroom afvalstof fen 
optreedt maar ook een belangrijke uitgaande. Hier zal in het 
systeem rekening mee geholrlen moeten worden door zowel aart:>ie
dingen als afgiftes te registreren (zie het conceptuele model 
in paragraaf 6.3) 

4. Voor geaggregeerde informatieverzameling over alle verwer
kingsinricht ingen zal een uniforme registratie een vereiste 
zijn. De gegevens zullen imrrers centraal bij de provincie 
verwerkt moeten kunnen worden. 
Dit kan op de volgenoe manieren gerealiseerd worden: 
- Het prototype wordt zodanig aangepast dat het kan funct io

neren als re~el informatiesysteem op alle verwerkingsinrich
t ingen. 

- Op grona van de specificaties die met het prototype zijn 
verkregen wordt een totaal nieuw informat iesysteem gebouwd 
voor alle verwerkingsinrichtingen. 

- De bestaande systemen worden ( indien mogelijk) aangepast op 
grona van de specificaties zoals die in dit verslag beschre
ven worden. 

- De bestaande systemen blijven in hun huidige vorm bestaan en 
het nieuwe systeem gaat funct ioneren als een soort "schaduw
systeem". Er wordt dus in feite een dubbele registratie 
gevoerd. 

In di t onderzoek zal geen aanbeveling gedaan worden, welke 
oplossing het beste gekozen kan worden. Di t is een besl is sing 
die in het vervolgonderzoek genomen moet worden. 
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5. Hoe kan de reg is t rat ie van interne bestemmingen het beste 
gevoerd worden? 
In het systeem is de mogelijkheid OP3enomen om een interne 
bestemming van de afvalstoffen aan te geven. Er is echter niet 
uitgewerkt hoe de bestemming het beste kan worden aangegeven en 
ook meetgegevens warden neg niet in het systeem verwerkt. 
Er wordt op dit punt verwezen naar het stageverslag van H. de 
Jong (HTS, milieu-techniek, Den Bosch), die een eerste vooron
derzoek heeft gedaan naar de registratie van meetgegevens op de 
stortplaats. Het is wenselijk dat er meer onderzoek op di t 
gebied wordt uitgevoerd. 
Ondanks het feit dat meetgegevens en bestemmingsgegevens nog 
niet uniform geregistreerd warden is het niet moeilijk om die 
in de toekomst aan het systeem toe te voegen. Er hoeft hiervoor 
alleen een nieuwe tabel gecre~erd te warden waarin de meetgege
vens worden OP3enomen. 
De enige relatie met de reeds OP3enomen tabellen is de bestenr 
mingscode die in de aanbieding wordt opgenomen. (zie het 
volgende hoofdst uk). Aan deze bestemmingscode meet nog een 
zinvolle interpretatie wo~den gegeven. 

6. Controle en handhaving 
In de paragraaf 6 .1 is reeds aangegeven wat de controlemoge-
1 ijkheden binnen het informat iesysteem zijn. In eerste instan
t ie kan de verwerkingsinrichting de voor-aanmeldingen reeds 
checken op het voorkomen van afvalstoffen die niet geaccepteerd 
kunnen warden. 
Tevens kan het systeem bij de weegbrug signaleren dat bepaalde 
afvalstoffen niet verwerkt mogen worden. Aan elke afvalcode is 
namelijk per verwerkingsinrichting een acceptatiecode gekoppeld 
(zie bijlage 6). 
Er zal echter ook gecontroleerd moeten worden of de aangele
verde informatie juist is. Het is namelijk mogelijk dat er 
onbewust een onjuiste afvalcode wordt OP3egeven. 
Tevens is het mogelijk dat er bewust een onjuiste afvalccde 
wordt Of:X3egeven, waardoor er minder stortkosten betaald hoeven 
te worden. In extreme gevallen worden er chemisch:! afvalstoffen 
(verwerkingskosten enkele honderden guldens per ton) aangeboden 
bij een stortplaats (verwerkingskosten enkele tientallen 
guldens per ton), vaak vermengd met bedrijfsafval. 
Deze controle zal uitgevoerd moeten worden door de verwerkings
inricht ing. Door de werkgroep controle en acceptatie van 
verwerkingsinricht ingen in Noord-Brabant wordt op dit moment 
onderzoek uitgevoerd naar de controlemogelijkheden op stort
plaatsen. 
Ook transporteurs zouden er bij het inzamelen toezicht op 
kunnen houden dat er geen niet-acceptabele afvalstoffen 
ingezameld worden. Tevens kan er bij een weigering advies 
gegeven worden over hoe het afval dan wel afgevoerd moet 
worden. 
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Het valt niet binnen het bestek van dit onderzoek om precies 
aan te geven hoe de afvalstroom gecontroleerd dient te "WOrden. 
Feit is wel da t er ( steekproef sgewijs) gecontroleerd rroet 
worden om oogewenste afval stof fen bui ten de poort van de 
verwerkingsinrichting te houden. 

7. Wettelijke basis 
Op grond van de afvalstoffenwet is het mogelijk om het gebruik 
van een geleide-bonnensysteem te verplichten. De verwerkingsin
richtingen die onder de afvalstoffenwet vallen, zijn namelijk 
verplicht om de informatie die in de richtlijn gecontroleerd 
storten wordt genoerrrl, te verzamelen. Op grond hiervan kunnen 
zij transporteurs en producenten dwingen om deze informatie aan 
te leveren. 

De andere informatiestroom - de vooraanmeldingenstroom - kan in 
de provincie Noord-Brabant op dit moment niet verplicht gesteld 
worden aangezien er hier geen provinciale verordening bestaat 
zoals in een aantal andere provincies. In de vorige paragraaf 
is echter reeds aangegeven dat het bestaan van deze informatie
stroom voordelen oplevert voor zowel de producent als de 
verwerkingsinricht in gen. De voordelen zijn o.a. snellere 
afhandeling aan de weegbrug en een sturingsmogelijkheid die de 
producent financieel voordeel kan opleveren en de verwerkings
inricht ing beter gedifferentieerde afvalstromen. 

6.3. Informatiestructuur model 
In deze paragraaf wordt het informatiestructuur model oftewel het 
conceptueel mooel beschreven waarop het prototype is gebaseerd. 
Het conceptueel model is een abstracte beschrijving van de 
functies die het systeem moet gaan verrichten. 
Het is dan ook niet zonder meer de bedoeling dat de uiteindelijke 
databasestructuur een rechtstreekse afbeelding is van het concep
tueel model (zie hoofdstuk 7). 
Alvorens het conceptuele model te beschrijven wordt eerst de ge
bruikte mooelleringstechniek toegelicht en de mogelijke werk
wijze van het systeem beschreven. Een en ander zal met behulp 
van een voorbeeld worden verduidelijkt. 

6.3.1. De gebruikte modelleringstechniek 
In het conceptueel mooel spelen de volgende begrip~n een 
belangrijke rol: 
- Object: een object is een abstract ie van een voor de 

organisatie belangrijk begrip vanuit het gezichtspunt 
van de gegevensverwerking. 

- Attribuut: een attribuut is een relevante eigenschap van 
een object. De waarden van de at tr ibuten van een 
exemplaar van een object zijn de gegevens die van de 
exemplar en van di t object dienen te worden geregi
streerd. 
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Sleutel: een sleutel is een combinatie van een of meer 
attributen van een object, waarmee een exemplaar van het 
object uniek gefdentificeerd wordt, d.w.z. dat in een 
verzameling exemplaren van dat object een sleutelwaarde 
hoogstens een keer voorkomt. 

Voorbeeld 
In het informa t iesysteem voor afvalstof fen is "producent 11 

een belangrijk begrip en vormt dan ook een object. Van een 
producent dienen de volgende gegevens te worden gere
gistreerd: naam, adres, woonplaats, SBI-ca:le, productie
proces. 
Een producent wordt uniek ge!dentificeerd door een nummer, 
hier prbedrijfsnurrrner genoemd. 
Het object producent kan nu als volgt worden weergegeven: 

Producent: (prbedrijfsnummer, naam, adres, woonplaats, 
SBI-code, productieproces). 

Bi j he t opstellen van de gegevensstructuur is gebruik 
gemaakt van de volgende instrumenten: normal iseren en 
different H!ren. 

Normaliseren, is het proces waarmee objecten warden uitge
splitst totdat in dat object die attributen zijn opgenomen 
die daarbij "horen". Di t 11 horen 11 is niet gebaseerd op een 
(subjectieve) beoordeling van de informatie-analist, maar 
is geformaliseerd middels het begrip sleutel. In een 
genormaliseerd object komen afhankelijkheden tussen 
attributen alleen voor met de sleutel van dat object. 
Attributen die niet tot de sleutel behoren en waartussen 
afhankelijkheden bestaan, dienen niet in dat genormali
seerde object ondergebracht te worden. Om toch de informa
t ie te behouden, worden relaties tussen verschillende 
objecten aangebracht, waardoor het verband van de (af
hankelijke) gegevenstypen bewaard blijft. Als gevolg van 
het normaliseren kan men voorkomen dat in het datalogisch
model redundantie in de gegevensopslag optreedt. 

Ter illustratie volgt nu een voorbeeld. Wanneer er afval
stoffen bij een verwerkingsinricht ing worden aangeba:len, 
moeten er onder andere gegevens over de producent worden 
verzameld. Het object aanbieding kan er dan als volgt 
uitzien: 

Aanbieding: (datum, t ijd, kenteken, afvalcode, gewicht, 
prbedrijfsnr, naam producent, adres producent, woc:nplaats 
producent, SBI-code, productieproces). 
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Di t object is niet genormaliseerd aangezien er een 
afhankelijkheid bestaat tussen attributen die niet tot de 
sleutel behoren. De NAW-gegevens van de producent zijn 
namelijk afhankelijk van prbedrijfsnr. 
Om het object aanbieding te normaliseren moeten de 
attributen naam, adres en woonplaa ts eruit verwi jderd 
worden (zie figuur 7). Met behulp van het prbedrijfsnr 
kunnen bij de aanbieding de bijbehorende gegevens van de 
producent verkregen worden. 
In figuur 7 wordt het resultaat van deze normalisatie-stap 
weergegeven. Omdat het slechts om een voorbeeld gaat zijn 
niet al le attributen zeals die in het ui teindelijke 
conceptuele model gebruikt worden hierin opgenomen. 

figuur7: 

AANBIEDING PROOUCENT 

- datum - prbedrijfsnr 
- tijd - naam pr 
- kenteken - adres pr 
- afvalcode - woonplaats pr 
- gewicht - SBI-code 
- prbedrijfsnr - produlttieproces 

voorbeeld van een genormaliseerde gegevens
structuur. 

Differenti~ren, kan worden omschreven als het proces 
waar in objecten opgespl it st worden totdat elk (opge
spl itst) object in zijn geheel kan worden toegerekend tot 
een enkele deeltaak uit het systelogisch model. Het motief 
voor de splitsing van de objecten is drieledig. 
1. Het is mogelijk dat attributen van een object op 

verschillende tijdstippen waarden krijgen 
2. Het is mogelijk dat attributen van verschillende 

taken binnen een organisatie waarden krijgen. Om de 
objecten toe te kunnen rekenen tot een taak, dienen 
zij opgesplitst te worden voor deze attributen. 

3. Het kan zijn dat bepaalde attributen niet altijd 
een waarde hoeven te hebben. Voor deze attributen 
zal dan een nieuw object gecre~rd moeten worden. 
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Door de different ia tie van ob jec ten wegens ti jdver sc hu i
v ing en/of speciale attributen wordt bereikt dat alle 
attributen altijd een waarde hebben in het informatie
systeem. 

Ter illustratie volgt nu een voorbeeld van differentiatie: 
In het informatiesysteem voor afvalstoffen komen zowel 
producenten als afnemers voor. In feite kunnen deze 
objecten als een differentiat ie van een object "bedrijf" 
worden beschouwd. In het object bedrijf worden de attribu
ten opgenomen die van algemeen belang zijn zeals naam, 
adres en woonplaats-gegevens. In de objecten producent en 
afnemer worden de attributen opgenomen die specifiek zijn 
voor producent of afnemer, zeals SBI-code, product ieproces 
en omschrijving. 
De sleutels van de objecten producent en afnemer (prbe
drijfsnr en afbedrijfsnr) zijn gelijk aan de sleutel voor 
het object bedrijf (bedrijfsnr). 
Figuur 8 geeft het resultaat weer van deze differentiatie. 

BEDRlJF 

- bedrijfsnr 
- naam 
- adres 
- woonplaats 

PRODUCE1'71' AFNEMER 

- prbedrijfsnr - afbedrijfsnr 

- SBI-code - omschrijving 

- produktieproces 

Figuur 8: voorbeeld van een gedif ferent ieerde gegevens
structuur 
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In de structuurdiagrammen worden twee relaties gebruikt: 

1.) de N : 1 relatie, waarbij "N" een geheel getal is, 
groter dan of gelijk aan nul (normalisatie) • 

..._o_s_J_EC_T_A ____ N __ i_,_ OBJECT B 

Deze relatie wil zeggen dat er bij ieder exemplaar 
uit "object A" precies ~~n exemplaar uit "object B" 
hoort. Dit impliceert dat er in het "object A" 
attributen opgenomen dienen te zijn die de sleutel 
van "object B" vormen. Omgekeerd geldt voor deze 
relat ie dat bij een exemplaar uit "object B"nul, 
een of meer exemplaren uit "object A" horen. 

2.) de N : 1 relatie, waarbij "N" alleen de waarden nul 
of een kan aannemen (differentiatie). 

OBJECT A f~-N--
1

-.i, OBJECT B 

Deze relatie wil zeggen dat er bij ieder exemplaar 
ui t "object A" precies ~~n exemplaar ui t "object B" 
hoort. Dit impliceert ook dat er in "object A" 
attributen opgenomen dienen te zijn die de sleutel 
van "object B" vormen. Omgekeerd geldt voor deze 
re lat ie dat er bij een exemplaar ui t "object B" 
hoogstens een exemplaar ui t "Object A" hoort. 
Bovendien geldt dat "object A" en "object B" 
dezelfde sleutel hebben. 
Het tweede type relatie is zo gedefinieerd om de 
different iat ie er mee te kunnen re pre sen teren. 
Imme rs, omda t be ide objecten dezel fde sleutel 
hebben, representeren zij hetzelfde begrip en orrrlat 
bij ieder exemplaar uit "object B" hoogstens een 
exemplaar uit "object A" hoort, is "object A" een 
verbijzondering (resp. differentiatie) van "object 
B". 
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6.3.2. De werkwijze van het systeem 
in de vooraanrnelding worden de volgende gegevens over de 
producent verzarneld: 
- naam 
- straat 
- huisnumrrer 

postcode (opgesplitst in postcodenumrrer en postcodelet-
ters) 

- woonplaats 
SBI-code (di t is een indeling in bedrijfsklassen, zie 
bijlage 7) 

- contactpersoon 
- telefoonnummer 
- product ieproces 

Bij deze gegevens wordt een verwerkingsnummer (numrrer van 
de verwerkingsinrichting) en een bedrijfsnumrner (uniek 
nummer voor elk bedrijf binnen een verwerkingsinrichting) 
toegevoegd en vervolgens worden ze opgenornen in het 
producenten- en bedrijvenbestand. Welke gegevens precies 
in welk be stand worden opgenomen, wordt duidel i jk in 
6.3.3 •• 
Deze gegevens hoeven alleen opnieuw gemeld te worden 
wanneer er een verandering in de gegevens heeft plaatsge
vonden. 
Vervolgens geeft de producent per afvalstof die hij in de 
komende pericde aan de verwerkingsinrichting wil aanbie
den, een afvalcode en een gescha tte hoeveelheid voor de 
komende pericde op. 
Deze afvalcode is gebaseerd op de indeling zoals die in 
6. 2. 2. en bijlage 6 is beschreven. Deze gegevens worden 
opgenornen in het bestand prcducent afvalstof. Het verdient 
aanbeveling om deze gegevens pe-riodiek (bijvoorbeeld 
jaarlijks) te laten aanmelden. 

Een tweede vooraanmelding betreft de gegevensverzarnel ing 
over de transporteur. Het doel van deze vooraanmelding is 
enkel en alleen, een snellere gegevensverwerking bij de 
weegbrug. 

