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BIJLAGE 1 GEGEVENSMODEL
BIJLAGE la

Entititeitentype Relatie Diagram. Dit is een modelmatige
weergave van de relatie tussen de entiteiten (gegevensgroepen).

BIJLAGE lb

Entiteittype en relatie beschrijving. Definities van
entiteiten en een beschrijving van de onderlinge relaties.

BIJLAGE lc

Beschrijving van attributen en de bijbehorende domeinen.

BIJLAGE ld

Modelleringsbeslissingen en consequenties, volumes en
groeiperentages.

BIJLAGE 2 ACTIVITEITENMODEL
BIJLAGE 2a

Activiteitendecompositie KAP-totaal. Aangegeven wordt
welke hoofd- en subactiviteiten er binnen KAP als organisatie te onderscheiden zijn.

BIJLAGE 2b

Procesdefinities KAP-totaal. van alle hoofd en subactiviteiten die in bijlage 2a worden aangegeven, worden
definities gegeven.

BIJLAGE 2c

CRUD- matrix KAP- totaal, matrix waarin aangegeven staat
welk gegeven in welke KAP-activiteit gecreëerd, gelezen,
veranderd dan wel verwijderd wordt.

BIJLAGE 2d

Activiteitendecompositie Registratie residutoestand,
aangegeven wordt welke elementaire processen te onderscheiden zijn voor wat betreft het informatiegebied
Registratie Residutoestand.

BIJLAGE 2e

Procesafhankelijksdiagrammen. Aangegeven wordt wat de
gegevensstroom is per proces.

BIJLAGE 2f

Procesdefinities. De definities van de elementaire processen die betrekking hebben op de Registratie residutoestand.

BIJLAGE 2g

Frequenties van processen. Aangegeven wordt hoevaak
verwacht wordt dat de elementaire processen zullen voorkomen.

BIJLAGE 3 ANALYSE BESTAANDE SYSTEMEN
BIJLAGE 3a

Entiteitentype Relatie Diagram COBA.

BIJLAGE 3b

Activiteitendecompositie COBA.

BIJLAGE 30

Analyse en beschrijving van COBA.

BIJLAGE 3d

Beschrijving attributen COBA.

BIJLAGE 3e

Beschrijving sleutellijst van COBA- tabellen.

BIJLAGE 4 ANALYSEREN INTERACTIE TUSSEN PROCESSEN EN GEGEVENS
BIJLAGE 4a

CRUD- matrix Registratie residutoestand, matrix waarin
aangegeven staat welk gegeven door een bepaald proces
gecreëerd, gelezen, veranderd dan wel verwijderd wordt.

BIJLAGE 4b

Overzicht gebruik attributen door elementaire processen.
Voor elk proces wordt aangegeven welk attribuut gecreeerd, gelezen dan wel veranderd wordt.

BIJLAGE 4c

Beschrijving procesacties.

BI JLAGE 5 VERIFIËREN GEDETAILLEERD INFORMATIEMODEL
BIJLAGE Sa

Cross- raferenee tabel COBA- KAP. Aangegeven wordt welke
entiteiten en attributen in COBA en KAP voorkomen.

BIJLAGE Sb

TFDL-advies.

BIJLAGE 6

Raamwerkovereenkomsten. Aangegeven wordt welke afspraken
er met de KAP-participanten gemaakt zijn met betrekking
tot de toelevering en het gebruik van gegevens.
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Toelichting bij het gegevensmodel
De toelichting bevat twee aspecten:
1. de cardinaliteit van de relaties;
2. beschrijving van de gedocumenteerde entiteittypen;
ad 1. In het model zijn niet alle n:m (veel op veel) relaties vervangen
door 1:n (één op veel) relaties door gebruik te makken van zgn.
associatieve entiteittypen (koppleentiteittypen).
Daar waar een associatief entiteittype ook nog eigen kenmerken bezit
is de n:m-relatie vervangen. Daar waar het associatief entiteittype
geen eigen kenmerken bezit, is de n:m-relatie blijven bestaan. De
enige uitzondering hierop vormt het entiteittype RESIDU, doch deze
heeft op zich weer relaties met andere entiteittypen (RESIDUNORM).
ad 2. Bij de beschrijving van de entiteittypen worden een aantal termen
genoemd, die hieronder worden verklaard.
Entity: de naam van het entiteittype;
Description: de definitie van het entiteittype, eventueel aangevuld
met een toelichting of voorbeeld;
Subject Area: de naam van het aandachtsgebied waarbinnen het
entiteittype valt;
Properties: schatting van het aantal entiteiten (voorkomens) dat van
het betreffende entiteittype zal voorkomen, inclusief de verwachte
groei per jaar;
Attributes: de naam van de kenmerken (attributen) van het
entiteittype
Relationships: de beschrijving van de relaties die het be treffende
entiteittype heeft met andere entiteittypen . De optionaliteit van de
relatie wordt weergegeven met:
- always;
- sometimes, indien sprake is van een optionele relatie, eventueel
aangevuld met een percentage van de mate van optionaliteit;
De cardinaliteit van de relatie wordt weergegeven door:
- one : een entiteit van het type hee ft een koppe ling met slechts
één entiteit van het andere type;
- many: een entiteit van het type heeft een koppeling met één of
meer entiteiten van het andere type .
Onder cardinality is een schatting van de cardinaliteit gegeven .
Identifier: de naam van het attribuut , combinatie van attributen of
combinatie van naam van attribuut en naam van relatie waarme een
entiteit van het type kan worden geidentificeerd.

BIJLAGE lB

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr . 29, 1991

16:55

Entity Definition

Entity:

AANVRAAG

Description:

Verzoek om informatie met betrekking tot de
residutoestand of daaraan gerelateerde aspecten.
Toel.: Indien de aanvraag niet direct betrekking heeft
op alleen monitoringresultaten maar ook op andere
kenniselementen kan anvullend onderzoek gewenst zijn .
Eigen activiteiten van KAP kunnen eveneens vertaald
worden in een aanvraag (bijv. LAC-jaarverslagen). De
aanvraag zal behandeld worden afhankelijk van de in de
raamwerkovereenkomsten gestelde voorwaarden .

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ :
Max Occ:

Attributes:

10 Avg Occ:
100 Growth Rate:

40

10% per year

AANVRAAGNUMMER
OMSCHRIJVING
DATUM ONTVANGST
BEHANDELINGSSTATUS
DATUM ANTWOORD GEPLAND
DATUM ANTWOORD
AARD VERREKENING
GESCHATTE KOSTEN
WERKELIJKE KOSTEN
GESCHATTE TIJDSDUUR
WERKELIJKE TIJDSDUUR
REDEN AFWIJZING
GOEDKEUREND LICHAAM

Relationships:
Always IS_ GEPLAATST_DOOR one AANVRAGER
cannot transfer .
Sametirnes (90%) VERSTREKT rnany MONITORRESULTAAT
Cardinality Min : 1 (est) Max: 1000 (est) Avg: 100
cannot transfer .
Sametirnes (20%) VEREIST rnany ONDERZOEKSVRAAG
Cardinality Min: 1 (est) Max: 5 (est) Avg: 2
cannot transfer .
Always WORDT_BEHANDELD_MIDDELS one GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT
cannot transfer.
Identifiers:
1 AANVRAAGNUMMER
2 IS GEPLAATST DOOR AANVRAGER

bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

ANALYSEMETHODE

Description:

Wijze waarop residubepaling kan plaatsvinden. Het
geeft de karakteristieken van de methoden waarmee
residubepalingen binnen een bepaald
monitoringprogramma worden uitgevoerd.
Toel. De kwaliteit van de methode hangt af van de
certificering en het kennisniveau van het instituut dat
de methode hanteert.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

ANALYSEMETHODE CODE
ANALYSEMETHODE NAAM
GEBRUIKSKARAKTERISTIEK
BETROUWBAARHEIDSINDICATOR
STATUS ERKENNING
REPRODUCEERBAARHElD
HERHAALBAARHEID

100 Avg Occ:
100 Growth Rate:

100
5% per year

Relationships:
Always STELT_VAST many RESIDU
Cardinality Min: 1 (est) Max: 500 (est) Avg: 20
cannot transfer.
Always STELT_VAST many MONITORRESULTAAT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1000 (est) Avg: 100
cannot transfer.
Always KENT many KWALITEITSAANDUIDING
Cardinality Min: 1 (est) Max: 10 (est) Avg: 2
cannot transfer.
Identifiers:
1 ANALYSEMETHODE CODE

2

bijlage lb

Apr. 29, 1991

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

16:55

Entity Definition
Entity:

BEMONSTERD PRODUKT

Description:

Onderzoek aan specifiek produkt om vast te stellen of
residu aangetoond kan worden.
Toel. produktonderzoek maakt onderdeel uit van het
totale monitoringprogramma.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NUMMER
DATUM ONDERZOEK
LEEFTIJD
SEXE
BEREIDINGSWIJZE
VERPAKKINGSWIJZE
FABRICAGEWIJZE

1000 Avg Occ:
10000 Growth Rate:

2000
5% per year

Relationships:
Sametimes (0 %) IS AFKOMSTIG VAN one LOKATIE
cannot transfer.
Always IS_ BEMONSTERD_OP one LOKATIE
cannot transfer.
Always BEVAT many RESIDU
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Always IS_VAN one PRODUKT
cannot transfer .
Always KENT many MONITORINGRESULTAAT
Cardinality Min: 1 (est ) Max: 50 (est) Avg: 10
cannot transfer.
Identifiers:
1 NUMMER
1 IS VAN PRODUKT

3

bijlage lb

Apr. 29, 1991

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

16:55

Entity Definition
Entity:

CODE

Description :

Codering, waarmee een instituut een kenniselement weer
geeft.
Toel. bijv elk instituut hanteert een eigen codering dat
per door een instituut wordt gehanteerd.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

0 Avg Occ:
0 Growth Rate :

0

0% per year

INSTITUUT KENNISELEMENTCODE
INSTITUUT CODE BESCHRIJVING

Relationships:
Always WORDT_GECONVERTEERD_IN many CONVERSIEPROGRAMMA
cardinality Min : 1 (est) Max: 1 (est ) Avg: 1
cannot transfer.
Always GELDT VOOR one KENNISELEMENT
cannot transfer.
Always WORDT_GECODEERD_DOOR one INSTITUUT
cannot transfer .
Identifiers:
1 WORDT- GECODEERD- DOOR INSTITUUT
1 GELDT VOOR KENNISELEMENT

4

bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

CONVERSIEPROGRAMMA

Description:

Programma dat nodig is voor de automatische verwerking
van (ontvangen) monitoringresultaten, opdat ze
geschikt zijn voor de opname in het KAP- databestand.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

2 Avg Occ:
2 Growth Rate:

NAAM

BESCHRIJVING
Relationships:
Always CONVERTEERT many CODE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Always CONVERTEERT many GEGEVENSLEVERANTIE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 20 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Identifiers:
1 NAAM

5

2

10% per year

bijlaqe lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

DIER

Description:

Landbouwhuisdier of wild dier, voor consumptie gevangen/
bestemd.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

OMSCHRIJVING
CODEX CODE
CODE

50 Avg Occ:
50 Growth Rate:

Relationships:
Always IS GRONDSTOF VOOR many PRODUKT
cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Sometimes (0%) IS_GEGROEPEERD_IN one DIERGROEP
cannot transfer.
Identifiers:
1 CODE
1 OMSCHRIJVING

6

50
10% per year

bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

DIERGROEP

Description:

Een groepering van dieren op basis van gemeenschappelijke
kenmerken b.v. runderen, melkkoeien etc.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min occ:
Max Occ:

Attributes:

50 Avg Occ:
50 Growth Rate:

CODEX CODE
NAAM

DIERGROEP CODE
Relationships:
Always BESTAAT_UIT many DIER
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Identifiers:
1 NAAM

2 DIERGROEP CODE

7

50
5% per year

bij1age lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)
Entity Definition

Apr. 29, 1991

16:55

Entity:

GEGEVENSLEVERANTIE

Description:

Registratie van de ontvangst van resultaten uit
produktonderzoek en de status van verwerking ervan bij
opname in het KAP- databestand.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max occ:

Attributes:

NUMMER
DATUM ONTVANGST
DATUM VERWERKT
STATUS
GEPLAND ONTVANGST DATUM
VERWACHTE VERWERKINGSDUUR
WERKELIJKE VERWERKINGSDUUR

100 Avg Occ:
100 Growth Rate:

100
10% per year

Relationships:
Always IS VERWERKT TOT many MONITORRESULTAAT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 10000 (est) Avg: 100
cannot transfer.
Always WORDT GELEVERD VOLGENS one RAAMWERKOVEREENKOMST
cannot transfer. Always IS_VERWERKT_MET one CONVERSIEPROGRAMMA
cannot transfer.
Always WORDT VERWERKT IN one GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT
cannot transfer. Identifiers:
1 NUMMER

8

bijlage 1b

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT

Description:

Activiteit die door KAP wordt uitgevoerd in het kader
van de gegevensverwerking (ontvangen, beheren,
verstrekken) .

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

100 Avg Occ:
100 Growth Rate:

100
10% per year

NAAM

ACTIVITEITTYPE
GESCHATTE AANVANGSDATUM
GESCHATTE EINDDATUM
GESCHAT- AANTAL- MENSDAGEN
WERKELIJKE AANVANGSDATUM
WERKELIJK- AANTAL- MENSDAGEN

Relationships:
Sometimes (0%) LEIDT TOT many PLANAANPASSINGSVOORSTEL
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Sometimes (30%) WORDT_BEPAALD_DOOR one RAAMWERKOVEREENKOMST
cannot transfer.
Sametimes (60%) BEHANDELT one AANVRAAG
cannot transfer.
Sometimes (30%) VERWERKT one GEGEVENSLEVERANTIE
cannot transfer.
Identifiers:
1 ACTIVITEITTYPE
1 NAAM

9

bijlage lb
Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

GEWAS

Description:

Landbouwkundig gekweekte of uit het wild geoogste plant
of vegetatie.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA- AGRAR- PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NAAM

500 Avg Occ:
500 Growth Rate:

CODEX CODE
GEWAS CODE
Relationships:
Always IS_GRONDSTOF_ VOOR many PRODUKT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Always IS_ INGEDEELD_ IN one GEWASGROEP
cannot transfer.
Identifiers:
1 GEWAS CODE
1 NAAM

10

500
2 % per year

bij1age 1b

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

GEWASGROEP

Description:

Groepering van gewassen op basis van gemeenschappelijke
kenmerken

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

10 Avg Occ:
100 Growth Rate:

GEWASGROEP CODEX CODE
NAAM

GEWASGROEP CODE
Relationships:
Always DEELT IN many GEWAS
CardinalTty Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Identifiers:
1 NAAM

1 GEWASGROEP CODE

11

50

5% per year

bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

KENNISELEMENT

Description:

Aspect van kennis over residuen, zoals weergegeven in
het KAP- gegevensmodel.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NAAM

100 Avg Occ:
100 Growth Rate:

OMVANG
GROEIJAAR
KAP - CODERINGSBESCHRIJVING
Relationships:
Sametimes (0%) KENT many CODE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Identifie rs:
1 NAAM

12

100
10% per year

bijlage 1b

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

KWALITEITBAANDUIDING

Description:

Kwalificatie van de analysemethode uitgevoerd door een
instituut volgens bepaalde criteria.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

100 Avg Occ:
1000 Growth Rate:

Attributes:
AANDUIDINGSWAARDE
Relationships:
Always GELDT_ VOOR one INSTITUUT
cannot transfer.
Always BETREFT one ANALYSEMETHODE
cannot transfer.
Identifiers:
1 BETREFT ANALYSEMETHODE
1 GELDT VOOR INSTITUUT

13

200
10% per year

bijlage lb

Apr. 29, 1991

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)
Entity Definition
Entity:

LOKATIE

Description:

Aanduiding van een plaats waar volgens het
monitoringprogramma bemonsterd moet worden dan wel
bemonsterd is.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

0 Avg Occ:
0 Growth Rate:

0

0% per year

NAAM
OMSCHRIJVING
LAND CODE
PROVINCIE CODE
LOKATIE CODE
NAAM GRONDSOORT
GEOGRAFISCH KENMERK

Relationships:
Sametirnes (0%) PLAATST HERKOMST VAN rnany BEMONSTERD_PRODUKT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Sornetirnes (0%) IS MONSTERPLAATS VOOR rnany BEMONSTERD PRODUKT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1000 (est) Avg: 2S
cannot transfer.
Sametirnes (0%) IS_OPGENOMEN_IN rnany MONITORINGPROGRAMMA
Cardinality Min: 1 (est) Max: 40 (est) Avg: 2
cannot transfer.
Sametirnes (30%) STELT_SAMEN rnany LOKATIE
Cardinality Min: 2 (est) Max: 100 (est) Avg: 10
cannot transfer.
Sametirnes (30%) IS_SAMENGESTELD_UIT rnany LOKATIE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 100 (est) Avg: 10
cannot transfer.
Identifiers:
1 LOKATIE CODE
1 PROVINCIE CODE
1 LAND CODE

14

16:55

bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

Entity Definition
Entity:

MONITORINGPROGRAMMA

Description:

Programma van regelmatig terugkomende metingen van
bepaalde residuen in planten, dieren of
voortbrengselen daarvan, volgens vooraf vastgestelde
tijd- en plaatsschema's, gebruikmakend van
vergelijkbare en reproduceerbare methoden, met het
doel hierover betrouwbare en representatieve
informatie te verkrijgen.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

15 Avg Occ:
15 Growth Rate:

15
10% per year

NUMMER
NAAM

MONSTEROMVANG PER JAAR
BEMONSTERINGSFREKWENTIE
BEMONSTERINGSWIJZE
GESCHATTE KOSTEN
VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE
STATUS
DATUM VASTSTELLING LAC
Relationships:
Always LEVERT many MONITORRESULTAAT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1000 (est) Avg: 500
cannot transfer.
Always WORDT_ TOEGEPAST_VOOR many RESIDU
Cardinality Min: 1 (est) Max: 2000 (est) Avg: 500
cannot transfer.
Always KENT one RAAMWERKOVEREENKOMST
cannot transfer.
Always WORDT_UITGEVOERD_OP many LOKATIE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 100 (est) Avg: 25
cannot transfer.
Identifiers:
1 NAAM

15

16:55

bijlage lb
Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

Entity Definition
Entity:

MONITORRESULTAAT

Description:

Meetgegeven met betrekking tot residuen voorvloeiend
uit een monitoringprogramma en vastgesteld met
vergelijkbare en reprocueeerbare meetmethoden .

