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Samenvatting
In samenwerking tussen overheid (LNV en WVC) en agrarisch bedrijfsleven wordt een Kwaliteitsprogramma Agrarisch Produkten opgezet. Dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan de
bewaking en beheersing van residuen in de agrarische produktieketen. De kern van het programma
wordt gevormd door de monitoringprogramma's die op residu-gebied worden uitgevoerd door
overheid en bedrijfsleven. De faciliteiten ten behoeve van een centrale gegevensverzameling en
-verwerking worden gerealiseerd en ter beschikking gesteld door het Ministerie van LNV, dat tevens
de programmacoordinatie verzorgt. Voor het ontwerpen van een systeem voor de gegevensverwerking werd In opdracht van de directeur VKA, een projektteam ingesteld, bestaande uit medewerkers
van LNVNKA en LNV/RIKILT. De methodische begeleiding werd verzorgd door O&E.
Tijdens de informatie-analyse werd overlegd met de begeleidingsgroep COBA en de (potentiële)
KAP-participanten. Tevens werden bestaande systemen, m.n. COBA in de beschouwing betrokken.
Het projekt werd in 3 fases uitgevoerd:
1. Schets totale informatiemodel KAP
2. Nadere uitwerking Kennisverwerving in relatie tot de Registratie residutoestand
3. Informatie-analyse voor de Registratie residutoestand
Informatiemodel KAP-totaal
Op basis van een globale analyse zijn de informatiegebieden van het KAP in kaart gebracht. Hierbij
is uitgegaan van een benadering van aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden waarvan wordt
verondersteld dat ze zo belangrijk zijn, dat ze beheersmatig aandacht dienen te krijgen. Dit Is
gebeurd via een categorie-indeling in produkten, hulpmiddelen en omgevingsfaktoren. Voor
KAP-totaal kunnen de volgende hoofdactiviteiten worden onderscheiden:
1. Kennismakelaardij
2. Registratie residutoestand
3. Kennisverwerving
4. Organisatie overlegfora
5. Relatiebeheer
6. Materiaal beheer
7. Financieel beheer
8. Personeelsbeheer
Afbakening informatie-gebied
De informatie-analyse is vervolgens gericht op het informatiegebied 'registratie residutoestand'.
Hierin zijn twee deelgebieden te onderscheiden:
- verwerking van monitoring-gegevens
- residu-kennis.
Besloten is de informatie-analyse te richten op het deelgebied 'verwerking van monitoringgegevens'.
Hierop wordt verderop in deze samenvatting ingegaan. Het tweede deelgebied heeft betrekking op
de kennis die nodig is om de verzamelde monitoring-gegevens te interpreteren. Het gaat hierbij om
kennis aangaande:
- toelating van bestrijdingsmiddelen (Bureau Bestrijdingsmiddelen)
- toelating van diergeneesmiddelen (Bureau Registratie Diergeneesmiddelen)
- geldende residu-toleranties
- voedselconsumptie (VCP)

- aanwezigheid van contaminanten in het milieu (RIVM, RIZA)
Met betrekking tot gegevens aangaande de toelating van bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen dient opgemerkt te worden dat het alléén gaat om de registratie met betrekking tot de toelating
en niet om de toxicologische evaluatie die ten grondslag ligt aan de toelating.
Gegevens omtrent de nationaal geldende residutoleranties zullen in geautomatiseerde vorm in het
KAP-bestand moeten worden opgenomen, omdat een voortdurende en snelle toetsing aan deze
waarden mogelijk moet zijn. Het al dan niet verwerken van internationale normen is een punt van
nadere bespreking met de participanten. Voor de overige genoemde aspekten is opneming in het
KAP-systeem niet aan de orde. Hierbij is het zaak een situatie te realiseren, waarin snel toegang tot
deze informatie kan worden verkregen. Deze informatie is veelal opgeslagen in databestanden
elders. Voorgesteld wordt om in een vervolg-projekt hier een gedetailleerde uitwerking aan te geven.
Informatie-analyse gegevensverwerking
De informatie-analyse m.b.t. de verwerking van monitoringgegevens begon met een gedetailleerde
uitwerking van activiteiten en gegevens en de interactie daartussen. Uitgangspunt was dat centrale
gegevensverzameling en -verwerking aan de volgende eisen dient te voldoen:
- snel overzicht van de residutoestand
- trendmatige ontwikkelingen in residu-concentraties, op basis van statistisch
verantwoorde trendanalyse
- dwarsverbanden in de agrarische keten kunnen leggen
- relaties tussen verschillende weefsels in een dier (b.v. nier/lever)
- snelle toetsing aan geldende residu-toleranties
- relaties tussen verschillende contaminanten
- regionale verdeling van m.n. milieucontaminanten
-zeer goede grafische presentatie mogelijkheden, mede op P.R. gericht
De in dit informatiegebied onderscheiden activiteiten zijn in 4 hoofdcategorieën verdeeld:
- plannen van verwerking, beheer en verstrekking van gegevens
- inwinnen van relevante meetgegevens en de verwerking ervan in het KAP-databestand
- beheren van het KAP-databestand
- verstrekken van informatie en overzichten van meetgegevens, waarmee de kwaliteit van agrarische
produkten inzichtelijk wordt gemaakt
De te verzamelen gegevens zijn in het rapport tot op detail-niveau (incl. entiteiten en attributen)
gedefinieerd. De gegevens hebben betrekking op het monitoringresultaat, het onderzochte produkt,
lokatie, analysemethode, gegevensleverancier, nationale resldutoleranties, etc. De samenhang
tussen activiteiten en gegevens is uitgewerkt in een CRUD-matrix (figuur 2). Het op deze wijze
samengestelde informatiemodel is voor het te automatiseren gedeelte weergegeven in figuur 1.
Op basis van de informatie-analyse en een analyse van COBA is een Technisch rapport samengesteld, dat als basis dient voor de bouw van de KAP-databank. Bij het systeemontwerp zal rekening
gehouden worden met de volgende punten:
- verwerking residutoleranties
- logisch samenhang tabellenstructuur
- on-line toepassing van grafische pakketten
- opstellen validatiecriteria voor ingevoerde meetgegevens (controle uitschieters)
- ontwikkeling systeem waarmee standaard aanvragen op geautomatiseerde wijze afgehandeld kan
worden
- regeling toegangsregistratie

Belangrijk knelpunt van het huidige COSA-systeem is de lange respons-tijd. Om een snelle en
adequate beantwoording van vragen mogelijk te maken, is oplossing van dit probleem noodzakelijk.
Dit betekent o.a. een investering in hardware. Op basis van een analyse van de aard en de omvang
van de te verzamelen gegevens is geconcludeerd, dat met een geheugencapaciteit van ca. 500 Mb
de komende jaren kan worden volstaan. KAP en COBA blijven in principe twee gescheiden
databestanden. Uitwisseling van gegevens is slechts met toestemming van de KAP-participanten
mogelijk.
Benutting van de LMRV-infrastructuur in het KAP is vooralsnog niet aan de orde. Besluitvorming over
de modernisering van het LMRV kan dan ook separaat genomen worden.
Financiele aspekten
Om de beoogde doelstellingen te realiseren binnen de geformuleerde randvoorwaarden {o.a.
responssnelheid, geheugencapaciteit, mogelijkheid tot aansluiting voor participanten niet blokkeren,
e.d.) wordt het volgende aan investeringen voorgesteld:

* technische infrastructuur

VAX.-4000
randapparatuur
syteemsoftware

fl. 250.000
fl. 10.000
fl. 25.000

* kosten systeemontwerp

monitoringregistratie
toegangsregistratie
registratie validatiecriteria
aanvraagafhandeling
standaardpresentaties

fl. 150.000
fl. 50.000
fl. 100.000

geografische systemen

fl. 10.000

* opleidingen

* conversie COBA naar KAP
* beheerskosten

fl. 15.000
RIKILT-budget

totaal

fl. 610.000

Personele aspekten
Voor een wetenschappelijk verantwoorde interpretatie van meetwaarden en statistische onderbouwing van monitoringstrategieën wordt voorgesteld een formatieplaats toe te voegen aan de huidige
formatie van de COBA-unit bij het RIKILT. Tevens zal deze unit een rol vervullen met betrekking tot
het opstellen van onderzoekvoorstellen die in relatie staan tot de Registratie residutoestand .
Aceordering van deze onderzoekvoorstellen vindt plaats binnen de kaders van de LAC.
Tevens wordt voorgesteld een computer-technisch medewerker aan te stellen voor het systeem-beheer, ontwerpen en onderhouden van conversieprogramma's, ontwerpen en beheren van het
codesysteem e.d. Bekeken moet worden of dit ook op termijn een full time functie moet blijven.
Beide medewerkers spelen tevens een belangrijke rol bij de uitvoering van de vervolg-projecten .

Vervolg-traject
De realisatie van de computerstructuur waarmee de informatie wordt opgeslagen en gepresenteerd
wordt in vervolgprojecten geregeld. Dit betreft:
Projekt 1: Inventarisatie gehanteerde coderingen en ontwerp code-systeem
Projekt 2: Systeemontwerp en realisatie op basis van de in het Technisch rapport aang egeven
informatie
Projekt 3: Systeemontwerp aanvraagafhandeling
Projekt 4: Ontwerp standaardpresentaties
Projekt 5: Formulering validatie-criteria voor in te voeren gegevens
Projekt 6: Inventariseren residu-kennis gebieden en realisatie snelle toegang tot deze informatie
Bij een voortvarende aanpak zou de basis van het KAP-datasysteem begin 1992 gerealiseerd
kunnen zijn, zodat conform de planning in het tweede kwartaal van 1992 begonnen kan worden met
de centrale gegevensverzameling.
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Entiteitentype relatie diagram, de gegevens die opgenomen worden in de KAPdatabank
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CRUD-matrix, de samenhang tussen activiteiten en gegevens

APPENDIX

Appendix A:

Residu-kennis, enkele toepassingsgebieden

1 Inleiding
Op initiatief van het Ministerie van LNV is besloten tot het opzetten van een Kwaliteitsprogramma
Agrarische Produkten (KAP). Het KAP is een samenwerkingsverband tussen overheid (LNV, WVC) en
het agrarisch bedrijfsleven. Het KAP heeft betrekking op residu-monitoringprogramma's die in de
agrarische produktieketen worden uitgevoerd door overheid en bedrijfsleven. De hoofddoelstelling
van het KAP is het leveren van een bijdrage aan de bewaking en vooral beheersing van de
veiligheid van agrarische produkten en voedingsmiddelen. Tevens wordt beoogd doelgroepen zoals
afnemers en consumenten een beter inzicht te geven in de veiligheid en kwaliteit van Nederlandse
agrarische produkten. Verwacht wordt, dat het KAP kan bijdragen aan een toenemend vertrouwen
van deze doelgroepen in de veiligheid van produkten en in de zorg die overheid en bedrijfsleven
hieraan besteden. Rekening moet worden gehouden met het feit dat in relatie tot residu-bewaking
ook probleem-gericht survey-onderzoek een belangrijke rol speelt. Dit valt vooralsnog buiten het
KAP. Het databestand dient echter wel zo te worden opgezet, dat, indien gewenst, in de toekomst
eventueel ook survey-gegevens kunnen worden verwerkt.
De opzet van het KAP is uitgebreid beschreven in een nota Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten(1). In oktober 1990 is door de bewindslieden van LNV besloten het KAP overeenkomstig de in
deze nota aangegeven hoofdlijnen op te zetten in overleg met WVC en het agrarisch bedrijfsleven
(2}.
De kern van het KAP wordt gevormd door de centrale verzameling en bewerking van monitoring-gegevens. Via een centrale gegevensverwerking wordt een meer volledig overzicht verkregen van
lopende programma's en de via deze programma's gegenereerde gegevens. Het wordt beter
mogelijk leemtes te signaleren en sector-overschrijdende problemen op te sporen. De verzamelde
gegevens worden bewerkt tot een jaarverslag en kunnen worden benut voor beleidsondersteuning.
Tevens vormen de gegevens een 'kwaliteits-spiegel' voor KAP-participanten en kunnen ze dienen
voor informatievoorziening van afnemers en consumenten. Ten behoeve van de organisatie van de
gegevensverwerking werd besloten tot het opstellen van een beleidsplan.