Van een transporteur worden de volgende gegevens verza
meld: 
- naam 
- straat 
- huisnumrrer 
- postcode 
- woonplaats 
Aan deze gegevens wordt een verwerkingsnurnmer en een 
bedrijfsnumrner toegevoegd alvorens ze worden opgenornen in 
het transporteur- en bedrijvenbestand. 
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Van elk voertuig dat behoort bij een bepaalde transporteur 
worden de volgende gegevens verzameld (indien van tcepas
sing) : 
- kenteken 
- tarragewicht 
- transporteur bedrijfsnummer ( uniek nummer van de trans-

porteur) 
- producent bedrijfsnummer (wanneer het betreffende 

voertuig altijd voor een bef)3.alde producent rijdt) 
- debiteur: bedrijfsnummer (wanneer de verrekening altijd 

betrekking hee ft op dezelfde debi teur) 
- afvalccrle (wanneer met het betreffende voertuig altijd 

dezelfde afvalstof wordt vervoerd, bijvoorbeeld huis
vuil) 

De gegevens over een transporteur behoeven alleen opnieuw 
gemeld te worden wanneer er een wijziging h:eft plaatsge
vonden. 

Wanneer er gevallen z1Jn waarbij een derde instantie (dus 
niet producent of transporteur) voor de verwerking van een 
bepaalde aanbieding beta alt, moeten de volgende gegevens 
van deze debiteur vooraf gemeld worden: 
- naam 
- straat 
- huisnummer 
- postccrle 
- woonplaa ts 

Deze gegevens worden ook weer na toevoeging van verwer
kingsnummer en bedrijfsnummer in de tabellen bedriJf en 
debiteur opgenomen. 
Na alle vooraanmeldingen van prcrlucenten, transporteurs en 
debiteuren, kunnen de aanbiedingen aan de verwerkingsin
richtingen plaatsvinden. 

Bij een aanbieding moeten de volgende gegevens verzameld 
worden: 
- verwerkingsnummer 
- datum 
- tijd 
- kenteken 
- afvalccrle 
- gewicht 
- prcrlucent bedrijfsnummer 
- transporteur bedrijfsnummer 
- debiteur bedrijfsnummer 

Toelichting: Het verwerkingsnummer (nurnmer van de verwer
kingsinrichting) kan default bij elke aanbieding worden 
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opgenomen. Datum en t ijd kunnen door het systeem zelf 
worden ingevuld. Het ken teken is ui teraard het kenteken 
van het voertuig dat de afvalstoffen aanbiedt. 
Op grond van de afvalccrle kan gecontroleerd worden of de 
afvalstof wel gestort mag worden (zie 6.2.2.) en kan 
bepaald worden wat het storttarief is. 
Het gewicht is het gewicht van de afvalstoffen (weging van 
de weegbrug - tarragewicht). 
Van de producent, transporteur en debi teur hoe ft enkel een 
nummer ingevuld te worden aangezien de andere gegevens al 
reeds bij de vooraanmelding in het systeem zijn opgenomen. 
Wanneer een voertuig in het systeem is opgenomen met een 
vaste producent, een vaste debi teur en een vaste afval
code, dan hoeft alleen het kenteken ingevoerd te worden en 
het gewicht dat de weegbrug aangeeft. Het systeem vult dan 
zelf alle andere gegevens in. 

De aanbieding wordt vervolgens opgenomen als weigering of 
acceptatie. 
Wanneer de aanbieding geaccepteerd wordt, moet er nog een 
interne bestemming aangegeven worden. Het kan zijn dat een 
voertuig verschillende soorten containers kan vervoeren 
met verschillende tarragewichten. 
In een dergelijk geval kan bij de weegbrug aangegeven 
worden welke containerccrle het betreft. Het tarragewicht 
van de container wordt dan van de weging afgetrokken. 

Bij een verwerkingsinricht ing worden niet alleen afval
stoffen aangeboden, er vinden ook afgiftes plaats (voorna
melijk bij scheidingsinstallaties). Om afgiftes te 
registreren is er een tabel afgifte gecre~erd waarin de 
volgende gegevens worden opgenomen. 
- verwnr (nummer verwerkingsinrichting) 
- datum 
- tijd 
- kenteken 
- afvalcode 
- gewicht 
- trbedrijfsnr (bedrijfsnummer van de transporteur) 
- verwerkingscode (manier waarop afval verder verwerkt 

wordt) 

Wanneer de afg ifte een vervoer naar een individuele 
afnemer betreft, worden van de afnemer de volgende 
gegevens verzameld: 
- verwnr 
- datum 
- tijd 
- kenteken 
- afbedrijfsnr (bedrijfsnummer van de afnemer) 
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Deze gegevens worden opgenomen in het ui t afnemerbestand 
(zie 6.3.3). -
Wanneer de afgifte een vervoer naar een andere verwer
kingsinricht ing bet re ft, worden de volgende gegevens 
opgenomen in uit_verwerkingsinrichting: 
- verwnr 
- datum 
- tijd 
- kenteken 
- uit verwnr (numm=r van de verwerkingsinrichting waar het 

afval naar toe gaat). 
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6.3.3. Conceptueel model 
Aanbieding (verwnr, datum, tijd, kenteken, afvalccr-

de, gewicht, prbedrijfsnr, trbedrijfsnr, 

Accept at ie 

Acceptatie_ 
cri terium 

Afgifte 

Afnemer 
Afvalsoort 
Bedrijf 

Container 

Debiteur 
In Container 

Interne 
bestemmTng 
Uit afnemer 

Uit_verwerkings
nr 

Producent 

Producent 
afvalstof-

SBI 
Tarief 
Transporteur 
Verw inr. 

Verw. methode 
Vaste afvalstof 
Vaste-debi teur 
Vasteyroducent 
Wag en 
Weigering 

dbbedr i j f sn r) 
(verwnr, datum, tijd, kenteken, bestcode, 
kosten) 

( verwnr, a fvalcode, accept code, om
schrijving) 

(verwnr, datum, tijd, kenteken, afvalccr-
de, gewicht, trbedrijfsnr, verwcoje) 

(verwnr, afbedrijfsnr, omschrijving) 
(afvalcode, omschrijving) 
(verwnr, bedrijfsnr, naam, straat, 
huisnr, postcojenr, postcojelet, woon
plaats) 

(containercode, omschrijving, tarrage
wicht) 

(verwnr, dbbedrijfsnr) 
(verwnr, datum, tijd, kenteken, contai-
nercode) 

(bestcode, verwnr, omschrijving) 
(verwnr, datum, tijd, kenteken, afbe
drijfsnr) 

(verwnr, datum, tijd, kenteken, uit ver
wnr) 

(verwnr, prbedrijfsnr, SBI_code, contact
persoon, telefoonnurruner, produkt iepro
ces) 

(verwnr, prbedrijfsnr, afvalcode, 
geschatte hoeveelheid) 

(SBI-code,-omschrijving) 
(verwnr, afvalcode, tarief) 
(verwnr, trbedrijfsnr) 
(verwnr, naam, straat, huisnr, postcoje
nr, postcodelet, woonplaats, omschrij
ving) 

(verwcode, omschrijving) 
(verwnr, kenteken, afvalcode) 
(verwnr, kenteken, dbbedrijsnr) 
(verwnr, kenteken, prbedrijfsnr) 
(verwnr, kenteken, trbedrijfsnr, gewicht) 
(verwnr, datum, tijd, kenteken) 
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acceptatie 
aiterium 

OOnlainer 

in-OJntainer 

tarief 

CONCEPTUEEL MODEL VCX)R INFORMATIESYSTEEM AFVALSTOFFEN 

vaste 
afvalstof 

vaste 
pn:rlx:mt 

vaste 
clroiteur 

acceptatie 

inteme 
bestermiig 

pn:rlx:mt 
afvalstof 

clroiteur 

afgifte 

S.B.I. 

ult-afnemer 

afnemer 

ult-verw. inr. 

verw.meth. 



Hoofdstuk 7 Ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe we van een conceptueel model 
komen tot een re~le databasestructuur met invoerschermen en rappor
tagemogelijkheden. 
In de eerste paragraaf wordt de genormaliseerde en gedif ferent ieerde 
gegevensstructuur uit hoofdstuk 6 weer gedenormaliseerd en gedediffe
rentieerd om te komen tot een re~le databasestructuur. 
De tabellen die uit dit proces ontstaan worden gebruikt als tabellen 
van de op te zetten database. Hierbij worden tevens de toegestane 
waarden van de attributen aangegeven. 
Paragraaf 3 beschrij ft de menu-structuur oftewel de verschillende 
invoerschermen die worden gebruikt om de tabellen te vullen. 
In paragraaf 4 worden de voor de rapportering beschreven. 

7.1. Denormalisatie en dedifferentiatie 
Het doel van het normaliseren is het voorkomen van redundantie in 
de gegevensstructuur, d.w.z. het voorkomen van dubbele gegevens
opslag. Hierdoor is het ook gerrakkelijker de integriteit van de 
gegevens te bewaren. Door te differenti~ren wordt bereikt dat alle 
attributen altijd een waarde krijgen. 
Uit het oogpunt van performance is het echter vaak niet wenselijk 
om een volledig genormaliseerde en gedifferenti~erde database te 
cre~ren. 

In een dergelijke database zijn er vaak dusdanig veel tabellen dat 
het invoeren en opvragen van gegevens te veel tijd kost. 
Wanneer nu een bepaalde opvraag of invoermogelijkheid vaak 
voorkomt, is het vaak verstandig om sommige tabellen samen te 
voegen, of sommige obJecten op te nemen als attribuut van een 
ander object .Hierdoor wordt dus opzet telijk redundant ie veroor
zaakt, waarmee bij het gebruik van de database rekening moet 
worden gehou:len. 
In deze paragraaf warden de objecten ui t het conceptueel model 
(zie 6.3.3) zodanig bewerkt en/of samengevoegd dat ze kunnen 
warden opgenomen als tabel in de database. 

Allereerst het object aanbieding: 
Wanneer een part ij afvalstoffen bij een verwerkingsinrichting 
wordt aangeboden, moeten de volgende objecten warden bijgewerkt: 
- aanbieding 
- in container 
- weigering 
- acceptatie 

Aangezien dagelijks enkele honderden aanbiedingen in het systeem 
moeten warden verwerkt, is het veel effici~nter deze vier objecten 
op te nemen in een tabel aanbieding. 
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Dit resulteert 
Aanb ied ing : 

in de volgende structuur: 
(verwnr, datum, tijd, kenteken, afvalccde, bestco
de, containerccde, gewicht, kosten, prbedrijfsnr, 
trbedrijfsnr, dbbedrijfsnr, acceptatie) 

Hierbij krijgt acceptatie de waarde Y of N waardoor dus zowel het 
object weigering als het object accept a tie als attribuut in de 
aanbieding is opgenomen. 
Tevens is het object in container als at tribuut in aanbieding 
opgenomen. Dit attribuut hoe ft dus niet al ti jd een waarde te 
hebben. 

Het tweede object da t in aanmer king komt voor de normal isa tie is 
het object bedrijf. 
Producent, transporteur, debi teur en afnemer zijn objecten die een 
differentiatie zijn van bedrijf. Deze zouden alle vier als 
attribuut van bedrijf kunnen worden opgenomen. Er ontstaat dan de 
volgende gegevensstructuur voor het object bedrijf: 

Bedrijf: (verwnr, bedrijfsnr, naam, straat, huisnr, postco
denr, postccdelet, woonplaats, SBI-ccde, telefnr, 
contactpersoon, produktieproces, producent, 
transporteur, afnemer) 

Aangezien gegevens over een debiteur pas interessant ziJn wanneer 
er een aanbieding heeft plaatsgevonden, wordt in de tabel bedrijf 
niet aangegeven of een bedrijf al dan niet debiteur is. 
De attributen: producent, transporteur en afnemer kunnen de waarde 
Y of N krijgen. 

Het derde object dat wordt uitgebreid is het object: wagen. 
Een wagen kan altijd dezelfde afvalstof bij een verwerkingsinrich
t ing aanbieden, alt ijd rijden voor dezelfde prcducent en alt ijd 
dezelfde instantie opgeven als debiteur. 
Deze gegevens worden niet in aparte tabellen opgeslagen, aangezien 
bij elke weging deze gegevens moeten worden opgehaald. Er ontstaat 
dus een tabel wagen: 

Wagen: ( verwnr, kenteken, trbedri jf snr, prbedrijfsnr, 
dbbedrijfsnr, afvalco3e, tarragewicht) 

Het laatste object dat in aanmerking komt voor denormalisatie is 
het object afgifte. 
Om te kunnen modelleren dat een afgifte twee soorten bestemmingen 
kan hebben, een individueel bedrijf, of een verwerkingsinrichting, 
zijn er twee objecten gecre~erd, namelijk: uit afnemer en uit ver
wnr. Deze twee objecten kunnen als attribuut in de tabel afgifte 
worden opgenomen. In dit geval heeft altijd slechts een van de 
attributen afnemer en uit verwnr een waarde. 
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Het object afgifte ziet er nu als volgt uit: 

Afgifte: (verwnr, datum, tijd, kenteken, af_bedrijfsnr, uit
verwnr, afvalcode, gewicht, in_bedrijfsnr, verwco
de) 

Het lijkt misschien alsof in deze paragraaf enigszins willekeurig 
een aantal objecten zijn samengevcegd. Dit is echter niet het 
geval. De onderstaande gegevensstructuur is tot stand gekomen na 
uitgebreid testen met verschillende tabelstructuren in het 
prototype. Dit resulteerde uiteindelijk in de volgende structuur: 

Gefmplementeerde gegevensstructuur 
Aanbieding (verwnr, datum, tijd, kenteken, afvalcode, bestco

de, containercode, gewicht, kosten, prbedrijfsnr, 
trbedrijfsnr, dbbedrijfsnr, acceptatie) 

Bedrijf (verwnr, bedrijfsnr, naam, straat, huisnr, postco-
denr, postcodelet, woonplaats,SBicode, telefoonnr, 
contactpersoon, productieproces, transporteur, 
producent, afnemer) 

Wagen (verwnr, kenteken, trbedrijfsnr, prbedrijfsnr, 
dbbedrijfsnr, afvalcode, tarragewicht) 

Afgifte ( verwnr, datum, t ijd, kenteken, afbedrijsnr, ui t-
verwnr, afvalcode, gewicht, trbedrijfsnr) 

SBI (SBI-code, omschrijving) 
Afvalsoort (afvalcode, omschrijving, acceptcode) 
Producent
afvalstof 

Interne 
be stemming 
Acee pt at ie
cr i ter i um 
Container 
Tarief 
Verwnr 

Verw. methode 

(verwnr, prbedrijfsnr, afvalcode, geschatte 
hoeveelheid) 

(bestcode, verwnr, omschrijving) 

(acceptcode, omschrijving) 
(containercode, omschrijving, tarragewicht) 
(verwnr, afvalcode, tarief) 
(verwnr, naam, straat, huisnummer, postcodenummer, 
postcodeletter, woonplaats, omschrijving) 

(verwcode, omschrijving) 

7.2 Ontwerp Databasestructuur 
Op grond van de gegevensstructuur uit de vorige paragraaf wordt nu 
de databasestructuur ontworpen. Aangezien bij het opstellen van de 
gegevensstructuur reeds rekening is gehou:len met de performance 
van het databasesysteem kan elk object rechtstreeks vertaald 
worden in een tabel. 

Alvorens de databasestructuur beschreven wordt, eerst iets over de 
manier waarop binnen ORACLE de tabellen gecre~erd worden. 
Een tabel wordt aangemaakt met behulp van het create table 
commando. Hierin wordt van elk attribuut aangegeven van welk type 
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hij is, wat de maximale lengte is en of het attribuut altijd een 
waarde moet hebben binnen het voorkomen van een object. 
Het realiseren van een sleutel kan door middel van het cre~ren 
van een unieke index binnen een tabel. 

Het gebruik van een unieke index heeft twee voordelen: 
- Wanneer de unieke index gelijk is aan de sleutel van de tabel, 

kunnen er nooit twee sleutels met dezelfde waarde voorkomen. 
- Wanneer een tabel ge1ndexeerd is dan kunnen gegevens veel 

sneller uit een tabel warden opgehaald. Er wordt dan namelijk 
een hi~rarchische structuur binnen een tabel aangelegd waardoor 
het zoekproces behoorlijk versneld wordt. 