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NUMMER
BETROUWBAARHEI OS CODE
OPENBAARHEIDINDICATOR
AANTOONBAARHEIDSGRENS
CORRECTIE- VOOR- RECOVERY
GECORRIGEERD VOOR RECOVERY

10000 Avg Occ:
100000
100000 Growth Rate:
2% per year

Relationships:
Always WORDT_VERKREGEN_UIT one MONITORINGPROGRAMMA
cannot transfer.
Always IS_VERKREGEN_MET one ANALYSEMETHODE
cannot transfer.
Always KENT rnany MONITORWAARDE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Sametirnes (90%) WORDT_VERSTREKT_BIJ rnany AANVRAAG
Cardinality Min: 1 (est) Max: 100 (est) Avg: 20
cannot transfer.
Always IS_VERWERKING_VAN one GEGEVENSLEVERANTIE
cannot transfer.
Sametirnes (20%) BEZIT rnany TOEGANGSVOORWAARDE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 20 (est) Avg: 10
cannot transfer.
Always IS_BEPAALD_IN one BEMONSERD PRODUKT
cannot transfer.
Identifiers:
1 NUMMER
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bijlage 1b

Apr. 29, 1991

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

16:55

Entity Definition
Entity:

MONITORRESULTAATTYPE

Description:

Typering van een monitorresultaat. Er kunnen verschillende typeringen worden onderkend, bijvoorbeeld:
- gemiddelde waarde;
- maximum waarde;
- minimum waarde;
- afzonderlijk monster;

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

1 Avg Occ:
10 Growth Rate:

NAAM

AANTAL
DIMENSIE
Relationships:
Always TYPEERT many MONITORWAARDE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Identifiers:
1 NAAM

1 TYPEERT MONITORWAARDE

17

2

10% per year

bijlage 1b

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

Entity Definition
Entity:

MONITORWAARDE

Description:

Registratie van de meetuitslag van een
monitorresultaat
Toel.: Dit kan betreffen het resultaat van een
afzonderlijk dan wel een samengesteld monster.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

MONSTERNUMMER
WAARDE

10000 Avg Occ:
3000000
10000000 Growth Rate:
5% per year

Relationships:
Always IS VAN one MONITORRESULTAAT
cannot transfer.
Always WORDT GETYPEERD DOOR one MONITORRESULTAATTYPE
cannot transfer. Identifiers:
1 MONSTERNUMMER
1 IS VAN MONITORRESULTAAT
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16:55

bijlaqe 1b

Apr. 29, 1991

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)
Entity Definition
Entity:

ONDERZOEKSVRAAG

Description:

Nadere uitwerking van kenniselementen in relatie tot
de residutoestand.
Toel. geen monsteronderzoek, maar "desk-study", b.v.
correlatie-onderzoek met betrekking tot consumptie.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

10 Avg Occ:
100 Growth Rate:

ONDERZOEKSNUMMER
NAAM ONDERZOEK
BESCHRIJVING
STATUS
NAAM OPDRACHTGEVER
NAAM UITVOERENDE
GESCHATTE DUUR
GESCHATTE KOSTEN
WERKELIJKE KOSTEN
DATUM START
DATUM GEREED

Relationships:
Always IS_VEREIST_VOOR one AANVRAAG
cannot transfer.
Identifiers:
1 ONDERZOEKSNUMMER
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30

10% per year

16:55

bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

Entity Definition
Entity:

PLANAANPASSINGSVOORSTEL

Description:

Voorstel tot aanpassing van het gegevensverwerkingplan op basis van verrichte evaluatie.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

0 Avg Occ:

o Growth Rate:

0

0% per year

NUMMER
BESCHRIJVING

Relationships:
Always IS_RESULTAAT_VAN one GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT
cannot transfer.
Identifiers:
1 NUMMER
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16:55

bijlage 1b

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

Entity Definition
Entity:

PRODUKT

Description:

Dierlijke of plantaardige verhandelbare objecten die
dienen ter consumptie voor de mens.
Toel : de matrix waarin het residu wordt bepaald.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA- AGRAR- PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

1000 Avg Occ:
1000 Growth Rate:

1000
2% per year

NAAM

CODEX CODE
PRODUKTCODE
Relationships:
Always BEVAT many RESIDU
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Always X many BEMONSTERD PRODUKT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Always IS GEGROEPEERD IN one PRODUKTGROEP
cannot transfer. Sometimes (30%) ONTSTAAT UIT one GEWAS
cannot transfer.
Sometimes (70%) ONTSTAAT UIT one DIER
cannot transfer.
Identifiers:
1 PRODUKTCODE
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16:55

bijlaqe 1b

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

Entity Definition
Entity:

PRODUKTGROEP

Description:

Groepering van produkten op basis van
gemeenschappelijk kenmerk.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NAAM

50 Avg Occ:
50 Growth Rate:

50
5% per year

PRODUKTGROEPCODE
KENMERK
Relationships:
Sametimes (50%) KENT many PRODUKTGROEP STOFGROEP KRITERIUM
Cardinality Min: 1 (est) Max: 50 (est) Avg: 20
cannot transfer.
Always GROEPEERT many PRODUKT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 100 (est) Avg: 40
cannot transfer.
Identifiers:
1 PRODUKTGROEPCODE
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bijlage lb
Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

PRODUKTGROEP STOFGROEP KRITERIUM

Description:

Een waarde die een grens aangeeft voor een te meten
residuwaarde van de stofgroep in een agrarisch
produktgroep.
Toel. De getallen worden gebruikt voor de vergelijking
van meetresultaten. Eventuele uitschieters/foutieve
waarden worden aangetoond. De grootte van de getallen
wordt bepaald door reëel voorkomende concentratie van
stoffen (stofgroepen in bepaalde produkten,
produktgroepen).

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

KRITERIUM WAARDE
WAARDE TYPE
WAARDE DIMENSIE

100 Avg Occ:
1000 Growth Rate:

Relationships:
Always GELDT_VOOR one PRODUKTGROEP
cannot transfer .
Always HOORT BIJ one STOFGROEP
cannot transfer.
Identifiers:
1 HOORT BIJ STOFGROEP
1 GELDT VOOR PRODUKTGROEP
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200
10% per year

bijlaqe 1b
Apr. 29, 1991

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

16:55

Entity Definition
Entity:

RAAMWERKOVEREENKOMST

Description:

Afgesloten contract tussen de leverancier van
monitorresultaten en KAP, waarin de levering van
resultaten (wijze waarop, tijdstip van levering) en de
mogelijkheden van derden om de resultaten aan te
vragen, openbaarheid en openbaarmaking van gegevens
wordt geregeld.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA- AGRAR- PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

0 Avg Occ:
0 Growth Rate:

0

0% per year

NAAM

NUMMER
GELDIGHEIDSDUUR
DATUM INGANG
Relationships:
Always IS AFGESLOTEN MET one CONTRACTANT
cannot transfer. Always VOLGT_OP one RAAMWERKOVEREENKOMST
cannot transfer.
Sametimes (0 %) WORDT_GEVOLGD_ DOOR many RAAMWERKOVEREENKOMST
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Always PLANT many GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT
Cardinality Min: 1 (est) Max: 100 (est) Avg: 10
cannot transfer.
Always REGELT_ LEVERING_ VAN many GEGEVENSLEVERANTIE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 100 (est ) Avg: 12
cannot transfer.
Always WORDT AFGESLOTEN VOOR one MONITORINGPROGRAMMA
cannot transfer.
Identifiers:
1 NUMMER

24

bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Jun. 01, 1991

17:13

Entity Definition

Entity:

RELATIES

Description:

Instanties of personen waarmee KAP een één of andere vorm
van relatie onderhoud bijv. aanvragers, contractanten.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

0 Avg Occ:

o Growth Rate:

NAAM

ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
LAND WOONPLAATS
POSTBUSNUMMER
POSTCODE POSTBUS
PLAATS POSTBUS
LAND POSTBUS
AARD RELATIE
Identifiers:
1 NAAM

Partitioned by: (unnamed)
Classifying Value

Subtype
INSTITUUT

Partitioned by: (unnamed)
Classifying Value

Subtype
AANVRAGER

Partitioned by: AARD RELATIE
Classifying Value
-

Subtype

CONTRACTANT

CONTRACTANT

25

0

0% per year

bijlaqe 1b

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Jun. 01, 1991

Entity Definition
Entity:

AANVRAGER

Description:

Persoon of instantie die een aanvraag indient.

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NAAM- CONTACTPERSOON- AANVRAGER
TELEFOON KONTAKTPERSOON AANVR
AANVRAGERSRUBRIEK

1000 Avg Occ:
1000 Growth Rate:

1000
10% per year

Relationships:
Sametimes (50%) HEEFT_GEKREGEN many TOEGANGSVOORWAARDE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 5 (est) Avg: 2
cannot transfer.
Always PLAATST many AANVRAAG
Cardinality Min: 1 (est) Max: 20 (est) Avg: 5
cannot transfer.
Subtype of:

RELATIES

Inherited Attributes:
RELATIES:

NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
LAND WOONPLAATS
POSTBUSNUMMER
POSTCODE POSTBUS
PLAATS POSTBUS
LAND POSTBUS
AARD RELATIE
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bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Jun. 01, 1991

17:13

Entity Definition
Entity:

CONTRACTANT

De scription:

Persoon of instelling waarmee een raamwerkovereenkomst
is gesloten.

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

20 Avg Occ:
20 Growth Rate :

20
10% per year

Attributes:
NAAM KONTAKTPERSOON CONTRACTANT
Re lationships:
Always SLUIT_ AF many RAAMWERKOVEREENKOMST
Cardinality Min: 1 (est) Max: 5 (est) Avg: 2
cannot transfer.
Identifiers:
1 AARD RELATIE
1 NAAM
Subtype of:

RELATIES

Inherited Attributes:
RELATIES:

NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
LAND WOONPLAATS
POSTBUSNUMMER
POSTCODE POSTBUS
PLAATS POSTBUS
LAND POSTBUS
AARD RELATIE
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bijlaqe 1b

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Jun. 01, 1991

Entity Definition
Entity:

INSTITUUT

Description:

Instelling die de meting van residuen kan uitvoeren

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NAAM- CONTACTPERSOON- INSTITUUT
TELEFOON KONTAKTPERSOON INST

20 Avg Occ:
50 Growth Rate:

30
5% per year

Relationships:
Always BEZIT one KWALITEITSAANDUIDING
cannot transfer.
Always STELT_ SAMEN many CODE
cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Subtype of:

RELATIES

Inherited Attributes:
RELATIES:

NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
LAND WOONPLAATS
POSTBUSNUMMER
POSTCODE POSTBUS
PLAATS POSTBUS
LAND POSTBUS
AARD RELATIE
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bijlage lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 19 9 1

16:55

Entity Definition
Entity:

RESIDU

Description:

Een negatief bestanddeel (stof) van een agrarisch
produkt (produkt), dat door middel van een daarvoor
geschikte analysemethode wordt bepaald op de wij z e en
lokatie zoals vastgesteld in een monitoringprogramma.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ :
Max Occ:

Attributes:

None

5000 Avg Occ:
5000 Growth Rate :

5000
2% per year

Relationships:
Always IS_ STOFREST_ IN one PRODUKT
cannot transfer.
Always WORDT_ GEANALYSEERD_VOLGENS many ANALYSEMETHODE
Cardinality Min: 1 (est) Max: 5 (est) Avg: 2
cannot transfer.
Always IS_GEMETEN_ IN one BEMONSTERD_ PRODUKT
cannot transfer.
Always WORDT_ GEMONITORD_VOLGENS many MONITORINGPROGRAMMA
Cardinality Min: 1 (est) Max: 5 (est) Avg: 2
cannot transfer.
Always IS_RESTVORM_ VAN one STOF
cannot transfer.
Always KENT many RESIDUNORM
Cardinality Min: 1 (est) Max: 20 (est) Avg: 5
cannot transfer.
Identifiers:
1
1
2
2

IS - RESTVORM- VAN STOF
IS_ GEMETEN_IN BEMONSTERD PRODUKT
IS- STOF- REST- IN PRODUKT
IS RESTVORM VAN STOF
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bijlage lb

Apr. 29, 1991

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)
Entity Definition
Entity:

RESIDUNORM

Description:

De door een instantie vastgelegde (toxicologische)
maximum waarde van een stof (contaminant) in een
bepaald produkt.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NORMWAARDE
NORMWAARDE DIMENSIE
OPLEGGENDE INSTANTIE
NORM STATUS
NORM TYPE
DOKUMENTVERWIJZING

2000 Avg Occ:
2000 Growth Rate:

2000
5% per year

Relationships:
Sametimes (0%) WORDT_AFGELEID_IN many RESIDUNORM
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Always IS_AFGELEID_ VAN one RESIDUNORM
cannot transfer.
Always GELDT_VOOR one RESIDU
cannot transfer.
Identifiers:
1 NORM TYPE
1 GELDT VOOR RESIDU
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bij1aqe 1b

Apr. 29, 1991

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)
Entity Definition

16:55

Entity:

STOF

Description:

Element, verbinding, groep van verwante
verbindingen of anderszins chemisch als samenhangend
identificeerbare materie met eigenschappen die van
belang zijn vanwege voorkomen als aktieve stof of
hulpstof in bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen
of andere agrarische hulpstoffen en preparaten, of
vanwege voorkomen als toxicologische of anderszins
relevante contaminant of van nature voorkomende stof
in agrarische produkten, in agrarische hulpstoffen of
in milieucompartimenten.

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

STOF CODE
STOF NAAM
ADI WAARDE
DATUM- ADI - WAARDE
DOKUMENTVERWIJZING
STATUS ADI WAARDE

1000 Avg Occ:
1500 Growth Rate:

1200
1% per year

Relationships:
Sametimes (0%) VALT IN one STOFGROEP
cannot transfer.
Always RESTEERT ALS many RESIDU
Cardinality - Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Identifiers:
1 STOF CODE
2 STOF NAAM
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bijlaqe lb

Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

Entity Definition
Entity:

STOFGROEP

Description :

Een groepering van stoffen op basis van een bepaald
kenmerk .

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

100 Avg Occ:
100 Growth Rate:

100
5% per year

NAAM

STOFGROEPCODE
KENMERKENDE EIGENSCHAP
Relationships:
Sametimes (0%) KENT many PRODUKTGROEP STOFGROEP KRITERIUM
Cardinality Min: 1 (est) Max: 1 (est) Avg :-1
cannot transfer .
Always KENT many STOF
Cardinality Min : 1 (est) Max: 1 (est) Avg: 1
cannot transfer.
Identifiers:
1 NAAM

2 STOFGROEPCODE
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bijlage 1b
Model : KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991

16:55

Entity Definition
Entity:

TOEGANGSVOORWAARDE

Description:

Voorwaarde die aan (potentiele) aanvragers wordt
gesteld met betrekking tot de toegang tot
monitorresultaten.
Toel. De voorwaarden worden onder meer geformuleerd in
de raamwerkovereenkomst .

Subject area:

KWALITEITSPROGRAMMA AGRAR PROD

Properties:

Min Occ:
Max Occ:

Attributes:

NAAM

200 Avg Occ:
200 Growth Rate:

BESCHRIJVING
Relationships:
Always IS_ TOEGEKEND_ AAN one AANVRAGER
cannot transfer.
Always IS_TOEGEKEND_AAN one MONITORRESULTAAT
cannot transfer.
Identifiers:
1 IS - TOEGEKEND- AAN MONITORRESULTAAT
1 IS TOEGEKEND AAN AANVRAGER

33

200
10% per y e ar

bijlage lc: beschrijving attributen en bijbehorende domeinen.
Entity: Aanvraag

*

nummer

"nummer" wordt iedere aanvraag die door KAP wordt
ontvangen individueel onderscheiden. Er vallen zowel
aanvragen onder die worden geaccepteerd, als aanvragen
die niet in behandeling worden genomen. Tevens fungeert
het nummer dat bestaat uit een letter en drie cijfers
als documentverwijzin.
~let

Proporties : Mandatory Designed Text
Length 4
Default none
Toelichting: format is A999, met de letter wordt tevens
de categorie van aanvraag aangegeven 0 = onderzoek , B =
beleid, V = voorlichting .

*

omschrijving

Omschrijving van de produkten en stoffen die aangevraagd
worden.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 80
Default none

*

datum_ontvangst

De datum waarop een aanvraag onder nummer wordt geregistreerd. De datum heeft een vast format,
Proporties: Mandatory Basic Date
Length 8
Default none

*

behandelingsstatus

Geeft aan in welk stadium een geregistreerde aanvraag
zich bevindt. De volgende stadia worden onderscheden
B
I
D
0
N

Beantwoord
In beantwoording
in onderzoek
Ontvangen
Niet ontvankelijk

Proporties: Mandatory Basic Text
Length 1
Default none

*

datum_antw_gepland

De datum waarvan bij registratie van een aanvraag wordt
aangenomen dat alle vereiste antwoorden zullen zijn verstrekt. De datum heeft een vast format.
Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none

*

datum antwoord

De werkelijke datum waarop een volledige aanvraag als
afgehandeld (zie <behandelingsstatus> ) wordt geregistreerd. De datum heeft een vast format.
Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none

*

aard_verrekening

Geeft aan of en in welke vorm betaling voor de gevraagde
dienst ("geven van een <antwoord>") wordt gevraagd. De
mogelijkhe den zijn :
1

bijlage lc: beschrijving attributen en bijbehorende domeinen .
#
#
#

kosteloos
gereduceerde (tarief)prijs
standaard tarief

Proporties: Optioneel Basic Text
Length 20
Default none

*

geschatte_kosten

Geeft een bedrag in guldens ex. BTW, begroot voor de
gevraagde dienst bij registratie van de aanvraag.
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 5
Default none

*

werkelijke_kosten

Geeft een bedrag in guldens ex. BTW op basis van gedeclareerde uren.
Proporties : Optioneel Basic Number
Length 5
Default none

*

geschatte_tijdsduur

Duur in uren die geschat worden voor het beantwoorden
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 5
Default none

* we rkelijke_tijds duur

Aantal uren besteed aan het afhandelen van de aanvraag.
Proporties: Optionee l Basic Number
Length 5
De f ault none

*

r e den van niet
accepteren

omschrijft reden waardoor KAP een aanvraag afwijst
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 80
Default none

*

goedkeurend_lichaam

indentitelt van de instelling welke (in voorkomend
geval) toe stemming moet/heeft verleend tot het rapport
ren van gegevens vanuit KAP
# één of meer namen, afh . v an s tatus
<in_afwachting_goedkeuring>
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 60
Default none

Entity : Analysemethode

*

analysemethode_code

Aanduiding waaronder de ana lysemethode algemeen bekend
is. Gebruikt worden de code ringen NEN, ISO, EEG etc.
voor genormaliseerde methoden. Waar er geen sprake is
van genormaliseerde methoden, wordt de codering gebruikt
van de instelling die de betreffende methode heeft
gebruikt v oor het gene r e ren van e en monitorresultaat, of
een code die door KAP zelf aan de methode is toegekend .