2 Verantwoording
2.1 Algemene opzet KAP
Eind 1989 werd binnen het Ministerie van LNV door de Coordinatiecommissie Kwaliteitsaangelegenheden (COKA) positief geadviseerd aangaande de mogelijke opzet van een Kwaliteitsprogramma
Agrarische Produkten (toen nog Landelijk Meetnet Agrarische Produkten geheten). De eerste ideeën
over het programma werden uitgebreid besproken met het agrarisch bedrijfsleven en het Ministerie
van WVC. De reacties waren dermate positief dat besloten werd de basisgedachte verder uit te
werken. Hierna volgde een tweede gespreksronde met de diverse organisaties. Het intensieve
overleg heeft uiteindelijk uitgemond in de beleidsnota "Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten"(1 ). De in deze nota beschreven opzet werd in hoofdlijnen door het agrarische bedrijfsleven en
het Ministerie van WVC onderschreven. Er was een brede principe-bereidheid tot participatie in het
KAP. Hieraan worden wel een aantal randvoorwaarden verbonden. Deze worden vastgelegd in af te
sluiten convenant-achtige overeenkomsten. Mede op basis van de positieve gesprekken met de
potentiële deelnemers hebben de bewindslieden in oktober 1990 ingestemd met de opzet van het

KAP overeenkomstig de in de beleidsnota aangegeven hoofdlijnen.
Door de verschillende organisaties worden wel enkele voorwaarden gesteld aangaande participatie.
Besloten is afspraken dienaangaande de aard en omvang van de monitoring-gegevens en het
moment waarop deze in het kader van het KAP benut kunnen worden. Deze overeenkomsten zijn
dan ook van belang voor de gegevensverwerking. Een eerste concept voor zo'n overeenkomst is
opgenomen in bijlage 6 van het Technisch rapport.

2.2 Doelstelling gegevensverwerking
Doelstelling: het registreren van gegevens over de residu-toestand in agrarische produkten, voor
zover deze voortvloeien uit monitoringprogramma's en het verstrekken van deze gegevens waarmee
de veiligheid van agrarische produkten op overzichtelijke wijze gepresenteerd wordt.
Realisatie van deze doelstelling betekent de oplevering van een systeem waarmee op snelle wijze
een continu beeld verkregen wordt van de aanwezigheid van relevante monitoring-gegevens. Een
overzichtelijke presentatie is gezien de belangrijke PA-functie een eerste voorwaarde in deze. Dit zal
gerealiseerd worden door presentatie in de vorm van o.a.:
trendgrafieken (b.v. nitraatgehalten in sla)
tabeloverzichten en grafische presentatie m.b.t. het aantal normoverschrijdingen (b.v. aantal
gewassen waarin de norm voor bestrijdingsmiddelen wordt overschreden)
spreiding residuniveau's door middel van weergave gemiddelden, medianen, 90%-waarde etc
in de vorm van tabellen of Box-Whisker-diagrammen (b.v. bij welke produkten geven de 90%waarde een probleem voor de export)
regionale spreiding (ontwikkeling van software waarmee residu-niveaus afgebeeld kunnen
worden tegen de achtergrond van landkaarten)
relaties tussen contaminatieniveaus in verschillende weefsels van hetzelfde dier(b.v. relatie
tussen cadmiumgehalten in nieren en levers)
dwarsverbanden in de agrarische keten (b.v. het gehalte van contaminanten in veevoeder en
melk}
De te ontwikkelen presentatievormen zullen ingezet worden voor de rapportage van de residutoestand in LAG-jaarverslagen. Tevens zal het systeem de basis vormen voor:
- uniforme rapportage monitoringresultaten aan de E.E.G.
- onderzoek in samenwerking met andere instellingen naar mogelijke relaties tussen het voorkomen
van contaminanten in agrarische produkten en milieuverontreiniging, consumptiepatronen etc.
Binnen het onderhavige projekt wordt aangegeven welke informatie verzameld dient te worden voor
beantwoording van bovenstaande vragen en de wijze waarop deze gegevens computertechnisch
vastgelegd moeten worden. Bovengenoemde presentatievormen worden in de ontwerpfase nader
uitgewerkt (zie hoofdstuk 6} .
De KAP-organisatie beoogt met de verzamelde informatie ondersteuning te geven aan diegenen die
het zich tot taak rekenen ongewenst geachte residuvorming in de landbouwsector te beïnvloeden.
Hiertoe worden naast de centrale overheid, de lagere overheden, semi-overheidsinstanties, het
bedrijfsleven en onder bepaalde voorwaarden ook instellingen in de private sector gerekend.
Geacht mag worden dat binnen de overheidssfeer en direct daarmee verbonden instellingen,
alsmede de instelling en die zelf gegevens aan KAP leveren, KAP zodanige bekendheid zal genieten
2

dat een efficiënte benutting van de opgeslagen informatie plaats zal vinden. Verwacht wordt tevens
dat de door KAP te publiceren jaarverslagen en onderzoekrapporten zullen leiden tot het aangaan
van nieuwe contacten buiten deze kring waarbij op verzoek verstrekking plaats zal vinden van
specifieke informatiepakketten.
Naast deze activiteiten die een directe relatie vertonen met de toegeleverde informatie, rekent KAP
zich tot taak actief die geledingen in de maatschappij op te sporen waarvan mag worden aangenomen dat deze met de kennis, binnen KAP aanwezig, de doelstellingen van KAP zullen bevorderen.
KAP wil actief nagaan welke informatiebehoefte bestaat en voorzover het vermogen daartoe bestaat,
deze informatie op geëigende wijze presenteren.
Voor een zeer groot deel van de aanvragen zal gebruik gemaakt kunnen worden van standaardpresentatievormen, met name in die gevallen waarin gegevens worden benut die gemakkelijk toegankelijk zijn.
In alle gevallen zal KAP zorgvuldig nagaan dat de informatie die door de toeleveranciers is verschaft,
op verantwoorde wijze door KAP wordt benut en gepresenteerd en voor zover dat In het vermogen
ligt, tevens door diegenen die door KAP van informatie worden voorzien.
2.3 Voorbereiding Projekt Beleidsplan Informatievoorziening
In een vroeg stadium werd erkend, dat een goede organisatie van de gegevensverwerking essentieel
is binnen de KAP-organisatie. Daarom werd reeds in maart 1990 besloten tot het formuleren van een
"Projectplan voor het opstellen van een Beleidsplan Informatievoorziening Residuen". De opdracht
hiertoe werd verstrekt door de plv. DG-LK. Het projectplan werd opgesteld door de directie VKA in
samenwerking met een door in opdracht van O&E aangestelde methodisch begeleider, Software
Technology Partners. Het uiteindelijke, goedgekeurde projectplan verscheen op 6 mei 1990.
2.4 Projekt-organisatie
Voor de uitvoering is een projectorganisatie ingesteld. Deze projectorganisatie bestond uit een stuurgroep, een begeleidingsgroep en een projektteam. De methodisch-inhoudelijke aspekten van het
projekt zijn drie maal gereviewd door de informatica-adviseur van O&E, die hierbij ondersteund werd
door een methodisch deskundige, een medewerker van James Martin Associates (JMA}. De
rapportage van het projektteam zal worden voorgelegd aan de potentiële participanten in het KAP.
Departementale goedkeuring binnen LNV zal plaatsvinden in een overleg met de betrokken directies.
Stuurgroep
De stuurgroep had als taak de voortgang van het projekt te bewaken. De stuurgroep werd gevormd
door de directiestaf VKA, aangevuld met de informatica-adviseur van O&E. De stuurgroep werd
voorgezeten door de opdrachtgever mr. P. Ritsema, plv. DG-LK/Directeur VKA. De stuurgroep kwam
één maal plenair bijeen.
Begeleidingsgroep
De begeleidingsgroep had tot taak te zorgen voor inhoudelijke afstemming en toetsing van de
produkten van het projektteam. De begeleidingsgroep werd gevormd door de huidige begeleidingsgroep COBA, waarin de direct betrokken LNV-directies en WVC-WP zitting hebben. Met het
agrarisch bedrijfsleven en WVC-HIGB is bilateraal over het projekt gesproken (zie 2.6}.De begelei-

3

dingsgroep is twee maal bijeen geweest, een maal aan het begin en een maal in de eindfase van
het projekt. De concept rapportage is tevens voorgelegd aan het agrarisch bedrijfsleven.
Projektteam
Het projektteam was verantwoordelijk voor de uitvoering van het projekt. Het projektteam was als
volgt samengesteld:
Dr. G. Vos
Ir. J.D. van Klaveren

Directie VKA
RIKILT

Projektleider

Drs. P. de Vries

RIKILT

Materiedeskundige

Drs. O.G. Kloet

Directie VKA

Materiedeskundige

Ir. J.P.G. Bakker

JMA

Methodisch begeleider

Projectsecretaris

2.5 Verloop van het projekt
Het projekt is in augustus 1990 van start gegaan. Gedurende het verloop van het projekt is enige
vertraging opgetreden ten aanzien van de oorspronkelijke planning. In eerst instantie gebeurde dit in
beperkte mate als gevolg van een niet optimale beschikbaarheid van alle projectteamleden. Eind

1990 werd het projekt bijna twee maanden stilgelegd i.v.m. de intensieve betrokkenheid van de
projectsecretaris bij uitwerking van de heroriëntatie van het RI KILT. De planning werd bijgesteld.
Tevens werd de opdracht aan JMA enigszins aangepast. Het concept-rapport van de projectgroep
werd conform de bijgestelde planning afgerond.