Een nadeel van een index is dat het invoeren en wijzigen van 
gegevens vertraagd wordt. Bij elke invoering of wijziging moet 
namelijk de index in deze tabel warden bijgewerkt. 

Toch is het altijd verstandig om een unieke index binnen elke 
tabel te cre~ren. Hiermee warden namelijk ook problemen voorkomen 
bij het exporteren en importeren van tabellen naar andere data
basesystemen. 
De vertraging bij het invoeren en wijzigen van gegevens kan 
enigszins omzeild warden door de index tijdelijk uit te zetten en 
na een groat aantal wijzigingen weer aan te maken. 

Met behulp van de commando's create table en create unique index 
wordt in Bijlage 5 beschreven hoe de tabellen gecre~rd moeten 
warden om te komen tot een re~le databasestructuur, gebaseerd op 
de gegevensstructuur uit paragraaf 7.1. 
Deze commando's zijn allemaal weggeschreven naar een aantal files. 
Met behulp van het commando start filename kunnen de tabellen en 
de indexen gecre~erd warden. 
In het prototype zijn niet alle tabellen gecre~rd onrlat sommige 
tabellen nog geen zinnige invull ing hebben gekregen. 
In bijlage l uit de technische documentatie van het prototype (11) 
wordt de databasestructuur van het prototype beschreven. 

7.3 Ontwerpen van de menustructuur 
Om achteraf de gewenste gegevens ui t de database te kunnen 
opvragen, zullen er ui teraard ook gegevens moeten warden inge
voerd. Dit kan in ORACLE op twee manieren: 
- rec ht st reeks gegevens in de tabellen invoeren m.b. v. de vraag

taal SQL (structured query language) 
- invoeren m.b.v menuschermen 

Door gebruik te maken van de taal SQL-pl us kunnen rec ht streeks 
operaties op de tabellen warden uitgevoerd. Gegevens invoeren kan 
m.b.v. het commando INSERT. 

55 



Wanneer vele tupels tegelijk moeten worden ingevoerd (bijvoorbeeld 
van de ene naar de andere tabel), is het handig om van deze 
mogelijkheid gebruik te maken. 

Wanneex: er individuele tupels moeten worden ingevoerd, is het 
gebruik van het insert-corrunando zeer omslachtig. 
Het is ook ongewenst om iedere persoon die gegevens moet invoeren 
in een bepaalde tabel, toegang te geven tot SQL-plus. In SQL-plus 
kunnen namelijk ook commando's gegeven worden om tabellen te 
wijzigen of zelfs hele tabellen weg te gooien. 

Bij de tweede manier van invoeren wordt gebruik gemaakt van 
menuschermen. Hierbij worden de gegevens ingevoerd door het 
invullen van een voor dat doel opgesteld scherm. 
ORACLE beschikt over een applicatie-generator (SQL-forms genaam:J) 
waarmee zeer gemakkelijk en snel schermen kunnen worden gegene-
reerd. 
Het gebruik maken van menuscherrnen biedt ook het voordeel dat de 
database beter besc hermd kan worden. Er kan vooraf prec ies 
vastgelegd worden van welke menu's een gebruiker gebruik mag 
maken. Di t kan gereal iseerd worden met behulp van de tool SQL
menu. Van deze laatste mogelijkheid (het toekennen van verschil
lende autorisaties aan verschillende gebruikers) is bij de bouw 
van het prototype nog geen gebruik gemaakt, er is wel gebruik 
gemaakt van de applicatie-generator SQL-forms. Zoals gezegd kunnen 
hiermee zeer snel scherrnen worden gegenereerd op basis van de 
gedefinieerde tabellen. 

Het is mogelijk om een scherm "default" te cre~ren. Hierbij hoeft 
enkel aangegeven te worden op welke tabel het scherm gebaseerd is 
en van welke kolorrunen uit de tabel gebruik gemaakt wordt. 
Hierna ontwerpt SQL-forms zelf het hele scherm, d.w.z. dat alle 
velden worden gedefinieerd met de juiste naam, het juiste type en 
de juiste lengte. De velden worden over het sc herm verdeeld, 
kri jgen allemaal de juiste ti tel en bovenaan het scherm staat de 
naam van de applicatie. Na het genereren van het scherm kan dit 
gebruikt worden als invoerscherm voor de tabel. 
Een voorbeeld van een scherm dat op deze wijze binnen een minuut 
is gemaakt, is te zien in figuur 9. Hier is een invoerscherm voor 
de tabel afgifte gemaakt. 

•••••••• AFGIFTE •••••••• 

DATUM 2S-JAN-88 TIJO 10:03 AM 

KENTEKEN FG-S6-GJ AF8EDRIJFSNR 12 

UIT_VER~NR 4S AFVALCOOE 34592 

HOEVEELHEID 46000 

Figuur 9: invoerscherm voor de tabel afgifte. 
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Het is ook mogel ijk om velden zelf te cre~ren of velden die 
"default" zijn gegenereerd, aan te passen, of te verplaatsen. Met 
behulp van de screenpainter kan een mooie lay-out van het systeem 
gerealiseerd worden. Per veld kan verder nog aangegeven worden: 
- of het veld een aatabaseveld is 
- of invoer toegestaan is 
- welke invoerwaarden toegestaan zijn 
- welke hulptekst erbij hoort 
- da·t alle invoer wordt ongezet in kleine of grote letters, enz. 

SQL-forms biedt ook de mogelijkheid tot het n:aken van triggers. 
Een trigger is in fei te een SQL-statement dat uitgevoerd wordt 
binnen een applicatie. 
Een voorbeeld van een menu waarbij gebruik gemaakt is van de 
bovengenoerrrle mogelijkheden, is het invoerscherm voor de verwer
king van aanbiedingen bij een weegbrug (zie figuur 10). 

OATUM O?-OEC-B? Tl.JO 10: 1? AM STORTKOSTEN 330 

KENTEKEN Gl.l-63-LK 

AFVALCOOE 91110 

KAN GEACCEPTEERO l.IOROEN 

BESTCODE 10 

CCNTAINERCODE 

l.IEGING 21DDD 

TARRA 10000 

STORTGEl.IICHT 11000 

TRANSPORTEUR-------------1 
s 
VAN GANSEl.IINKEL 
POST BUS 
6026 ZG MAARHEEZE 

2604 

PRODUCENT----------------------i 
11 
ALGEMENE BANK NEDERLAND NV 
MARKT 
5141 GP l.IAALl.II.JK 

B 

DEBITEUR-------------------------1 
s 
VAN GANSEl.IINKEL 
POSTBUS 
6026 ZG MAARHEEZE 

2604 

Figuur 10 : invoerscherm voor weegbrug. 

Het scherm werkt als volgt: 
Door middel van een pre-block trigger wordt elke keer wanneer er 
een nieuwe aanbieding moet worden ingevoerd, automat isch de juiste 
datum en tijd ingevuld. 
Vervolgens typt de bediener van de weegbrug het kenteken van het 
voertuig dat de afvalstoffen vervoert, in. 
Door middel van post-change trigger haalt het systeem alle vaste 
gegevens op uit het wagenbestand die horen bi j het inget ypte 
kenteken. Wanneer het kenteken niet bestaat dan volgt er een 
boodschap. 
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In het voorbeeld van figuur 10 bestaat het kenteken wel en zi]n 
hieraan de volgende vaste gegevens gekoppeld: afvalcode, trans
porteurnummer, producentnummer, debi teurnummer en tarragewicht van 
de wagen. 
Al deze gegevens worden ingevuld in de daarvoor bestenrle velden. 
Op grond van de afvalcode ~rat in de tabel afvalsoort gezocht 
welke acceptatiecode daarbij hoort en uit de tabel acceptatiecri
terium de bijbehorende acceptatie-om.schrijving gehaald. In 
dit geval kan de afvalstof geaccepteerd worden. Er kan vervolgens 
een bestemmingscode en een containercode opgegeven worden. Hieraan 
zijn in het prototype nog geen zinvolle waarden gekoppeld. 
Op grond van de uit het wagen-bestand gehaalde bedrijfsnummers 
worden de NAW-gegevens van de producent, transporteur en debi teur 
opgehaald uit de tabel bedrijf. 
Door middel van de weegbrug wordt het veld weging ingevuld. Het 
systeem berekent het gewicht van de afvalstoffen en bepaal t op 
grond van de afvalcode, het tarief per ton. Dit wordt vermenigvul
digd met het stortgewicht en de uitkomst wordt geplaatst in het 
veld stortkosten. 
Na het indrukken van de functietoets commit worden alle velden die 
als databaseveld zijn gedefinieerd weggeschreven naar de tabel 
aanbieding. NAW-gegevens, weging en tarra,gewicht zijn hier geen 
databasevelden. 

Er moet hier nog opgemerkt worden dat het invoerscherm gebaseerd 
is op de databasestructuur van het prototype. Hierin zijn nog niet 
de attributen verwnr en acceptatie in de tabel aanbieding opgeno
men. Het is echter ook niet de bedoel ing van deze paragraaf om 
reeds alle invoerschermen precies vast te leggen. De bedoeling is 
wel om aan te geven hoe een scherm kan worden opgebouwd en hoe een 
goed ontworpen invoerscherm de gebruiksvriendelijkheid kan 
verhogen. 
In het beschreven voorbeeld hoeft enkel het kenteken te worden 
ingevuld; de rest doet het systeem zelf. 

Het is verstandig om voor elke in bijlage 5 gecre~erde tabel, een 
invoerscherm te genereren. In bijlage 3 van de technische documen
ta tie bevinden zich nog enkele schermen die gebruikt zijn in het 
prototype. De programrrabeschrijvingen van de applicaties bevinden 
zich in bijlage 2 van de technische documentatie. 
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7.4 Functie-ontwerp 
Vonk, R.J. onderscheidt in ziJn indeling twee soorten functies: 
- functies t.b.v. het onderhoud van een database. 
- functies voor rapportering. 

De functies t.b.v. het onderhoLrl zijn al beschreven in de vorige 
paragraaf. 
In deze paragraaf zal daarom alleen worden ingegaan op de functies 
voor rapportering. Rapporten kunnen binnen ORACLE op twee manieren 
gerealiseerd worden. De meest voor de hand liggende methode is het 
gebruik maken van SQL-report. Met behulp van deze tool kunnen zeer 
gemakkelijk overzichten gemaakt worden van bepaalde gegevens uit 
de tabellen, tenminste wanneer een report eenmaal is gedefinieerd, 
want het ontwerpen van een rapport is een nogal bewerkelijke zaak. 
Er moet namelijk met een soort tekstverwerker precies aangegeven 
worden waar welke tekst en gegevens op het scherm moeten komen te 
staan. 

Bi j het prototypingproces is het nu juist belangrijk dat snel 
overzichten gegenereerd kunnen worden, liefst direct als antwoord 
op een bepaalde vraag van een gebruiker. 
Dit is binnen ORACLE mogelijk door gebruik te maken van de 
rapportage-faciliteiten van SQL-plus. Door aan een SQL-query een 
aantal format-corrunando's toe te voegen kunnen zeer snel accepta
bele rapporten worden gegenereerd. 

Concl usie: Voor het ma.ken van standaardrapporten moet gebruik 
gemaakt worden van de report-generator. Onrlat bij het prototy
pingproces snel antwoord gegeven moet kunnen worden op gebrui
kersvragen, is het in dit geval verstandig om gebruik te maken van 
de rapportagemogelijkheden van SQL-plus. 

Tijdens de prototyping-sessies zijn een aantal vragen naar voren 
gekomen, op grond waarvan rapporten zijn gegenereerd. (zie bijlage 
4 van de technische documentatie) 
Alle vragen zijn geformaliseerd tot een SQL-query met bijbehorende 
format-commando's. Deze worden beschreven in bijlage 5 van de 
technische documentatie. 
Met behulp van deze SQL-queries zijn overzichten gecre~rd die 
ziJn opgenomen in bijlage 6 van de technische documentatie. 

De overzichten zijn gebaseerd op deels fict ieve en deels re~le 
invoergegevens. Re~el zijn de SBI-lijst (zie bijlage 7), de 
afvalstoffenliJst (zie bijlage 6) en de bedrijfsgegevens. Fictief 
zijn de wegingen en de voor-aanmeldingen. 

ORACLE beschikt ook over beperkte grafische faciliteiten om 
rapporten te genereren. Het is mogelijk om taartdiagrammen, 
lijndiagramrren en histogramrren te maken. 
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Ter illustratie zal ~n vraag worden uitgewerkt. 

Vraag: Geef per SBI-omschrijving de hoeveelheden gestorte afval
stoffen. 

In SQL-plus is deze vraag als volgt te formaliseren: 

1 clear breaks; 
2 clear columns; 
3 ttitle 'GESTORTE AFVALSTOFFEN PER SBI-OMSCHRIJVING' 
4 set paaesize 60 
S BREAK ON DUMMY; 
6 compute sum of 'totaal_ki' on dummy; 
? column dummy format 9; 
B column dummy noprint; 
9 set termout off 

10 select omschrijvina, sum( stortaewicht) totaal_ka, sum( 0) dummy 
11 from aanbiedina, sbi, bedrijf 
12 where prbedrijfsnr = bedrijfsnr 
13 and sbicode = code 
14 aroup by omschrijvina; 
15* set termout on 

Het resultaat van deze SQL-guery is het volgende overzicht. 

GESTORTE AFVALSTOFFEN PER SBI-OMSCHRIJVING 

OMSCHRIJVING 
------------------------------------------------------------
Alaemene banken 
Bedrijfskantines e.d. 
Chemische industrie 
Machine-industrie 
Overiae restaurants (niet loaiesverstrekkend) 
Vuilophaal- en straatreiniainasbedrijven e.d. 
eann.bedr.v.buraerlijke en utiliteitsb.(alaemeen) 
bierbrouwerijen 
lederwarenfabr.(excl.kledina en schoeisel) 
openbare werken 
timmerfabrieken 

11 records aelected. 

60 

TOTAAL_KG 

2?016 
46500 
5?000 
31950 
20809 

194501 
43330 
32802 
?4059 
43490 
24339 

----------
595?96 



Hoofdstuk 8 Evaluatie en aanpassingen prototypingproces 

Zoals reeds is aangegeven in de inleid.ing heeft de beschrijving van het 
prototypingproces niet in chronologische volgorde plaats:;Jevonden. 
Het is in feite een beschrijving van de laatste versie van het proto
type en de funct ionele specif icat ies die daarvan afgeleid zijn. Deze 
functionele specificaties zijn vastgelegd in het conceptuele mcrlel (zie 
6.3.3) 
Deze laa tste versie van het prototype is pas tot stand gekomen na een 
aanzienlijk aantal evaluaties en wijzigingen. 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste wijzigingen kort beschreven 
worden. De eerste wijzigingen hadden vooral betrekking op de funct io
nali teit van het systeem, terwijl de latere wijzigingen meer betrekking 
hadden op de efficiency van de opslagstructuur en de lay-out van de 
invoerschermen. 

De eerste belangrijke WlJZlging betrof de registratie van de in 
routes ingezarnelde vrachten. 
I.p.v. alle afzonderlijke prcrlucenten te registreren, wordt in dit 
geval de transporteur .ingevoerd als producent (zie 6.2.1). 

- In eerste instantie werd gebruik gemaakt van de afvalstoffenindeling 
zoals de provincie die voorschrijft (zie bijlage 4). Om:Jat deze 
indeling niet bleek te voldoen, is gekozen voor een andere afvalstof
fenindel ing. Aan deze afvalstoffenindel .ing bestaande ui t ca. 730 
verschillende categoriei:!n, werd ook een acceptatieccrle gekoppeld. 
Deze afvalstoffen-indel.ing is Opjenomen in bijlage 6. 

- Uit een aantal evaluaties bleek dat er behoefte was aan registratie 
van geweigerde aanbiedingen. Deze mogelijkheid is ook in het gege
vensmodel op::ienomen. 

- Aangezien het systeem ook moet kunnen functioneren op andere verwer
kingsinstallat ies dan stortplaatsen, is er ook een object afgifte in 
de gegevensstructuur op::ienomen, alsmede een object afnemer en ui t
verwnr. 