2

bijlage lc: beschrijving attributen en bijbehorende domeinen.
# NEN .... I
# RSV A0157
# KAP 00001

ISO . .. . I EEG . . . - . . . etc.

Analysemethode_code is tevens documentverwijzing .
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 8
Default none

*

analysemethode_naam

Naam van gebruikte analysemetode.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

gebruikskarakteristiek

Omschrijving van het toepassingsgebied en daarbijnehorende beperkingen van de analysemethode. Het gebied
omvat beschrijvingen zowel analyten als matrices .
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 255
Default none

*

betrouwbaarheidsindicator

Geeft een aanwijzing van de mate van "acceptatie" en
"state of the art" van de analysemethode met inachtneming van de gebruikskarakteristiek.
# - 1 - hoog ingeschatte, genormaliseerde methode
# - 2 - verouderde I niet recent genormaliseerde methode
# - 3 - geringteste (goed resultaat) eigen methode
# - 4 - onbekend
Proporties: Optionee l Basic Number
Length 1
Default none

*

status_erkenning

Geeft aan bij genorma liseerde methoden:
# van kracht
# voornorm I draft
Proporties : Optioneel Basic Text
Length 4
Default none

*

reproduceerbaarheld

statistische weergave van de grootheid van dit begrip
Proportie: Optioneel Basic Number
Length 5 Deelmal places: 1
Default none

*

herhaalbaarheid

statistische weergave van de grootheid van dit begrip
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 5 Deelmal places: 1
Default none

Entity: Bemonsterd produkt

*

nummer

Nummer van het bemonsterd produkt overeenkomstig met
nummer van monitorresultaat.

3
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Proporties: Mandatory Basic Text
Length 8
Default none

*

datum onderzoek

Datum waarop het produkt bemonsterd is
Proporties: Mandatory Basic Date
Length 8
Default none

*

leeftijd

Leeftijd in maanden (voor dierlijke produkten) van het
bemonsterd produkt.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 4
Default none

*

sexe

Sexe (voor dierlijke produkten) van het bemonsterd
produkt
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 1
Default none
Mogelijke waarden:
M Man
V Vrouw

*

bereidingswijze

Bereidingswijze van het bemonsterd produkt.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 30
Default none

*

verpakkingswijze

Verpakkingswijze van het bemonsterd produkt.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 30
Default none

*

fabricagewijze

Wijze waarop het bemonsterd produkt is gefabriceerd
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 30
Default none

Entity: Code
Code vormt een soort interface naar de coderingen die door andere intituten
(data-leveranciers) gehanteerd worden. Deze worden verwerkt in conversieprogram ma's.

*

instituut kennise l ementcoële

Door het instituut (dat de gegevens levert) gehanteerde
code voor het betreffende kenniselement.
Proporties: Optionee l Basic Text
Length 10
Default none

*

instituut code
4
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beschrijving

Bij de code behorende beschrijving die door het instituut gegeven wordt .

Entity: Conversieprogramma

*

naam

beschrijft (niet in code) de herkenningsnaam van het
programma
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 60
Default none

*

beschrijving

beschrijft de input van het programma, de output en
(kort) de wijze waarlangs de transformatie plaats vindt.
Bevat tevens (indien relevant) geldende beperkingen
zoals maximale input of geldende vrijheidsgraden (delimiters tussen velden etc.)
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 255
Default none

Entity: Dier

*

omschrijving

Naam van het dier.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

codex code

Codex-code waarmee dier geclassifiseerd wordt .
Proporties : Optioneel Designed Text
Length 6
Default none

*

dier code

KAP-code waarmee dier geidentifiseerd wordt.
Proporties: Mandatory Designed Number
Length 3
Default none

Entity: Diergroep

*

code

KAP-code waarmee de diergroep geidentificeerd wordt.
Proporties: Mandatory Designed Number
Length 3
Default none

*

codex code

Codex-code waarmee diergroep geidentificeerd wordt.
Proporties: Optioneel Designed Text
Length 2
Default none

*

naam

Naam van de diergroep
Proporties : Mandatory Basic Text
5

bijlage lc: beschrijving attributen en bijbehorende domeinen.
Length 30
Default none
Entity: Gegevensleverantie

*

nummer

Nummer van set gegevens die aangeleverd zijn door gege vensleverancier . Elke nieuwe set ruwe data krijgt een
opvolgend nummer. Bestaande uit G...
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 4
Default none

*

datum_ontvangst

Geeft de datum, waarop KAP de binnenkomst van een bericht, inhoudende een <monitorresultaat> of een <monsterwaarde>, registreert. De datum heeft een vast format.
Proporties : Mandatory Basic Date
Length 8
Default none

*

datum verwerkt

Geeft de datum, waarop KAP vaststelt dat het gehele
bericht, inhoudende een <monitorresultaat> of een <monsterwaarde> (eventueel via een <conversieprogramma>)
heeft verwerkt. De datum heeft een vast format.
Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none

*

status

Na ontvangst van een bericht, inhoudende een
<monitorresultaat> of een <monsterwaarde>, heeft
<status> de waarde "in bewerking" zolang het bericht
niet volledig is verwerkt. Daarna, bij ingave van
<datum_verwerkt>, krijgt <status> de waarde "verwerkt".
I
Ingevoerd
V Verwerkt
B
In behandeling
0
Ontvangen
N Nog niet ontvangen
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 1
Default none

*

gepland ontvangst
datum -

Datum waarop de ruwe dat verwacht mogen worden van de
KAP-paticipant.
Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none

*

verwachte verwerkingsduur

Aantal mensuren dat nodig is voor het invoeren van de
ruwe data die aangeleverd is .
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 4
Default none

*

werke lijke ver6
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werkingsduur

Het aantal mensuren dat nodig is geweest voor de invoer
van een set ruwe data.
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 4
Default none

Entity: Gegegevensverwerkingsactiviteit

*

naam

omschrijving waarmee iedere standaardactiviteit wordt
aangeduid die binnen KAP (op jaarbasis) regelmatig
plaats vindt.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 60
Default none

*

activiteittype

klasse waartoe de beschreven KAP-activiteit behoort
Beheren
Verstrekken
Verzamelen
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 20
Default none

*

geschatte_aanvangsdatum

datum waarop verwacht wordt dat met de werkzaamheden,
behorende bij één der bovenstaande activiteittypen wordt
gestart
Proporties: Mandatory Basic Date
Length 8
Default none

*

geschatte_einddatum

datum waarop verwacht wordt dat de werkzaamheden, behorende bij één der bovenstaande activiteittypen worden
beëindigd
Proporties: Mandatory Basic Date
Length 8
Default none

*

geschat aantal mensdagen -

het aantal mens(werk)dagen, dat gelegen binnen geschatte_begindatum en geschatt_einddatum, naar verwachting
door de KAP organisatie besteed zal worden aan werkzaamheden, behorende bij één de bovenstaande activiteittypen
Proporties: Mandatory Basic Number
Length 4 Decimal places : 1
Default none

*

\Y'erkelijke aanvangsdatum
-

datum waarop daadwerkelijk met de werkzaamheden, behorende bij één der bovenstaande activiteittypen is gestart
Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none
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*

\-lerkelijk_aantal_
mensdagen

het aantal mens(werk)dagen, door de KAP orsanisatie
besteed is aan werkzaamheden, behorende bij één de bovenstaande activiteittypen
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 4 Decimal places 1
Default none

Entity: Gewas

*

naam

Naam van het gewas.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

codex code

Codex-code op grond waarvan gewas wordt geclassificeerd.
Proporties : Optioneel Designed Text
Length 6
Default none

*

gewas_code

KAP-code waarmee het gewas wordt geidentificeerd binnen
een gewasgroep .
Proporties: Mandatory Designed Number
Length 3
Default none

Entity : Gewasgroep

*

gewasgroep_code

KAP-code waarmee een gewasgroep wordt geidentificeed .
Proporties: Mandatory Designed Number
Length 3
Default none

*

naam

Naam van de gewasgroep
Proporties : Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

codex code

Codex-code waarmee gewasgroep wordt geclassificeerd.
Proporties: Mandatory Designed Text
Length 2
Default none

Entity: Kenniselement

*

naam

beschrijving van de identiteit (type, aanduiding) van de
elementen waarover KAP informatie bezit:
# produkten I matrices
+ veevoeder etc .
+ grond etc.
+ dieren
+ gewassen
# stoffen I -groepen
+ bestrijdingsmiddel etc.
# aanvragen
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#
#
#

#

onderzoeksvragen
normen I criteria
relaties
+ contractant
+ instituut
+ leverancier
+ aanvrager
raamwerkovereenkomsten

Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

omvang

Aantal van de verschillende elementen die per type in
KAP aanwezig is. Met andere woorden het aantal records
wat aanwezig is.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 8
Default none

*

groeijaar

de toename in de omvang die per verschillend element per
type jaarlijks verwacht wordt
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 8
Default none

*

coderingsbeschrijving Beschrijving van de het systeem waarvolgens gecodeerd
is. Dit kan zowel een bestaand als bedacht systeem zijn.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 255
Default none

Entity: Kwaliteitsaanduiding

*

aanduidingswaarde

Beschrijft (in woorden) het algemene prestatieniveau van
een bepaald instituut op het vlak van de uitvoering van
een bepaalde analyse.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een eventuele
aanwezigheid van een STERLAB-erkenning terzake.
# STERLAB erkend aangegeven met STER
# niet erkend
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 4
Default none

Entity: Lokatie

*

naam

Beschrijft de geografische aanduiding van de plaats van
herkomst van monsters (bv. bij bodembemonstering) óf:
beschrijft het samenstel van geografische aanduidingen
van plaatsen van herkomst van monsters:
# plaatsnaam
# land
# coördinaten
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 30
Default none
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*

omschrijving

Beschrijft parameters die karakteristiek zijn voor de
<locatie> die onder <naam> wordt geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: "vuilstort met chemisch afval".
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 80
Default none

*

land code

Code waarmee het land wordt geidentificeerd.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 3
Default none

*

provincie_code

Code waarmee een provincie wordt geidentificeerd.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 3
Default none

*

lokatie code

Nadere specificering van de lokatie binnen een land en
een provincie.
Proporties: Handatory Designed Number
Length 3
Default none

*

naam_grondsoort

Naam van de grondsoort waarop het produkt bemonsterd is.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 32
Default none

*

geografisch kenmerk

Kenmerk waarmee de lokatie nader gespecificeerd kan
worden b .v. coordinaten.
Proporties : Optioneel Basic Number
Length 20
Default none

Entity: Monitoringprogramma

*

nummer

Alfanummerieke aanduiding van monitoringprogramma beginnend met een M en 3 volgnummers waarmee verwezen wordt
naar het document waarin het protocol wordt beschreven.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 4
Default none

*

naam

Naam van het monitoringprogramma .
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 80
Default none

*

monsteromvang_per_
jaar

Aantal monsters dat binnen het betreffende monitoringprogramma genomen wordt.
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 8
Default none
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*

bemonsteringsfrequentie

Aantal malen dat hetzelfde produkt op dezelfde lokatie
op verschillende data genomen wordt per jaar.
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 2
Default none

*

Wijze van monstername bv. mengmonster.

bemonsteringswijze

Proporties: Optioneel Basic Text
Length 10
Default none

*

geschatte kosten

Kosten in guldens die geschat of beraamd zijn om het
monitoringprogramma uit te voeren.
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 8
Default none

*

verantwoordelijke
instantie
-

Instanties die de meting verrichten aan de produkten die
vastgesteld zijn in het monitoringprogramma.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 60
Default none

*

status

Status waarin het monitoringprogramma zich bevindt,
d.w.z. of het een voorstel is of reeds wordt uitgevoerd.
Mogelijke waarden
V in voorbereiding
G ter goedkeuring
U in uitvoering
B beeindigd
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 1
Default none

*

datum_vaststelling_
Datum waarop het monitoringprogramma is goedgekeurd of
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de LAG.

l.AC

Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none
Entity: Monitorresultaat

*

nummer

Numerieke code, waarmee een informatie - eenheid mbt een
monitorresultaat binnen KAP wordt geïdentificeerd.
Proporties: Mandatory Basic Number
Length 8
Default none

*

betrouwbaarheidscode

Geeft een aanwijzing van de mate van "acceptatie" van
het gevonden resultaat in combinatie met de gebruikte
analysemethode .
Mogeljke waarden:
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1
2
3

=

=

gecertificeerd
betrouwbare methode (genormaliseerd)
verouderde methode

Proporties: Optioneel Designed Text
Length 1
Default none

*

openbaarheictsindicator

Geeft aan of een verkregen <monitorresultaat> zonder
bperkingen door KAP openbaar kan worden gemaakt, of dat
daaraan door de <leverancier> beperkende voorwaarden aan
zijn verbonden (zie <raamwerkovereenkomst>.
0 = openbaar
B = beschermd
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 1
Default none

*

aantoonbaarheicts grens

Geeft laagste niveau aan waarop met de gedocumenteerde
analysemethode de betreffende analyt kan worden aangetoond . Wordt alleen ingevuld indien de waarde kleiner is
dan de aantoonbaarheidsgrens. De dimensie opgenomen in
monitorresultaattype geeft aan in welke ordegrootte het
getal valt.
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 8 Decimal places 3
Default none

*

correctie voor
recovery

Percentage van de recovery dient ingevuld te worden
indien niet gecorrigeerd is voor recovery.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 5 Decimal places 1
Default none

*

gecorrigeerd_voor_
recovery

Indicator of wel of niet gecorrigeerd is voor recovery.
Mogelijke waarden:
N = niet gecorrigeerd
G = gecorrigeerd
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 1
Default none

Entity: Monitorresultaattype

* naam

Geeft aan welke statistische grootheid bij de waarde in
monsterwaarde hoort.
Mogelijke waarde:
Dev
Deviatie
Med
Mediaan
Gem
Gemiddelde
Max
Maximum
Min
Minimum
Ind = Individuele waarneming
Proporties : Mandatory Basic Text
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Length 3
Default none

*

aantal

Geeft aantal waarnemingen waarop de na am (statistische
aanduiding betrekking he eft.
Proportie s: Optioneel Basic Text
Length 4
Default none

*

dimensie

Beschrijft de dimensie waarin <monitorresultaat> wordt
uitgedrukt:
# w/w (hie rin een aantal onderverde lingen)
# w/v (id . )
# v/v (id.)
Proporties: Mandator y Basic Text
Length 6
Default none

Entity: Monitorwaarde

*

waarde

Geeft de (alfa)numerieke waarde van e en bevinding krachtens een <monitoringprogramma> .
Proporties : Mandatory Basic Number
Length 8 Deelmal place s: 3
Default none

*

monsternumme r

Geeft een numerieke code waaronder ee n <waarde> bij een
<bron> (zie <verwerkingsre sultaat>) is ge registreerd.
Proporties: Mandatory Basic Number
Length 4
Default none

Entity: Onderzoeksvraag

*

antwoord nummer

Met <antwoord_nummer> wordt iedere onderzoeksvraag
die door KAP wordt ontvangen individueel onderscheiden
Er vallen zowel aanvragen onder die worden geaccepteerd,
als aanvra gen die niet in behandeling worden genomen .
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 4
Default none
Toelichting : antwoordnummer van onderzoeksvraag beginnen
met een 0 . Dit ter onderscheiding van a anvraag.