2.6 Gevolgde werkwijze
Het beleidsplan is tot stand gekomen binnen de onder punt 2.4 aangegeven projectorganisatie
volgens de standaard IA-aanpak. De uitwerking heeft plaatsgevonden in plenaire zittingen van het
projektteam en via bilateraal overleg tussen de leden. Buiten het projektteam zijn bijdragen geleverd
door de directie JBZ (raamwerkovereenkomsten) en Ir. E. Gerritsen van de directie VKA.
Een belangrijke rol speelden de interviews, die In het kader van het projekt hebben plaatsgevonden.
Interviews werden gehouden met potentiële participanten. Op dat moment ging het om de volgende
organisaties:
- CBT
- Produktschap voor Veevoeder

- coz
-GOM
- FNZ
- WVC/HIGB
-RW
-RIVO
-AID
- RIKILT
De interviews werden gehouden aan de hand van een vragenlijst. Via de interviews werd een Inzicht
verkregen in de aard en omvang van de monitoringgegevens, de wijze waarop deze door de
betreffende organisatie worden verwerkt cq. opgeslagen en de randvoorwaarden die men wenst te
stellen aan het leveren van gegevens. Deze interviews vormden daarmee tevens een belangrijke
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basis voor de te ontwerpen convenant-achtige overeenkomst {Technisch rapport bijlage 6).
Tevens zijn gesprekken gevoerd met het Bureau Bestrijdingsmiddelen en het Bureau Diergeneesmiddelen. Dit om een inzicht te verkrijgen in de toegankelijkheid van gegevens over de toelating van
bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan de ACTTax-bank bij het RIVM en vond een nadere oriëntatie op bestaande milieu-meetnetten plaats.
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3 Afbakening projectscope
Op basis van een globale analyse zijn de informatiegebieden van KAP in kaart gebracht. Hierbij is
uitgegaan van een aantal hoofdactiviteiten zoals hieronder beschreven wordt. In het onderhavige
projekt is een vergaande informatie-analyse uitgevoerd op het informatie gebied Registratie
residutoestand. Voordat hierop in de hierna volgende hoofdstukken wordt ingegaan, wordt in dit
hoofdstuk aangegeven welke positie de Kennisverwerving heeft ten aanzien van de Registratie
residutoestand (3.2) en welke relatie er bestaat tussen aanvragers van informatie, gegevensverstrekkende instellingen en de Registratie residutoestand (3.3).
3.1 Informatiemodel KAP-organisatie
De nota Kwaliteitsprogramma Agrarische produkten [1], die in de inleiding reeds is vermeld, belicht
het belang van het vroegtijdig onderkennen van potentiële problemen met de veiligheid van
agrarische produkten; dit mede in relatie tot de export. De nota stelt hierbij dat drie onderzoekslijnen
van belang zijn:
- monitoringprogramma's;
- projectmatig signaleringsonderzoek;
- ontwikkeling van onderzoeks-/keuringsmethoden.
De onderzoekslijn, die object is van deze studie betreft de registratie van resultaten uit monitoringprogramma's. Voordat kan worden overgegaan tot een analyse van dit object zal eerst de plaats
binnen het geheel van KAP moeten worden vastgesteld.
Het eerste deel van de studie is dan ook gewijd aan de beschrijving van de activiteiten van KAP,
zoals die op dit moment kunnen worden vastgesteld . Als ingang voor deze beschrijving zijn de
aandachtsgebieden gekozen. Dit zijn gebieden waarvan verondersteld wordt dat ze zo belangrijk zijn
voor KAP dat ze beheersmatige aandacht dienen te krijgen. Deze gebieden kunnen worden
onderscheiden rondom produkten, hulpmiddelen en omgevingstaktoren van KAP.
Dit betreft:
Produkten

Residukennis
Residutoestand
Informatieverwerking
Overlegfora
Beheersstrategie

Hulpmiddelen

Personeel
Financiën
Materieel
Overeenkomsten

Omgevingstaktoren

Klanten
Doelgroepen
Leveranciers
Economische factoren
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Voor elk gebied is nagegaan welke activiteiten zijn te onderkennen, waarna deze vervolgens zijn
gegroepeerd tot zgn. hoofdactiviteiten.
De hoofdactiviteiten van KAP zijn:
0. Planning KAP
1. Kennismakelaardij
2. Registratie residutoestand
3. Kennisverwerving
4. Organisatie overlegfora
5. Informatieverwerking
6. Relatiebeheer
7. Materieel beheer
8. Personeelsbeheer
9. Financieel beheer
Opm. Uit gesprekken met mogelijke belanghebbenden in en belangstellenden van KAP is gebleken
dat aan een dienst als informatieverwerking, m.a.w. het aan derden beschikbaar stellen van
verwerkingsapparatuur en -programmatuur, geen behoefte bestaat.
Voor het uitvoeren van activiteiten is informatie nodig die hetzij wordt verkregen uit de omgeving van
KAP dan wel wordt gegenereerd door de KAP-activiteiten zelf. Om een voorbeeld te noemen: Voor
het verstrekken van monitoringgegevens aan aanvragers (relaties van KAP) zijn, gegevens als naam,
adres, woonplaats van de aanvrager nodig. Deze gegevens worden vastgelegd en beheerd bij de
hoofdactiviteit relatiebeheer.
De informatie wordt vastgelegd in de vorm van gegevens, ook wel entiteittypen genoemd. Door deze
gegevens te relateren aan de activiteiten, m.a.w. door aan te geven welke activiteit welk gegeven
gegenereerd dan wel gebruikt, ontstaat een beeld van de informatiestructuur van KAP. Een
dergelijke structuur is weergegeven in de vorm van een matrix (Technisch rapport bijlage 2a,b en c).
In een dergelijke informatiestructuur zijn gebieden te onderscheiden die uit het oogpunt van
informatievoorziening een sterke samenhang vertonen . De interne samenhang tussen de activiteiten
en gegevens binnen het gebied is sterker dan de samenhang met de omgeving. Deze gebieden
noemen we informatiegebieden.
Uit bijlage 2c van het Technisch rapport kan worden opgemaakt dat de scope van het projekt over
drie informatiegebieden heen ligt, namelijk:
- Registratie residutoestand;
- Kennisverwerving;
- Relatiebeheer;
In de volgende paragrafen is aangegeven op welke wijze deze constatering in het projekt is
verwerkt. Bij het aspect Relatiebeheer zal worden ingegaan op de specifieke rol die het LMRV heeft,
in relatie tot het KAP. Hieraan voorafgaand nog een aantal opmerkingen over die dienst-gerichte
informatiegebieden, Kennismakelaardij en Organisatie overlegfora, waaraan in het projekt verd er
geen aandacht is besteed. Uitwerking hiervan zal in vervolgprojecten moeten plaatsvinden.
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KennismakelaardiJ

Het KAP en het daarmee in relatie staande Contactpunt voor Residu-aangelegenheden(VKA) zijn
belangrijke aanspreekpunten voor residuzaken. Om vragen te kunnen beantwoorden is kennis
nodig. Het is onmogelijk orn alle benodigde kennis 'in huis' te hebben. Het is wel belangrijk te weten
waar kennis te halen is. De KAP-organisatie moet hier een inzicht in hebben. Op basis van dit inzicht
kan het KAP ook een intermediaire functie veNullen, een soort rnakeiaar voor kennis. De opzet van
een dergelijke functie moet nader uitgewerkt worden.
Organisatie overlegfora

De KAP-organisatie biedt een structuur voor breed overleg tussen overheid en bedrijfsleven over
residuen in relatie tot produktkwaliteit Overlegfora worden daarmee gezien als een belangrijk
'produkt' van het KAP. Aan de opzet en informatievoorziening dienaangaande Is door de projectgroep geen uitwerking gegeven. Het behoeft naar de mening van de projectgroep wel nadere
aandacht orn een zo goed mogelijk 'produkt' te kunnen leveren en de continuïteit eNan te waarborgen.
3.2 Positie Kennisverwerving In relatle tot Registratie residutoestand

Voor het goed veNuilen van de rol van KAP als residu-deskundige zal zij kennis moeten hebben van
algemene (achtergrond}inforrnatie. Deze kennis is met name van belang als toegevoegde waarde bij
het al dan niet gevraagd verstrekken van informatie over de residutoestand. Voorbeelden hieNan
zijn: informatie over het theoretisch en werkelijk gebruik van gewasbeschermingsrniddelen, relatie
van residuen rnet voedselconsumptie en het voorkarnen van residuen in het milieu.
Uitgangspunt van KAP is dat deze informatie niet in het bezit hoeft te zijn van KAP, maar dat relatief
eenvoudig toegang verkregen moet kunnen worden tot deze informatie.
Van een aantal kennisvelden die te maken hebben met de directe contaminatie , zoals diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen , is bekend dat binnen het Ministerie van LNV informatie m.b.t. de
toelating redelijk eenvoudig beschikbaar is (BRD, BB). Van andere kennisvelden is dit niet het geval.
Indien de aanvullende informatie (residu-kennis) elders niet relatief eenvoudig beschikbaar is, zal
binnen de KAP-organisatie besloten moeten worden of tijd en menskracht vrij gemaakt kunnen
worden voor de verzameling van deze informatie. Dit geldt in ieder geval voor gegevens omtrent de
nationaal geldende resldutoleranties, die in geautomatiseerde vorm in het KAP-bestand zullen
worden opgenomen. Dit omdat een voortdurende en snelle toetsing aan deze waarde mogelijk moet
zijn. Het al dan niet verwerken van internationale normen is een punt van nadere bespreking met de
participanten.
In appendix A is een aanzet gegeven tot een nadere uitwerking van het residu-kennisgebeuren.
Eerst zal voor de diverse kennisvelden onderzocht moeten worden welke mogelijkheden voor
toegang tot informatie aanwezig zijn . Op beleidsniveau zullen hierin prioriteiten moeten worden
gesteld. In het projectenplan zal hierop worden teruggekomen. Belangrijke kennisvelden die kunnen
worden genoemd zijn:
vergelijkbaarheid van meetgegevens met geldende normen;
informatie over de toelating van bestrijdingsmiddelen en diergeneesrniddelen;
koppeling van residugegevens rnet de voedselconsumptie;
koppeling van residugegevens met gegevens aangaande milieuverontreiniging.
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3.3 Positie Relatlebeheer binnen Registratie residutoestand
Een goed relatiebeheer is een kritieke voorwaarde voor het slagen van KAP als organisatie.
Uitwerking van dit informatiegebied zou in zijn geheel als apart projekt moeten worden opgepakt. In
de onderhavige studie moet echter wel reeds een specifiek deel van het relatiebeheer in beschouwing worden genomen. Dit betreft:
de registratie van aanvragers van (monitoring-)gegevens en de voorwaarden waaraan de
aanvragers moeten voldoen in verband met de (mogelijke) beperkingen die zijn gesteld aan
de openbaarheid van de gegevens;
de registratie van de instituten (gegevens-leveranciers);
de registratie van de partijen in de raamwerkovereenkomsten, die de levering en het gebruik
van de monitoring-gegevens regelen.
Een dergelijke werkwijze kan beperkingen voor de toekomst inhouden. Mocht later alsnog worden
besloten het gebied relatiebeheer in zijn geheel uit te werken zal rekening moeten worden gehouden
met een mogelijke aanpassing van het nu uitgewerkte deel van het relatiebeheer.
LMRV
Een specifieke relatie binnen KAP is het LMRV. Bij de opzet van de studie is de suggestie gedaan
om te bezien of het LMRV kan worden geïncorporeerd binnen KAP.
Het LMRV is één van de aan KAP gegevenstoeleverende instellingen, in dit geval van informatie over
de mate waarin omschreven radionucliden vóórkomen in Nederlandse landbouwprodukten. Ook
verzamelt het LMRV uit hoofde van bepaalde onderzoekprogramma's informatie over agrarische
produkten van buitenlandse oorsprong. Het LMRV is geformeerd rondom een meetnet, bestaande uit
ca. honderd monitorlokaties van waaruit via het openbare telefoonnet resultaten naar de centrale
database van het LMRV worden overgeseind. De centrale database is operationeel bij het RI KILT in
Wageningen, alwaar datareductie, -beoordeling en -opslag alsmede rapportage plaatsvinden. De
Kringlaboratoria van de RW maken naast meerdere zuivelverwerkende instellingen mede deel uit
van het bovenbeschreven meetnet.
Kenmerkend voor deze situatie is dat zowel de KAP databank als de LMRV databank operationeel
zijn binnen het RI KILT en dat er vanuit het LMRV een datacommunicatiestructuur aanwezig is tussen
laboratoria van de RW en Wageningen. Op grond hiervan is er ten behoeve van de beoogde
gegevensoverdracht vanuit de RW lokaties naar KAP in principe een speciale infrastructurele relatie
mogelijk waarbij voor datatransmissie ten behoeve van KAP van de technische faciliteiten van het
LMRV gebruik wordt gemaakt. Momenteel biedt de technische uitvoering van het LMRV voor feitelijke
benutting echter niet voldoende ondersteuning; voorgenomen is om bij de op stapel staande
vernieuwing van het LMRV met deze bijzondere situatie wel rekening te houden.Bij de vormgeving
van de nieuwe structuur zal overigens niet uit het oog worden verloren dat het LMRV in calamiteitssituaties zelfstandig een belangrijke belaidsondersteunende rol moet kunnen vervullen, waarbij andere
relaties die van de datacommunicatiestructuur gebruik maken niet belemmerend mogen werken.
Op langere termijn is het mogelijk dat ook vanuit andere locaties dan die van de RW verdere
infrastructurele integratie tussen het LMRV en KAP zal worden gerealiseerd, waardoor ook voor
andere toeleveranciers gegevensoverdracht langs rechtstreekse electronische weg naar KAP kan
worden bereikt.
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4 Informatie-analyse Registratie residutoestand
De mate waarin doelmatigheid van KAP kan worden verkregen en uitgebouwd hangt in gelijke mate
af van een succesvolle relatie met toeleveranciers van gegevens voor de databank alsmede met de
afnemers van de daarin aanwezige informatie.
Het is dus van belang enerzijds een duidelijk inzicht te hebben w~lke gegevens, vallende binnen het
beoogde werkterrein van KAP, door welke instanties worden verzameld en onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden deze kunnen benut worden. Daarnaast is het voor een goede
start van KAP wezenlijk, helder voor ogen te hebben welk type informatie van KAP kan worden
gevraagd en op welke wijze de KAP-organisatie relaties-klanten deze informatie moet kunnen
aanleveren.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke gegevens verzameld worden en wordt Ingegaan op de
technische kant van gegevenstoelevering en de activiteiten die nodig zijn voor het opslaan, beheren
en verstreken van gegevens die worden vastgelegd in de KAP-databank. Bij het vastleggen van
deze informatie is gewerkt volgens de standaard IA-aanpak.
4.1 Wijze van gegevensleverantie
De KAP-organisatie zal met een groot aantal instellingen contact gaan onderhouden om tot
gegevensuitwisseling te komen. Deze gegevens zullen, afhankelijk van de toeleverancier, van
uiteenlopende aard zijn: zij zullen onder meer vaak informatie inhouden over gemeten niveaus van
stoffen in diverse matrices; daarnaast zullen uit weer andere bronnen ook aanvullende gegevens
rondom eigenschappen van stoffen, matrices etc. worden geregistreerd. Ook zullen gegevens van
overeenkomstige aard, doch afkomstig van verschillende toeleveranciers worden opgenomen.
leder van de toeleverende organisaties registreert deze onder eigen beheer verzamelde gegevens
uiteraard op eigen wijze in archieven van al dan niet electronische aard; met elke organisatie dienen
derhalve ten behoeve van gegevensoverdracht naar KAP afspraken te worden gemaakt ten aanzien
van de vorm waarin de communicatie gestalte krijgt.
Naast afspraken over frequentie, vorm en inhoud van de overgedragen gegevens zal KAP gaan
voorzien in methoden om aangeleverde gegevens op de meest efficiënte wijze in de eigen databank
over te brengen. De wijze waarop de transmissie naar KAP gestalte krijgt kan grofweg in drie
categorieën worden onderverdeeld:
- schriftelijke overdracht van tabellen, cijferreeksen en tekstuele informatie;
- electronische overdracht van dergelijke gegevens middels disks en tapes;
- rechtstreekse communicatie door middel van telefonisch modemverkeer.
In elk der drie gevallen zullen er op basis van de afgesproken vorm ("format") methoden moeten
worden gedefinieerd waarmee de invoer in KAP wordt gerealiseerd. In de situatie waarin het
aangeleverde format identiek is aan het door KAP in de eigen databank gehanteerde format, kunnen
eenvoudige invoertechnieken worden benut zoals intypen van de aangeboden lijsten of het inlezen
van disks of tapes. Te verwachten is evenwel dat deze eenvoudige situatie weinig voor zal komen; in
alle overige gevallen zullen gestandaardiseerde conversieprogramma's worden benut.
Ook in die gevallen waarin rechtstreekse communicatie door middel van modems kan worden
gerealiseerd, zal het gebruik van conversieprogrammatuur aan de zijde van de leverancier, dan wel
10