- In eerste instantie was de gegevensstructuur gebaseerd op informatie
verzarnel ing bij slechts ~~n verwerkingsinricht ing. Later is ook het 
object verwerkingsinr icht ing in de gegevensstructuur op::ienornen 
waardoor het systeem dus ook op provinciaal niveau kan functioneren. 
Deze wijziging is overigens niet doorgevoerd in het prototype. 

De sleutel waarmee een enkel bedrijf gefdent ificeerd kan worden is 
ook enkele malen gewijzigd. In eerste instantie werd gekozen voor 
een unieke sleutel voor elk bedrijf in de hele provincie. Er werd 
gekozen voor de sleutelcombinatie: postcodenr, postccrlelet en huisnr 
en om een differentiatie binnen een bedrijf mogelijk te rraken, nog 
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een bedrijfscode. 
Di t leverde twee problemen op. Het eerste was dat de sleutels op 
provinciaal niveau moeten worden uitgereikt. Het tweede betrof de 
snelheid van opzoeken en de opslagcapacitei t. Bij elke weging moest 
namelijk met een vierdubbele sleutel in het bedrijvenbestand gezocht 
worden en deze sleutel moest ook bij elke aanbieding opgeslagen 
worden in het aanbiedingenbestand. 
Om deze twee problemen te omzeilen is er gekozen voor de combinatie: 
verwnr, bedrijfsnr als unieke sleutel voor een bedrijf. Dit houdt wel 
in dat een bedrijf dat op twee verschillende verwerkingsinrichtingen 
afvalstoffen aanbiedt, ook twee verschillende bedrijfsn ummers kan 
hebben. 
Geagregeerde gegevens van een producent over de hele provincie kunnen 
hierdoor niet verkregen worden door een unieke sleutel per aanbieder. 
Op grond van de postcode en het huisnr. ui t de tabel bedrijf is het 
echter toch mogelijk om deze gegevens uit het systeem op te halen. 

- De laatste ingrijpende wijziging in de opslagstructuur betrof het 
loskoppelen van bedrijfsgegevens en vooraanmeldingen van afvalstof
fen. Deze gegevens werden in de eerste versies van het prototype 
ongeslagen in een tabel. Later is er een nieuwe tabel: producent
afvalstof gecre~erd waarin de afvalcodes en de geschikte hoeveelheden 
uit de vooraanmeldingen worden opgenomen. 

- Vooral aan de lay-out van het invoerscherm voor de aanbiedingen is 
veel aandacht be steed, aangezien di t het meest herkenbare gedeel te 
ui t het systeem is voor gebruikers van de huidige weegbrugsystemen. 
Dit invoerscherm is dan ook vele malen aangepast. Het resultaat is de 
weegbrug zeals die te zien is in figuur 10. 

Het gehele prototypingproces evaluerend kunnen we concl uderen dat 
prototyping in deze situatie een goede methode is geweest om snel de 
specificaties voor een informatiesysteem te verkrijgen. 
Door het demonstreren van een werkend systeen aan de toekomstige 
gebruikers komen veel sneller relevante vragen en antwoorden die ncilig 
zijn voor het ontwerp, naar voren. 

De planning van ca. 3 maanden voor het gehele prototypingproces, zoals 
die werd gepresenteerd in het tussentijds verslag, is aardig uitgeko-
men. 
Het bleek alleen dat de ontwerpfase veel sneller verliep dan de 
geplande 3 weken. Toen eenmaal enige ervaring met het pakket ORACLE was 
opgedaan, was de realisatie van het eerste prototype binnen een week 
een feit. 
Daar staat tegenover dat er te weinig tijd was ingeraamd voor de 
evaluatie van het prototype. Dit houdt nameliJk in dat er afspraken 
gemaakt moeten worden met verschillende personen om een prototype
sessie te organiseren, hetgeen altijd uitloopt. 
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Hoofdstuk 9 Completering functionele specificaties 

Aan prestatie- en kwaliteitseisen is tot nu toe tijdens het prototy
pingsproces weinig aandacht besteed. Dit was ook niet het belangrijkste 
doel van prototyping. Dit hoofdstuk heeft tot doel om de eisen en 
wensen ten aanzien van prestatie en kwaliteit te inventariseren. 
De tune t ionele spec if ica ties zi jn nog onvolledig op de volgende pun ten: 

- eisen t.a.v. de betrouwbaarheid van het systeem 
- eisen m.b.t. de performance van het sys teem 
- eisen m.b.t. de security 
- eisen m.b. t. apparatuur en programmatuur 

Voor zover dat mogelijk is zullen in de volgende paragrafen deze 
additionele eisen verder uitgewerkt worden. In de laatste paragraaf 
wordt een ruwe kostenschatting gemaakt op basis van de uiteindelijke 
specificat ies. 

9.1. Eisen t.a.v. de betrouwbaarheid van het systeem 
De eisen die gesteld worden aan de betrouwbaarheid van het systeem 
zijn zeer hoog. 
Op de eerste plaats mag er geen stagnatie optreden aan de weegbrug 
zcrlat het systeem altijd goed moet functioneren. Ook moet het 
systeem dusdanig betrouwbaar zijn dat de debiteurenregistratie 
ermee gevoerd kan worden. Hiervoor is overigens goedkeuring 
vereist door het ijkwezen. Deze instantie controleert of de 
gegevens die bij de weegbrug ingevoerd worden op een dusdanig 
betrouwbare manier worden verwerkt dat achteraf de juiste uitvoer
gegevens voor de debiteurenregistrat ie worden geprcrluceerd. 
Ook wordt gecontroleerd of er niet gefraudeerd kan worden door 
deze gegevens te be!nvloeden. Hierover meer in 9.3. 

9.2. Eisen m.b.t. de performance van het systeem 
Voor het maken van overzichten is de performance van het systeem 
niet zo belangrijk. 
Vooral bij de wegingen is het heel belangrijk dat de gegevens snel 
worden ingevoerd en/of opgehaald. 
In de tabel aanbieding moeten snel gegevens worden ingevoerd, 
terwijl uit de tabellen: bedrijf, acceptatie criterium, tarief en 
wagen snel gegevens moeten worden opgehaald. -
Bij het bouwen van het prototype is alleen gewerkt met een 
relationeel database management systeem. Hiervan is bekend dat ze 
langzamer werken dan de bestaande hi~rarchische en de netwerksys
temen. 

Toch was de performance van het prototype zeer goed. Ondanks het 
gebruik van een drukbezet mainframe (ORACLE op PC werkt veel S'lel
ler), konden binnen een minuut gemakkelijk twee wegingen worden 
uitgevoerd, tenminste wanneer alle gegevens beschikbaar waren. 
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De respons zou nog verhoogd kunnen worden door de tabel waarin 
veel gegevens moeten warden ingevoerd, niet te indexeren en de 
tabellen waaruit vaak gegevens worden opgevraagd wel. 
Hierbij moet wel opgemerkt warden dat bij simulat ies met het 
prototype gebruik werd gernaakt van een bestand met ca. 20 bedrij
ven, terwijl het in een re~le si tuat ie kan gaan om 1000 tot 2000 
bedrijven. 
Er is echter wel gebruik gemaakt van de gehele SBI-lijst (stan
daard bedrijfsindeling) waarin ca. 1200 records zijn opgenomen. 
Hierbij deden zich geen responsproblemen voor. 

Om de performance in de re~le situaties beter te kunnen inschatten 
zal echter toch een uitgebreide simulatie moeten warden uitgevoerd 
met re~le invoergegevens. 

9.3. Eisen m.b.t. de security 
Aangezien er veel vertrouwelijke gegevens in het systeem warden 
opgeslagen is het belangrijk dat niet iedereen toegang reeft tot 
deze gegevens. 
Een groot voordeel van het gebruik van ORACLE is dat aan elke 
gebruiker een eigen username en password kan worden toegekend, 
waarmee bepaalde vertrouwelijke gegevens kunnen worden afge
scherrcd. 
Er kan namelijk per gebruiker bepaald warden tot welke tabellen of 
views hij toegang heeft en welke operaties hij daarop nag uitvoe
ren. 

9.4. Eisen m.b.t. de appa.ratuur en programnatuur 
Aangezien het systeem in de toekomst uitgebreid zou kunnen worden 
naar andere verwerkingsinrichtingen met afwijkende weegprocedures 
en afvalstromen, moet de programmatuur flexibel zijn. Het moet 
mogelijk zijn om nieuwe invoerschermen te ma.ken, nieuwe afvalstof
fencategorie~n toe te voegen, nieuwe attributen aan tabellen toe 
te voegen en zelfs geheel nieuwe tabellen te cre~ren. 

Het is vrijwel onmogelijk om vast te stellen welke specifieke 
eisen aan de apparatuur gesteld moeten warden alvorens een keuze 
is gemaakt m.b.t. de te gebruiken software. 

Er kunnen wel een paar globale eisen worden gesteld zoals: 
- de apparatuur moet bestand zijn tegen een stofrijke ongeving 
- het toet senbord moet best and zijn tegen een ruwe behandeling 
- er moet een koppeling gemaakt kunnen worden tussen de weegbrug 

en het inforrra t ieverwerkend sys teem 

De bestaande fabrikanten voor weegbrugsystemen kunnen apparaten 
leveren die aan deze eisen voldoen. 
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Wanneer we ui tgaan van het software-pakket ORACLE, dan kunnen er 
wel een aantal specifieke eisen aan de hardware worden opgesteld, 
namelijk: 
- er moet gebruik gemaakt worden van een 80286 microprocessor (AT

versie) 
- er is een werkgeheugen vereist van 1,6 MB 
- er moet gebruik gemaakt worden van een harde schijf van tenmin-

ste 20 MB 

Dit zijn de eisen waaraan voldaan moet worden voordat men gebruik 
kan maken van ORACLE op een PC. 

9.5. Globale kostenraming 
Aangezien er nog geen beslissingen genomen ZlJn t.a.v. de te 
gebruiken soft-ware, hardware en formulierenstroom, is het slechts 
mogelijk een zeer globale kostenschatting te maken. 
De onderstaande cijfers en berekeningen moeten dan ook alleen 
gezien worden als een poging een orde van grootte aan te geven. 

Software ontwikkelingskosten 
Op grond van de ervaringen met de bouw van het prototype worden de 
ontwikkelingskosten voor de bena:ligde software als volgt geschat: 
Benodigde tijd inclusief testen d.m.v. een proef op een verwer
kingsinricht ing, 200 mandagen a f. 1.000 ,-- (exclusief 1 icent ie
kosten softwarepakket en kosten controle door ijkwezen). 

Hardware kosten 
Ui tgaande van het gebruik van micrcrcomputers worden de hardware 
kosten geschat op f. 10.000,-- per verwerkingsinrichting. Hierbij 
zijn geen installatiekosten en kosten voor de koppeling tussen 
weegbrug en PC opgenomen. 

Kosten formulierenstroom 
Bij het schatten van deze kosten gaan we uit van de volgende 
gegevens: 
Naar schatting vinden er in de provincie Noord-Brabant ca. 1500 
aanbiedingen per dag plaats. Uitgaande van 250 werkdagen, moeten 
er 375.000 geleidebonnen per jaar gebruikt worden. 
Er zijn ca. 80.000 bedrijven in Noord-Brabant. Naar schatting 
levert 80% hiervan afvalstoffen aan via verzamelroutes. De overige 
20% moeten dus als producent in het systeem worden opgenomen. 
Het gaat dus om ca 16.000 pra:lucenten die jaarlijks een vooraan
melding moeten doen. 

De jaarlijkse kosten voor de formulierenstroom bedragen dan 
(16.000 + 375.000 x 0,35 =) f. 140.000,--
(de f. 0,35 per formulier is gebaseerd op een schatting uit het 
rapport "reguler ing verwi jdering bedri jf safval stof fen Noord
Holland ( 10 ) ) 
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Wanneer we uitgaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar van 
hardware en software en het aantal verwerkingsinrichtingen op 10 
stellen (dit zullen er in de toekomst meer worden), kan de 
volgende totaalschatting gerraakt worden). 

softwarekosten 
hardware 
formulieren 

( 200 x f. 
( 10 x f. 
( 16.000 + 

Kosten op jaarbasis 

1.000,--) 5 = f. 40.000,--
10.000,--) 5 = f. 20.000,--

395.000 ) x 0,35 = f. 140.000,--

f. 200.000,--
============;: 

Let wel, dit is een zeer grove schatting waarin de volgende kosten 
nog niet zijn meegenomen: 
- licentiekosten voor het software pakket 

controle door ijkwezen 
kosten voor handhaving 
kosten voor eventuele bedrijfsbezoeken 
personeelskosten bij gebruik systeem (verwerkingsinrichtingen en 
provincie) 
uitbreiding van het systeem naar andere verwerkingsinrichtingen 

Oak is er vanuit gegaan dat bij de provincie de benodigde hardware 
reeds aanwezig is. 
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Hoofdstuk 10. Conclusies en aanbevelingen 

10.l. Conclusies 
1. De informatiebehoefte van voornamelijk de uitvoerende organi

saties, is dusdanig veranderd, dat het in de huidige situatie 
mogelijk is om ~~n gegevensmodel voor het te ontwerpen 
informatiesysteem op te stellen. 

2. Gezien het voorgenomen afvalstoffenbeleid in Noord-Brabant 
moet een informatiesysteern voor afvalstoffen niet alleen voor 
stortplaatsen ontworpen worden, maar ook voor andere verwer
kingsinricht ingen, zeals verbrandingsinstallaties, corrposte
ringsinstal lat ies, scheidingsinstallaties en overslagsta
tions. 

3. Gegevens over producenten moeten in het in format iesysteem 
voor afvalstoffen niet centraal door de prov inc ie worden 
ingezameld. Door deze gegevensstroom via de transporteurs en 
de verwerkingsinricht ingen te la ten lopen, wordt meer gebruik 
gemaakt van de aanwezige kennis bij deze instanties en is de 
totale verwerking van de gegevens beter te beheersen. 

4. De gegevensstroom, genoerrd in conclusie 3, kan gesplitst 
worden in een (jaarlijkse) vooraanmelding en een geleidebon
nenstroom (bij elke aanb1eding). Door de verwerking van de 
geleidebonnenstcoom kan de provinciale overheid het gewenste 
inzicht verkrijgen in de aard en omvang van de verschillende 
afvalstcomen in de provincie. Deze gegevens kunnen dienen ter 
ondersteuning van het provinciale afvalstoffenbeleid. 
Door producenten vooraf te laten aanmelden welke afvalstoffen 
zij de komende periode gaan aanbieden en hoeveel, ontstaat de 
mogelijkheid om te sturen in de afvalstromen. 

5. Er is behoefte aan een meer gedetailleerde afvalstoffeninde-
1 ing, dan de indel ing die momenteel gehanteerd wordt. 
Een indeling die gebruikt zou kunnen worden is de Nederlandse 
versie van de Duitse LAGA-cooering. Deze indeling is op 
verschillende niveaus van aggregatie bruikbaar en voldoet ook 
bij integratie van de Afvalstoffenwet en de Wet Cremische 
Afvalstoffen (de lijst bevat namelijk ook chemische afval
stoffen). 

6. Het is niet wenselijk om alle prooucenten die hun afval via 
verzamelroutes aanbieden te registeren. 
De meeropbrengst van deze informatie weegt niet op tegen de 
extra inspanningen die hiervoor bij de ontwikkel ing en het 
gebruik van het systeem moeten worden geleverd. 
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10.2. Aanbevelingen 
De belangrijkste aanbeveling die genoemd kan worden is de 
volgende: 
Start een werkgroep op waarin vertegenwoordigers van de volgende 
instanties zitting in hebben: verwerkingsinrichtingen, transpor
teurs, provincie en Waste Management. 
In deze werkgroep bestaande uit ca. tien personen zouden op 
grond van de functionele specificaties uit dit verslag de 
volgende acties ondernomen kunnen worden: 
l. Onderzoeken in hoeverre producenten in staat en bereid zijn 

om in een vooraanmelding aan te geven wat hun afvalstromen 
ziJn. Op basis van dit onderzoek kan bekeken worden in 
hoeverre de verkregen in format ie ui t de vooraanmeld ingen 
gebruikt kan worden om de gewenste sturing in de afvalstromen 
te verwezenlijken. 