*

naam onderzoek

Beschrijving van de onderzoeksvraag.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 80
Default none

*

be schrijving

Korte oms chrijving in teks t blok van de onderzoeksvraag .
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 240
Default none
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*

status

Geeft aan in welk stadium een geregistree rde onderzoeksvraag zich bevindt.
Mogelijke waarde:
V Voorgesteld
B In behandeling
A Afgerond
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 1
Default none

*

naam_opdrachtgever

Hier wordt de identiteit van de rechts- of natuurlijke
persoon geregistreerd die de door KAP geregistreerde opdracht tot het (doen) uitvoeren van een onderzoek heeft
gedaan.
Proporties : Optioneel Basic Text
Length 60
Default none

*

naam uitvoerende

De volledige naam van (indien relevant) instelling/instituut en daaraan verbonden persoon die eerst verantwoordelijke is voor de uitvoering van een door KAP
geregistreerde opdracht tot het (doen) uitvoeren van een
onderzoek.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 40
Default none

*

geschatte_duur

De door KAP geschatte duur in mensdagen die met de
volledige afhandeling van een onderzoeksvraag is gemoeid.
Proporties: Optioneel Basic Nurnber
Length 4
Default none

*

geschatte_kosten

Geeft een bedrag in guldens ex . BTW, begroot voor de
gevraagde dienst door KAP bij registratie van de onderzoeksvraag.
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 6
Default none

* werkelijke_kosten

Geeft een bedrag in guldens ex. BTW op basis van door
KAP gedeclareerde dagen.
Proporties: Optioneel Basic Nurnber
Length 6
Default none

*

daturn start

De daturn waarvan bij registratie van een onderzoeksvraag
wordt aangenomen dat met de geregisteerde onderzoeksvraag zal worden aangevangen . De datum heeft een vast
format.
Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none
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*

datum_gereed

De werkelijke datum waarop een volledige onderzoeksvraag
als afgehandeld (zie <behandelingsstatus>) wordt geregistreerd. De datum heeft een vast format.
Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none

Entity: Planaanpassingsvoorstel

*

nummer

Nummer van het planaanpassingsvoorstel , aangegeven met
een documentverwijzing d.w . z. de eerste letter bestaat
uit een P.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 4
Default none

*

beschrijving

Beschrijving van het planaanpassingsvoorstel in een
tekstblok.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 240
Default none

Entity: Produkt

*

naam

Naam van het produkt waarin een bepaalde stof geanalyseerd wordt.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 30
Default none

*

codex code

Codex-code waarmee produkt geidentificeerd wordt .
Proporties: Optioneel Designed Text
Length 6
Default none

*

produktcode

Code waarmee produkt binnen een bepaalde produktgroep
geïdentificeerd wordt .
Proporties: Mandatory Designed Number
Length 3
Default none

Entity : Produktgroep

*

naam

Naam van de produktgroep.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

produktgroepcode

Code waarmee de produktgroep geïdentificeerd wordt,
Proporties: Mandatory Designed Number
Length 3
Default none
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*

kenmerk

Beschrijvend kenmerk van de produktgroep
Proporties : Optioneel Basic Text
Length 80
Default none

Entity: Produktgroep stofgroep kriterium

*

kriterium waarde

Getal waarmee monitoringresultaten worden vergeleken . Op
deze wijze worden monitoringresultaten die hoger uitvallen dan normaal gesproken verwacht mag worden inzichtelijk gemaakt
Proporties: Mandatory Basic Number
Length 8 Deelmal places 3
Default none

*

waarde_type

Het waarde type geeft aan op grond waarvan de kriterium_waarde Is afgeleid (b.v . is afgeleid van normen of is
het 95-percentiel van voorkomende monitoringresultaten).
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 40
Default none

*

waarde dimensie

Beschrijft de dimensie waarin de kriterium waarde wordt
uitgedrukt (bv. mg/kg of pg/1).
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 6
Default none

Entity: Raamwerkovereenkomst

*

naam

Beschri.1ft kort de herkenningstekst waaronder KAP de
raamwerkovereenkomsten die het is aangegaan onderling
onderscheidt.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

nummer

Is een numerieke of alfanumerieke code waaronder de
aangegane raamwerkovereenkomsten door KAP worden gerangschikt. Werkt tevens als documentverwijzing d.m.v. van
de eerste letter R.
Proporties : Mandatory Basic Text
Length 4
Default none
Toelichting: begint altijd met een R gevolgd door 3
cijfers.

*

geldigheidsduur

Geeft de termijn weer in maanden die KAP na registratie
van de raamwerkovereenkomst aanhoudt voor het handelen
krachtens de inhoud van de overeenkomst.
Proporties: Mandatory Basic Number
Length 2
Default none
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*

datum_ingang

Geeft de datum weer die KAP aanhoudt bij het aangaan van
de overeenkomst. De datum heeft een vast format.
Proporties: Mandatory Basic Date
Length 8
Default none

Entity: Relaties

*

naam

persoons-/instellingsnaam
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

adres

PTT postadres, behorende bij <naam>
straatnaam

#

Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

postcode

PTT postcode, behorende bij <adres>
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 7
Default none

*

woonplaats

plaats van vestiging, behorende bij <adres>
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

land_woonplaats

land van vestiging, behorend bij <adres>
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 32
Default none

*

postbusnummer

eventueel postbusnummer, behorende bij bij <naam>
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 6
Default none

*

postcode_postbus

PTT postcode, behorende bij <postbusnummer>
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 7
Default none

*

plaats_postbus

plaats van registratie, behorende bij <postbusnummer>
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 40
Default none

*

land_postbus

land van registratie <postbus>
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 32
Default none
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*

aard relatie

Geeft aan wat de aard van de relatie is, aanvrager,
contractant of instituut.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 20
Default none
Mogelijke waarden
Aanvrager
Contractant
Instituut

Entity: Aanvrager

*

naam_kontaktpersoon_
aanvrager

De volledige naam van de persoon die bij KAP een aanvraag indient.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

telefoon kontaktpersoon aanv
Telefoonnummer van kontaktpersoon die een aanvraag indient.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 11
Default none

*

rubriek

categorie waarin KAP aanvragers indeelt o.a. in verband
met regeling toegangsvoorwaarden:
# in KAP participerende overhelctsorganisatie
# in KAP participerende partic. organisatie
# niet in KAP particip. overheidsorganisatie
# niet in KAP particip. partic. organisatie

Entity: Instituut

*

naam kontaktpersoon
instituut
-

De volledige naam van de persoon waarmee KAP contacten
bij <instituut> onderhoudt.
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

telefoon kontaktpersoon inst

Telefoonnummer van persoon waarmee KAP contacten bij een
instituut onderhoudt.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 11
Default none

Entity: Contractant

*

naam kontaktpersoon
contractant
-

De volledige naam van de persoon waarmee KAP contacten
bij <contractant> onderhoudt .
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none
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*

telefoon kontaktpersoon contr

Telefoonnummer van persoon waarmee KAP contacten met
contractant onderhoudt .
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 11
Default none

Entity: Residu
Residu bevat geen attributen, maar vormt alleen een koppeltabel tussen stof,
produkt en residunorm
Entity: Residunorm

*

normwaarde

De nummerieke waarde vastgelegd in een norm geldend voor
een stof in een produkt ,
Proporties: Mandatory Basic Number
Length 8 Decimal Places 3
Default none

*

normwaarde dimensie

Eenheid of dimensie behorende bij de normwaarde (bijvoorbeeld g/kg)
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 6
Default none

*

opleggende_instantie

Instantie die de norm heeft vastgelsteld (b . v. WHO)
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

norm status

Geeft de status van de norm aan, dit kan een ontwerpnorm, richtlijn of e en wettelijke norm zijn
Proporties : Optioneel Basic Text
Length 20
Default none
Mogelijke waarden :
Ontwerpnorm
Richtlijn
Wettelijke norm

*

norm_type

Nadere specificering van de norm (b.v . A, B of C waarde)
Proporties : Optioneel Basic Text
Length 20
Default none

*

docume ntverwijzing

Document waarin de norm i s vastgelegd (b . v . staatscourant).
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 40
Default none
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Entity: Stof

*

stofcode

Code waarmee de stof binnen een stofgroep geidentificeerd wordt
Proporties: Mandatory Designed Number
Length 3
Default none

*

stofnaam

Naam van de stof
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

*

ADI waarde

Aanvaardbare Dagelijkse Inname vastgesteld voor de stof
Proporties: Optioneel Basic Number
Length 8 Deelmal Places 3
Default none

*

ADI waarde dimensie

Eenheid of dimensie behorende bij de ADI.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 6
Default none

*

Datum ADI waarde

Datum waarop de ADI is vastgesteld
Proporties: Optioneel Basic Date
Length 8
Default none

*

Status ADI waarde

Aanduiding van de status van de adi-waarde in termen van
sterk verouderd, aan revisie onderhevig, in onderzoek of
actueel
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 12
Default none
Mogelijke waarden:
Actueel
In onderzoek
In revisie
Verouderd

*

Documentverwijzing

Codering van document waarin ADI wordt vastgelegd . Dit
zal doorgaans een document zijn in beheer van anderen.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 10
Default none

Entity: Stofgroep

*

stofgroepcode

Code waarmee de stofgroep geidentificeerd wordt.
Proporties: Mandatory Designed Number
Length 3
Default none
20
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*

naam

Naam van de stofgroep (b.v. pesticiden) .
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none

* kenmerkende
eigenschap
-

Gemeenschappelijk kenmerk op grond waarvan de stofgroep
is samengesteld.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 40
Default none

Entity: Toegangsvoorwaarde

*

naam

Beschrijft een "steekwoord" dat kenmerkend is voor de
voorwaarde(n) die van de zijde van <leveranciers> van
<monitorresultaat> of <monsterwaarde> óf van de zijde
van KAP worden gehanteerd bij communicatie daarover met
derden.
# overheid - info uit
# particulier - info uit
Proporties: Mandatory Basic Text
Length 40
Default none
Mogelijke waarden:
Geen toegang
Geen toegang mits gepubliceerd
Geen toegang mits toestemming leverancier
Toegang

*

beschrijving

Beschrijft, zo nodig in klassen onderverdeeld, de geldende beperkingen die door een leverancier zijn verbonden aan openbaarmaking van <monsterresultaat> of <monsterwaarde>.
Proporties: Optioneel Basic Text
Length 160
Default none
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systeem

Gegevensverzameling

Entiteittypen

Planning

Planningsgegevens

Gegevensverwerkings
activiteit
Planaanpassingsvoor
stel

........................................................
Monitoringprogramma

Monitoringregistratie

Monitoringgegevens

Analysemethode
stof
stofgroep
Produkt
Produktgroep
Bemonsterd produkt
Residu
Lokatie
Monitorresultaat
Monitorwaarde
Monitorresultaattyp
Gegevensleverantie

Gegevensleverantie

Toegangsgegevens

Monitorresultaat
Toegangsvoorwaarde
Aanvrager

........................................................

Toegangs
registratie

........................................................

Registratie
validatiecriteria

Kwaliteitscriteria

Kwaliteitsaanduiding

stofgroep
Produktgroep
Produktgroep-stofgroep-criterium
Instituut
Kwaliteitsaanduiding
Analysemethode

........................................................
Codebeheer

Kenniselement
Code
Conversieprogramma

Codegegevens

........................................................

Aanvraagafhandeling

Aanvragen
Toegangsgegevens

Aanvraag
Aanvrager
Toegangsvoorwaarde
Monitorresultaat

........................................................
Overeen'Raamwerkovereenkomst
komstregist

'Raamwerkovereenkoms

........ ................................................

Relatieregistratie

Aanvrager
Instituut
Contractant

Relaties

1
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Tekens
per
record

Aant. Aantal
rec. rec.
jjaar
nu

Systeem

Jaaromvang
* 1000

0

10

250

3

0

10

250

3

15
2
Monitoringprogramma
5
Analysemethode
100
1200
12
stof
5
100
Stofgroep
1000
20
Produkt
3
50
Produktgroep
50000
Bemonsterd produkt 50000
50000
50000
Residu
500
50
Lokatie
Monitorresultaat 100000 100000
Monitorwaarde
300000 1200000
1
Monitorresultaattype 10

250
50
250
100
100
50
200
100
100
150
40
50

4
3
3
1
2
1
10000
5000
5
15000
48000
1

100

10

150

2

Toegangsregistra tie

Monitorresultaat
50000
200
Toegangsvoorwaarde
1000
Aanvrager

50000
20
100

150
100
250

7500
2
2

Registratie
validatiecriteria

Stofgroep
Produktgroep
Produktgroep-stofgroep-criterium
Instituut
Kwaliteitsaanduiding
Analysemethode

100
50
200

5
3
20

100
100
50

1
1
1

30
200
100

2
20
5

250
40
250

1
1
1

Codebeheer

Kenniselement
Code
Conversieprogramma

100
200
10

10
10
2

250
10
250

1
1
1

A anvraag-

Aanvraag
40
Aanvrager
1000
Toegangsvoorwaarde
200
50000
Monitorresultaat
Onderzoeksvraag
30

4
100
20
50000
5

250
250
100
150
250

1
2
2
7500
1

10

2

50

1

1000
30
20

100
2
2

250
250
250

25
1
1

Planning

Monitoringregistratie

Gegevensverwerkingsactiviteit
Planaanpassingsvoorstel

Gegevensleverantie

a fhandeling

0 vereenkomst-

Raamwerkovereenkomst

r eg is tratie
R elatie-

r egistratie

Aanvrager
Instituut
Contractant

2
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Benodigde geheugencapaciteit dataverwerking:
per (deel)inforrnatiesysteern:
Totaal
bij aanv.
Planning

Groeijjaar
* 1000

0

6

40000

78000

7500

7500

40

6

6

3

7500

7500

1

1

250

30

ca.

55000

93000

Database overhead 50 %

83000

25500

. Systeem-software
(rnicro- vax VMS, •.. )
. ORACLE
. diverse standaardprogramrnatuur (Papyrus, ..... )
. applicatieprogrammatuur

80000

Monitoringregistratie
Toegangsregistratie
Registratie validatie
Codebeheer
Aanvraagregistratie
Overeenkomstregistratie
Relatieregistratie
Totaal betsanden

50000
5000

500

5000

500

. vrije ruimte (voor tijdelijke bestanden, 10%)

20000

200

Totaal geheugenruimte KAP

278000

100000

3

)

(KAP

f

t-'

l0
1
ll
1
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f
l3
f
l~

PLANNING KAP
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f
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f
l6 RELATIEBEHEER
f
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bijlage 2b: prooasdefinities KAP-totaal

Model : KAP-TOTAAL
Subset: (complete model)

Apr. 29, 1991
Activity Definition

Name:

0 PLANNING KAP

Description:

Het geheel aan activiteiten, dat binnen KAP is
gericht op :
- het formuleren van doelstellingen en strategie;
- het evalueren van strategie en doelstellingen.

Type:

Function

Subordinate of : KAP
Name:

11 PLANNING KENNIS MAKELEN

Description:

Het plannen en coördineren van aktiviteiten gericht
op het makelen van kennis met betrekking tot
residuen door:
- het definieren van (potentiele) kennisvelden ,
waarin zal worden gemakeld;
- het vaststellen van de plaats en beschikbaarheid
van deze kennisvelden;
- het vaststellen van de (potentiele) behoefte aan
kennis;

Type:

Function

Subordinate of: 1 KENNISMAKELAARDIJ
Subordinates :

111_SELECTIE_KENNISVELDEN
112 - SELECTIE- VRAAG
113 - SELECTIE- AANBOD
114- OPSTELLEN- KENNISMAKEL PLAN

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

KENNISVELD

create

Name:

12 REALISEREN KENNISNETWERK

Description:

Het inventariseren en onderhouden van kontakten met
(potentiele) kennisleveranciers.

Type:

Function
1
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Subordinate of: 1 KENNISMAKELAARDIJ
121_INVENTARISEREN_KENN LEVERANC
122 ONDERHOUDEN CONTACTEN

Subordinates:

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions
re ad
re ad
re ad
create

KENNISMAKELACTIVITEIT
KENNISVRAAG
KENNISAANBOD
EXTERNE RELATIE
Name:

13 VERZAMELEN KENNISAANBOD

Description:

Het verzamelen en onderhouden van informatie
over kennis die bij derden aanwezig is.

Type:

Function

Subordinate of: 1 KENNISMAKELAARDIJ
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

KENNISVELD
KENNISAANBOD

re ad
create

Name:

14 VERZAMELEN KENNISVRAAG

Description:

Het verzamelen en registreren van de (potentiele)
kennisvragen die er in de markt (kunnen) leven.

Type:

Function

Subordinate of: 1 KENNISMAKELAARDIJ
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

KENNISVELD
KENNISVRAAG

re ad
ere a te

Name:

15 MAKELEN KENNIS

Description:

Het al dan niet op verzoek bij elkaar brengen van
kennisvraag en -aanbod.
Dit kan ook geschieden door het presenteren van het
kennisaanbod in vaktijdschriften.

2
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Type:

Function

Subordinate of: 1 KENNISMAKELAARDIJ
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions
create
re ad
re ad

KENNISMAKELACTIVITEIT
KENNISVRAAG
KENNISAANBOD
Name:

16 STIMULEREN- ONDERZOEK- DERDEN

Description:

Het er toe bijdragen dat de externe kennis op niveau
blij ft.

Type:

Function

Subordinate of: 1 KENNISMAKELAARDIJ
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

ONDERZOEKSVOORSTEL

create

Name:

1 KENNISMAKELAARDIJ

Description:

Het geheel aan activiteiten dat gericht is op het
bij elkaar brengen van aanbod en vraag op het gebied
van residukennis.

Type:

Function

Subordinate of: KAP
Subordinates:

11- PLANNING KENNIS - MAKELEN
12 - REALISEREN- KENNISNETWERK
13 - VERZAMELEN- KENNISAANBOD
14 - VERZAMELEN- KENNISVRAAG
15- MAKELEN- KENNIS
16 STIMULEREN ONDERZOEK DERDEN

Name:

21 PLANNING COORDIN RESIDUTOEST

Description:

Het plannen en coordineren van aktiviteiten gericht op
het doen ontstaan van meetgegevens betreffende de
residu-toestand in agrarische produkten.
Dit betekent het bepalen van de strategie van
bepalen (monitoren), het stellen van prioriteiten en
het allaceren van financiele en materielè middelen e n
3
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mensen, voorzover deze betrekking heeft op de
monitoring.
Opm. financien worden beschikbaar gesteld door VKA en
buiten KAP gealloceerd.
Type:

Function

Subordinate of: 2 REGISTRATIE RESIDUTOESTAND
Subordinates:

211- VASTSTELLEN- BEHOEFTE- RESID
212 - FORMULEREN- MONITORINGSTRATEG
213 - PLANNEN- BEPALEN- VOORSPELLEN
214 OPDRACHTVERSTREKKING

Name:

22 INWINNEN MEETGEGEVENS

Description:

Het verkrijgen en valideren van meetgegevens, waarmee
de residu- toestand in agrarische produkten kan worden
vastgesteld.

Type:

Function

Subordinate of: 2 REGISTRATIE RESIDUTOESTAND
Subordinates:

221 VERZAMELEN
222 GENEREREN
223 VALIDEREN

Name:

23 BEHEREN MEETGEGEVENS

Description:

Het selekteren en bewaren van residugegevens, alsmede
het regelen van de toegang tot de gevensverzamelingen.
Dit betekent dat de residu-gegevens in een zodanige
toestand worden beheerd dat ze ter beschikking kunnen
worden gesteld voor gebruik of verdere verwerking.