aan de zijde van KAP vaak noodzakelijk blijken.
Afhankelijk van de mate waarin voorafgaande inspectie van aangeleverde gegevens mogelijk is, zal
vanuit KAP tijdens en na invoer een bewaking worden uitgevoerd van de integriteit van de aangeleverde gegevens. Dit betekent dat in te voeren of ingevoerde gegevens altijd door de KAP-organisatie
nader worden bezien alvorens zij definitief in het bestand worden opgenomen. Een dergelijke
bewaking kan in relevante gevallen in de te benutten conversieprogramma's worden opgenomen.
4.2 Activiteiten m.b.t verwerking, beheer en verstrekking van meetgegevens

De kern van KAP bestaat uit het verzamelen van relevante informatie m.b.t. monitoringgegevens en
het inzichtelijk maken van de mate waarin agrarische produkten gecontamineerd kunnen zijn. Voor
de realisatie hiervan zijn een aantal activiteiten nodig zoals invoer van meetgegevens, het maken van
afspraken, het ter beschikking stellen van Informatie etc. Voor de gegevensverwerking van het KAP
zijn de activiteiten te verdelen in vier hoofdcategorieën (Technisch rapport bijlage 2d):
a)
b)
c)
d)

plannen van verwerking, beheer en verstrekking van meetgegevens
inwinnen van relevante meetgegevens en de verwerking ervan in het KAPdatabestand
het beheren van het KAP-databestand
het verstrekken van informatie en overzichten van meetgegevens waarmee de kwaliteit van
agrarische produkten inzichtelijk gemaakt wordt.

Voor alle elementaire activiteiten zijn definities opgesteld (Technisch rapport bijlage 2f), In hoofdlijnen
wordt de samenhang tussen de activiteiten hieronder beschreven.
ad a
Een goede planning met betrekking tot het verzamelen van meetgegevens, het beheer ervan en het
verstrekken van overzichten is essentieel. Ten eerste dient inzicht verkregen te worden in tijdstip en
frequentie waarmee gegevens aangeleverd worden door KAP-participanten. Afspraken hieromtrent
worden o.a. vastgelegd in convenant-achtige overeenkomsten. Eveneens zal van tijd tot tijd een
evaluatie gemaakt worden van de soort informatie die aangevraagd wordt en de tijd die besteed
wordt aan het beantwoorden van de aanvragen.
ad b
Welke soort van meetgegevens opgenomen worden in het KAP-databestand wordt bepaald door de
metingen die verricht worden binnen het kader van de monitoringprogramma's. De invulling hiervan
zal echter afhankelijk zijn van nieuwe probleemvelden. De KAP-organisatie zal een actief beleid
voeren ten aanzien van het formuleren van monitoringstrategieën en aanvullend onderzoek. Prioriteitstelling en besluitvorming hieromtrent zal plaats vinden binnen de kaders van de LAC met
intensieve betrokkenheid van de participanten.
Meetgegevens dienen op uniforme wijze opgenomen te worden in het KAP-databestand. Hiervoor zal
waar mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande afspraken met betrekking tot de te hanteren
coderingssystemen. Indien de toegeleverde meetgegevens anders zijn gecodeerd zullen conversieprogramma's ontworpen moeten worden om tot uniforme invoer te komen. Er zal eveneens een
integriteitscontrole moeten plaats vinden op datgene wat ingevoerd is.
ad c
Het opstellen van coderingsafspraken en het regelen van gebruik van het systeem valt onder het
beheer.
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ad d
Het ter beschikking stellen van gegevens met betrekking tot de residu-toestand bestaat enerzijds uit
het produceren van overzichten ten aanzien van soort contaminatie, welke residuen, in welke
produkten, op welk tijdstip of tijdsinterval en op welke lokatie. Anderzijds zullen gegevens gebruikt
worden voor breder opgezet onderzoek (b.v. koppeling van gegevens aan consumptiepatronen in
het kader van normevaluatie, correlatie-onderzoek gewascontaminatie bodemcontaminatie}. Een
gedeelte van de te produceren overzichten zal op eigen initiatief tot stand komen. De grafische
toepassingsmogelijkheden zullen benut worden bij het produceren van verslagen (o.a. KAP-jaarverslag}.

4.3 Welke gegevens worden verzameld en wat Is de samenhang tussen de gegevens
Aan de hand van de interviews die gehouden zijn met potentiële KAP-participanten wordt een eerste
inventarisatie gemaakt van mogelijk beschikbare gegevens. Het gaat hierbij alléén om monitoringgegevens. Definitieve beslissingen hieromtrent worden vastgelegd in de nog af te sluiten convenantachtige overeenkomsten. Een overzicht wordt gegeven in tabel 4.3:
Tabel4.3:

Eerste inventarisatie monitoringgegevens die in aanmerking komen voor opname in
KAP-databank

Organisatie

Soort gegevens

Produkt en

AID

aflatoxine (monitoring)

veevoeder

CBT

nitraat en bestrijdingsmiddelen

m.n. groenten

CO(K}Z/COM/
FNZ/VVZM

organochloor bestrijdingsmiddelen
PCB's, aflatoxine, radioactiviteit, antimicrobiële
middelen en diergeneesmiddelen