2. Afspraken maken over de te gebruiken afvalstoffenindeling. 
Aanbevolen wordt, gebruik te maken van de afvalstoffeninde
ling zoals de rest stoffenbeurs die hanteert. Aangezien deze 
lijst erg uitgebreid is zou er een selectie en/of aggregatie 
gemaakt kunnen worden. 

3 Ontwerpen van geleidebonnen en voor-aanmeldingsformulieren 
alsmede het vaststellen van procedures om deze formulieren te 
verspreiden en in te zamelen. 

4. Het maken van een softwarekeuze voor de verdere ontwikkeling. 
Gezien de goede ervaringen met het prototype moet het 
softwarepakket ORACLE zeker in deze overweging worden 
meegenomen. Het is aan te bevelen dat bij deze softwarekeuze 
ook de bestaande leveranciers van weegbrugsystemen worden 
betrokken. 
Indien mogelijk, zou het prototype getest kunnen worden in 
een re~le situatie, d.m.v. een proef op een stortplaats. 

5. Het maken van een re~le kostenschatting en het maken van 
afspraken omtrent de verdeling van deze kosten. 

6. Ontwerpen van procedures voor de verwerking van de gegevens 
bij de provincie. 
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Bijlage 1 

Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE 

~ 

Samenvatting projectvoorstel Inforrratiesystean Afvalstoffen Noord
Brabant, le generatie, periooe 1 januari tot en met 31 decernber 1987. 

z.o.,,,e1 bij de voorbereiding, uitvoering en controle van het provirx:iale 
afvalstoffenbeleid is inzicht in de anvang en aard van de vrijkanende 
afvalstoffen een prirnaire vereiste. In een eerdere fase van het Waste 
Management Project is onder begeleiding van de vakgroep Bestuurlijke 
Informatie Systemen en Autornatisering (BISA) van de Technische H03e
school Eindhoven (THE), thans Technische Universi teit Eindhoven {'IlJE), 
een voorstudie verricht naar de methcx:liek van registreren van afval
stoffen. 

Het hier beschreven projectvoorstel sluit aan op de ·bevindingen uit 
deze voorstudie waarin het accent lag op het vaststellen van de 
belangrijkste infornatiebehoeften en de analyse van beschikbare c.q. 
thans rog ontbrekende gegevens. De gevolg::le methcrliek van modula ir 
ontwerpen van conceptuele gegevensstructuren maakte het rrogelijk an het 
totale inforr..atiesysteem op te delen in onafhankelijk van elkaar te 
begrijpen delen die aansluiten bij de uit te voeren activiteiten van de 
gebruikers van het systeem. 

In het project-voorstel staat centraal de ontwikkeling van een provin
ciaal informatiesysteern waarvan de registratiesysterren van de verwer
kingsinrichtingen {m.n. regionale stortplaatsen) onderdeel vorrnen. In 
de voorschriften als gevolg van de Afvalstoffenwet kunnen aan iedere 
verwerkingsinrichting, die vergunningsplichtig is, regels v.orden 
gesteld ter zake de te voeren registratie van de verwerkte afvalstof
fen. Naast controle-activiteiten in het kader van de vergunningverken
ning zal het te cntwerpen infonnatiesysteern prirnair bedoeld zijn als 
instrument bij de verdere ontwikkeling van het regionale en provinciale 
afvalstoffenbeleid. 

Bij de planning van het projectvoorstel v.iordt er van uitgegaan dat eind 
1987 het onderzoek dient te resulteren in een 'prototype' registratie
systean dat toepasbaar is getest op de regionale stortplaatsen. Hier?1an 
vooraf gaat een uitvoerige voorstudie -waart>ij een algemeen basiscnt"'1erp 
v.iordt gefonnuleerd. In dit basisontwerp v.iordt aangegeven op welke wijze 
de afza"lderlijke registratiesystenen op de stortplaatsen functicneel en 
technisch { apparatuur, prograrrunatuur, etc.·) in een later stadium 
cnderdeel vormen van het provinciale infonnatie-systeem. 

Met behulp van de methooiek van m::x:lulair ontwerpen \lllOrdt tevens in het 
basisontwerp vastgelegd of naast de registratie van afvalstornen het 
wenselijk c.q. nocrlzakelijk is an gegevens met betrekking tot mi.lieu
effecten van het gecontroleerd storten in het registratiesysteem op te 
nemen. Daarbij wordt gerefereerd aan ontwikkelingen in West-Duitsland 
waar gegevens over gas-ontwikkeling, percolatiewater, zettingen, ·etc. 
in stort.plaatsen 01derdeel vormen van dergelijke inforrratiesystemen met 
r..arre in het kader van de nazorgfase bij stortplaatsen. 
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Bijlage 1 vervolg 

Op provinciaal niveau moet in het basis-ontwerp een soortgelijke 
afstenrning tussen registratie van afvalstrornen (hoeveelheden en 
samenstelling) en milieu-effecten in de verwerkings- c.q. verwijde
ringsfase, plaatsvinden. Daarbij kan ge1acht ....orden aan een m:gelijke 
integratie van het Infornatie Systean Afvalstoffen met meet.netwerken 
inzake grondwaterbeheer, luchtvercntreiniging etc. 

Bij het algemeen basis-ontwerp zal zeker vastgelegd rroeten worden wel.ke 
afvalstranen tot het provinciale Inforrnatie Systeem Afvalstoffen 
behoren. Daarbij wordt gewezen op onder andere de c:ntwikkelingen op het 
gebied van de registratie van rreststoffen en de te verwachten inte
gratie tussen Afvalstoffen en Wet Chemische Afvalstoffen (eventuele 
decentralisatie van rreldingen in het kader van de WCA) • 

Samengevat zal het project eind 1987 resulteren in: 

I Voorstudie en algemeen basisontwerp: 
Vaststellen categori~n afvalstoffen ten behoeve van Informa.
tie Systeem Afvalstoffen en relaties registratiesysternen 
rreststoffen, WCA etc. _ 
Ge .. ;enste c.q. noodzakelijke integratie registratie afvalstof
fe.'1 en milieu-effecten van verwerking en verwijdering van 
afval. Dit zowel op provinciaal/regionaal niveau als op het 
niveau van de verwerkingsinrichting/regionale stortplaats. 
Vastleggen koppelingen/interfaces tussen de diverse fasen in 
de afvalstoffenverwijdering (cntstaan, inzarneling, transport, 
verwerking en verwijdering) op alle eerder genoerrde niveau's. 
Ontwerpen structuur van het provinciaal informa.tiesystean • 
v.aarbij in eerste instantie de registratiesystemen op de 
regionale stortplaatsen onderdelen vorrnen (organisatie, 
aFf>aratuur, pr03ramnatuur etc.). 

II Ontwerp - getest - prototype: 
Vooralsnog gericht op de regionale stortplaatsen. 
Aangeven ccnsequenties met betrekking tot bestaande registra
tiesystemen (aanpassingen, etc.). 
Bij het ontwerp van het prototype wordt uiteraard uitgegaan 
van de resultaten ender I vermeld. 

Zowel bi j I en I I zal in het project naUVJ sarnengewerkt worden met de 
provinciale overheid alsmede het Brabants OVerleg Afvalstoffen waarin 
zowel transp:::>rteurs als verwerkers zijn vertegerrwoordigd. 
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Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KHT en de THE. 

Uw kenmerk Ons kenmerl< Datum Doorkiesnummer 

Onderwerp 
13 april 1987 4554 

.Stage-oparacht in het kader van het WMP 

Registratieprojekt stortplaatsen 

Uit te voeren door: R. Erkens (vakgroep BISA/TUE) 
Periode tr;!>/cJf tot 1987 
Standplaats TUE 

Doel 
Het leveren van een bijd.rage aan het ten behoeve van de Provincie 
Noord-Brabant door het WMP-team geautomatiseerde registratiesysteem 
afvalstoffen op regionale stortplaatsen. Deze bijdrage dient een 
herkenbaar onderdeel te zijn binnen het geheel van werkzaamheden, en 
kan zowel inventariserend praktische, theoretische en software-aspecten 
betreffen in het kader van de projectbeschrijving (bijlage). 

Uitwerking 
De werkzaamheden van de stagiair hebben vooral betrekking op twee 
invalshoeken in het onderzoek, te weten (1) het onderscheid naar 
niveaus binnen het realiseren registratiesysteem (stortplaats, regio en 
provincie) en (2) de registratie van de afvalstromen die hierbij in het 
geding zijn, waarbij de nadruk ligt op de categorie bedrijfsafvalstoffen. 

Concretisering 
In het overleg op 25/3 j.l. is in hoofdlijnen de te volgen werkwijze 
besproken. Uitgangspunt vormde het P(proces), B(besturing), I(inforrnatie) 
model. Kernpunt in het onderzoek vormt het vraagstuk in welke fase(n) 
van het traject van de bedrijfsafvalstoffen de registratie dient plaats 
te vinden, te weten, tijdens het ontstaan, de inzameling en/of de be
werking/verwijdering. 
In de orientatiefase van het onderzoek zal een beknopte inventarisatie 
warden opgesteld n.a.v. beschik.bare literatuur etc. over de momentele 
kennis van bedrijfsafvalstoffen in Noord-Brabant c.q. Nederland. 
Nagegaan moet warden in hoeverre kengetallen thans aanwezig zijn over 
bedrijfsafval naar bed.rijfstak, containertype, e.d. 
Daarbij dient tevens een globaal overzicht te warden opgesteld van 
potentiele verwerkingsmogelijkheden waarmee in het registratiesysteem 
t.z.t. rekening zal moeten warden gehouden. 

-2-

KHT- postadres : Postbus 90153. 5000 LE Tilburg 
KHT- adres · Gebouw B, kamers 1007-1009 
KHT· telefoon : (013) 662431/662010 

THE-postadres : Postbus 513. 5600 MB Eindhoven 
THE-adres : Hoofdgebouw, kamer 3.04 
THE-telefoon : (040) 474554/472118 
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-2-

In de volgende fase wordt geinventariseerd welke registratiesystemen in 
de praktijk voor bedrijfsafvalstoffen gehanteerd worden. 
Te bestuderen systemen in dit verband zijn: 
- geleidebonnen bij transport van bedrijfsafval (b.v.: model 

Schijndel/N-Br.) 
- (interne) registratie systemen bij inzamelaars/transporteurs 

(b.v. Zegwaard, Van Gansewinkel) 
- registratie d.m.v. provinciale verordeningen waarbij de registratie

verplichting bij de bedrijven wordt gelegd (m.n. systeem Zuid
Holland) 

- eventuele overige methodieken (West-Duitsland??) • 

De onderzochte methoden worden vervolgens geevalueerd zowel naar het 
'zuivere' registratieaspekt als naar de meer beleidsmatige aspekten 
(bevordering hergebruik/verwerking, sturingsmogelijkheden e.d.). 
De eerder verrichte WMP-studie (Evers, 1985) biedt hiervoor het theore
tisch kader. 

In de laatste fase wordt de gekozen benaderingsmethode van registratie 
van bedrijf safvalstof fen vertaald naar het te ontwikkelen prototype 
registratiesysteem. Dit dient te geschieden in samenhang met de resul
taten van de overige -deel-studies in het kader van het totale projekt. 

Tijdsplanning 
De stagiair legt bij aanvang van de werkzaamheden een werkplan voor aan 
de WMP-projectmanager. Hierin staat het plan van aanpak zomede de tussen
tijdse rapportage- cq. voortgangscontrolepunten gedurende de stageloop
t.ijd beschreven. 

Ver an twoording 
De stagiair legt periodiek verantwoording af aan WMP middels korte 
schriftelijke tussenrapportages. De periodiciteit van deze verantwootding 
is tenminste maandelijks. Daarnaast vindt rapportage plaats aan de betrok
ken vakgroep (BISA) conform de gebruikelijke regeling voor afstuderen. 

Eindrapportage 
De door WMP te produceren eindrapportage wordt in een vooraf vast te 
leggen gefaseerd werkscherna aangeleverd aan het WMP-secretariaat. 
Alvorens de definitieve eindredactie wordt vervaardigd, dienen de 
BISA-begeleiders en de WMP-projectleider het manuscript geed te keuren. 
Ook overige secretariele ondersteuning in dit kader wordt door WMP 
geleverd. WMP heeft ten aanzien van het eindrapport de vrijheid dit 
al dan niet, met bronvermelding, te verwerken in andere rapporten inzake 
het gehele project, dan wel anderszins aan te wenden. 

d.d. 

stagebegeleider 

stagebegeleider 

drs. P. Gerlach, projectmanager. 
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pr~tiache aepecten/ 
•r•teembe•chrijv1n9/ 

wurcm 

Sldellen 

Bijlage 3 

Modellencyclus van het ontwerpen van 

informatiesystemen 

----------------------
... antiech• upecten/ 
999eveneanalyee/ 

vat 

eyntactbche upecten/ 
•Y•t•emconf i911ratie/ 

hoe 

ftCllNIICI MODBL 

technieche aepectan/ 
techniec:he facilitei 

/hoe 

-~~-------~--------------------------------------------------~----------
realiteit 

JtEEEL SYSTEDI 

----------------~~ 
te beeturen Bituatie ....,_ _______ AFBEELDING -----------

REEEL SYSTEEM: 
Het re~el systeem, ofwel de te besturen situatie, is het geheel van 
taken en beslissingen die voor de uitvoering ervan informatie be
hoeft die door het te ontwerpen informatiesysteem dient te worden 
aangedragen. Het re~el systeem vormt het uitgangspunt voor het ont
werpproces van het informatiesysteem (objectsysteem) • 

SYSTELOGISCH MODEL: 
Het systelogisch model is een beschrijving van het objectsysteem , 
waarin wordt aangegeven voor welke gebruikers en voor welke beslis
singen informatie nodig is, waarom en wanneer (informatiebehoefte
analyse). In feite wordt met dit model het terrein afgebakend waar
op het informatiesysteem betrekking heeft. Het verband tussen de 
informatiebehoefte en de te nemen beslissingen (resp. uit te voeren 
taken) komt in dit model ter sprake: het waarom van informatie. De 
gebruikers van het informatiesysteem zijn primair verantwoordelijk 
voor het opstellen van dit model, zij letten in hoofdzaak op de 
pragmatische aspecten van de informatie (komt het op tijd, in een 
leesbare en bruikbare vorm, en wegen de te verwachten baten, in de 
vorm van een betere informatievoorziening, op tegen de te verwach
ten inspanningen die geleverd moeten gaan warden voor de realisatie 
van het informatiesysteem). 

INFOLOGISCH MODEL: 
Het infologisch model gaat in op de gegevensverwerkende processen 
in het te ontwerpen informatiesysteem. In dit model komt aan de or
de welke gegevens nodig zijn om aan de gestelde informatiebehoefte 
uit het systelogisch modelte kunnen voldoen, wat de onderlinge sa
menhang tussen die gegevens is (gegevens-analyse), en welke beteke
nis aan de g~evens dient te worden toegekend (semantisch aspect 
van de gegevens). In dit model zijn de gebruikers primair verant
woordelijk voor de semantiek terwijl de informatie-analisten zorg 
dragen voor de gegevens-analyse. De informatie-analist dient de 
brugfunctie te vervullen tussen de gebruikers van het informatie
systeem en de automatiseringsdeskundigen. 
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DATALOGISCH MODEL: 
Het datalogisch model gaat in op de vraag op welke wijze en in wel
ke vorm het informatiesysteem dient te worden 9J?C]ezet. Het zijn met 
name de syntactische aspecten van de gegevens (welke coderingen er 
gebruikt gaan worden, welke verwerkingsprogramma's) en de configu
ratie van het informatiesysteem (soort apparatuur) die in dit model 
aan de orde komen. 

TECHNISCH MODEL: 
In het technisch model tenslotte komt aan de orde welke technische 
faciliteiten (apparatuur keuze, welke vorm van bestandsorganisatie) 
cocnreet gebruikt gaan worden. In dit model ligt de nadruk op de 
efficiency van de gegevensverwerking. 