Type:

Function

Subordinate of: 2 REGISTRATIE RESIDUTOESTAND
Subordinates:

231 STRUKTUREREN
232 - ONDERHOUDEN- VERZAMELINGEN
233 REGELEN GEBRUIK

Name:

24 VERSTREKKEN

Description:

Het ter beschikking stellen van residu-toestand
4
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gegevens voor gebruik .
Type:

Function

Subordinate of: 2 REGISTRATIE RESIDUTOESTAND
Subordinates:

241- ANALYSEREN- VRAAGSTELLING
242 PRESENTEREN
243 INTERPRETEREN
244 BERICHTEN

Name:

2 REGISTRATIE RESIDUTOESTAND

Description:

Het doen ontstaan,beheren en verstrekken van
informatie betreffende de aktuele, historische of
toekomstige residu-toestand in agrarische produkten.
Dit betreft niet alleen de registratie en
kwantificering van de aanwezige contaminanten in
agrarische produkten, doch ook de registratie van de
oorzaken van deze toestand (bijvoorbeeld de registratie
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen) •
In deze funktie worden gegevens geregistreerd over
de gehele produktieketen.
De meetgegevens en de daaraan gekoppelde informatie
(herkomst, historie e.d.) wordt in hoofdzaak
aangeleverd door derden, dan wel ontstaan door het
gebruik van simulatiemodellen.

Type:

Function

Subordinate of: KAP
Subordinates:

21- PLANNING COORDIN- RESIDUTOEST
22 - INWINNEN- MEETGEGEVENS
23 - BEHEREN- MEETGEGEVENS
24 VERSTREKKEN

Name :

31 PLANNEN KENNISVERWERVING

Description:

Het plannen van de aktiviteiten gericht op het (doen)
verwerven van kennis over monitoringstrategieen en
normen van residuen.

Type:

Function

Subordinate of: 3 KENNISVERWERVING
Subordinates:

311- INVENTARIS- BESCHIKB KENNIS
312 - VASTSTELLEN- KENNISBEHOEFTE
313 OPSTELLEN PLAN VAN AANPAK
5

bijlage 2b: procesdefinities KAP-totaal
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

KENNISAANBOD
KENNISVRAAG
KENNISMAKELACTIVITEIT
KENNISVELD
ONDERZOEKSVOORSTEL

re ad
re ad
re ad
re ad
create

Name:

32 VERWERVEN KENNIS MONITORSTRATEGIE

Description:

Het geheel aan activiteiten dat gericht is op het doen
verkrijgen van kennis met betrekking tot de wijze
waarop residuen in produkten moeten worden gemonitord.

Type:

Function

Subordinate of: 3 KENNISVERWERVING
Subordinates:

32l_VERLENEN_ONDERZOEKSOPDRACHT
322 - BEGELEIDEN- OPDRACHTUITVOERNG
323 - UITVOEREN- ONDERZOEK
324 INTERPRET ONDERZOEKSRESULTAT

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

MONITORINGSTRATEGIE

create

Name:

33 BEHEER RESIDUNORMEN

Description:

Het geheel aan activiteiten gericht op het beheer
van (nederlandse en evt. buitenlandse) normen met
betrekking tot residuen in agrarische produkten.

Type:

Function

Subordinate of: 3 KENNISVERWERVING
Subordinates:

33l_VERZAMELEN_NORMEN GRENSWRDN
332_0NDERHOUDEN_ NORMSTELLING
333 STIMULEREN NORMSTELLING

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

RESIDUNORM

create

6
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Name:

34 UITDRAGEN KENNIS

Description:

Het verspreiden van verworven kennis door deelnemen
aan congressen, het houden van lezingen, dan wel het
publiceren in vakbladen.

Type:

Function

Subordinate of: 3 KENNI SVERWERVING
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

RESIDUNORM
MONITORINGSTRATEGIE
KENNISPRESENTATIE

re ad
re ad
create

Name:

3 KENNISVERWERVING

Description:

Het geheel aan activiteiten gericht op het (doen)
verwerven van kennis met betrekking tot aspecten
die een relatie hebben met residuen in agrarische
produkten.

Type:

Function

Subordinate of: KAP
Subordinates:

31 PLANNEN KENNISVERWERVING
32 - VERWERVEN- KENNIS - MONITORSTRA
33 - BEHEER- RESIDUNORMEN
34- UITDRAGEN- KENNIS

Name:

41 PLANNING ORGANISEREN

Description:

Het plannen van de activiteiten gericht op het bij
elkaar brengen van partijen op het terrein van
residu- aangelegenheden.

Type:

Function

Subordinate of: 4 ORGANISATIE OVERLEGFORA
Subordinates:

411- ONTWERPEN- OVERLEGVORMEN
412 - KIEZEN- ONDERWERPEN
413 AGENDEREN

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions
7
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OVERLEGFORUM

create

Name:

42 HOUDEN OVERLEG

Description:

Het daadwerkelijk houden van de overlegsituatie door
het voor te bereiden, zalen te reserveren, e.d.

Type:

Function

Subordinate of: 4 ORGANISATIE OVERLEGFORA
Subordinates:

421- VOORBEREIDEN- OVERLEG
422 LOKATIERESERVERING
423 UITNODIGEN
424 - VOEREN- OVERLEG
425 RAPPORTEREN

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

RAPPORTAGE
VERGADERING

create
create

Name:

4 ORGANISATIE OVERLEGFORA

Description:

Het aanbieden van een platform voor besprekingen
over residu- aangelegenheden door het organiseren
van vergaderingen, seminars e.d.

Type:

Function

Subordinate of: KAP
subordinates:

41 PLANNING ORGANISEREN
42 HOUDEN OVERLEG

Name:

51 PLANNING VERWERKING

Description:

Het inventariseren van de behoefte bij de
toeleveranciers van gegevens aan de technische
mogelijkheden of ten behoeve van eigen
informatieverwerking voor zover het relatie heeft met
KAP.
Indien de behoefte aanwezig is zal worden vastgesteld
moeten worden welke mogelijkheden reeds aanwezig zijn
en welke aanvulling of structurering gewenst is.

Type:

Function

Subordinate of: 5 INFORMATIEVERWERKING
8
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Subordinates:

511- ANALYSE- VRAAG- VERWERKING
512_ANALYSE_AANBOD_VERWERKING
513 - ANALYSE- VERWERK- MOGELIJKHN
514 - PLANNEN- VERWERKINGSACTIVITN
Expected Effects:
Expected Actions
Entity Type
ere a te

VERWERKINGSVRAAG
Name:

52 OPDRACHTVERWERVING

Description:

Het verkrijgen van opdrachten voor de verwerking van
informatie voor derden.
Dit betekent het ook het moken van afspraken over te
voorwaarden, waaronder de activiteiten moeten
plaatsvinden.

Type:

Function

Subordinate of: 5 INFORMATIEVERWERKING
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

VERWERKINGSVRAAG

update
re ad

Name:

53 VERWERKEN INFORMATIE DERDEN

Description:

Het uitvoeren van de gegevensverwerking voor derden.
Dit betekent het ontvangen, verwerken en verstrekken
van verwerkte informatie.
Het gaat hier om verwerking van gegevens, die niet
opgenomen wordt in KAP.

Type:

Function

Subordinate of: 5 INFORMATIEVERWERKING
Subordinates:

ONTVANG_BASISINFORMATIE
VERWERK BASISMATERIAAL
VERSTREK VERWERKTE INFORMATIE
BEPAAL KOSTEN

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions
9
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update

VERWERKINGSVRAAG
Name:

5 INFORMATIEVERWERKING

Description:

Het aanbieden van technische mogelijkheden en
ondersteuning aan toeleveranciers van gegevens waarmee
informatieverwerking voor eigen doeleinden gebruikt
kan worden. De mogelijkheden die aangeboden worden
blijven beperkt tot de wijze van informatieverwerking
zoals dat binnen KAP gebeurd.

Type:

Function

Subordinate of: KAP
Subordinates:

51 PLANNING VERWERKING
52 OPDRACHTVERWERVING
53 VERWERKEN INFORMATIE DERDEN

Name:

61 IDENTIFICEREN RELATIES

Description:

Het vaststellen welke instellingen tot de mogelijk
potentiele relatiekring van KAP zullen behoren.
Relaties worden onderscheiden in:
- "brengers"
= leverancier van gegevens, residuinformatie, materieel;
- "halers"
= gebruikers van gegevens (klanten) ;
- "doelgroepen"= entiteiten die (ongevraagd) door
KAP moeten worden beinvloed.

Type:

Function

Subordinate of: 6 RELATIEBEHEER
Subordinates:

611- OPSTELLEN- VOORWAARDEN
612 - IDENTIFICEREN- LEVERANCIERS
613 IDENTIFICEER KLANTEN

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

KENNISMAKELACTIVITEIT
TOESTANDSVRAAG
EXTERNE RELATIE

re ad
re ad
create
update

Name:

62 CONTRACTENBEHEER

Description:

Het vaststellen van de voorwaarden waaronder KAP een
geformaliseerde relatie wil aangaan.
10
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De voorwaarden worden contract, standaardovereenkomst
of raamwerkovereenkomst genoemd.
De voorwaarden kunnen worden gesteld van de zijde van
KAP alsook van de zijde van de relatie.
Hieronder wordt ook begrepen de beoordeling van de
uitvoering van de overeenkomst.
Type:

Function

Subordinate of: 6 RELATIEBEHEER
Subordinates:

621622
623 624

OPSTELLEN- STANDAARDOVEREENK
OFFERTEBEHANDELING
ONDERHANDEL- OVER- CONTRACT
BEWAAK CONTRACTUITVOERING

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

EXTERNE RELATIE
MONITORACTIVITEIT
OPDRACHT
CONTRACTEN

re ad
re ad
re ad
create

Name:

63 - ONDERHOUDEN- RELATIES

Description:

Het bewaken van de betrekkingen met de relatie door
overleg promotie, alsook het verbreken v an de relatie.

Type:

Function

Subordinate of: 6 RELATIEBEHEER
Subordinates:

631- OVERLEG- MET DOELGROEPEN
633 - PROMOTEN- KAP
633 VERBREKEN RELATIE

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

PR ACTlVITIET
EXTERNE RELATIE

create
update

Name:

65_EVALUEREN_RELATIEBEHEER

Description:

Het beoordelen van het funktioneren van het
relatiebeheer, waaronder wordt begrepen:
- het toetsen van de doelmatigheid van aangegane
contracten;
- het v aststellen v a n mogelijk ni euwe relaties;
11
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Type:

Function

Subordinate of: 6 RELATIEBEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions
re ad
re ad
update

PR ACTlVITIET
CONTRACTEN
EXTERNE RELATIE
Name:

6 RELATIEBEHEER

Description:

Het omgaan met instellingen die tot de 11 relaties 11 van
KAP worden gerekend. De aard van deze 11 relatie 11 wordt
gekenmerkt door de verhouding die zij hebben tot de
produkten van KAP.

Type:

Function

Subordinate of: KAP
Subordinates:

61 IDENTIFICEREN RELATIES

-

-

62 CONTRACTENBEHEER

63 - ONDERHOUDEN- RELATIES
65 EVALUEREN RELATIEBEHEER

-

-

Name:

71 PLANNEN MATERIEEL

Description:

Het jaarlijks formuleren van het beleid betreffende
de materiele zaken die in het bezit komen dan wel zijn
van de organisatie en noodzakelijk zijn voor het
funktioneren van de organisatie.

Type:

Function

Subordinate of: 7 MATERIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

MONITORINGPLAN
APPARAAT
INVESTERINGSPLAN
Name:

re ad
re ad
ere a te

72 VERWERVEN MATERIEEL
12
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Description:

Het ter beschikking krijgen van materieel benodigd
voor de uitvoering van de activiteiten. Dit kan zijn
door aanschaf van materieel dan wel door huur.

Type:

Function

Subordinate of: 7 MATERIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions
create
create

APPARAAT
DOSSIER
Name:

73 BEHEREN ONDERHOUDEN MATERIEL

Description:

Het beheren, onderhouden en afstoten van materieel
(voorraadbeheer, postarchief, bibliotheek, ... )

Type:

Function

Subordinate of: 7 MATERIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

DOSSIER
APPARAAT

update
update

Name:

74 KWALITEITSBEWAKING

Description:

Het beoordelen van de kwaliteit van uitvoering van de
materieel beheerfunktie, alsmede het bewaken van de
kwaliteit van het materieel. (veiligheid,
deugdelijkheid, ... )

Type:

Function

Subordinate of: 7 MATERIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

APPARAAT

update

Name:

7 MATERIEEL BEHEER

Description:

Ativiteiten gericht op het beschikbaar hebben van de
13
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juiste fysieke toerusting van de medewerkers
(meubilair, documenten, hardware, ... )
Type:

Function

Subordinate of: KAP
Subordinates:

71 PLANNEN MATERIEEL
72 VERWERVEN MATERIEEL
73 BEHEREN ONDERHOUDEN MATERIEL
74 KWALITEITSBEWAKING

Name:

81 PERSONEELSPLANNING

Description:

Het formuleren van het personeelsbeleid op de
middellange termijn. Dit betekent dat jaarlijks een
formatieplan voor de organisatie wordt opgesteld, de
organisatiestructuur wordt vastgelegd en de
activiteiten die de organisatie moet uitvoeren worden
vastgesteld.

Type:

Function

Subordinate of: 8 PERSONEELSBEHEER
Subordinates:

811 - DEFINIEREN- ACTIVITEITEN
812 - ONTWERPEN- ORGANISATIESTRUCTR
813 - VASTSTELLEN- TAAKOMSCHRIJVING
814 REALISATIE FORMATIERUIMTE

Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

FORMATIEPLAN
MEDEWERKER

create
re ad

Name:

82 PERSONEELBEHEER

Description:

Het zorg dragen voor de best mogelijke overeenstemming
tussen de eisen van de organisatie en het welbevinden
van de medewerkers. (introductie, vorming, opleiding,
beoordelingen, funktioneringsgesprekken, ontslag,
rechtspositie, loopbaanbegeleiding,maatschappelijk
werk, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden,
bevorderingen, •.. ).

Type:

Function

Subordinate of: 8 PERSONEELSBEHEER
Expected Effects:
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Entity Type

Expected Actions

FORMATIEPLAN
MEDEWERKER

read
update
re ad

Name:

82 WERVING EN SELECTIE

Description:

Het werven, selecteren en aanstellen van personeel.

Type:

Function

Subordinate of: 8 PERSONEELSBEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

FORMATIEPLAN
MEDEWERKER

re ad
create

Name:

83 PERSONEELSADMINISTRATIE

Description:

het bijhouden van de personeelsgegevens
(ziekteregistratie, vakantie, verlof, ... )

Type:

Function

Subordinate of: 8 PERSONEELSBEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

MEDEWERKER

update

Name:

8 PERSONEELSBEHEER

Description:

Activiteiten gericht op de zorg voor een adequaat
personeelsbezetting, incl. arbeidscontractanten,
stagieres, volontairs.

Type:

Function

Subordinate of: KAP
Subordinates:

81 PERSONEELSPLANNING
82 - WERVING- EN- SELECTIE
82 PERSONEELBEHEER
83 PERSONEELSADMINISTRATIE
15
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Name:

91 PROGRAMMERING FINANCIEN

Description:

Het opstellen van een overzicht van de beschikbare
financiele middelen en de toedeling daarvan.

Type:

Function

Subordinate of: 9 FINANCIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions
re ad
re ad
create

MONITORINGPLAN
INVESTERINGSPLAN
BEGROTING
Name:

92 FINANCIELE TRANSACTIES

Description:

Het verrichten van betalingen en ontvangsten.

Type:

Function

Subordinate of: 9 FINANCIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

BEGROTING
FAKTUUR

update
update

Name:

93 FINANCIELE ADMINISTRATIE

Description:

Het verwerken van financiele gegevens en het
verstrekken van informatie daarover, de zorg dragen
voor het plaats hebben van betalingen en de controle
daarvan.

Type:

Function

Subordinate of: 9 FINANCIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

EXTERNE RELATIE
OPDRACHT
VERWERKINGSVRAAG
TOESTANDSVRAAG
BEGROTING

re ad
re ad
re ad
re ad
re ad
16
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create

FAKTUUR
Name:

94 FINANCIELE CONTROLE

Description:

Het controleren van de financiele transacties.

Type:

Function

Subordinate of: 9 FINANCIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

OPDRACHT
VERWERKINGSVRAAG
TOESTANDSVRAAG
FAKTUUR
BEGROTING

re ad
re ad
re ad
update
re ad

Name:

95 FINANCIELE VERANTWOORDING

Description:

Het jaarlijks beoordelen van de kwaliteit van de
uitvoering van het financieel beheer en het analyseren
van de resultaten.

Type:

Function

Subordinate of: 9 FINANCIEEL BEHEER
Expected Effects:
Entity Type

Expected Actions

FAKTUUR
BEGROTING

re ad
update

Name:

9 FINANCIEEL BEHEER

Description:

Activiteiten gericht op het beheer van de financien
van KAP

Type:

Function

Subordinate of: KAP
Subordinates:

91
92 93 94 95

PROGRAMMERING FINANCIEN
FINANCIELE - TRANSACTIES
FINANCIELE - ADMINISTARTIE
FINANCIELE- CONTROLE
FINANCIELE VERANTWOORDING
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bijloge 2f: procesdefinities ten aanzien van activiteiten met betrekking tot Registratie residutoestond

1 INLEIDING
Voor de planning en verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het bepalen van de residutoestand wordt
in het hiernavolgende een overzicht gegeven van de te volgen werkwijze. Bij elke elementaire stap in het
proces wordt een definitie gegeven. De logische samenhang tussen de stappen wordt gegeven in de c/u matrix.
De activiteiten zijn onder te verdelen in vier hoofdactiviteiten; plannen, inwinnen, beheren en
verstrekken.

2.1 PLANNING COORDINATIE RESIDUTOESTAND
Het plannen en coordineren van activiteiten gericht op het doen ontstaan van meetgegevens betreffende de
residu-toestand in agrarische produkten. Dit betekent het bepalen van de strategie van meten (monitoren),
het stellen van prioriteiten en het allaceren van financiele en materiele middelen en mensen, voor zover deze
betrekking hebben op het inwinnen, beheren en verstrekken van meetgegevens. Een belangrijk onderdeel van
het plannen zal bestaan uit het vanuit KAP formuleren van nieuwe onderzoeksvragen en monitoringstrategieen (zie ook inwinnen). Eveneens zal vanuit KAP zorg gedragen worden voor de publikatie van overzichten
met betrekking tot de residu-toestand in LAC-jaarverslagen (zie ook "verstrekken").
Onderdelen:

2.1.1 Planning gegevensvcrwerking monitoringprogramma
2.1.2 Evalueer verwerkingsactivitcit
2.1.3 Bewaak gegevensverwerkingsactiviteit.