melk en zuivel
produkten

PVVr

aflatoxine

veevoeder

RI KILT

nitraat, hormonen, diergeneesmiddelen, milieu-contaminanten en radio-activiteit

diverse producten

RIVO

PCB's, bestrijdingsmiddelen en
zware metalen

vis

RVV

zware metalen, bestrijdingsmiddelen, hormonen en diergeneesmiddelen

dierlijk vet
en organen

WVC/HIGB

nitraat en bestrijdingsmiddelen

m.n. groenten

Een eerste schatting van het aantal meetgegevens beraamd 1.2 miljoen per jaar {Technisch rapport
bijlage 1d}. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in databestanden, waarbij er voorlopig van
uitgegaan wordt dat de gegevens on-line beschikbaar blijven. Dit geldt ook voor gegevens die
minder recent zijn. Opslag van minder recente gegevens op tape zou sterk vertragend werken bij het
maken van b.v. trend-overzichten.
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Binnen de KAP-organisatie zal gestreefd worden naar verzameling van individuele meetwaarden. Op
deze wijze kunnen gegevens op elke willekeurige volgorde gerangschikt worden bij aanvragen.
Daarnaast is het van uitermate groot belang te beschikken over individuele meetwaarden indien de
informatie statistisch verwerkt wordt (b.v. correlatiestudies). Als essentiële randvoorwaarden zal
gelden dat gegevens niet terug te traceren zijn naar exacte productielokatie.
Daar het niet altijd mogelijk zal zijn om individuele gegevens te verkrijgen biedt de databank
eveneens de mogelijkheid om geaggregeerde informatie (gemiddelden, medianen, deviaties etc.) op
te slaan. Dit wordt vastgelegd in de entiteit monitoringresultaattype.
In de KAP-databank zal informatie worden vastgelegd die betrekking heeft op meetgegevens die
voortvloeien uit Monitoringprogramma's. Meetgegevens staan nooit op zich zelf maar behoren altijd
bij een bepaald produkt, worden gemeten op een bepaald tijdstip etc. De bij de meetgegevens
behorende relevante informatie wordt eveneens vastgelegd in de KAP-databank.
Een op logisch niveau bij elkaar horende informatie wordt entiteit genoemd. Een entiteit is opgebouwd uit meerdere attributen. De definities van entiteiten en attributen wordt gegeven in bijlage 1b
en 1c van het Technisch rapport. Tevens wordt aangegeven of een attribuut verplicht Is, wat het
format Is van het attribuut en of het een op zichzelf staande code heeft of dat deze ontworpen is. De
samenhang tussen de entiteiten (gegevensgroepen) wordt gegeven in het entiteit-relatie diagram
(figuur 1). Een korte beschrijving van de samenhang volgt hieronder. De entiteiten zijn steeds vet
gedrukt.
Samenhang tussen de gegevens
Centraal staat het residu dat in alle gevallen bestaat uit bepaalde stoffen in bepaalde produkten,
die in het kader van monitoringprogramma worden gemeten. Aanvullende informatie met betrekking
tot het bemonsterde produkt wordt vastgelegd in bemonsterdprodukt.
Het monitoringprogramma levert altijd meerdere monitoringresultaten op. Deze resultaten kunnen
bestaan uit individuele getallen of uit gemiddelde, maximum, spreiding etc. Het getal wordt
vastgelegd in monitoringwaarde terwijl de karakterisering ervan opgenomen wordt In monltorlngresultaattype.
Elk monitoringresultaat is bepaald met een bepaalde analysemethode door een bepaald Instituut.
Tevens wordt informatie over de herkomst van produkten vastgelegd In de entiteit lokatie. Naast
Informatie over de herkomst (die niet altijd bekend Is) worden gegevens vastgelegd over de
bemonsteringslokatle in bemonsterdprodukt.
De gegevens worden aangeleverd in de vorm van gegevensleverantle, welke volgens een
vooropgesteld plan in gegevensverwerklngsactlvltelt worden verwerkt. Deze verwerking vindt plaats
door middel van een conversieprogramma. Voordat monitoringwaarde worden ingevoerd in de
gegevensbank worden ze gecontroleerd door mlddel van toetsing aan het produktgroep-stofgroep
criterium.
Daarnaast zullen de residuen van stoffen die voorkomen in produkten vergeleken worden met
geldende residu-normen zodat overzichten geproduceerd kunnen worden ten aanzien van het
percentage overschrijdingen.
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In het kader van de leverantie van gegevens worden met contractanten raamwerkovereenkomsten
afgesloten waarin wordt geregeld wanneer bepaalde gegevensleverantie worden aangeleverd om te
worden verwerkt. In deze overeenkomsten is ook geregeld welke toegangvoorwaarden er voor
bepaalde monitoringresultaten gelden voor specifieke aanvragers.
Elke aanvraag voor monitoringresultaten dan wel informatie over een kenniselement wordt
ingediend door een aanvrager.
Een aanvraag kan veelomvattend zijn (b.v. aanvraag voor overzichten jaarverslagen). Daarnaast kan
een aanvraag ook betrekking hebben op meetgegevens in relatie tot andere residu-kennis (b.v.
milieu). In dit geval zal de aanvraag vertaald worden naar onderzoekvraag.
4.4 Samenhang tussen de activiteiten en de opgeslagen gegevens
De gegevens met betrekking tot monitoringresultaten worden vastgelegd in de KAP-databank. De
samenhang tussen activiteiten en gegevens wordt gegeven in de CRUD matrix (figuur 2). In deze
matrix staan de entiteiten (gegevens) horizontaal uitgezet tegen de activiteiten die in de verticale
kolom worden vermeld. In de matrix staat aangegeven welke entiteiten (gegevens) gelezen (Read R),
veranderd (Update U) dan wel gecreëerd (Create C) worden.
De matrix wordt nader toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Wordt gekeken naar de entiteit
lokatie dan komt deze voor in vier activiteiten. In ieder geval moet de entiteit ergens gecreëerd (C)
worden en vervolgens kan ze een aantal malen gelezen (R) of veranderd worden (U). Voor lokatie
betekent dit het volgende:
1) Indien op een gegeven moment de behoefte vastgesteld wordt aan informatie over de residutoestand op een bepaalde lokatie (activiteit 221) zal de entititeit lokatie gelezen worden (R) of deze
reeds bekend is in het KAP-databestand.
2) Is dit niet het geval dan moeten nieuwe gegevens opgenomen worden met betrekking tot deze
lokatie. Dit gebeurt door het opnemen van deze lokatie in nieuwe monitoringprogramma's (activiteit
222). De lokatie wordt in deze activiteit gecreëerd (Create C).
3) Bij de uitvoering van het monitoringprogramma komen nieuwe monitoringresultaten binnen van
produkten die op deze lokatie bemonsterd zijn. Bij de invoer van deze resultaten (activiteit 224) zal
gecontroleerd worden of deze lokatie reeds opgenomen is in het databestand (R In de CRUD
matrix).
4) Tenslotte kan een aanvraag Ingediend worden door b.v. het bedrijfsleven over de residu-toestand
op deze lokatie. Bij de behandeling van deze aanvraag (activiteit 243) worden de gegevens van
deze lokatie gelezen (R in de CRUD matrix).
De volgorde waarin andere gegevens veranderd, gelezen dan wel gecreëerd worden, wordt uitvoerig
beschreven in bijlage 4c van het Technisch rapport.
Een entiteit zal doorgaans bestaan uit meerdere attributen. De aanvraag van Informatie (entiteit
aanvraag) bevat attributen zoals datum van aanvraag, datum van behandeling, status van behandeling etc. De attributen van een entiteit kunnen verschillend behandeld worden per activiteit. Zo
worden de attributen aanvraagnummer, omschrijving, datum ontvangst en behandelingsstatus
gecreëerd tijdens de registratie van de aanvraag. De andere attributen zoals kosten en tijdsduur
worden in dit proces niet ingevuld omdat tijdens de registratie van de aanvraag hier nog geen
antwoord op gegeven kan worden. Bij het analyseren van de aanvraag (activiteit 242) Is dit wel
mogelijk. Er wordt een inschatting gemaakt van de tijd die nodig is voor de behandeling van de
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aanvraag, de kosten die daarvoor gerekend worden etc. In dit proces worden de attributen datum
antwoord gepland, aard van verrekening, geschatte kosten, geschatte duur, reden afwijzing en
goedkeurend lichaam ingevuld (aangegeven met een S in bijlage 4b van het Technisch rapport).
Eveneens zal de status van de aanvraag veranderen. De eerder genoemde attributen aanvraagnummer, omschrijving en datum ontvangst worden in deze activiteit alléén gelezen, aangegeven met een
R (Read) in bijlage 4b van het Technisch rapport.
Een volledig overzicht tussen de activiteiten in relatie tot de afzonderlijke attributen wordt gegeven in
attributen/activiteiten matrices (bijlage 4b van het Technisch rapport).

4.5 Beoordeling huidige systemen In relatle tot KAP
De databank COBA bevat informatie over negatieve bestanddelen in voedingsmiddelen afkomstig
uit onderzoek met een monitoring- en survey-achtig karakter. Een beschrijving en analyse van COBA
wordt gegeven in bijlage 3 en 5a van het Technisch rapport. Een aantal knelpunten van dit systeem
(zie par 4.5.1) en de toenemende behoefte informatie m.b.t. de residutoestand centraal te registreren
hebben er toe geleid dat binnen dit projekt de informatiebehoefte opnieuw in kaart gebracht is.
Daarnaast is besloten de functies van COBA m.b.t. het verzamelen van gegevens uit survey-onderzoek te handhaven. Het gaat hier vooral om surveyonderzoek van de overheid. Beide systemen
zullen onafhankelijk van elkaar functioneren, het gaat om twee verschillende informatiesystemen. Wel
zal vanwege beheersmatige aspecten op het computertechnische vlak en met betrekking tot
aanvraagprocedures vergaande integratie worden nagestreefd.

4.5.1 Knelpunten COBA
Belangrijke criteria voor het gebruik van KAP zijn:
1)

Er moet voldoende garantie zijn voor de snelheid waarmee het systeem op gestelde vragen

2)

Op termijn zal het systeem eventueel toegankelijk moeten zijn voor extern gebruik door

antwoord kan geven. Naast geheugencapaciteit is responssnelheid van belang.
beleidsmedewerkers. Dit heeft tot gevolg dat het systeem aan de volgende eisen moet
voldoen:

* gebruikersvriendelijk; door eenvoudig gebruik van keuze-menu's

* snelle performance; het antwoord dient snel op het beeldscherm te verschijnen
* goede presentatie; interface tussen database en grafische pakketten.
Bij de oorspronkelijke opzet en bouw van COBA heeft de nadruk gelegen op een efficiënte opslag
van data. Daarbij is onvoldoende rekening gehouden met responssnelheid. Gebrek aan computercapaciteit en menskracht hebben geleid tot een pragmatische benadering. Zo is bijvoorbeeld nooit de
keuze gemaakt om complete databestanden die elders aanwezig zijn (bv RW) over te nemen.
Efficiënte opslag van data binnen ORACLE betekent eveneens vertraging in zoekacties. Een snelle
performance met betrekking tot de presentatie van gegevens en beantwoording van standaard
vragen, dienen een voorwaarde te zijn voor het KAP-databestand. Met de huidige structuur van
COBA kan dit onvoldoende gerealiseerd worden.
De menuschil rond COBA is vanwege financiële en personele beperkingen onvoldoende ontwikkeld.
De informatie die opgeslagen is in ORACLE wordt opgevraagd m.b.v. de vraagtaal SOL. Deze
vraagtaal is niet presentatiegericht De opgevraagde informatie wordt ingevoerd in grafische
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pakketten die op PC-niveau operationeel zijn. Deze procedure vraagt technische kennis, is tijdroverend (een aantal uren per aanvraag) en niet gebruikersvriendelijk.
Advies van het TFDL is nodig voor de beantwoording van de vraag of ORACLE de geschikte
database structuur vormt voor grafische presentatie.
Tenslotte verdient het aanbeveling de oorspronkelijke tabellenstructuur van COBA te herzien en
zoveel mogelijk aan te laten sluiten met de te bouwen KAP-databank.
4.5.2 Inhoudelijke verschillen KAP en COBA
Het verschil tussen KAP en COBA zal voornamelijk bestaan uit de soort Informatie die verzameld
wordt. Voor KAP zijn dit monitoringgegevens terwijl COBA de gegevens met betrekking tot onderzoekresultaten zal blijven opslaan. De gegevens die afkomstig zijn van monitoringprogramma's
hebben doorgaans betrekking op primaire agrarische produkten. COBA verzameld eveneens
informatie met betrekking tot consumeerbare produkten. Deze gegevens zijn afkomstig uit openbare
rapporten van Bewakingsprogramma Mens en Voeding, de Market Basket, RIKILT-onderzoek,
onderzoek in opdracht van consumentenorganisaties etc.
KAP-COBA computer-technisch
Het verdient aanbeveling het KAP-databestand en de COBA in dezelfde computer onder te brengen.
De volgende aspekten zijn daarbij van belang:
* vergelijkbaar codebeheer
* gelijksoortige produkten, stoffen en lokaties
* gelijke procedures met betrekking tot beheren en aanvragen
* identieke aansluitingsmogelijkheden met presentatiesoftware
De overeenkomsten in het gegevensmodel van KAP en COBA op logisch niveau zijn zeer groot. Het
herziene gegevensmodel van COBA kan analoog zijn aan dat van het KAP met uitzondering van de
volgende entiteiten:
KAP-databestand

COSA-databestand

monitoringprogramma
monitoringresultaat
monitoringwaarde
monitoringresultaattype
bemonsterdprodukt

onderzoekprogramma
onderzoeksresultaat
onderzoekswaarde
onderzoekresultaattype
bemonsterdonderzoek

aanvraag van Informatie
Ten aanzien van de aanvraag van informatie worden de volgende problemen gesignaleerd:
*
Het is niet wenselijke een aanvrager van informatie (b.v. maatschappelijke organisatie) te
confronteren met de wetenschap dat de aangevraagde informatie wel aanwezig is maar
wegens het vertrouwelijke karakter niet mag worden verstrekt. Het toch al kwetsbare beeld
van openheid van de overheid is hiermee in het geding.
Een aanvrager van informatie zal niet alleen geïnteresseerd zijn in monitoringresultaten.
*
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*
*

Een aanvrager van informatie (b.v. het Voorlichtingsbureau voor de Voeding) zal niet alleen
geïnteresseerd zijn in informatie over primaire agrarische produkten.
Het werkt verwarrend een aanvrager van Informatie van het KAP-databestand door te
verwijzen naar COBA en visa versa.