REEEL INFORMATIESYSTEEM: 
Het reeel informatiesysteem is bet ge!mplementeerde resultaat van 
het ontwerpproces dat de gewenste (beslissingsondersteunende) in
formatie verschaft aan het re~el te besturen systeem. Door de ge
volgde ontwerpnethodiek is het reeel informatiesysteem een afbeel
ding van de te besturen situatie met betrekking tot de informatie
voorziening. 
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Leidraad vergunningsvoorwaarden ingevolge de afvalstoffenwet 

IV. ACCEPTATIE, REGISTRATIE EN CONTROLE 

IV.l 

Acceptatie 

a. 

b. 

c. 

d. 

Tot de inrichting moeten de afvalstoffen worden toegelaten, 
die op grond van de plannen ingevolge de Afvalstoffenwet op 
of in de bodem mogen worden gebracht en die afkomstig zijn 
van gemeenten, behorende tot het in.bet betreffende afval
stoffenplan aangegeven samenwerkingsgebied. 
De afvalstoffen genoemd onder punt a. die afkomstig ziJn 
van buiten het onder a. genoemde samenwerkingsgebied mogen 
slechts worden toegelaten indien de schriftelijke instem
ming is verkregen van de Hoofdingenieur-Direkteur. 
Tot de inrichting moeten de afvalstoffen worden toegelaten 
waarvan het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk 
heeft aangegeven, dat deze in de onderhavige inrichting 
dienen te worden verwerkt. 
Brandende of smeulende stof fen mogen niet tot de inrichting 
worden toegelaten. 

e. Een differentiatie van tariefstelling mag niet tot gevolg 
hebben dat 66n of meer categorieAn van afvalstoffen in
direct geweigerd wordt/worden. 

f. Er mogen geen verwerkbaarheidseisen van de te ontvangen 
afvalstoffen worden gesteld, die verder gaan dan nodig zijn 
voor de verwerking van het afval met het binnen de inrich
ting aanwezige, gebruikelijk toe te passen materieel. 

g. Het slib, afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties 
mag slechts in gestabiliseerde vorm tot de inrichting 
worden toegelaten. 

Registratie 

IV.2 Van elke aangeleverde partij afvalstoffen moet, alvorens deze 
naar het stortfront wordt vervoerd, op ten minste 66n stortbon 
worden geregistreerd: 

I. De soort afval. 
De volgende categorale indeling moet daarbij worden gehan
teerd: 
a. huishoudelijk afval; 
b. grof huisafv~; 
c. veeg-markt-plantsoen, drijfafval en roostergoed; 
d. putmodder; 
e. kantoor-, winkel- en dienstenafval; 
f •. industrie-afval; 
g. bouw- en sloopafval; 
h. agrarisch afval; met uitsluiting van drijfmest; 
i. slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
j. baggerspecie; 
k. verontreinigde grond afkomstig van bodemsanerings

projecten; 
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l. ziekenhuisafval voor zover bet.betreft buishoudelijke 
componenten. 

Een nadere omschrijving per categorie is weergegeven in 
hoofdstuk XIII van deze vergunning. 

II~ De herkomst van de afvalstoffen met dien verstande, dat 
a. wanneer het betreft afvalstoffen die onder I.a t/m d 

zijn genoemd met de naam van de 9emeente van herkomst 
kan worden volstaan; 

b. wanneer het betreft afvalstoffen die onder I.e, I.f en 
I.j zijn genotamd moet worden vermeld: 

de naa.m en het adres van het bedrijf van her
komst; 
bet produktieproces; 
de contactpersoon van bet bedrijf van herkomst; 
nadere benaming van de afvalstoffen; 

c. wanneer het betreft afvalstoffen die onder I.g, I.h, 
I.i en I.k zijn genoemd moet worden veJ:111eld: 
bet adres van herkomst; 

d. wanneer bet een vervoerder betreft de naam en bet 
adres van de particulier c.q. het bedrijf, dat de 
partij afvalstoffen heeft aangevoerd en bet kenteken 
van het transportmiddel. 

III. De hoeveelbeid afvalstoffen. 
Van elke aangeleverde partij afvalstoffen moet de hoeveel
heid in gewichtseenheden worden geregistreerd. Daartoe moet 
ten minste AAn weegbrug zijn opgesteld. 

Controle 

IV.3 Aan de hand van de ingevulde gegevens beslist het bij de ingang 
van de inrichting voor controle aangestelde personeel of de des
betreffende partij afvalstoffen verder wordt toegelaten tot bet 
deel van de inrichting, waar de afvalstoffen worden gestort. Bet 
personeel kan daartoe van de aanbieder een rapport met betrek
king tot analyse en/of samenstelling verlangen. 

IV.4 Tijdens bet lessen van de afvalstoffen dient het uitsluitend 
voor controle aangeste~de, ter zake deskundige personeel elke 
aangevoerde partij afvalstof fen ten minste visueel te controle
ren. 

IV.5 van de aan de poort van de inrichting -op'grond van de in voor
schrift IV.3 bedoelde gegevens, samenstelling en/of analyse- ge
weigerde afvalstoffen moeten de in voorschrift IV.2 punt II be
doelde gegevens worden geregistreerd. zo mogelijk moet de be
stemm.ing van de afvalstoffen worden vastgelegd. 
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Een partij afvalstoffen die na de controle bij de ingang van de 
inrichting op het stortfront wordt gestort en waarvan 
1- duidelijk is dat het storten ervan in strijd is met deze 

vergunning, meet onmiddellijk van het stortfront wo~den 
verwijderd en in overleg met de Hoofdingenieur-Direkteur 
worden afgevoerd; 

2- vermoed wordt dat het storten e.rvan in strijd is met deze 
vergunning moeten worden geanalyseerd; in afwachting van de 
resultaten van de analyse moeten de afvalstoffen op een af
zonderlijke plaats worden bewaard. 
Eerst nadat door abalyse is vastgesteld dat storten van de 
betreffende afvalstoffen niet in strijd is met deze vergun
ning, mogen zij op het stortfront worden verwerkt. In 
andere gevallen moeten de afvalstoffen worden behandeld 
conform bet gestelde in punt l. 

Geregistreerde gegevens moeten gedurende 10 jaar na be~indiging 
van de stortactiviteiten ter beschikking worden gebouden. 
Aan bet einde van ieder kalenderjaar meet al hetgeen in die pe
riode ingevolge hoofdstuk IV is geregistreerd in overzichtelijke 
vorm ter kennisneming worden toegezonden. De Hoofdingenieur
Direkteur kan biervoor ricbtlijnen geven. 

De vergunningbouder dient bij bet gebruilanaken van deze ver
gunning rekening te bouden met bet Provinciaal Afvalstoffenplan 
Noord-Brabant d.d. november 1983. Mede met bet 009 daarop dient 
aan de door of vanwege bet samenwerkingsgebied aangewezen onaf
hankelijk controleur alle medewerking te worden verleend welke 
voor een goede uitvoering van diens taak nodig is. 
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SQL-conunando's voor het opzetten van de databasestructuur 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
? 
8 
9 

create table AANBIEDING 

10 
1 1 
12 
13 
14* 

( verwnr 
datum 
tijd 
kenteken 
af'valcode 
bestcode 
containercode 
aewicht 
kosten 
prbedrijf'snr 
trbedrijf'snr 
dbbedrijf'snr 
acceptatie 

number( 3) 
date 
char( 9) 
char( 9) 
number( S) 
char( 2) 
char( 2) , 

not 
not 
not 
not 
not 
not 

null, 
null, 
null, 
null, 
null, 
null, 

number(S), 
number(S,2), 
number(S) not null, 
number( S) not nu 11, 
number(S) not null, 
char( 1)) 

1 
2 

create unique index aanb_index 
on AANBIEDING 

3* (verwnr,datum,tijd,kenteken) 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
? 
8 
9 

create table AFGIFTE 

10* 

( verwnr 
datum 
tijd 
kenteken 
af'valcode 
gewicht 
af'bedrijf'snr 
uit_verwnr 
trbedrijf'snr 

number( 3) 
date 
char( 9) 
char( 9) 
number( S) 
number( 5) , 
number( 5) , 
number( 3) , 
number( 5) 

1 create unique index af'g_index 
2 on AFGIFTE 
3* (verwnr,datum,tijd,kenteken) 

1 create table 
2 (af'valcode 
3 omsc~rijving 

4* acceptcode 

AFVALSOORT 
number( S) 
char( 60) 
number( 1) 

not null, 
not null, 
not null, 
not null, 
not null, 

not null) 

not null, 
not null, 
not null) 

1 create unique index af'srt_index 
2 on AFVALSOORT 
3* (af'valcode) 

1 create table ACCEPT A TIE _CRITERIUM 
2 (acceptcode number( 1) not null, 
3* omschrijving char( 40) not null) 

1 create unique index accrit - index 
2 on ACCEPTATIE _CAI TERI UM 
3* ( acceptcode} 
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1 create table BEDRIJF 
2 (verwnr 
3 bedrijf'snr 
4 naam 
S straat 
6 huisnr 
? postcodenr 
8 postcodelet 
9 woonplaats 

10 abicode 
11 telef'oonnr 
12 kontaktpers 
13 produktieproces 
14 transporteur 
15 producent 
16* af'nemer 

number( 3) 
number(S) 
char( 40) 
char( 30) 
char( 5) 
number( 4) 
char( 2) 
char(25) 
number(4), 
char( 12) , 
char( 40) , 
char(40), 
char( 1), 
char( 1) , 
char( 1)) 

not null, 
not null, 
not null, 
not null, 
not null, 
not null, 
not null, 
not null, 

1 create unique index bedr_index 
2 on BEDAIJF 
3* (verwnr,bedrijf'snr) 

1 create table CONTAINER 
2 (containercode char(2) 
3 omschrijvina char(30) 
4* tarraaewicht number(5) 

not null, 
not null, 
not null) 

1 create unique index cont_index 
2 on CONTAINER 
3* (containercode) 

, 
2 
3 
4 
S* 

, 
2 

create table PRODUCENT_AFVALSTOF 
(verwnr 
prbedrijf'snr 
af'valcode 
hoeveelh 

number( 3) 
number( 5) 
number( 5) 
number(5)) 

not null, 
not null, 
not null, 

create unique index prodaf'_index 
on PRODUCENT_AFVALSTOF 

3* (verwnr,prbedrijf'snr,afvalcode) 

, 
2 
3 

create table INTERNE_BESTEMMING 
(verwnr 
bestcode 

4* omschrijvina 

number( 3) 
char( 2) 
char( 30) 

not null, 
not null, 
not null) 

1 create unique index inbest_index 
2 on INTERNE_BESTEMMING 
3* (bestcode,verwnr) 
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1 create table SBI 
2 (sbicode 
3* omschrijvina 

number( 5) 
char( 30) 

1 create unique index sbi_index 
2 on SBI 
3* (abicode) 

1 create table TARIEF 

not null, 
not null) 

2 ( verwnr number( 3) not nu 11, 
3 afvalcode number( 5) not nul 1, 
4* tarief number(8,2) not null) 

1 create unique index tar_index 
2 on TARIEF 
3* (verwnr,afvalcode) 

1 
2 
3 
4 
5 

create table VEAW_INA 
( verwnr 
naam 
straat 
huisnr 

S postcodenr 
? postcodelet 
8* woonplaats 

number( 3) 
char( 40) 
char( 30) 
char( S) 

number(4) 
char( 2) 

char(25) 

not null, 
not null, 
not null, 
not null, 
not null, 
not null, 
not null) 

1 create unique index verwi_index 
2 on VERW_INA 
3* (verwnr) 

1 create table VERW_METH 
2 (verwcode 
3* omschrijving 

number( 3) 
char( 40) 

not null, 
not null)) 

1 create unique index verwm_index 
2 on VERW_METH 
3* (verwcode) 

1 
2 
3 
4 
5 
s 
? 
8* 

create table WAGEN 
(verwnr 
kenteken 
trbedrijf'snr 
prbedrijf snr 
dbbedrijfsnr 
afvalcode 
tarraaewicht 

number( 3) 
char{ 9) 
number( S) 
number(5), 
number(S), 
number(S), 
number(S)) 

1 create unique index wag_index 
2 on WAGEN 
3* (verwnr,kenteken) 

not null, 
not null, 
not null, 
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Fri Jan 29 
AFVALSTOFFENLIJST 

LAGA OMSCHRIJVING 

10000 afval van plantaardige en dierlijke herkomst. 
11000 voedings- en genotmiddelenafval. 
11102 levensmiddelen, houdbaarheidsterm.verstreken. 
11103 kaf, kafstof, 2raanstof. 
11104 specerijenresten. 
1110? slib uit azijnaanmaak. 
11108 conservenindustrie-resten. 
11109 consumptie-ijs-fabricageresten. 
11110 melasse, melasse-resten. 
11111 deegresten. 
11112 suikerbietenpulp, suikerbietstaartjes. 
11113 slib uit suikerproduktie. 
11114 bladafval suikerbieten. 
11401 genotmiddelen, houdbaarheidsterm.verstreken. 
11402 tabakszand, gruis, steentjes, slib. 
11403 sigaretten, proefdraai en mislukte. 
11404 moutdraf, moutkiemen, moutstof. 
11405 hopdraf. 
11406 opschoon- en drijfgerst. 
1140? fruitspoeling. 
11408 graanspoeling. 
11409 aardappelspoeling. 
11410 sulfietspoeling. 
11411 droesem. 
11412 slib uit brouwerijen. 
11413 slib uit wijnbereiding. 
11414 slib uit stoken van alcohol. 
11415 draf. 
11416 koffiefabricage-resten. 
1141? theefabricage-resten. 
11418 cacaofabricage-resten. 
11419 gist en gistverwante resten. 
11420 tabaksrookcondensaat. 
11421 spoel- en waswater, organisch belast. 
11430 zoetwarenindustrie-afval, specifiek. 
11431 filterstof uit zoetwarenindustrie. 
11432 slib uit zoetwarenindustrie. 
11?01 veevoerafval 
11?02 overig afval uit diervoederindustrie. 