2.1.1 Plannen gegevensverwerking monltorlngprogmmma
Het vaststellen van een samenhangend plan van aanpak tot het doen verzamelen, verwerken en registreren
van meetgegevens voortvloeiend uit een of meerdere monitoringprogramma('s). De afgesloten raamwerkovereenkomsten zijn medebepalend voor de vorm waarin de meetgegevens verwerkt zullen gaan worden. Er
ontstaan een aantal gegevensverwerkingsactiviteiten. Het geheel aan gegevensverwerkingsactiviteiten vormt het
gegevensverwerkingsplan, waardoor het mogelijk is om op structurele wijze een schatting te maken van inzet
van mensen en middelen.
Benodigheden: - raamwerkovereenkomsten
- monitoringprogramma
Uitkomsten:

- gegevensverwerkingsactivitciten
- gegevensverwerkingsplan

2.1.2 Evalueer verwerkingsnctivlteit
Het toetsen/evalueren van bereikte resultaten aan opgestelde plannen en de verantwoording van ingezette
mensen en middelen. Het evalueren kan onderscheiden worden in twee onderdelen.
2.1 .2.1 Evaluatie verwervingsactiviteit
2.1.2.2 Evaluatie aanvraag van informatie

2.1.2.1 Evaluatie verwervingsactiviteit
Het toetsen/evalueren van de uitvoering van het plan van aanpak voor de registratie van meetgegevens.
Verantwoording van de inzet van mensen en middelen.

2.1.2.2 Evaluatie nnnvnmg van informatie
Het vcrkrijgen van inzicht in de veranderende behoefte aan meetgegevens en de mogelijkheid deze in te
winnen, te beheren en te verstrekken.

2.1.3 Bewaak gegevensverwerkingsactivltelt
Het van tijd tot tijd nagaan of de activiteiten met betrekking tot de invoer van gegevens, het beheren en het
beantwoorden van aanvragen naar tevredenheid verloopt. Bij het verwerken van onderzoeksvragen zal van tijd
tot tijd voortgangsrapportage gemaakt worden.
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2.2 INWINNEN MEETGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEPALING RESIDUTOESTAND
Het verkrijgen en valideren van meetgegevens, waarmee de residu-toestand in agrarische produkten kan
worden vastgesteld. Daarbij zal de vraag gesteld worden welke meetgegevens ingewonnen moeten worden c.q.
welke monitoringsprogramma's leiden tot de gewenste meetgegevens. De volgende onderdelen zijn te
onderscheiden:
2.2.1 Vaststellen behoefte resudutoestand
2.2.2 Formuleer monitoringstrategieen
2.2.3 Ontvangen van meetgegevens
2.2.4 Invoeren van meetgegevens
2.2.4.1 H ercoderen van meetwaarden
2.2.4.2 Ordenen van meetwaarden
2.2.4.3 Aanvullen van ontbrekende informatie
2.2.4.4 Invoeren informatie
2.2.5 Integriteitscontrole
2.2.6 Valideren van meetgegevens

2.2.1 Vaststellen behoefte residutoestand
Het vaststellen van de behoefte aan meetgegevens van de residutoestand in agrarische produkten vanuit
andere activiteiten die in het KAP kader worden uitgevoerd. De behoefte wordt bepaald uit adviesen van
toxicologen en informatie uit signalerend onderzoek (survey) teneinde vroegtijdig te kunnen anticiperen op
ontwikkelingen. Prioriteitstelling hieromtrent zal gebeuren binnen de LAC. Daarnaast kunnen wensen van
beleidsdirecties, particuliere bedrijven, publiekrechtelijke en maatschappelijke organisatie de behoefte aan
meetgegevens mede bepalen. De behoefte aan meetgegevens van de residutoestand kan betrekking hebben op
produkten, bepaalde verontreinigingen (stoffen) of bepaalde lokaties.
2.2.2 Formuleren monitoringstrategieen
De vertaling van de behoefte aan meetgegevens naar de wijze waarop de monitoring per specifiek aandachtsgebied moet worden uitgevoerd. Dit betekent het formuleren van doelstellingen, het analyseren van bestaande
monitoringstrategieen, het bepalen van de steekproefomvang, de bemonsteringswijze en de analysemethodieken. Het vaststellen van de kosten en baten van het uit te voeren monitoringsplan.
Uitkomsten: - monitoringprogramma

2.2.3 Ontvangen van meetgegevens
Het verkrijgen van gegevens over de residu-toestand in agrarische produkten van externe informatieleveranciers. Naast de meetresultaten kan aanvullende informatie ten aanzien van produkt, locatie, stof of
uitgevoerde analyse van belang zijn. Het tijdstip van aanlevering van meetgegevens kan vastgelegd zijn in de
raamwerkovereen komsten.
Benodigdheden:

- meetgegevens
- aanvullende informatie
- raamwerkovereenkomsten

Uitkomsten:

- nieuwe kenniselementen
- set in te voeren gegevens

2.2.4 Invoeren van meetgegevens
2.2.4.1 Hercoderen van gegevens
Het transformeren van de ontvangen gegevens in geschikte, uniforme vorm voor de invoer ervan in het
KAP-databestand. De hercodering kan handmatig gebeuren of door middel van conversieprogramma's.
Conversieprogramma's genieten de voorkeur indien de meetgegevens steeds in hetzelfde format en op
geautomatiseerde wijze worden verstrekt door de toeleveranciers.
Benodigdheden: - meetgegevens
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-KAP-codes
Uitkomsten:

- aanvullende KAP-codes
- gehercodeerde meetwaarden

2.2.4.2 Ordenen meetgegevens
Elk meetgegeven is uniek en dient herkend te worden door middel van een volgnummer. De volgnummers
vormen de index van het databestand.
Benodigdheden: - geilercodeerde meetgegevens
- KAP-nummer
Uitkomst:

- geilercodeerde en genummerde meetgegevens

2.2.4.3 Aanvullende ontbrekende informatie
Indien de achtergrondinformatie bij de meetgegevens niet compleet is, dient deze waar mogelijk aangevuld te
worden.
2.2.4.4 Invoer geilercodeerde en genummerde gegevens
Het inbrengen van de geilercodeerde en genummerde meetgegevens in het KAP-databestand.
2.2.5 Integriteitscontrole
Controle op de procedure van invoer en hercoderingen ongeacht de juistheid van het meetgegeven. Met
andere woorden is datgene wat ingevoerd is ook zodanig in het databestand opgenomen.
Benodigdheden: - ingevoerde meetwaarden
Uitkomst:

- te valideren waarden

2.2.6 Valideren van meetgegevens
Het controleren van de juistheid van de meetgegevens op onwaarschijnlijke uitschieters en het aanbrengen
van kwalificaties. De kwalificatie heeft betrekking op meetresultaten afkomstig van gecertificeerde
methoden of instituten.
Benodigdheden: - te valideren meetwaarden
Uitkomst:

- te beheren meetwaarden

2.3 BEHEREN VAN DATABESTAND
Het selecteren en bewaren van residugegevens, alsmede het regelen van de toegang tot de gegevensverzamelingen. Dit betekent dat de residugegevens in een zodanige toestand worden beheerd dat ze ter beschikking
kunnen worden gesteld voor gebruik of verdere verwerking. De volgende onderdelen zijn te onderscheiden.
2.3.1 Structureren van kenniselementen
2.3.2 Onderhouden kenniselementen
2.3.3 Codebeheer
2.3.4 Regeling ten aanzien van gebruik
2.3.5 Opstellen validatie criteria
2.3.1 Structureren van kenniselementen
Onder kenniselement wordt verstaan een eenheid van bij elkaar horende informatie. Zo hoort informatie over
analysemethode thuis in het kenniselement analysemethode, terwijl informatie over de uitvoerende instelling
gegroepeerd staat in het kenniselement instituut. Het structureren betekent het ordenen en selecteren van
gegevens van de residu-toestand tot een samenhangende verzameling.
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Benodigdheden: - (nieuwe) kenniselementen
Uitkomst:

- aangepast model

2.3.2 Onderhouden kenniselementen
Het toevoegen, muteren en verwijderen van gegevens. Dit zal afl1angen van nieuw ingevoerde/aangeleverde
informatie, nieuwe inzichten en beperkingen of aanvullingen vastgelegd in de raamwerkovereenkomsten.
Benodigdheden: - raamwerkovereenkomst
- kenniselementen
-KAP-codes
Uitkomst:

- aangepast model
-KAP-codes

2.3.3 Codebeheer
Het systematisch bijhouden van bestaande coderingen. Hierbij dienen waar mogelijk bestaande coderingssystemen gebruikt te worden. Het geheel aan reeds gebruikte codes wordt vastgelegd en bijgehouden in een
codebestand.
2.3.4 Regeling ten aanzien van gebruik
Het mogelijk maken, regelen en controleren van het gebruik van de gegevensverzameling. Gegevens worden
verstrekt naar aanleiding van een verzoek dat afhankelijk van gestelde voorwaarden in de raamwerkovereenkomst al dan niet gehonoreerd wordt.
Benodigdheden: - aanvraag
- raamwerkovereenkomst
- databestand
Uitkomst:

- vastgesteld gebruik

2.3.5 Opstellen validatie criteria
Het opstellen van een aantal criteria waarop de kwaliteit van de meetgegevens beoordeeld zal worden.
Enerzijds betekent dit een methodologische kwalificatie anderzijds zal aan de hand van een aantal opgestelde normen ten aanzien van produkten en stoffen nagegaan worden of er uitzonderlijke afwijkingen
voorkomen in de aangeleverde meetgegevens (normvergelijkingen). Worden ondenkbare uitschieters
gesignaleerd kan aanvullende informatie verzocht worden aan de toeleverancier van
gegevens. Indien de meetgegevens voldoen aan de gestelde criteria kan een bepaalde kwalificatie meegegeven
worden.
Benodigdheden: - produkt- en stofnormen
- kwaliteitsparameters van gebruikte methoden
en kennis van uitvoerende instelling
Uitkomsten:
- produkt-stofcriterium }
- kwaliteitsaanduiding } validatie criteria
2.4 VERSTREKKEN
Het ter beschikking stellen van gegevens met betrekking tot de residu-toestand voor gebruik. Enerzijds
kunnen dit overzichten zijn ten aanzien van produkten, lokaties of soort van cantaminering anderzijds
kunnen gegevens gebruikt worden voor breder opgezet onderzoek (b.v. correlatieonderzoek consumptiepatronen, bodemcontaminatie).
Een gedeelte van de overzichten zal op eigen initiatief tot stand komen. De grafische toepassingsmogelijkheden zullen benut worden bij het produceren van verslagen (o.a. LAC-jaarverslag).
Het verstrekken van gegevens kan onderscheiden worden in de volgende onderdelen.
2.4.1 Registeren aanvraag
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2.4.2 Analyse aanvraag
2.4.3 Behandeling aanvraag
2.4.4 Beantwoorden aanvraag
2.4.1 Registreren nrmvraag
Het ontvangen van een aanvraag die geregistreerd wordt.

2.4.2 Analyse ORJlVroag
Het analyseren van de aanvraag in subonderdelen. Welke informatie wordt gevraagd ten aanzien van
produkten, stoffen, lokaties en eventuele andere kenniselementen. De kenniselementen worden gegroepeerd
tot een overzichtelijk antwoord. Een en ander leidt tot een analyse van kosten en tijdsduur.

Benodigdheden: - aanvraag
Uitkomst:

- te behandelen aanvraag
- kostenopgave en/of tijdsduur
- verstrekkingsactiviteit

2.4.3 Dehandellng nonvraag
Het verzamelen van die kenniselementen en de groepering er van tot het gewenste antwoord. De presentatie
gebeurt met de grafische software die binnen het project aanwezig is.
2.4.4 Deuntwoord aanvraag
Het op overzichtelijke wijze presenteren van de meetgegevens al of niet in combinatie met aanvullende
literatuur. De afgehandelde aanvraag resulteert in een antwoorddocument
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De databank contaminanten in voedingsmiddelen (COBA) bevat gegevens over negatieve bestanddelen
in voedingsmiddelen (zware metalen, PCB's, radionucliden, etc ...), residuen van gewasbeschermings- en
dierbehandelingsmiddelen, nitraat/nitriet, mytotoxinen en van nature voorkomende toxische stoffen. Deze
gegevens zijn afkomstig van diverse instanties, zoals WVC, HIL, RIVM, DLO-instituten, COZ. De databank
is opgezet met als doel:
het verkrijgen van een beter inzicht in de negatieve bestanddelen van voedingsmiddelen van
zover van belang voor onderzoek;
het beschikbaar hebben van gegevens over negatieve bestanddelen van voedingsmiddelen ten
behoeve van beleidsvoorbereiding en landbouwvoorlichting;
het mogelijk maken om op basis van consumptiegegevens en samenstelling van produkten een
beeld te vormen van de opname van niet-nutriênten door de mens. De hieruit voortvloeiende
informatie is van belang voor de voedingsvoorlichting.
Naast monitoringgegevens zijn ook resultaten van surveys en signalerend onderzoek in de databank
COBA opgenomen. Deze vormen een belangrijk onderdeel van COBA.
In het algemeen kan worden gesteld dat de kwaliteit positief kan worden beoordeeld rekening houdend
met het feit dat het huidige gebruik van COBA geschiedt door sleets één persoon (ontvangen, beheren,
behandelen aanvraag). Het gebruik van de databank vereist technische (SQL-)kennis.
Door de beheerder wordt gewezen op het gevaar van ondeskundig gebruik van gegevens uit COBA.
Gevaar voor verkeerde interpretatie dus verkeerde conclusies Is aanwezig.
De databank COBA is derhalve in hoofdzaak bestemd voor intern gebruik. Aanvragen worden altijd
voorzien van een stuk meerwaarde op de verstrekte gegevens door middel van een advies.Gezegd dient
te worden dat deze opmerking ook op KAP kan worden toegepast.
Opgemerkt wordt dat in de oorspronkelijke opzet een menu-schil rond COBA is ontworpen doch deze is
niet operationeel gemaakt.

Gegevensdeel
De databank is gebouwd met behulp van het relationele Database Management Systeem Oracle. In
Appendix E2 zijn de tabellen met hun primaire sleutels en secundaire sleutels weergegeven.
Op basis van de sleutellijst is een tabel-relatiediagram getekend (Appendix E3). Opgemerkt wordt dat een
aantal relaties met de tabel BRON niet zijn getekend, te weten:
-STOF-PRODUKT-TOLERANTIE
- STOF-PRODUKTGROEP-TOLERANTIE
-STOF INTAKE
- PRODUKT CONSUMPTIE
De relaties zijn niet benoemd.

Activiteiten
Met betrekking tot de activiteiten die in het kader van COBA worden verricht zijn geen geautomatiseerde
systemen ontwikkeld. Wel zijn voor het maken van overzichten uit de gegevens in COBA een aantal
applicaties ontwikkeld dit betreft dan overzichten, trends, grafische presentaties.
Voor de opslag en het beheer van de gegevens zijn de volgende activiteiten te onderscheiden:
1
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1. Ontvangen van onderzoeksresultaten
Na ontvangst van de onderzoekresultaten wordt de kwaliteit ervan beoordeeld. Nagegaan wordt of de
gegevens die geleverd worden volledig zijn. Minimaal moet aanwezig zijn:
- plaats
-tijdstip
-produkt
-getal
Daarnaast wordt de vergelijkbaarheid van de gegevens vastgesteld en wordt bepaald of er voldoende
achtergrondinformatie beschikbaar is. Is dit niet het geval dan wordt deze informatie aangevraagd. Er zijn
geen harde kwaliteitscriteria beschikbaar. Beoordeling vindt plaats door deskundigen. De activiteit eindigt
met het besluit het gegeven al dan niet op te nemen in de databank.
2. Opname van gegevens In COBA
Hierbij wordt onderscheld gemaakt tussen geautomatiseerde- en handmatige invoer.
Geautomatiseerde Invoer
Een aantal instanties (bijv. RIVO) levert gegevens op floppy aan. De gegevens worden geconverteerd in
het voor geschikte COBA formaat, waarna de geconverteerde gegevens worden gecontroleerd en gevalideerd (technisch). Voor deze conversie is een conversie programma beschikbaar
Handmatige Invoer
Voor de handmatige invoer worden de gegevens eerst op formulier ingevuld (voorbeeld Appendix E4).
Dit betekent dat gegevens eerst worden gecodeerd. Na het coderen worden de gegevens ingevoerd met
behulp van de oracle dataloader. Na de invoer vindt handmatig (statistische) controle plaats op de
ingevoerde gegevens op uitschieters e.d.
Beheer van gegevens
Voor het beheer van de gegevens zijn geen duidelijke criteria aangegeven. Er is één persoon verantwoordelijk voor het beheer. De gegevens worden op tape gezet na een bepaalde periode. De beveiliging
van de gegevens wordt uitgevoerd via het VAX-beheer van het RIKILT.
Binnen het beheer worden verder geen activiteiten uitgevoerd.
Behandelen aanvragen
Voor het behandelen van een aanvraag wordt een verzoek ingediend. Voor de afhandeling van het
verzoek wordt een planning opgesteld en wordt een prijsafspraak met de aanvrager gemaakt. Voor deze
prijsafspraak worden criteria gehanteerd. Bij de planning wordt de vraagstelling verder uitgewerkt.
Vervolgens wordt de vraag beantwoord (kan geruime tijd duren) per brief vergezeld van een advies over
de wijze waarop de verstrekte informatie kan worden gebruikt. Tevens wordt een faktuur opgesteld en
verzonden.
Opgemerkt wordt dat er geen voortgangsbewaking van de behandeling van een aanvraag plaatsvindt.
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Beschrijving bestaande informatiesysteem LMAP
- 1 Naam applicatie: Databank Contaminanten en voedingsmiddelen (COBA) . ..... . . .
Opsteller: v. Klaveren ... . ................ Datum: 3.09.90 ...... ........ .
Afdeling: . . ............................ . .. . .. . ... . .... . .. . ....... ... .. ..... .