Zowel COBA als KAP zullen worden ondergebracht in dezelfde computer. Beide databanken zullen
overeenkomstige computerstructuren hebben. Om bovenstaande problemen zoveel mogelijk te
ondervangen worden de volgende procedures voorgesteld.
alle informatie m.b.t. monitoringresultaten worden opgenomen in KAP
die informatie die volledig openbaar is wordt via een twee-trapssysteem doorgesluisd naar
COBA
vertrouwelijke informatie wordt aangevraagd via het Contactpunt residu-aangelegenheden
(VKA), dit centrum beslist welk antwoord gegeven wordt
KAP-participanten en beleid kunnen aanvragen verrichten aan KAP en krijgen informatie
conform de in de raamwerkovereenkomsten gestelde voorwaarden
overige categorieën van aanvragers (voorlichting, consumentenorganisaties) kunnen alléén
vragen stellen aan COBA
alle gegevens die uit KAP worden opgenomen in COBA worden voorzien van bronvermelding.
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5 Te realiseren systemen en gegevensverzamelingen
5.1 Ontwikkeling systemen

In hoofdstuk 3 is in de informatiestructuur van KAP aangegeven welke plaats het onderhavige project
heeft binnen het geheel.
In de hoofdstukken 4 zijn de resultaten van de informatie-analyse van de Registratie residutoestand
nader uitgewerkt. Voor dit gedeelte van KAP is in de vorm van een CRUD matrix de informatiestructuur weergegeven (figuur 2). Binnen het hoofdgebied zijn weer deelgebieden te onderscheiden,
waarin de onderlinge samenhang tussen gegevens en activiteiten sterker is dan de samenhang met
de omgeving. Deze deelgebieden kunnen worden opgevat als ontwerpgebieden, waarvoor een
systeem wordt ontwikkeld. .
De betreffende (deel)systemen zijn:
planning gegevensverwerking;
registratie residu-monitoring:
. monitoring-registratie;
. toegangsregistratie;
. registratie validatiecriteria;
code beheer;
aanvraagafhandeling;
relatiebeheer:
. relatieregistratie;
. overeenkomstregistratie.
Opm. voor dit project (en het directe vervolg hierop) kan het relatiebeheer worden geïntegreerd met
de aanvraagafhandeling. De relaties die in eerste instantie zullen worden geregistreerd hebben
hoofdzakelijk een sterke relatie met de afhandeling van aanvragen.
Mocht in een later stadium worden besloten tot de ontwikkeling van andere informatiegebieden dan
dient een heroverweging van bovenstaande plaats te vinden.
1. Planning gegevensverwerking
De planning van de gegevensverwerking kan in eerste instantie handmatig worden uitgevoerd.
Gezien de aard van de werkzaamheden is een geautomatiseerd planningssysteem in dit stadium niet
noodzakelijk. Indien gewenst kan de gegevensverwerkingsactiviteit in geautomatiseerde vorm
worden geregistreerd.
Elke gegevensverwerkingsactiviteit, zoals de behandeling van een aanvraag, het invoeren van
monitoringgegevens kan als een projekt worden beschouwd. Het is dan ook mogelijk een standaard
planningspakket, draaiend op een PC, te hanteren. (bijvoorbeeld, Super project of Project Workbench)
2. Monitoringregistratie
Dit systeem valt uiteen in drie deelsystemen die elk een aspect van de registratie voor hun rekening
nemen.
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a. Ten eerste de registratie van de monitorresultaten in de KAP-database, nadat ze zijn toegezonden
door de instituten.
De verwerking van nieuw ontvangen monitoringregistraties zal afwisselend handmatig dan wel
geautomatiseerd plaatsvinden. In de af te sluiten overeenkomsten met leveranciers zal de wijze
waarop gegevens worden aangeleverd worden geregeld.
In het begin mag er van worden uitgegaan dat leverende instanties hun monitoringregistraties zullen
leveren in de vorm zoals zij ze registreren en opslaan. Dit betekent in eigen coderingen, format e.d ..
Om ze in de voor KAP geschikte vorm te gieten zullen derhalve conversie-programma's moeten
worden ontwikkeld. Uitgaande van 10 leverende instanties dienen derhalve 10 conversieprogramma's te worden ontwikkeld.
Een en ander is van toepassing voor de aanlevering van gegevens in zowel documentaire vorm
(hard-copy, formulier) als in digitale vorm (floppy-disc, tape).
De omvang van de leverantie varieert van enkele tientallen tot tienduizenden monitorwaarden per
verwerkingsstap. Aan de snelheid van verwerking worden geen extreem hoge eisen gesteld,
aangezien de actualiteitswaarde van de monitoringgegevens gering is. De eisen die dit stelt aan de
benodigde hardware liggen dan ook meer op het vlak van geheugenopslag dan op de processorsnelheid. Het systeem levert de gegevens in gevalideerde vorm op.
b. Nadat de gegevens zijn ingevoerd in de KAP-database worden de mogelijkheden voor toegang tot
de monitoringresultaten geregeld in de toegangsregistratie.
Deze registratie wordt geautomatiseerd uitgevoerd.
c . De criteria die gebruikt worden bij de validatie van de monitoringresultaten worden in een apart
subsysteem vastgelegd. Voorwaarde voor gebruik is natuurlijk wel dat de informatie om de criteria
vast te stellen wel aanwezig en beschikbaar is.
3. Codebeheer
Elke organisatie die betrokken is bij de analyse van residuen in agrarische produkten hanteert een
eigen codering. Deze codes worden in een apart systeem geregistreerd en onderhouden.
4. Aanvraagafhandeling
Dit systeem registreert de afhandeling van de aanvragen. Het registreert de aanvrager en beoordeelt
of de aanvrager bevoegd is om de gevraagde residu-informatie te ontvangen. Hiertoe vindt controle
op de toegang tot de monitoringresultaten plaats.
Het systeem kan onafhankelijk van de monitoringregistratie draaien. Het maakt gebruik van een
kopie van die monitoringgegevens, waarop een beperkende toegangsvoorwaarde van toepassing is.
Het systeem registreert tevens of de aanvraag heeft geleid tot een onderzoekvraag en tevens wordt
de voortgang van de aanvraagafhandeling bijgehouden.
De presentatie van monitoringresultaten, die onderwerp zijn van de aanvraag, wordt uitgevoerd in
aparte presentatie- en verwerkingsprogramma's. In het ontwerpstadium (volgend op dit project)
zullen een aantal standaard-presentatie programma's worden ontworpen, die zijn gebaseerd op de
meest verwachte vraagstellingen. Een aspect van de presentatie zal zijn de geografische weerg ave
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van de monitoringresultaten. Hiertoe zal een (relatief eenvoudig) geografisch pakket worden
geselecteerd.
Standaardaanvragen zijn:
trendgrafieken (b.v. nitraatgehalten in sla)
tabeloverzichten en grafische presentatie m.b.t. het aantal normoverschrijdingen (b.v. aantal
gewassen waarin de norm voor bestrijdingsmiddelen wordt overschreden)
spreiding residuniveau's door middel van weergave gemiddelden, medianen, 90%-waarde etc
in de vorm van tabellen of Box-Whisker-diagrammen (b.v. bij welke produkten geven de 90%waarde een probleem voor de export)
regionale spreiding (ontwikkeling van software waarmee residu-niveaus afgebeeld kunnen
worden tegen de achtergrond van landkaarten)
relaties tussen verschillende contaminanten (b.v. relatie tussen cadmiumgehalten in nieren en
levers)
dwarsverbanden in de agrarische keten (b.v. het gehalte van contaminanten In veevoeder en
melk)
Hiervoor is reeds aangegeven dat de registratie van de aanvragers onderdeel (in de vorm van een
subsysteem) zal zijn van het aanvraagafhandelingssysteem. In dit gedeelte kan dan ook (tijdelijk) de
registratie van de andere relaties van KAP plaatsvinden.
5. Overeenkomstregistratie.
De raamwerkovereenkomsten worden opgesteld en bewaakt door de directie VKA van het Ministerie
van LNV. Voor KAP is de inhoud van de overeenkomst van belang. Vooralsnog zal de opslag van de
overeenkomsten, mede gezien het aantal, niet worden geautomatiseerd.
5.2 Gegevensverzameling
In de vorige paragraaf zijn de informatiesystemen die voor de gegevensverwerking zullen worden
gebruikt beschreven. Deze systemen zullen gebruik maken van gegevensverzamelingen. In figuur 2
zijn de betreffende gegevensverzamelingen met hun bijbehorende entiteittypen weergegeven.
Het zijn (handmatig dan wel geautomatiseerd):
- Planningsgegevens
handmatig;
geautomatiseerd;
- Monitoringgegevens
handmatig;
- Gegevensleverantie
geautomatiseerd;
- Toegangsgegevens
- Kwaliteitscriteria
geautomatiseerd;
- Kwaliteitsaanduiding
geautomatiseerd;
- Codegegevens
geautomatiseerd;
-Aanvragen
geautomatiseerd;
- Raamwerkovereenkomsten handmatig;
-Relaties
geautomatiseerd;
Uit figuur 2 is te zien dat bij een aantal gegevensverzamelingen sprake is van hetzelfde entiteittype.
Bijvoorbeeld zowel in de verzameling monitoringgegevens als in de verzameling toegangsgegevens
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komt het monitoringresultaat voor. Deze laatst (deel)verzameling is gemaakt ten behoeve van de
aanvraagafhandeling. Na validatie van de monitoringresultaten wordt een kopie gemaakt van die
monitoringresultaten, die niet openbaar zijn en waarvoor derhalve een toegangsvoorwaarde moet
gelden.
Alle gegevensverzamelingen worden in principe centraal op een machine opgeslagen. Vanuit
decentrale punten kan toegang tot de monitoringgegevens worden verleend, indien de bevoegdheid
tot benadering van de gegevens is verstrekt. Een en ander is zinvol indien de KAP-database in ruime
mate is gevuld.
5.3 Gevolgen voor de technische omgeving

De verwerking van de monitoringgegevens vereist hardware op zowel PC-niveau als Micro-Vax
niveau. Voor de verwerking van de gegevens, als mede de opslag zal een Micro-Vax (bijv. 4000}
nodig zijn met een opslagcapaciteit van in eerste instantie ca. 500 Mb.
Deze capaciteit is als volgt gemotiveerd:
In bijlage 1d van het Technisch rapport is aangegeven wat de jaarlijkse toename van de geheugencapaciteit voor de databestanden zal moeten zijn. Tevens is aangegeven welke capaciteit benodigd
is voor standaard-programmatuur en systeemsoftware. In de onderstaande figuur is de benodigde
geheugencapaciteit uitgezet voor de toekomstige jaren.