Bijlage 6 

12000 afval van planaardige en dierlijke vetprodukten. 
12101 koolzaadolieresten. 
12102 plantaardige olie, bedorven. 
12103 etherische alien 
12104 lecithine. 
12301 wassen, organische. 
12302 vetafval 
12303 trekmiddelenresten. 
12304 vetzuurresten. 
12501 vetafscheider-inhoud. 
12502 wei. 
12503 olie-, vet- en wasemulsies. 
12?02 slib uit voedingsindustrie. 
12?03 slib uit oliebereiding. 
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12?04 slib, centrifuge-. 
12901 bleekaarde. 
12902 bleekaarde, ontoliede. 
13000 afval uit veehouderij en slachtin2. 
13101 haar- en hoornafval. 
1310? veren 
14000 huid-en leerafval. 
14101 leerlijm. 
14102 huid, gescheurde en onbewerkte. 
14103 aelatinespalt 
14104 vachten en huiden. 
14401 slib (schraap-) van huiden. 
14402 slib, leerlooi-. 
14?01 chroomleerafval uit leerlooierijen. 
14?02 chroomleerafval uit verwerkingsbedrijven. 
14?03 vachten en niet-chroomgelooid leerafval. 
14?04 slib, leerpolijst- en leermeel. 
14?05 leerverwerkingsafval. 
14?06 pels- en leerbewerkingsafval, overig. 
1?000 houtafval. 
1?101 schors. 
1?102 schaaldelen en spaanders. 
1?103 zaagmeel en zaagspaanders. 
1?104 houtschuurstof en houtschuurslib. 
1?105 houtemballage. 
1?106 bouw- en sloophout. 
1?10? houtwol. 
1?109 houthekken uit cokesgaszuivering. 
1?110 houthekken met zwavelresten. 
1?111 dwarsliggers (bielzen). 
1?112 palen en masten. 
1?114 slib en stof uit spaanderplaatproduktie. 
1?115 zaagmeel/houtspaanders, met olie vervuild. 
1?116 zaagmeel, met oplosmiddel vervuild. 
1?11? zaagmeel, verontreinigd algemeen. 
1?118 houtemballage, houtafval met aangekl.verontr. 
1?119 pallets. 
1?120 kratten. 
1?121 overig houtafval diversen. 
1?201 houtafval, stukken. 
1?202 houtafval, krullen. 
1?203 houtafval, zaagmeel. 
1?204 overig houtafval uit zagerijen/schaverijen. 
1?401 multiplex. 
1?402 fineer. 
1?403 vezel- en spaanderplaat. 
1?404 meubelplaatfabrieksafval. 
1?405 parket- en hardhoutvloeren-afval. 
1?406 hardboard. 
1?40? zachtboard. 
1?408 overig houtafval houtverwerkende industrie. 
1?409 geconserveerd-houtafval (wolmanzout) 
1?410 geconserveerd-houtafval (creosoot). 
1?411 hardhout (tropisch hout). 
18000 cellulose-, papier- en kartonafval. 
18101 slib uit celstof-produktie. 
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18102 overig afval uit cellulosebereiding. 
18401 opwerkingsresten oud papier (kunststof etc.). 
18402 slib uit papierbereiding. 
18403 slib uit kunstzijdefabricage. 
18404 slib uit cellulosefabricage. 
18405 alkylcellulose-afval. 
18406 alkalicellulose-afval. 
18?01 papiersnij- en ponsafval. 
18?02 celstofdoeken, verontreinigd. 
18?03 fotopapier. 
18?04 papier, in was gedompeld. 
18?05 teerkarton (vilt) en bitumen-gedrenkt papier. 
18?06 papiercliche's, misdrukken. 
18?0? kraftkarton (emballage). 
18?08 verpakkingsmateriaal, verontreinigd. 
18?09 papierfilters, met olie doordrenkt. 
18?10 papierfilters, verontreinigd algemeen. 
18?11 papierafval, hoogwaardig (computerpapier) 
18?12 etikettenpulp. 
19000 overig afval van plantaardige of dierlijke herkomst. 
19901 slib, zetmeel- uit afscheiders. 
19902 slib uit gelatinefabrieken. 
19903 gelatine-ponsafval. 
19904 aardappelzetmeelproduktie-resten. 
19905 maiszetmeelproduktie-resten. 
19906 rijstzetmeelproduktie-resten. 
1990? slib uit darmsnarenproduktie. 
19908 loogresten uit zeepbereiding. 
19909 aftrek-ketelresten uit destructiebedrijven. 
19910 slib uit zeepziederijen. 
19911 darmafval. 
30000 afval van minerale oorsprong. 
31000 afval van minerale oorsprong (zonder metaalafval). 
31101 ijzersmelterij-, gieterijpuin. 
31102 5102-tegelbreuk uit ovens. 
31103 ovenafbraak uit metallurgische processen. 
31104 ovenafbraak uit niet-metallurgische processen. 
31105 afbraak van stoomketelinstallaties. 
31106 dolomiet. 
3110? chroommagnesiet. 
31109 ovenafbr.metall.proc.met prod.spec.bijmeng. 
31202 slakken, koepelsmeltoven-. 
31203 slakken uit non-ferro metaalsmelterijen. 
31204 loodschraapsel. 
31205 licht-metaal schraapsel, aluminiumhoudend. 
31206 licht-metaal schraapsel, magnesiumhoudend. 
3120? slakken uit smelt-elektrolyse. 
31208 ijzeroxyde, gesinterd. 
31209 slakken, ijzersilicaat-. 
31210 slakken, zink-. 
31211 slakken, zout- (aluminiumhoudend). 
31212 slakken, zout- (magnesiumhoudend). 
31213 as, tin-. 
31214 as, lood-. 
31215 stof, hoogovengas-. 
31216 filterstof, ijzerhoudend. 
3121? filterstof, non-ferro metaalhoudend. 
31218 slakken, elektro-oven. 
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31219 slakken, hoogoven-. 
31220 slakken, conversie-. 
31221 aluminiumsilicaten. 
31301 vliegas en stof algemeen. 
31302 vliegas-cokes. 
31303 as, rokerij-. 
31304 as, condensaatrook-. 
31305 as, bruinkool. 
31306 as, hout-. 
3130? slakken, ketel-. 
31308 slakken en as uit vuilverbr.installaties. 
31309 vliegas en stof uit vuilverbr.installaties. 
31310 slakken en as uit spec.afvalverbr.install. 
31311 vliegas en stof uit spec.afvalverbr.install. 
31401 gieterijvormzand, verouderd. 
31402 schoon zand, straalzand. 
31403 kalksteenzand. 
31405 glasvezelafval. 
3140? keramisch afval. 
31408 glasafval. 
31409 bouwpuin, bouw- en sloopafval. 
31410 wegenafval, opgebroken. 
31411 ontgraven materiaal. 
31412 asbestcementafval/-stof. 
31413 uitgewassen materiaal (kolen-, ertswinning). 
31414 vuurvaste klei ( 'chamotte') 
31415 vormleem. 
31416 mineraalvezelfafval, algemeen/gemengd. 
3141? koolafval voor absorptie, geactiveerde. 
31418 gesteentestof, polijststof. 
31419 fijnstof uit slakkensortering (wassen/zeven) 
31420 roetvulstofresten. 
31421 kolenstof. 
31422 roostgrond, verontreinigd (zwavelzuurprod.). 
31423 grand, verontreinigd met olie. 
31424 grand, verontreinigd algemeen. 
31425 vormzand. 
31426 kernzand. 
31428 olie-absorptiestoffen, gebruikte. 
31429 wegenasfalt, opgebroken. 
31430 mineraalvezelfafval, verontreinigd. 
31432 grafietafval, -stof en -slib. 
31433 glas-/keramisch afval met spec.bijmenging(en). 
31434 filter-/opzuigmassa's (kiezelgoer,voedingsind.) 
31435 filter-/opzuigmassa's (kiezelgoer,chem.ind.). 
31436 asbestafval 
3143? asbeststof. 
31438 gipsafval. 
31439 minerale resten uit schoorstenen. 
31440 zandstraalmiddelresten (verontreinigd). 
31441 bouwpuin, chemisch verontreinigd. 
31442 kiezelzuur en kwartsafval. 
31443 kiezelzuur/kwartsafval met prod.spec.bijmeng. 
31444 slijpmiddelen. 
31445 gipsafval met specifieke bijmengingen. 
31446 steenwolsubstraat (glastuinbouw). 
3144? steenwolafval. 
31448 glaswolafval. 
31601 slib uit betonaanmaak. 
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31602 slib, steenslijpsel-. 
31603 slib, Tilter- uit bleekaardeproduktie. 
31604 euspensies, klei-. 
31605 elib uit cementproduktie. 
31606 slib uit kalkzandsteenproduktie. 
3160? slib uit kant-en-klaar mortelproduktie. 
31608 slib, rood- en roodaarde (aluminiumindustrie). 
31610 slib, emaille- en emailleslijk. 
31611 alib, graTiet-. 
31612 slib, kalk-. 
31613 slib, gips-. 
31614 slib uit staalverwerking. 
31615 slib uit gieterijen. 
3161? slib uit glasslijperijen. 
31618 slib, carbid-. 
31619 slib, hoogovengas-. 
31620 slib, gips- met specifieke bijmenging(en). 
31621 slib, kalk- met specifieke bijmenging(en). 
31622 slib, magnesiumoxyde-. 
31623 slib, dicalciumfosfaat-. 
31624 slib, ijzeroxyde- uit reducties. 
31625 slib, grond-/zand- (bouw- en sloopafval). 
31626 slib uit non-ferro metallurgie. 
3162? slib, aluminiumoxyde-. 
31628 slib, metaalharder- (cyanidehoudend). 
31629 slib, metaalharder- (nitraat-/nitriethoudend) 
31631 slib, bariumsulfaat-. 
31632 slib, bariumsulfaat- (kwikzilverhoudend). 
31633 slib, glasslijpsel- met spec.bijmenging(en) 
31634 slib, carbonatie- (schuimaarde) 
31635 suikerbietenaarde. 
31636 slib, boor- (verontreinigd). 
3163? slib, fosfateer-. 
31638 slib, calciumsulfiet-. 
31639 slib uit neersl./oplosproc.met spec.bijmeng. 
31640 suspensies van vul- of scheidingsmiddelen. 
31641 slib, calciumfluoride-. 
35000 metaalafval 
35101 stof, ijzerhoudend. 
35102 ontstekings-/ontvrandingsresten. 
35103 schroot. 
35104 ijzer- en staalsnij,pons-,draai-, e.d. afval. 
35105 metaalemballage, -bussen/-vaten. 
35106 metaalemballage, -vaten met reststoffen. 
35110 staalgrit. 
35301 non-ferro snij-,pons-,draai-,boor-,schaafafv. 
35302 loodafval. 
35303 zinkafval, gehard. 
35304 aluminiumafval. 
35305 aluminiumfolie-afval. 
35306 elektrodenbew.afval {elektr.verv.middind.). 
3530? berollium spaanders. 
35308 magnesiumafval. 
35309 zinkafval. 
35311 zinkplaten (correctieplaten drukkerijen). 
35312 non-ferro metaalemballage. 
35313 vuursteen-afwrijfsel. 
35314 kabelafval. 
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315 non-Terror metaalschroot. 
35316 stof, loodhoudend. 
3531? stof, aluminiumhoudend. 
35318 stof, berilliumhoudend. 
35319 stof, magnesiumhoudend. 
35320 stof, zinkhoudend. 
35321 stof, non-Terra metaalhoudend. 
35322 accumulatoren, load- (accu's). 
35323 accumulatoren, nikkel-cadmium-(accu's) 
35324 batterijen, kwik-. 
35325 batterijen, droge-staaf-. 
35326 kwik, kwikhoudende resten. 
3532? non-ferro metaalemballage met reststoffen. 
35501 slib, zink-. 
35502 slib, metaalslijpsel-. 
35503 slib, lood-. 
35504 slib, tin-. 
35601 staalafval, licht gelegeerd. 
35602 staalafval, middelwaardig gelegeerd (RVS). 
35603 staalafval, hoogwaardig gelegeerd. 
35?01 edelmetaalafvallen (platina,goud,zilver}. 
35?02 edelmetaalafvallen, vermengd met ... 
39000 overig afval van minerale oorsprong. 
39902 slib, jarosit-. 
39903 steenzoutresten. 
39904 gasreinigingsaarde. 
39905 brandbluspoederresten. 
39906 slib, skorodiet-. 
3990? zwavel, resten met elementair. 
50000 afval van chemische conversies en synthese-produkten. 
51000 oxyden, hydroxyden en zouten. 
51101 galvanisch slib, cyanidehoudend. 
51102 galvanisch slib, chroom (6}houdend. 
51103 galvanisch slib, chroom (3}houdend. 
51104 galvanisch slib, koperhoudend. 
51105 galvanisch slib, zinkhoudend. 
51106 galvanisch slib, cadmiumhoudend. 
5110? galvanisch slib, nikkelhoudend. 
51108 galvanisch slib, kobalthoudend. 
51110 galvanisch slib, edelmetaalhoudend. 
51301 zinkoxyde. 
51302 zinkhydroxyde. 
51303 tinsteen. 
51304 bruinsteen, mangaanoxyde. 
51305 aluminiumoxyde. 
51306 chroom (3)oxyde. 
5130? koperoxyde. 
51308 aluminiumhydroxde. 
51309 ijzerhydroxyde. 
51502 zouten, houtbewerkings-. 
51503 natrium- en kaliumfosfaatafval. 
51504 impregneerzouten (afval van}. 
51505 leerbereidingschemicalien, looistoffen. 
5150? kunstmestresten. 
51508 kaliresten. 
51509 salmiak. 
51511 zoutbaden-afval. 
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51512 ammoniumbifluoride. 
51513 arseenkalk. 
51514 arseentrisulfide. 
51515 ketelsteen. 
51516 zout, bruineer-. 
5151? natriumsulfaat. 
51518 natriumbromide. 
51519 ijzerchloride ( 'ferrichloride'). 
51520 ijzersulfaat. 
51521 loodsulfaat. 
51523 natriumchloride. 
51524 loodzouten. 
51525 bariumzouten. 
51526 calciumchloride. 
5152? maanesiumchloride. 
51528 alkali- en aardalkalisulfide. 
51529 sulfide, zwaar-metaalhoudend. 
51530 koperchloride. 
51532 chloorkalk. 
51533 hardingszouten (cyanidehoudend). 
51534 hardingszouten (nitraat-/nitriethoudend). 
51535 vanadiumzout. 
51536 zouten, afval- (delfstoffenwinning) 
5153? koperzout(-en). 
51538 boraxresten. 
51539 aluminiumchloride. 
51540 ijzerchloride ( 'ferrochkloride'). 
52000 zuren, logen en geconcentreerde vloeistoffen 
52101 zuren, accu-. 
52102 zuren en mengsels van zuren en (zure) beitsen. 
52105 zuren, chroomzwavel-. 
52402 logen, mengsels van logen/(basische) beitsen. 
52403 ammoniakoplossing. 
52?01 uitloogstoffen, hypochloride-. 
52?0? fixeerbaden. 
52?08 uitloogstoffen, sulfiet-. 
52?10 leerlooierij-brij. 
52?11 baden, zwavelhoudend. 
52?12 geconcentreerde oplossingen, chroom(6) houdend. 
52?13 geconcentreerde oplossingen, cyanidehoudend. 
52?14 was- en spoelwater, cyanidehoudend. 
52?15 bleekbaden. 
52?16 geconcentreerde oplossingen, metaalzoutenh. 
52?1? halfconcentraten, chroom(6) houdend). 
52?18 halfconcentraten, cyanidehoudend. 
52?19 halfconcentraten, metaalzoutenhoudend. 
52?20 was- en spoelwater, metaalzoutenhoudend. 
52?21 koperchloride-oplossingen. 
52?22 ijzerchloride-oplossingen. 
52?23 ontwikkelbaden. 
52?24 koelmiddelenoplossingen. 
52?25 geconcentreerde oplossingen, overige. 
52?26 aluminiumbeitsen. 
53000 afval van gewasbeschermings- en ongedierte-bestr.midd. 
53301 lichaamsverzorgingsmidd.houdbaarh.overschr. 
53302 lichaamsverzorgingsmiddelen, prod.afval. 
53502 farmaceutische artikelen, produktie-afval, medicijnen 
53503 resten medicinale kruiden. 
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53504 draf van medicinale kruiden. 
53505 schimmelmycelia. 
53506 proteine-afval (farmaceutische industrie). 
54000 afval van minerale olieprod. uit de aardolieverwerkina 
54101 olie-afval (zuur). 
54102 olie, afgewerkte. 
54104 benzine, verontreinigd. 
54106 trafo-olie zonder PCB's en PCT's. 
5410? trafo-olie met PCB's en PCT's. 
54108 stookolie, verontreinigd. 
54109 boor-, enij- en slijpolie. 
54201 destillatieresten uit petrochemie. 
54202 vetafval (niet-dierlijk). 
54203 schoonmaakresten, washoudend. 
54204 vetzuurresten. 
54205 stearinepek. 
54206 metaalzepen. 
5420? wasafval. 
54208 vetzuurderivaten. 
54401 koel- en smeermiddelen, synthetische. 
54402 emulsies, boor-/slijpolie- en -mengsels. 
54404 hoonolie (metaaloppervlaktebewerking). 
54405 compressorcondensaat. 
54406 emulsies, was-. 
5440? emulsies, bitumen-. 
54?01 zandvangresten. 
54?02 olie- en benzine-afscheiderinhoud. 
54?03 slib uit oliescheidingsinrichting. 
54?04 slib uit tank- en vatenreiniging. 
54?05 puimsteen, olie(mengsel)houdend. 
54?06 slib, paraffine-. 
54?0? slib, oxydatie- (petroleum en grafiet) 
54?08 slib, hoon- (metaalopp.bewerking). 
54?09 slib, lep- (metaaloppervlaktebewerking) 
54?10 slib, slijp- (oliehoudend). 
54801 bleekaarde, minerale olie houdend. 
54802 hars en teer, zuurhoudend. 
54803 slib uit raffinage van minerale olie. 
54805 zwavel, ruwe. 
54806 zuurharsraffinageresten. 
5480? afvalzuren, minerale olie houdend. 
54903 slib, fenolhoudend. 
54904 6lib, mercapteenhoudend. 
54905 antraceenresten. 
54906 naftaleen(houdende) resten. 
5490? fenol(houdende) resten. 
54908 pellets uit olievergassing. 
54909 elib natte stofafv.cokesovens/gasbedrijven. 
54910 pekafval. 
54911 bitumencokes. 
54912 bitumenafval, asfaltafval. 
54913 teerresten. 
54914 briketpek. 
54915 distillatieresten uit teerolieprodukten. 
54916 steenkoolteerresten. 
5491? afdichtmat. en bodemnesch.afval (bitumenfolie) 
54918 fenolwater. 
54919 petroleumcokes. 
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54920 slib uit glycerinereiniging. 
54922 kool-olie-mengsels. 
54923 slib, cyanidehoudend. 
54924 slib, overig (ookesovens/gasbedrijven). 
54925 slib, overig (petrochemie). 
55000 organische oplosmidd. verf-, lak-, kleef-, 
55201 ethyleenchloride. 
55202 chloorbenzeen. 
55203 chloroform. 
SS204 dichloorfenol. 
55205 koelmiddelen, fluorwaterstof-. 
55206 methyleenchloride. 
5520? monochloorfenol. 
55208 paraffine, met chloor verontreinigd. 
55209 perchloorethyleen ('per'). 
55210 weekmakers (t.b.v. PVC). 
SS211 tetrachloorkoolstof ('tetra'). 
55213 trichloorethyleen. 
55214 koudreiniger, halogeenhoudend. 
55215 trichloorethaan. 
55216 dichloorethaan. 
55220 oplosmiddelenmengsels, halogeenhoudend. 
55221 weekmaker, halogeenhoudend. 
55222 fenolen, gechloreerde (overige). 
55301 aceton. 
55302 ethylacetaat. 
55303 ethyleenglycol. 
55304 ethylglycol. 
55305 ethylfenol. 
55306 benzeen. 
8530? butylacetaat. 
55308 cyclohexanon. 
55309 dekahydronaftaline ( 'dekaline'). 
55310 diethylether. 
55311 dimenthylformamide. 
55312 dimethylsulfide. 
55313 dimethylsulfoxyde. 
55314 dioxaan. 
55315 methanol. 
55316 methylacetaat. 
5531? methylethylketon. 
55318 methylisobutylketon. 
55319 methylfenol. 
55320 pyridine. 
55321 zwavelkoolstof. 
55322 tetrahydrofuraan. 
55323 tetrahydronaftaline ( 'tetraline'). 
55324 terpentine-olie. 
55325 tolueen. 
5532? xyleen. 
55351 ethanol. 
55352 amines, alifatische. 
55353 amines, aromatische. 
55354 butanol. 
55355 glycerine. 
55356 glycolether (polyglycolether). 
5535? koudreiniger, halogeenvrij. 
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55358 kresol. 
55359 netroverdunnin2en. 
55360 petroleum. 
55361 polyetheralcohol. 
55362 propanol. 
553?0 oplosmiddelenmen2sels, halo2eenvrij. 
553?1 koelmiddelenm, halo2eenvrij. 
553?2 weekmaker, halo2eenvrij.roine, test-benzine. 
55401 slibben, oplosmiddelenhoudend (halo2eenhoudend). 
55402 slibben, oplosmiddelhoudend (halo2eenvrij). 
55501 lakbedrijfsafvallen, uitgehard. 
55502 lak- en verfstoffen, oude. 
55503 slib, lak- en kleur-. 
5550? kleurstoffen. 
55508 verfprodukten. 
55509 drukresten, kleurstofhoudend. 
55901 lijm-/kleefmiddelenafval, uitgehard. 
55902 kit- en spatelafval. 
55903 harsresten (niet-uit2ehard). 
55904 harsolie. 
5?000 kunststof- en rubberafval. 
5?101 fenol- en melamineharsafval. 
5?102 polyesterafval. 
5?103 gietharsafval. 
5?104 met hars geimpre2neerde afvallen. 
5?105 folie-aanval (verpakkin2en, krimpfolie). 
5?106 polyetheenafval (PE), gemengd. 
5?10? afval uitgeharde vormmassa's (duroplastafval). 
5?108 polystyreen (PS). 
5?109 vezelfafval, gevulkaniseerd. 
5?110 polyurethaanafval (PU). 
5?111 polyamid(n)-afval (PA). 
5?112 schuimafval, uitgehard. 
5?113 kunstdarmafval. 
5?115 film- en ~elluloidafval. 
5?116 polyvinylchloride-afval (PVC) 
5?11? kunstglasafval. 
5?118 kunststof emballage. 
5?120 polyvinylacetaat (PVAC). 
5?121 polyvinylalcohol (PVAL). 
5?122 polyvinylacetal. 
5?123 epoxyhars(en). 
5?124 ionenuitwisselingshars(en). 
5?126 kunststofafval, fluorhoudend. 
5?128 polyolefine-afval, al2emeen. 
5?129 polypropeen (PP). 
5?130 polymethyl methacrylaat (PMMA). 
5?131 acrylonitril butadieen styreen terpolym.(ABS). 
5?132 acrylaatrubber (ACS). 
5?133 polyether urethaan rubber (AE). 
5?134 polyester urethaan rubber (AU). 
5?135 butodieenrubber (BR). 
5?136 celluloseacetaat (CA). 
5?13? celluloseacetaat butyraat (CAB). 
5?138 celluloseacetaat propionaat (CAP). 
5?139 fluorrubber (CFM). 
5?140 neopreen, chloropreenrubber (CR). 
5?141 2echloorsulfoneerd polyetheen (CSM). 
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5?142 etheen propeen dieen terpolymeer (EPOM). 
5?143 etheen vinylacetaat copolymeer (EVA). 
5?144 polyetheen, hoae dichtheid (HOPE). 
5?145 butylrubber, isopreen isobuteen copol.(IIR). 
5?146 ieopreenrubber CIR). 
5?14? polyetheen, midden dichtheid (MOPE). 
5?148 polyetheen, laae dichtheid (LOPE). 
5?149 polyetheen, lineair low density (LLOPE). 
5?150 siliconrubber(s) (SI). 
5?151 nitrilrubber (NBA). 
5?152 natuurrubber (NA). 
5?153 polyamide(n) ,nylon(s)(PA-x)(PA-xy). 
5?154 polybutenen (PB)(PBT)(PBTP). 
5?155 polycarbonaat (PC). 
5?156 polyetheentereftalaat (PET)(PETP) 
5?15? polyisobuteen PIB). 
5?158 polyoxymethyleen, polyacetaat, polyform (POM). 
5?159 polypropeen, aechloreerd (PPC). 
5?160 teflon, polytetrafluoretheen (PTFE). 
5?161 styreen acronitil copolymeer (SAN). 
5?162 styreen butadieen rubber (SBA). 
5?163 thermoplastisch rubber. 
5?164 polyetheen, ultra hoog mol.aewicht (UHMPE). 
5?165 polyvinylfluoride (PVF). 
5?166 methylsiliconrubber(s)(MQ)(MxQ). 
5?201 weekmaker, PCB- en PCT-houdend. 
5?202 fabricageresten kunststofvoorb./-verwerking. 
5?301 slib, kunststof-, oplosmiddelvrij. 
5?303 kunststof-dispersies. 
5?304 kunststof-emulsies. 
5?305 slib, kunststof- oplosmiddelh. (halogeenh.). 
5?306 slib, kunststof- oplosmiddelh.(haloaeenvrij). 
5?401 kunststof emballage, met reststoffen. 
5?402 kunststoffolie, verontreinigd. 
5?403 kunststof kratten. 
5?404 afdichtingsrubbers, gebruikte. 
5?405 verpakkingsfolie, verontreinigd. 
5?406 ionenuitwisselinashars met spec.bijmengingen. 
5?501 rubberafval (elastisch). 
5?502 oude binnenbanden en snippers daarvan. 
5?503 rubber-asbest afval. 
5?504 rubber-metaal afval. 
5?505 latexschuimafval. 
5?506 rubbermeel. 
57507 rubbergronuloot. 
5?510 oude binnenbanden. 
5?511 oude binnenbanden, versneden. 
5?512 polyurethaanrubber. 
5??01 latex, verouderd. 
5??02 latexslib. 
5??03 latex, emulsies. 
5??04 caoutchouc oplossing (rubber-elastiek). 
5?705 slib, rubber- oplosmiddelvrij. 
5?801 glasvezel-versterkte kunststoffen. 
5?802 asbestvezel-versterkte kunstetoffen. 
5?803 koolstofvezel-versterkte kunststoffen. 
5?804 metaalvezel-versterkte kunststoffen. 
5?805 polyestervezel-versterkte kunstetoffen. 
57806 vezelversterkte kunststoffen, overiae. 
58000 textielafval van natuurlijke en kunstvezelprodukten. 
58101 polyamidevezelafval. 
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58102 polyestervezelafval. 
58103 polyacrylvezelafval. 
58104 cellulosevezelfafval. 
58105 wolafval. 
58106 plantenvezelafval. 
5810? textiele afvallen uit breierij en confectie. 
58108 oude kleren en lompen. 
58109 poetswol en -vodden. 
58110 poetsdoeken. 
58111 filterdoeken. 
58112 polijstwol. 
58113 polijstvilt. 
58114 slib uit doek-/lakenfabricage. 
58115 slib uit textielververij. 
58116 slib uit textielafwerking (impregneren) 
5811? elib uit wolwasserijen. 
58118 slib, wasserij-. 
58119 filterdoeken/zakken met chem.verontreiniging. 
58120 textiele verpakkingsmaterialen, verontreinigd. 
58121 synthetische vezels, overige. 
58122 stof- en weefselresten uit meubelindustrie. 
58131 synthetische vezels, gemengd. 
58132 natuurlijke vezels, gemengd. 
58133 textielvezels, gemengd. 
58134 katoenafval. 
58135 linnenafval. 
58136 natuurzijde-afval. 
59000 overig afval van chem.conversies en synth.produkten. 
59101 vuurwerkafval. 
59102 springstof- en munitie-afval. 
59103 meervoudig genitreerde organische stoffen. 
59301 zuivere chemicalien. 
59302 laboratorium-chemicalien-resten. 
59401 wasmiddelenfabricageresten. 
59402 oppervlaktesp.verlagende stoffen, vloeibaar. 
59403 oppervlaktesp.verlagende stoffen, vast. 
59404 sulfaatzepen, sulfonzuren. 
59504 contactkatalysatormassa's. 
5950? katalysatoren. 
59601 shredderresten. 
59602 filterstof uit shredders. 
59?01 destillatieresten zonder opl.midd.of -zouten. 
59?02 destillatieresten met halogeenh.oplosmidd. 
59?03 destillatieresten met halogeenvr.oplosmidd. 
59?04 destillatieresten, zouthoudend. 
59801 gassen in patronen. 
59802 aassen in stalen drukhouders. 
59901 PCB's en PCT's. 
59902 spraybussen (gevulde). 
?0000 radioactief afval (uitgesloten van deelname). 
90000 afval uit bewoonde geb.(incl.daarmee te vergel.bedr.afv.) 
91000 vast afval uit bewoonde gebieden. 
91101 huisvuil gemengd. 
91102 textielafval, gescheiden. 
91103 papierafval, gescheiden. 
91104 glasafval, gescheiden. 
91105 organisch afval, gescheiden. 
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91110 keuken-/kantine-aTval bedr./instellinaen. 
91111 keukenaTval horeca. 
91201 kantooraTval. 
91202 winkelaTval. 
91203 marktaTval. 
91301 spec.aTv.verzorgende inst.(excl.ziekenh.afval) 
91401 aroT huisaTval. 
91501 veeavuil van bedrijven. 
91502 veegvuil van straten. 
91?01 tuinaTval huishoudens. 
91?02 aTval openb.voorz.(park-/plantsoenafval). 
94000 afval uit drinkwaterbereidina, afvalw.zuiv.en 
94101 slib, sedimentatie-. 
94102 slib uit waterontharding. 
94103 slib uit ijzerneerslag. 
94104 slib uit mangaanneerslag. 
94105 slib uit ketelwaterzuiverings/-reiniging. 
94301 slib, onbehandeld uit mech.waterzuivering. 
94302 slib, uitgegist uit mech.waterzuivering. 
94303 slib, faecalienhoudend. 
94501 slib, onbehandeld uit mech.-biol. waterzuiv. 
94502 slib, uitgegist uit mech.-biol.waterzuiv. 
94503 slib, gemineraliseerd. 
94504 zandvangresten. 
94601 slib, onbehandeld mech.-biol.-chem.waterzuiv. 
94602 slib, uitgegist mech.-biol.-chem.waterzuiv. 
94603 slib uit fosfaatneerslag. 
94?01 hark- en roostergoed (drijfafval). 
94?02 resten afv.w.buizen,riolen (putmodder,bagger) 
94?04 zandvangresten (bezinksel) ,putmodder,bagger 
94901 slib uit schonen van sloten etc. 
94902 visvijverdrijfafval, maai- en roostergoed. 
95000 vloeibaar afval uit bewoonde gebieden. 
95101 faecalien uit beerputten. 
95301 percolaat uit huisvuilstorten. 
95302 percolaat uit specifieke afvalopslag/bewaarpl. 
9?000 ziekenhuisafval. 
99000 overig afval uit bewoonde gebieden. 
99101 land- en bosbouw-afval. 
99102 veenslib en geneeskrachtige aarde. 