Applicatiebeheerder/contactpersoon: v. Klaveren ................. . ........ . .
Datum in gebruikname: mrt '86
Datum laatste wijziging: jun '90 ......... .
Aantal programma modules: . ... .................. .......... ..... ....... . .. . . .
Aantal veranderingen gedurende laatste 12 mnd.: continu ...... . ..... ....... .
Gebruikte hardware: VAX 11/7 50 . .. .. . .. . .. ............ . ..... . ...... . ..... . ... .
Gebruikte programmeertaal: Fortran/SQL .............. . .................... . .. .
Gebruikt DBMS: ORACLE .. . ... . . ...... . ................... . .. ....... ,,.,.,,,.,, .
Korte beschrijving van de applicatie:
Verzameling informatie, coderen van de informatie, inbrengen in het
systeem,
kwaliteitscontrole ingevoerde gegevens, koppeling informatie
naar produkt, verontreiniging,
m.b.v.
Oracle
tabellen,
uitdraaien
lokatie
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Eventuele wijzigingen:

2 . Mate van gebruik:
1

= dagelijks

on- line

2 = adhoc (aantal runs per jaar
3 = dagelijks
4 = wekelijks

...

)

5 = maandelijks

6 = jaarlijks
7 = anders (beschrijf:)

3. Type automatisering:
(meerdere opties mogelijk)
1
2
3
4
5

= batch

= on-line
=kantoorautomatiser ing (tekstverwerking, .. . )
=communicatie (telex, ne twerk, . .. )
= andere vorm van au t omatiser ing :

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I

I

I

t

I

t

t

I

t

t

t

I

I

I

I

I

I

I

Beschrijving bestaande informatiesysteem LMAP
- 2 Naam applicatie: Databank Contaminanten en voedingsmiddelen (COBA) ........ .
Opsteller: v. Klaveren .................... Datum: 3 . 09.90 ......... . . ... .
Afdeling: ................................. , , ...................... . . . . . . ... ,
4. Gebruik(svriendelijkheid):
(gestandaardiseerde procedures,
zonder aanwijzingen)
1

gemakkelijk

te begrijpen en te gebruiken

= moeilijk

2 = gemiddeld
3 = redelijk eenvoudig
4 = zeer eenvoudig

5. Onderhoudbaarheid:
1 =· moeilijk
2 = niet gemakkelijk
3 = redelijk eenvoudig
4 = zeer eenvoudig
6. Tijdigheid (is de informatie normaal tijdig beschikbaar):
1 = veel te laat of te langzaam
2 = onvoldoende, geeft vertraging
3 = acceptabel
4 = uitstekend.
7. Betrouwbaarheid (optreden fouten en problemen):
1
2
3
4

= slecht

= gemiddeld

= acceptabel

maar niet betrouwbaar genoeg

= uitstekend

8. Frekwentie van problemen : n.v.t .
gedurende de laatste 12 maanden:
- percentage van de runs zonder operationele problemen: ....
- percentage herstarts: .. . .
9. Dokumentatie: (omvang, struc tuur, duidelijkheid, leesbaarhe i d , ... )
1 = zeer slecht
2 = onvoldoende
3 = voldoende
4 = goed

Beschrijving bestaande informatiesysteem LMAP
- 3 Naam applicatie: Databank Contaminanten en voedingsmiddelen (COBA) ...... .. .
Opsteller: v. Klaveren ......... . .. . ....... Datum: 3.09.90 .. . .. . .. .. .... .
Afdeling: . ......... .... .... .................... .... , ................. . .. , .. .
10. Ervaring bij wijziging/aanpassing van de applicatie:
1

2
3
4

5

= duurde veel te lang I veel problemen
= duurde te lang I enige problemen
= acceptabel I weinig problemen
= snel L erg weinig 2roblemen
= geen veranderingen in de laatste vijf

jaar

11. Belasting van hardware-capaciteit:
1
2
3
4

= zeer zwaar gebruik (veel C2U en data storage)
= enig pieklasten;
= weinig capaciteit benodigd;
= belasting van systeem is niet significant;

12. Fout-detectie:
1 = slechte foutdetectie en diagnose;
2 = adekwate foutdetectie en diagnose;
3 = goede foutdetectie en diagnose;
4 = zeer goede foutdetectie en diagnose;
13. Gevoeligheid uitval van systeem voor uitvoering business activiteiten
1 = geen echte problemen;
2 = serieuze 2roblemen na 1 week uitval
3 = serieuze problemen na 1 dag uitval
4 = serieuze problemen na 1 uur uitval
5 = serieuze problemen bij elke uitval van het systeem

14. Noem de zes belangrijkste informatie-items die de applicatie u levert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trend bepaalde verontreiniging in de tijd
Overzicht verontreiniging in welke produkten
Aantal overschrijdingen van een bepaald gehalte (norm)
Gehalte per lokatie (monsterpunt)
Opsporen hiaten in kennis van de verontreiniging
Leggen van dwarsverbanden door de keten

15. Voldoet de applicatie aan de informatiebehoefte:
1

2
3
4

= weinig
= gedeeltelijk
= voor het grootste
= vrijwel volledig

dee l

Beschrijving bestaande informatiesysteem LMAP
- 4 Naam applicatie: Databank Contaminanten en voed ingsmiddelen (COBA) ........ .
Opsteller: v. Klaveren .................... Datum: 3.09.90 . . ... . ....... . .
Afdeling: .. ......... . ... . ........ . ............................. . ........... .
16. Voldoet de applicatie in de toekomst (is het waarschijnlijk dat er in de
nabije toekomst belangrijke wijzigingen in de activiteiten optreden die
verandering in de informatiebehoefte tot gevolg hebben) :
1

2
3

4

= niet waarschijnlijk
= enige
= vrij veel
= vrijwel volledig

17. Noem de
systeem:

vier

belangrijkste

voordelen

of

kenmerken

van

het

huidige

flexibiliteit
grote variatie in produkten en soorten van contaminatie
overzichtelijke presentatie
koppeling andere systemen/gegevens
18. Zijn de oorspronkelijke doelstellingen van het systeem vastgelegd:
~/nee

zo
1.
2.
3.

ja geef ze dan weer:
Inzicht in de negatieve kwaliteitsaspecten van voedingsmiddelen
Ondersteuning beleid en onderzoek en voorlichting
Verbanden leggen tussen consumptie en inname van contaminanten

19. Voldoet het systeem aan deze doelstellingen:

~/nee

20. Zijn de oorspronkelijke doelstellingen van
voor de huidige business activiteiten; ~/nee

de applicatie nog relevant

zo nee wat zijn dan de nieuwe doelstellingen voor de applicatie:
wordt uitgebreid indien LMAP wordt uitgevoerd.
21. Bij welke activiteiten is de applicatie behulpzaam: .......... .
1
2
3
4

= dagelijkse werkzaamheden;
= controle/analyse van dagelijkse werkzaamheden;
= taktische planning voor de komende maanden;
= lange termijn planning

22. Voordelen van automatisering van de applicatie:
1 = geen tijd in steken
2 = mogelijk enig voordeel
3 = enige waardevolle voordelen
4 = belangrijke voordelen kunnen worden behaald

Beschrijving bestaande informatiesysteem LMAP
- 5 Naam applicatie: Databank Contaminanten en voedingsmiddelen (COBA) .... . .. . .
Opsteller: v. Klaveren .................... Datum: 3. 09.90 .............. .
Afdeling: ......... . .... .. .... . ............ .. ..... .......... . .. . . ........... .

23. Overige opmerkingen:
Het systeem is duidelijk in ontwikkeling. De gebruikersvriendelijkheid
kan toenemn indien de financiele middelen beschikbaar zijn (extern
gebruik). Geldt b.v. ook voor de capaciteit .

bijlage 3d: attributendefinities COBA

Aantal monsters

Het aantal monsters in een onderzoek.

Aard v.d. stof-code

Code waarmee de aard van de stof wordt
aangegeven, om stoffen die bij de fabrikage of
produktie worden gebruikt te karakteriseren.

Aard v. d. stof-oms

Omschrijving van de aard van de stof (bijv.
meststof, kleurstof).

ADI

Acceptable Daily Intake .

Adres

Adres van bijv. een instantie.

Aktiegrens

Niveau van een gehalte van een stof in een
produkt waarop aktie wordt ondernomen.

Aktief

Geeft aan dat een onderzoek 'aktief' is,
d.w.z. dat de gegevens voldoen aan een
bepaalde mate van betrouwbaarheid en
compleetheid en worden meegenomen als representatief

Analysemethodecode

Code waarmee een analysemethode wordt
aangeduid.

Analysemethode
(korte oms.)

Korte omschrijving van een analysemethode.

Analysemethode (oms)

Volledige omschrijving van een analysemethode .

Bereidings-code

Code waarmee wordt aanged uid hoe het produkt
is bereid door de consument

Bereiding (korte oms)

Korte omschrijving van de bereiding door
de consument

Bereiding (omschr.)

Complete beschrijving van de bereiding door
de consument.

Betrouwbaarheidscode

Code waarmee de betrouwbaarheid van een
analysemethode, of van de gegevens
betreffende een onderzoek wordt aangegeven:
1. betrouwbaar
2. minder betrouwbaar door analysemethode
3. minder betrouwbaar door monstergegevens
4. minder betrouwbaar door voorbehandeling
5. minder betrouwbaar

Bron-code

Code waarmee de oorsprong van de gegevens
wordt aangeduid.

Bron-naam

Naam van een gegevens-bron.

Bijzonderh.(lokatie)

Bijzonderheden bij een lokatie.

Bijzonderh.(onderz.)

Bijzonderheden bij een onderzoek.

Bijzonderh.(ond.res.)

Bijzonderheden bij onderzoeksresultaten.

Combally-code

Code ter verwijzing naar de Combally-databank
(allergenen).

Consumptie-jaar

Jaar waarin het consumptiecijfer geldt.

Datum (normen)

Datum waarop een norm geldig wordt.

Datum (ADI)

Datum waarop de ADI is vastgelegd.

Datum-monster

Jaar en maand van monstername.

Doelgroep-i

(-2)

Doelgroep bij een bepaald consumptiecijfer
(zuigelingen, 65+ ers).

Doelgroep-1-cons. (-2): Consumptiecijfer bij een doelgroep.
Externe onderz.code

Een code waarmee een onderzoek extern wordt
aangeduid.

Externe stof-code

Een code waarmee een stof extern wordt aangeduid.

Fabrikant-code

Code waarmee een fabrikant of producent wo rdt
aangeduid.

Fabr.-meth.(korte oms): Korte omschrijving van een fabrikage- of
produktiemethode.
Fabrikage-meth-eode

Code waarmee een fabrikage- of produktiemethode wordt aangeduid.

Fabr.meth. (oms)

Uitgebreide omschrijving van een fabrikage- of
produktie-methode.

Fabrikantnaam

Naam van een fabrikant of producent.

Gegevens openbaar

Hiermee kan worden aangegeven of de gegevens
voor iedereen toegankelijk zijn dan wel alleen
voor de gebruiker en de databank-beheerder.

Gehalte org.stof

Geeft het gehalte aan organische stof van de
grond aan.

Gemiddelde

Gemiddelde van de gehaltes binnen een
onderzoek.

Grondsoort-code

Code waarmee een grond- of watersoort wordt
aangeduid.

Grondsoort-oros

Omschrijving van een grond- of watersoort.

HIL-code

Code ter verwijzing naar de HIL-databank
(Hoofdinspektie Levensmiddelen) .

Inaktief

Geeft aan dat een onderzoek 'niet aktief' is,
d.w.z . dat de gegevens niet voldoen aan een
bepaalde mate van betrouwbaarheid en
compleetheid en niet worden meegenomen als
representatief.

Instituut-code

Code waarmee een instituut wordt aangeduid.

Instituut-naam

Naam van een instituut.

Kader

Kader waarin een onderzoek is uitgevoerd:
1. monitoring (bijv . VREK programma)
2. survey
(bijv. een case-study)
3. controle
(keuringen)
4. specifiek (specifieke onderzoeken, die als
'inaktief' worden opgenomen).

Land-code

Code waarmee een land wordt aangeduid .

Land

Land.

Leeftijd monsters

Leeftijd van de monsters (voor zover van
toepassing).

Liefhebbers-cons.

Consumptiecijfer van een liefhebber van een
produkt.

Lokatie-code

Code waarmee een lokatie wordt aangeduid
(bestaat uit een land-code, een provincie-code
en een volgnummer).

Mediaan

Mediaan van de gehaltes van een onderzoek.

Monster identifikatie

Identifikatie-nummer van een monster .

Naam (lokatie)

Naam van een lokatie.

Naam ( f abr. stof)

Naam van een stof die bij de fabrikage of
produktie van een produkt wordt gebruikt.

NEVO-code

Code ter verwijzing naar het Ned. Voedingsstoffenbestand (NEVO).

Norm

Wettelijke norm voor het gehalte van een stof
in een produkt.

Omschrijving
( produktsoort)

Omschrijving van een produktsoort (verschillende produktsoorten vallen binnen een produktgroep).

Omschrijving (produkt): Omschrijving van een (verpakt, bereid)
produkt.
Onderzoeknummer

Volgnummer dat door het systeem wordt
toegekend aan een onderzoek.

Plaats

Vestigingsplaats van bijv. een instantie.

Postcode

Postcode van bijv. een instantie.

pH van de grond

pH van de grond.

Produkt-code

Code waarmee een produkt wordt aangeduid.
Bestaat uit een produktsoort-code, een
verpakkings-code en een bereidings-code.

Produktgroep-code

Code waarmee een produktgroep wordt aangeduid.

Produktgroep

Een aantal verwante produktsoorten.

Produktsoort

Naam van een produktsoort.

Produktsoort-code

Code waarmee een produktsoort wordt aangeduid; bestaat uit een produktgroep-code en
een volgnummer.

Provincie-code

Code waarmee een provincie wordt aangeduid.

Provincie

Een provincie.

Ras van een produkt

Ras van een produkt (groente, vee).

Rapport

Rapportnummer van het oorspronkelijke
onderzoekrapport.

Richtwaarde

Ontwerpnorm, zonder wettelijke status, voor
een gehalte van een stof in een produkt.

Sexe monsters

Geslacht van de monsters (voor zover van
toepassing).

Soort monsters

Hiermee kan worden aangegeven dat het bijv.
een bladmonster betreft.

Spreiding

Spreiding van de gehaltes binnen een
onderzoek.

Stofgroep-code

Code waarmee een stofgroep wordt aangeduid.

Stofgroep

Een stofgroep is een aantal stoffen met
gemeenschappelijke kenmerken (bijv. bestrijdingsmiddelen, PCB's).

Stofcode

Code waarmee een bepaalde stof wordt aangeduid; bestaat uit stofgroep-code en een
volgnummer.

Stofnaam

Naam van een stof.

Streek

Een gebied waartoe een lokatie behoort,
bijv. de Peel

Tox-code

Code ter verwijzing naar een toxicologische
databank.

Typering

Typering van een lokatie, bijv.
havenslibpolder.

Uitgedrukt in

Met 'uitgedrukt. in' wordt aangegeven hoe
een gehalte wordt uitgedrukt:
1. mg/kg versgewicht
2. mg/kg droge stof
3. mg/kg vet

Veiligheidsfaktor

Veiligheidsfaktor die gehanteerd is bij de
vaststelling van de ADI.

Verbruiksgetal

Gemiddelde jaarconsumptie van een produkt.

Verpakkingscode

Code waarmee een verpakking wordt aangeduid.

Verpakking (korte oms) : Korte omschrijving van een soort verpakking.
Verpakking (oms)

Uitgebreide omschrijving van een soort
verpakking.

Voorbehandelingscode

Code waarmee de voorbe handeling van een
monster t.b.v. de analyse wordt aangeduid.

Voorbehandeling
(korte oma.)

Korte omschrijving van de voorbehandeling die
het monster heeft ondergaan t.b.v. de analyse.

Voorbehandeling (oms)

Uitgebreide omschrijving van de
voorbehandeling die het monster heeft
ondergaan t.b.v de analyse.