800
700
-----678
600
-----578
500
-----478
400
-- - -- 378
300
----278
Hb

'91

'92

'93

'94

'95

' 96

figuur 9 . 3 Benodigde geheugencapaciteit KAP in Hb
Uit de figuur valt af te lezen dat met een geheugencapaciteit van ca. 500 Mb de komende jaren kan
worden volstaan.
De presentatie van de monitoringresultaten dient plaats te vinden op een PC. Hiertoe is reeds een
Compaq (type 386) in beheer bij het KAP, aangevuld met printfaciliteiten.
Ten behoeve van de presentatie zal software worden aangeschaft, dan wel ontwikkeld, waarmee
grafieken, tabellen, geografische presentaties kunnen worden gemaakt.
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6 Planning voor vervolg
6.1 Projecten voor verdere ontwikkeling gegevensverwerking
De informatie die vastgelegd wordt, is in dit projekt bepaald. De realisatie van de computerstructuur
waarmee de informatie wordt opgeslagen en gepresenteerd, wordt in vervolgprojecten geregeld.
projekt 1

Codebeheer. De meeste KAP-participanten beschikken over een eigen systeem van
coderingen. Inventarisatie van de gebruikte coderingen en de wijze van toeleverantie
van gegevens moet worden uitgevoerd. Vervolgens zal aan de hand van deze
informatie een systeem worden ontworpen waarin externe codes worden vastgelegd.
De externe coderingen worden gekoppeld aan de KAP-codes d.m.v. conversieprogramma's. Deze conversieprogramma's moeten ontwikkeld worden. Voor Informatie die niet op geautomatiseerde wijze wordt aangeleverd zal handmatige invoer
noodzakelijk blijven.

projekt 2

Systeemontwerp en realisatie monitoringregistratie, toegangsregistratie en registratie
validatiecriteria aan de hand van de in dit rapport vastgelegde informatie. Het systeemontwerp zal in overleg met O&E en TFDL uitbesteed worden aan een extern
bureau. De toepassingsmogelijkheden en presentatievormen worden in een apart
projekt uitgevoerd.

projekt 3

Systeemontwerp en realisatie van aanvraagafhandelingssysteem. In dit systeem
worden de gegevens van de aanvrager vastgelegd. Bij beantwoording van de
aanvraag worden de gegevens van de aanvrager en een begeleidende tekst direct in
briefvorm geplaatst.

projekt 4

Ontwerp van standaardpresentaties. De aan KAP gestelde vragen zullen voor een
aanzienlijk deel te beantwoorden zijn met gelijksoortige presentatie-technieken (trendgrafieken, tabellen etc.). De informatie wordt opgeslagen in een VAX-computer terwijl
grafisch software op PC-niveau sterk ontwikkeld is. Koppeling van informatie afkomstig uit de database aan deze software dient geoptimaliseerd te worden. Daarbij dient
o.a. aandacht besteed te worden aan geografische software.

projekt 5

Voor controle op de ingevoerde waarden worden validatie-criteria opgesteld. Er dient
een grondige inventarisatie te worden gemaakt van de huidig voorkomende gehaltes
en eventuele normen die gelden voor de stoffen die bepaald worden. Door koppeling
van deze criteria aan de meetgegevens kan op snelle en efficiënte wijze inzicht
verkregen worden in mogelijke uitschieters. Er dient een inventarisatie gemaakt te
worden van de Nederlandse normen voor zover van toepassing op de produkten die
opgenomen zijn in de monitoringprogramma's.

projekt 6

Realisatie technische afstemming geautomatiseerde databestanden. Relevante
gegevens met betrekking tot milieu, voedselconsumptie, registratie bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen etc. dienen op snelle en efficiënte wijze gekoppeld te
kunnen worden aan de meetgegevens die in het KAP-databestand worden vastge-
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legd. Per ondeJWerp dient een inventarisatie gemaakt te worden van de informatie die
elders vastgelegd wordt en de wijze waarop binnen de KAP-organisatie over deze
gegevens beschikt kan worden .
projekt 7

Aanpassingen huidige database COBA aan de voorgestelde KAP-structuur. De
uitkomst yan dit projekt dient meegenomen te worden in het systeemontwerp van
KAP (projekt 2). De KAP databank en COBA blijven twee gescheiden systemen.
Vanwege beheersmatige aspekten dient de computerstructuur van beide systemen
overeenkomstig te zijn.

Daarnaast zullen een aantal werkzaamheden een min of meer continu karakter hebben, zoals een
verantwoorde planning van activiteiten, invoeren, beheren en verstrekking van informatie. De wetenschappelijke interpretatie van meetgegevens en de statistische onderbouwing van monitoringstrategieën dient versterkt te worden.
6.2 Kosten en baten

De doelstellingen van het KAP zijn reeds eerder in dit rapport aangegeven. Een centrale gegevensveiWerking vormt het 'hart' van KAP en is daarmee van cruciaal belang voor het realiseren van deze
doelstellingen. Voor een goede kosten-baten analyse zouden ook de baten van de gegevensveiWerking van het KAP gekapitaliseerd moeten worden. Hoewel dit in kwantitatieve zin uitermate moeilijk
is, zijn wel de volgende opmerkingen te maken:
Het KAP heeft mede tot doel het vertrouwen van afnemers en consumenten in de Nederlandse agrarisch produkten te doen toenemen. Dit zal een positieve invloed hebben op de afzet.
Via een centrale gegevensveiWerking kunnen m.n. sectoroverschrijdende residuproblemen
beter worden opgespoord, zo mogelijk reeds voordat normoverschrijding aan de orde is. Met
het voorkomen van een daadwerkelijk residuprobleem worden tevens afzetproblemen
voorkomen.
In geval van incidenten/calamiteiten kunnen de centraal opgeslagen KAP-gegevens zeer snel
benut worden voor het geven van een overzicht van de veiligheid/kwaliteit van Nederlandse
produkten. Mits de betrokken contaminant in KAP wordt onderzocht, kan hiermee snel
worden aangetoond, dat een Jokaal Incident nog niet de kwaliteit van de totale produktie in
diskrediet brengt. Hierdoor kunnen handelsproblemen worden geminimaliseerd. De kosten
van het sluiten van de grenzen in het buitenland voor bepaalde Nederlandse produkten loopt
snel in de miljoenen guldens.
Residu-onderzoek is uitermate kostbaar. Doordat voortdurend een goed overzicht beschikbaar is van lopend onderzoek en de resultaten daarvan, kan residu-onderzoek op een meer
effectieve manier worden gepland. Prioriteitstelling ten aanzien van het uit te voeren onderzoek kan verbeterd worden en overlap (overheid/bedrijfsleven) in de uitvoering van onderzoek wordt voorkomen. Met het onderzoek dat momenteel voor het KAP in aanmerking komt
is ruim 10 miljoen gulden gemoeid. De inspanningen op dit gebied, en daarmee de kosten,
zullen de komende jaren toenemen.
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kosten en personeel
De huidige organisatie bestaat uit de COBA-beheerder. Voor de analyse van de werkzaamheden
wordt verwezen naar bijlage 3 van het Technisch rapport. Geconcludeerd mag worden dat het
systeem goed is opgezet, maar voor allerlei toepassingen onvoldoende is toegerust. Tevens is de
personele bezetting te gering {1 ,5 mensjaar voor het ontvangen, beheren en behandelen van
aanvragen).

toekomstige organisatie
Een belangrijke functie van de toekomstige organisatie is het inzichtelijk maken van de residutoestand door middel van overzichtelijke presentaties in jaarverslagen van LAC en EEG-rapportages.
Daarnaast zijn wetenschappelijk verantwoorde interpretatie van meetwaarden en statistische
onderbouwing belangrijke aandachtspunten.
De toekomstige organisatie zal moeten bestaan uit de beheerder van KAP, die tevens beheerder van
COBA is en twee medewerkers. Daarnaast zat moeten blijken in welke mate assistentie van een
datatypist{e) noodzakelijk is. Een globale taakverdeling wordt hieronder beschreven.
tijdelijk programmeur (extern)
Naast deze twee vaste medewerkers dient tijdelijk een ontwerper/programmeur in dienst genomen te
worden {6 maanden). Deze past de huidige database aan en implementeert het systeem op de VAX4000 op basis van de in het Technisch rapport aangegeven informatie. Daarnaast worden systemen
gebouwd met betrekking tot de registratie van criteria, de aanvraagafhandeling en de bouw van
toelatingsregistratie. Vervolgens zullen geautomatiseerde applicaties ontworpen worden, waarmee
standaardvragen op overzichtelijke wijze gepresenteerd kunnen worden.
beheerder KAP-COBA
De beheerder draagt zorg voor het functioneren van de KAP-organisatie. Dit houdt o.a. in dat
toegezien wordt op de dataleverantie en de gemaakte afspraken daaromtrent. Daarnaast moet de
beheerder voldoende kennis bezitten met betrekking tot residu-aangelegenheden, waarmee
vroegtijdig geanticipeerd kan worden op kennisverwerving. Eveneens zal regelmatig overleg
gepleegd worden met beleid en "klanten van de KAP-databank" over mogelijk gebruik van het
systeem. Het inzichtelijk maken van de veiligheid van het Nederlands agrarisch produkt (o.a. door
middel van KAP-jaarverslagen) voor beleid en bedrijfsleven vormt een belangrijk onderdeel hiervan.
medewerker 1
De werkzaamheden van de eerste medewerker zijn computertechnisch van aard. Ontwerpen en
onderhouden van conversieprogramma's, vormen een belangrijk onderdeel van het takenpakket
evenals het ontwerpen en beheren van een codesysteem waarmee Informatie van KAP-participanten
vertaald en Ingevoerd kan worden in de KAP-databank. Eveneens zal op technisch niveau de
mogelijkheden onderzocht worden welke informatiestromen opgezet kunnen worden met betrekking
tot andere geautomatiseerde databestanden (milieumeetnetten, voedselconsumptiepelling, registratie
bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen). Medewerker 1 zal in eerste instantie in tijdelijk
dienstverband {duur: 2 jaar) worden aangenomen.
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medewerker 2
De eerste verantwoordelijkheid bestaat uit het opzetten van een systeem van validatiecriteria voor de
beoordeling van de kwaliteit van de gegevens. Een inventarisatie van de geldende normen is van
belang. Wetenschappelijk verantwoorde interpretatie van meetwaarden en statistische onderbouwing van monitoringstrategieën vormen onderdelen van het takenpakket. Daarnaast zal aandacht
besteed worden aan het opzetten en van correlatie onderzoek in relatie met milieucontaminatie,
voedselconsumptie en registratie agrarische hulpstoffen. T.z.t. dient beoordeeld te worden dergelijk
onderzoek binnen de KAP-organisatie uit te voeren dan wel uit te besteden.
Voor de verwerking en opslag van de gegevens dient een VAX-4000 te worden aangeschaft.
Belangrijke uitgangspunten bij deze keuze zijn:
1)
Er moet voldoende garantie zijn voor de snelheid waarmee het systeem op gestelde vragen
antwoord kan geven. Naast geheugencapaciteit is responssnelheid van belang.
2)
Op termijn zal het systeem eventueel toegankelijk moeten zijn voor extern gebruik door
beleidsmedewerkers. Het aantal gebruikers van het systeem is medebepalend voor de
responssnelheid.
Een overzicht van de totale kosten wordt hieronder gegeven:
kosten

* technische

infrastructuur

* kosten systeemontwerp

* opleidingen

VAX-4000
randapparatuur
syteemsoftware

fl. 250.000
fl. 10.000
fl. 25.000

monitoringregistratie
toegangsregistratie
registratie validatiecriteria
aanvraagafhandeling
standaardpresentaties

fl. 150.000
fl. 50.000
fl. 100.000

geografische systemen

fl. 10.000

* conversie COBA naar KAP
* beheerskosten

fl. 15.000

RIKILT-budget

totaal

fl. 610.000

6.3 Projectenkalender en organisatorische aspecten
projectenkalender
Bij het opstellen van de projectenkalender wordt ervan uitgegaan dat voldoende Inhoudelijke
informatie beschikbaar dient te zijn voor de ondersteuning van het LAG-jaarverslag 1992. De
gegevens van de vastgestelde monitoringprogramma's worden voor 31 maart 1992 verzameld, zoals
overeengekomen in de raamwerkovereenkomsten (artikel 2). Verwerkingsmogelijkheden, codebeheer, conversieprogrammatuur etc. dienen op dit tijdstip volledig ontwikkeld en beschikbaar te zijn,
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zodat snelle en efficiënte verwerking van alle geleverde gegevens gerealiseerd kan worden . Voor dit
tijdstip dienen het codebeheer en conversieprogrammatuur (projekt 1) en de technische ontwerpfase
(projekt 2) afgerond te zijn.
1992
1991
aug ..sep .. okt..nov .. dec..jan ..feb .. mrt.. apr.. mei..jun .. jul .. auq ..sep
I projekt

medewerker 1

1....................... 1

I projekt

programmeur (extern)

2 .............................. 1
I projekt

programmeur (extern)

3..... 1

Iprojekt 4 ................... j
I projekt

programmeur (extern)
medewerker 2

5 ............................. 1
!projekt 6 ....................... ..