?30 records selected. 
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STANDAARDBEDRIJFSINDELING (hoofdcategorien} 

Bedrijfstakken 

0 Landbouw en visserij 

1 De 1 fs toffenwinning 

2/3 Industrie 

4 Openbare nutsbedrijven 

5 Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 

6 Handel, hotel- en restaurantwezen, repar~tiebedrijven voor ge
bruiksgoederen 

7 Transport-, opslag- en kommunikatiebedrijven 

8 Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 

9 Overige dienstverlening 

Bedrijfsklassen 

0 Landbouw en visserij 

01 Land- en tuinbouw 
02 Bosbouw 
03 Visserij 

1 Del fstoffenwinning 

11 Kolenmijnbouw 
12 Aardolie- en aardgaswinning en exploratie 
19 Overige delfstoffenwinning 

2/3 lndustrie 

20/21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielindustrie ,, 
Kledingindustrie 
Leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie (exkl. kleding) 
Hout- en meubelindustrie (exkl. metalen meubelen) 
Papier- en papierwarenindustrie 
Grafische industrie, uitgeverijen 
AardoJieindustrie 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie 
Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 
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Bijlage 7 vervolg 
Basis metaalindustrie 33 

34 Metaalproduktenindustrie (exkl. machines en transportmidde-
len) 
Machine-industrie 35 

36 
37 
38 
39 

Elektrotechnische industrie 
Transportmiddelenindustrie 
Instrumenten- en optische industrie 
Overige industrie 

4 Openbare nutsbedrijven 

40 Openbare nutsbedrijven 

5 Bouwnijverheid en installatiebedrijven 

51 Bouwnijverheid 
52 Bouwinstallatiebedrijven 

6 Handel, hotel- en restaurantwezen, reparatiebedrijven voor ge
bruiksgoederen 

Groothandel 61/62 
63/64 
65/66 
67 
68 

Tussenpersonen in de handel 
Detailhandel 
Hotels, restaurants, cafe's e.d. 
Reperatiebedrijven voor gebruiksgoederen 

7 Transport-, opslag- en kommunikatiebedrijven 

71 Spoorwegen 
72 ~egvervoer 

73 Zeevaart 
74 Binnenvaart 
75 Luchtvaart 
76 Hulpbedrijven van het vervoer 
77 Kommunikatiebedrijven 

8 Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 

81 Bankwezen 
82 Verzekeringswezen 
83 Exploitatie van de handel in onroerende goederen e.d. 
84 Zakelijke dienstverlening 
85 Verhuur van machines e.a. roerende goederen 

9 Overige dienstverlening 

90 Openbaar bestuur, defensie en wettelijke sociale verzekering 
91 Religieuze organisaties e.d. 
92 Onderwijs 
93 Gezondheids- en veterinaire diensten 
94 Maatschappelijke dienstverlening 
95 Sociaal-kulturele instellingen 
95 Sport en rekreatie 
97 Bedrijfs- en werknemersorganisaties, researchinstellingen, 

overige sociale organisaties 
98 Overige dienstverlenende bedrijven 
99 Partikuliere huishoudens met personeel in loondienst 
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