!projekt

uitvoerder

71

medewerker 1
beheerder

+ JMA

De projecten worden verdeeld over de twee vaste medewerker en de tijdelijke ontwerper/programmeur.
Voor een vroegtijdige en goede integratie met het beleid zullen de projecten begeleid moeten
worden door de KAP-coördinator VKA. De voortgangsbewaking en de afstemming van de projecten
onderling is een verantwoordelijkheid van de beheerder van de database.

organisatorische aspecten
uitvoerende taken
De beheerder KAP-COBA en de voorgestelde twee medewerkers vormen de ondersteuningsunit
RI KILT. De uitvoerende verantwoordelijkheden binnen deze unit worden als volgt voorgesteld :
uitvoerder
Codebeheer en conversieprogrammatuur

medewerker 1

lntegriteitscontrole op ingevoerde gegevens

medewerker 1

Opstellen systeem voor normen en validatie criteria voor
ingevoerde meetgegevens

medewerker 2

Aanvraagafhandeling voorzien van deskundig
commentaar

medewerker 2
beheerder KAP

Afstemming informatievoorziening richting beleid
en bedrijfsleven

beheerder KAP
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beleidsmatig
De coördinatie van het KAP-programma ligt bij de directie VKA. Afspraken met het bedrijfsleven (o.a.
raamwerkovereenkomsten) worden door VKA gemaakt. Het binnen VKA in te stellen Contactpunt
voor Residu-aangelegenheden is binnen LNV het centrale aanspreekpunt.
Het verzamelen, invoeren en verstrekken van informatie binnen de voorwaarde die in samenwerking
met het bedrijfsleven zijn opgesteld, is een verantwoordelijkheid van het RIKILT.
Directeur VKA en directeur RI KILT nemen beslissingen ten aanzien van personele, financiële en
materiële aspecten van de KAP-organisatie binnen LNV.
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Referenties
1. Beleidsnota 'Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten', d.d. 13-8-1990
Min. LNV (Oorspronkelijke titel: 'Landelijk Meetnet Agrarische Produkten')
2. Nota van de Plv. DG-LK aan de bewindslieden LNV, d.d. 8-10-1990
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Appendix A: Residu-kennis
Binnen dit project is aandacht besteed aan de wijze waarop meetgegevens verzameld en opgeslagen moeten worden. In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven over de relatie tussen de
meetgegevens en het residu-kennis veld. Daarbij wordt gestreefd naar het inzichtelijk maken van
welke informatie en kennis aansluitend op de meetgegevens gewenst zijn. Aangezien deze
informatie voor een deel elders aanwezig is, wordt gestreefd naar aansluiting bij deze systemen. Van
een aantal van deze kennisvelden is een globale Inventarisatie gemaakt van de gewenste informatie.
Voor de kennisvelden diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen en de daarbij behorende
entiteiten (toepassing bestrijdingsmiddel, gewas, gewasgroep, stof voorkomen, diergroep, dier,
toepassing diergeneesmiddel en wachttermijn) wordt op attribuut niveau aangegeven welke
informatie gewenst is. De kennisvelden milieu en toxicologie zijn zoveel omvattend dat alléén een
inventarisatie gemaakt zal worden van welke kennis waar aanwezig is (makelaarsfunctie).
Indien aanvullende informatie niet elders op geautomatiseerde wijze aanwezig is, zal binnen de KAPorganisatie besloten moeten worden of tijd en menskracht vrij gemaakt kunnen worden voor de
verzameling van deze gegevens (b.v. normgegevens).
In dit hoofdstuk wordt een eerste aanzet gegeven van een nadere uitwerking van het het residukennlsgebeuren . Daarbij zal voor de diverse aandachtsgebieden diepgaand onderzocht moeten
worden wat de mogelijkheden zijn . Een duidelijke prioriteltstelling op beleidsniveau wordt In deze
verwacht.
Belangrijke aandachtsgebieden zijn: vergelijkbaarheid van meetgegevens met geldende normen,
informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen, koppeling met de
voedselconsumptie en uitwerking van relevante milieuproblemen.
De functie van de KAP-organisatie in deze spitst zich toe op:
het beter toegankelijk maken van informatie die betrekking heeft op de residu-toestand
het relateren van informatie uit bovengenoemde aandachtsgebieden met meetgegevens die
opgeslagen worden in de KAP-databank
het formuleren van onderzoeksvoorstelfen en bijstellen van monitoringstrategieën voor zover
dit betrekking heeft op deze aandachtsgebieden.
milieu
Voor het Interpreteren van residu-gegevens voor milieucontaminanten is het essentieel te beschikken
over kennis aangaande het voorkomen van deze stoffen In het milieu. Hierbij dient aandacht besteed
te worden aan:

*

correlaties voorkomen milieucontaminanten in oppervlakte water en visserijprodukten (monitoringprogramma Rijkswaterstaat en RIVO)
correlaties voorkomen milieucontaminanten in agrarische produkten In relatie tot luchtveront*
reiniging (regenwatermeetnet RIVM, milieucentrum LUW)
correlaties voorkomen milieucontaminanten In agrarische produkten In relatie tot grondwater
*
(bodemmeetnet en grondwatermeetnet RIVM/LNV)
Dergelijke correlatiestudies kunnen op globaal niveau inzicht verschaffen In mogelijke risicogebieden, waardoor bepaalde monitoringprogramma's bijgesteld kunnen worden (monitoringstrategie).
Eveneens kunnen dergelijke studies een leidraad vormen voor vervolgstudie, waarbij de nadruk ligt
op de factoren die de carry-over van deze stoffen uit het milieu naar agrarische produktieketens
bepalen. Een eerste inventarisatie van deskundigheid op dit terrein verdient aanbeveling.

normen
Gegevens met betrekking tot geldende normen zijn voor zover bekend niet elders opgenomen in
geautomatiseerde bestanden. De KAP-organisatie kan in het overzichtelijk maken van deze
.
normgegevens een belangrijke rol vervullen .
Door de relevante omgeving wordt de behoefte aan een totaal overzicht van geldende normen (o.a.
voor de vergelijking van gevonden meetresultaten) aangegeven. Een goede Inventarisatie van de
huidige Nederlandse normen geldend voor agrarische produkten die gemonitord worden, heeft
prioriteit in deze. Naast het vastlegen van de norm moet aandacht besteed worden aan informatie
over de status van de norm en de opleggende Instantie. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van
diverse wetgevingen (Warenwet, Bestrijdingsmiddelenwet, Diergeneesmlddelenwet).
Tenslotte zal aangegeven moeten worden In hoeverre het wenselijk is dit overzicht uit te breiden met
normgegevens van produkten die niet voorkomen in monitoringprogramma's en/of normen die in
andere landen gesteld worden. Daarbij dient voldoende garanties geboden te worden voor het up to
date houden van deze informatie.
bestrijdingsmiddelen
Informatie met betrekking tot het gebruik en de toelating van bestrijdingsmiddelen valt uitéén in een
aantal kenmerken :
a)

welke bestijdingsmiddelen worden gebruikt, wat is de handelsnaam van het middel en de
status van toelating. Eén middel kan meerdere actieve stoffen bevatten. Het percentage
voorkomen van de actieve stof of het gehalte aan gramen is van belang. De meeste kennis
hierover wordt vastgelegd bij Bureau Bestijdingsmiddelen. Het gaat daarbij om de registratie
met betrekking tot de toelating en nadrukkelijk niet om de toxicologische evaluatie die ten
grondslag ligt aan de toelating . Het verdient aanbeveling te onderzoeken op welke wijze het
KAP-bestand en de databank van dit bureau op elkaar kunnen aansluiten.

b)

Een bestijdingsmiddel wordt met een bepaald doel toegepast op een bepaald gewas, waarbij
een bepaalde dosiring geadviseerd wordt. Gewassen kunnen geclassificeerd worden volgens
bepaalde indelingen. Een gewas behoort bij een bepaalde gewasgroep en kan tevens gezien
worden als een produkt waarin residuen kunnen voorkomen. De informatie hieromtrent zal
gedeeltelijk aanwezig zijn bij de Plantenziektekundige Dienst. Waar mogelijk zal afstemming
met de in oprichting zijnde databank gewasbescherming wenselijk zijn.

c)

Een bestrijdingsmiddel dat voor landbouwkundig gebruik goedgekeurd is, zal In de praktijk
gebruikt worden in acht neming van een bepaalde wachttermijn tussen het moment van
gebruik en verhandeling van het produkt (gewas). In hoeverre informatie met betrekking tot
deze wachttermijn verzameld wordt, moet worden geïnventariseerd.

diergeneesmiddelen
Informatieverzameling met betrekking tot de toelating van diergeneesmiddelen verloopt analoog aan
die van bestrijdingsmiddelen. Bij het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen wordt op geautomatieseerde wijze gegevens geregistreerd over de aanvraag van niet immunobiologische diergeneesmiddelen. De gegevens hebben o.a. betrekking op werkzame stoffen die voorkomen In het dlergeneesmiddel, de aard van het middel en de diersoorten waarop het middel van toepassing is. Deze

databank kan geraadpleegd worden door beleidsmedewerkers en heeft alléén betrekking op
geregistreerde middelen. Met nadruk wordt vermeld dat toxicologische gegevens met betrekking tot
residuvorming en kinetiek niet opgeslagen worden in deze databank.
De mogelijkheid van koppeling van deze informatie aan meetgegevens over het voorkomen van
residuen in dieren (Nationale Plannen) dient onderzocht te worden.
voedselconsumptie
Door middel van berekeningen naar de opname van negatieve bestanddelen door de consument
kan inzicht verkregen worden in welke stoffen een potentiele bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Daarbij kan gekeken worden naar het aantal personen dat de aanvaardbare dagelijkse
inname overschrijdt, de relatieve bijdrage van diverse produkten aan de totale inname en identificatie
van potentiele risicogroepen. Daaraan gekoppeld kunnen rekenmodellen opgesteld worden met
betrekking tot normevaluatie en normstelling.
Eén en ander kan gerealiseerd worden door middel van koppeling van het KAP-databestand aan
voedselconsumptiegegevens (VCP). Een knelpunt daarbij is dat meetgegevens uit monitoringprogramma's doorgaans betrekking hebben op primaire agrarische produkten. Informatie met
betrekking tot consumeerbare produkten wordt verzameld door de databank COBA. Een intergrale
benadering tussen het COBA en het KAP-bestand verdient op dit terrein aanbeveling. Belangrijke
leveranciers van gegevens op het terrein van consumeerbare produkten zijn het bewakingsprogramma Mens en Voeding, het Market Basket onderzoek (CIVO-TNO) en het onderzoek dat gedaan wordt
in opdracht van de consumentenorganisaties.
Het verdient aanbeveling onderzoek naar de opname van negatieve bestanddelen uit te werken in
samenwerking met WVC (uitvoerende instantie het CIVO-TNO) . Daarbij wordt voorgesteld de
voedingskundige aspekten een WVC verantwoordelijkheid te laten zijn en het opstellen van
rekenmodellen met betrekking tot normmevaluatie en risk-assasment voor rekening te laten komen
van LNV.