Waarde

Gehalte van een stof in een monster.

bijlage Je:

sle ut e~li jst

COBA

Sleutellijst COBA (onderstreept is primaire sleutel)

blz 1

Informatiegebied: Bepalen residutoestand
Datum: 24.10.90

Tabelnaf~

/ Sleutel(s)

AARD STOF

aard code

aard omschrijving 1:M met FABRICAGE
STOF

BRON

bron code
land code

bron
bron
bron
bron

BEREIDING

bereiding code

bereiding
bereiding
bereiding
bereiding

STOF

stofgroeQ code + stof naam
stof code
ext stof code
instituut code

STOFGROEP

stofgroeQ code

STOF PRODUKT stofgroeQcode +
GROEP TOLERANTIE stofcode +
QroduktgroeQcode+
tolerantiedatum
bron code
land code

jNiet-sleutelveld jRelaties

naam
adres
postcode
plaats

kort
oms 1
oms 2
oms 3

1:1 met LAND
1:M met STOF PRODUKTGROEP TOLERANT.
l:M met STOF PRODUKT TOLERANTIE
1:M met STOF INTAKE
l:M met PRODUKTCONSUMPTIE
1:M met PRODUKTONDERZOEK
1:M met PRODUKT

1:1 met STOFGROEP
1:M met ONDERZOEKRESULTAAT
1:M met FABRICAGE
STOF
1:1 met INSTITUUT
1:M met STOF PRODOKTGROEP TOLERANT
1:M met STOF PRODUKT TOLERANTIE
1:M met STOF INTAKE
1:M met ONDERZOEKGEMIDDELD
1 :M met ONDERZOEK
SPECIFIEK
1:M met MONSTER

stofgroep omschr

1:M met STOF

bepaling .
tol.normwaarde
tol. richtwaarde
tol aktiegrens

1:1 met BRON (ng)
1:1 met STOF
1:1 met PRODUKTGROE P

Sleutellijst COBA (onderstreept is primaire sleutel)

blz 2

Informatiegebied: Bepalen residutoestand
Datum: 24.10.90
Tabelnaam

I Sleutel(s)

INiet-sleutelveld !Relaties

STOF INTAKE

stofgroeQ code +
stofcode +
intake datum
bron code

tox. code
1 : 1 met BRON (ng)
intake waarde
1:1 met STOF
veiligheidstaktor

STOF PRODUKT
TOLERANTIE

stofgroeQ code +
stof code +
QroduktgroeQ code
+ Qroduktcode +
verQakkingscode +
bereidingscode +
tolerantiedatum
broncode
landcode

tol. richtwaarde
tol. normwaarde
tol. aktiegrens
bepaling

1:1 met BRON (ng)
1:1 met STOF
1:1 met PRODUKT

FABRIKANT

fabrikant code
land code

fabr
fabr
fabr
fabr

1:1 met LAND
1 : M met PRODUKTONDERZOEK

FABRICAGE
METHODE

fabricage methode code

fabr. meth kort
fabr oms 1
fabr oms 2
fabr oms 3

1:M me t FABRICAGE
STOF
1:M met PRODUKTONDERZOEK

FABRICAGE STOF

fabricage met hode code +
naam stof +
aard code

ext stof code

1:1 met FABRICAGE
METHODE
1:1 met STOF
1:1 met AARD STOF

MONSTER

onderzoeknurruner + waarde
stofgroeQ code + vetgkg
stof code
waarde gem.
ond bijz.
ond bijz. 2
monster id

GRONDSOORT

grondsoort code

naam
adres
postcode
plaats

1:1 met STOF
1: 1 met ONDERZOEKSRESULTAAT

grondsoort omschr 1:M met LOKATIE

Sleute ll ijst COBA (onderstreept is primaire sleutel)

bl z 3

I nformat i egebied: Bepal en residutoestand
Datum: 24 . 10 . 90
Tabelnaam

I Sleute l (s )

INi et-sleutel ve l d !Relaties

INSTITUUT

instituut code
land code

instituut naam
instituut adres
instit postcode
instit pl aats

1: 1 met LAND
1 :M met PRODUKTONDERZOEK
1: M met STOF

LAND

l and code

l and naam

1 :M met
1 :M met
1 :M met
1: M met

LOKATI E
INSTITUUT
FABRIKANT
BRON

LOKATI E

lokat i e code +
Qrov code +
land code
grondsoort code

l okat naam
l okat adres
l okat postcode
lokat p l aats
streek
type
ph grond
organ stof
lokat bijz .
l okat bijz 1

1: 1
1:1
1:1
1:M

PROVINCIE
LAND
GRONDSOORT
PRODUKTONDERZOEK

ANALYSE METHODE

methode code

methode kort
1:M met ONDERZOEKSmeth omschr 1
RESULTAAT
meth omschr 2
1:M met ONDERZOEKGEMIDDELD
meth omschr 3
ext analyse code 1:M met ONDERZOEK
SPECIFIEK
betrouwbaarh code
1:M met ONDERZOEK
AFHANKELIJK

ONDERZOEKSRESULTAAT

1 :1 met
onderz. nummer + medi aan
stofg:roe12 code + betrouwbaarh code 1: 1 met
res . toegang
stof code
gemiddelde
1 :1 met
methode code
voorbeh code
deviatie
1: M met
res . bijz . 1
res. bijz . 2
res . bijz. 3
res . bijz . 4

•

met
met
met
met

STOF
ANALYSEMETHODE
VOORBEHANDELI NG
MONSTER

blz 4

Sleutellijst COBA (onderstreept is primaire sleutel)
Informatiegebied: Bepalen residutoestand
Datum: 24.10 . 90
Tabelnaam

I Sleutel(s)

INiet-sleutelveld !Relaties
1:1 met PRODUKT
1:1 met BRON (ng)

PRODUKTCONSUMPTIE

produktgroepcode+
produkt code +
verpakkingscode +
bereidingscode +
consumptiejaar
bron code

verbr getal
liefh cons
doelgr 1
doelgr 2
doelgr . 1 cons
doelgr. 2 cons

PRODUKTGROEP

produktgroepcode

produktgroep naam 1:M met STOF PRODUKTGROEP TOLERANT
1:M met PRODUKTSOORT

PRODUKTSOORT

produktgroepcode +
produkt code

produkt ras
produkt omschr
produkt soort

PRODUKT

prod . ucv
produktgroepprod . HIL
code +
prod naam
produkt code +
+
prod
. omschr 1
verpakkingscode
prod
. omschr 2
bereidingscode
prod. combally

1:1 met VERPAKKING
1:1 met BEREIDING
1:M met PRODUKTCONSUMPTIE
1:1 met PRODUKTSOORT
1:M met PRODUKTONDERZOEK
1:M met STOF PRODUKT TOLERANTIE

VERPAKKING

verpakkingscode

verpakk kort
verpakk omschr

1:M met PRODUKT

VOORBEHANDELING

voorbeh code

voorbeh
voorbeh
voorbeh
voorbeh

1:M met ONDERZOEKRESULTAAT
1:M met ONDERZOEKGEMIDDELD
1:M met ONDERZOEK
SPECIFIEK
l:M met ONDERZOEK
AFHANKELIJK

kort
omschr 1
omschr 2
omschr 3

1:1 met PRODUKTGROEP
1:M met PRODUKT

Sleutellijst COBA (onderstreept is primaire sleutel)

blz 5

Informatiegebied: Bepalen residutoestand
Datum: 24.10 .90
Tabe lnaam
PRODUKTONDERZOEK

MONSTER
SPECIFIEK

ONDERZOEK
SPECIFIEK

I Sleutel(s)

INiet-sleute lveld !Relaties

Qroduktg:roeQcode +
Qrodukt code +
verQakking:scode +
bereiding:scode +
land code +
Qrov code +
lokatie code +
datum monster
bron code
instituut code
fabr. code
fabr. methode cod
onderzoeknummer

mon. soort 2
1:1 met
onderz bijz 1
1:1 met
onderz bijz 2
1:1 met
onderz bijz 3
1:1 met
onderz bij z 4
1:1 met
onderz toegang ~ 1:1 met
onderz actief ~';:3 ~
f'1: M met
onderz kader ..,
rapport
onderz
1:1 met
mon aantal
mon soort
mon. leeftijd
mon. sexe
mon. land code
mon. prov. code
mon. lokatie code
jaar
maand

SQecifiek
nummer +
stofg:roeQcode +
stofcode
monster id

waarde
invloedsfactor

1:1 met ONDERZOEKSPECIFIEK
1:1 met STOF

SQecifiek nummer+
stofg:roeQ code +
stofcode
voorbeh. code
methode code
soort invl code

moeder
omschr invloed
invloedsfactor
mediaan
gemiddelde
deviatie
aant grens
betrouwb code
res. toegang
res. bijz. 1
res . bijz. 2
res. bijz. 3
res . bijz. 4

1 :1 met INVLOED
1:1 met VOORBEHANDELING
1:1 met ANALYSE
METHODE
1:1 met STOF
l:M met PRODUKT
SPECIFIEK
1:M met MONSTERSPECIFIEK

PRODUKT
LOKATIE
INSTITUUT
BRON
FABRIKANT
FABRICAGEMETHODE
MONSTER
ONDERZOEKRESULTAAT

Sleutel lijs t COBA (onderstreept is primaire sleutel)

blz 6

I nfor matiegebied : Bepalen res idutoestand
Datum: 24.10. 90
Tabelnaam

I Sleute l( s)

PROVINCIE

prov code

prov naam

l:M met LOKATIE

ONDERZOEKGEMIDDELDE

g:emidd nummer +
stofg:roeQcode +
stofcode
meth code
voorbeh code

mediaan
gemiddelde
deviatie
aantal
norrol omschr.
norm 1
norrolper
norm 2 omschr .
norm 2
norm2per
moeder
betrouwb code
aantal grens
res. toegang
res. bij z . 1
res. bijz. 2
res. bijz. 3
res. bijz. 4
maximum
minimum

1 :1 met STOF
1 :1 met VOORBEHANDELING
1:1 met ANALYSENETHODE
l:N met PRODUKTGEMIDDELDE

MONSTER
AFHANKELIJK

afhanke lij k numroer +
stofg:roeQ code +
stof code

waarde
monster id
waarde 1
waarde 2
waarde 3
waarde 4
waarde 5

1: 1 met ONDERZOEKAFHANKELIJK
l :M met BEHANDELING
1 : 1 met STOF

behand 1 code
behand2 code
behand3 code
behand4 code
behand5 code

INiet-sleutelveld !Re la ties

Sl eute lli jst COBA (onde r streept i s primaire sleutel)

blz 7

Informatiegebied : Bepalen residutoestand
Datum: 24 . 10.90
Tabe l naam

I Sl eute l (s)

INi et-sleutelveld !Relaties

PRODUKTGEMIDDELDE

.12roduktcode +
Eroduktgr oe.12code +
ver.12akk i ngscode +
bere i d i ngscode +
gernidd nummer
l and code
prov code
l okat i e code
inst i t uut code
fabr code
fabr me t hode code
broncode

daturn monster
ond bijz 1
ond bi j z 2
ond bijz 3
ond bi jz 4
rnon . land code
rnon. prov code
rnon. lok code
ond actief
ond kader
ond rappor t
ond toegang
rnon aa ntal
rnon soort
rnon lee f t i jd
rnon sexe
gemiddelde nummer

1:1 met ONDERZOEKGEMI DDELD
1: 1 met VERPAKKI NG
1:1 met BEREIDING
1:1 met BRON
1:1 met LOKATIE
1:1 met INSTI TUUT
1 : 1 met FABRI KANT
1 :1 met FABRI CAGEMETHODE

ONDERZOEK
AFHANKELIJK

afhankelijk nurnrner +
stofgroe.12 code +
stof code
voorbeh code
rneth code

moeder

1 : 1 met VOORBEHANDELING
1 : 1 met STOF
1:1 met ANALYSEMETHODE
1: M met MONSTER
AFHANKELI J K
1 :M met PRODUKTAFHANKELIJK

betrouwb code
aant grens
res t oegang
res . bijz . 1
res. bijz . 2
res . bijz . 3
res . bijz . 4

Sleutellijst COBA (onderstreept is primaire sleutel)

blz 8

Informatiegebied: Bepalen residutoestand
Datum: 24 .10. 90
Tabelnaam
PRODUKT
SPECIFIEK

I Sleutel(s)
QroduktgroeQcode +
Qroduktcode +
SQecifiek nummer
+ verQakk code +
bereidingscode
bron code
land code
prov code
lokatiecode
instituut code
fabr code
fabr meth code

INiet-sleutelveld !Relaties
datum monster
ond bijz 1
ond bijz 2
ond bijz 3
ond bijz 4
mon. land, code
mon. prov code
mon . lok code
ond actief
ond kader
ond rapport
ond
mon
mon
mon
mon

1:1 met ONDERZOEK
SPECIFIEK
1:1 met VERPAKKING
1:1 met BEREIDING
1:1 met BRON
1:1 met LOKATIE
1:1 met INSTITUUT
1:1 met FABRIKANT
1:1 met FABRICAGEMETHODE

toegang
aantal
soort
leeftijd
sexe

INVLOED

soort invloedcode

soort invloed

1:M met ONDERZOEK
SPECIFIEK

BEHANDELING

behandelingcode

behandeling1 code 1 :M met MONSTER
behandeling2 code
AFHANKELIJK
behandeling) code
behandeling4 code
behandeling5 code
behandel. omschr

PRODUKTGROEP NV

produktgroeQcode

produktgroep naam 1 :M met PRODUKT NV

PRODUKT NV

produktgroeQcode +
Qroduktcode

verpak code
ber code
prod naam

1 : 1 met PRODUKTGROEP NV

Sleute ll ijst COBA (onderstreept is pr i maire s l eutel)

blz 9

Informatiegebied: Bepalen residutoestand
Datum : 24.10.9 0
Tabe l naam
PRODUKT
AFHANKELIJK

.

I Sleutel (s )
12roduktgroe!2code +
12roduktcode +
afhanke l . nummer
+ ver12ak code
+ bereid code
bron code
land code
prov code
lokat code
instituut code
fabr code
fabr meth code

INiet-s l eute l veld -f Relaties
datum mons t er
ond bijz 1
ond bijz 2
ond bijz 3
ond bijz 4
mon. land code
mon. prov code
mon . lok code
ond actief
ond kader
ond rapport
ond toegang
mon aanta l
mon soort
mon leeftijd
mon sexe

1:1 met ONDERZOEKAFHANKELIJK
1:1 met VERPAKKI NG
1:1 met BEREIDING
1 : 1 met BRON
1:1 met LOKATIE
1: 1 met INSTI TUUT
1 : 1 met FABRIKANT
1 :1 met FABRICAGEMETHODE

bijlage 4a : CRUD- ma t r i x Re gi s trati e r e sidutoestand
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bijlage 4b: overzicht g e bruik attributen door ele me ntaire processen

Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
S = set attribute i R = read attribute i U = update
Entiteittype: AANVRAAG

I

241

211

212

213

221

242

243

244

Aanvraagnummer

s

R

R

R

R

R

R

R

Omschrijving

s

R

R

R

R

Datum ontvang

s

R

R

R

Behand status

s

R

R

R

R

u

u

u

R

R

R

Proces

Attribuut

I

dat antw gepl

s
s

R

dat antwoord
aard verreken
geschat kosten

R

werk kosten

R

geschat duur

R

R

reden afwijzing

R

goedk lichaam

R

s

R

s
s

R

werkel duur

s

s
R

s
s

R
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Overzicht gebruik attributen door e l ementaire processen
i R = read attribute i U = update

s = set attribute
Entiteittype:

IProces

ANALYSEMETHODE

243

221

naam

R

s

code

R

s

Attribuut

224

225

32

235

I

gebr karakt

s

betrouwb indic

s

status erkenn

s

reproduc baarh

s

herhaalb heid

s

dokurn verwijz

s

R
R

R

R

R

R

R
R
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Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
S = set attribute i R = read attribute i U = update
Entiteittype:

BEMONSTERD PRODUKT

IProces

224

226

243

Nummer

s

R

R

Datum onderzoek

s

R

Leeftijd

s

R

Sexe

s

R

Bereidingswijze

s

R

Verpakkingswijz

s

R

Fabricagemeth

s

R

Entiteittype:

CODE

Attribuut!

IProces
Attribuut

2331 2332 2223

I

Inst elem code

Entiteittype:

IProces

s

u

CONVERSIEPROGRAMMA
223

2223

R

s

Attribuut!
Naam
Beschrijving

R

s

hl~

3

Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
s = set attribute R = read attribute ; U = update
Entiteittype:

IProces
Attribuut

DIER

221

I

Naam

s

Code

s

Codex-code

s

Entiteittype:

IProces
Attribuut

DIERGROEP

221

I

Naam

s

Code

s

Codex-code

s

blz 4

Overzicht gebrui k attributen door e l ementaire processen
s = set attribute : R = read a t tribute ; u = update
Entiteittype:

I

GEGEVENSLEVERANTIE

211

212

213

223

224

225

226

Nummer

R

R

R

s

R

R

R

Datum ontvangst

R

R

Proces

Attribuut!

Datum verwerkt

s
s

R

Status

R

R

R

s

Da t um ontv gepl

R

R

R

s

Verw duur gepl

R

R

R

s

Verwerk duur

u

u

R

s

R

Ent i teittype: GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT

IProces

211

212

213

Naam

s

R

R

Ac ti vit type

s

R

Aanv dat gesch

s

R

Eind dat gesch

s

R

Aant mensd gesc

s

R

Attribuut

u

I

Aanv dat werk

R

s

Aant mensd werk

R

s
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Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
S = set attribute ; R = read attribute ; U = update
Entiteittype:

GEWAS
221

JProces
Attribuutj
Naam

s

Code

s

Codex-code

s

Entiteittype:

IProces
Attribuut

GEWASGROEP

221

I

Naam

s

Code

s

Codex-code

s

Entiteittype:

IProces

KENNISELEMENT

231

232

Naam

s

R

Omvang

s

u

Groei/jaar

s

u

Attribuut

2331 2332 2223

I

KAP Coderingsad

R

R

R

s

u

R
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Overz i cht gebrui k attributen door elementa i re pr ocessen
S = set attribute ; R = read attri bute ; U = upda t e
Entite it type: KWALITEITSAANDUIDING

IProces

221

225

223

R

R

s

At tribuut !
Aanduid wrde

Ent i teittype:

IProce s

LOKATI E
221

222

Naam

R

s

R

Omschrijving

R

s

R

Lokatiecode

R

s

R

R

Prov code

R

s

R

R

Land code

R

s

R

R

Naam grondsoort

R

s

R

R

Geograf kenmerk

R

s

R

R

Attr ibuut

22 4

243

I
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Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
S = set attribute ; R = read attribute ; U = update
Entiteittype: MONITORINGPROGRAMMA

IProces

221

222

211

223

224

226

243

Nummer

s

R

R

R

R

R

R

R

Naam

s

R

R

R

R

R

R

R

Monsters/jaar

s

R

R

Bemenst frekw

s

R

R

Bemenst wijze

s

Kosten geschat

s

Verantw instant

s

Attribuut

52

I

Status
Dat vastst LAC

s

s
s

R

R
R

R
R
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Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
S = set attribute i R = read attribute i U = update
Entiteittype :

MONITORRESULTAAT

IProces
Attribuut

224

225

243

226

234

241

s

R

R

R

R

R

s

R

s

R

I

Nummer
Betrouwb code
Openbaarh ind
Aantoonbaarh gr

s

R

Corr recovery

s

R

Gecorr recovery

s

R

Entiteittype: MONITORRESULTAATTYPE
224

226

243

Naam

s

R

R

Aant monsters

s

R

R

Dimensie

s

R

R

!Proces
Attribuut

I

Entiteittype:

IProces

MONITORWAARDE
224

226

243

Monsternummer

s

R

R

Waarde

s

R

R

Attribuut

I

blz 9

Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
s = set attribute ; R = read attribute ; U = update
Entiteittype: ONDERZOEKSVRAAG

IProces

213

242

244

Nummer

R

s

R

R

R

Naam

R

s

R

R

R

R

s

R

s

Attribuut

fakt 243

I
s

Beschrijving
Status

R

s

Opdrachtgever

R

s

Uitvoerende

R

s

Geschatte duur

R

s
s

Kosten geschat
Kos ten werkel
Datum start

R

s

Datum gereed

Entiteittype:

~Proces

R

PLANAANPASSINGSVOORSTEL
211

212

Nummer

R

s

Beschrijving

R

s

Attribuut!
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Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
S = set attribute i R = read attribute i U = update
Entiteittype:

IProces

PRODUKT
221

224

243

32

226

Naam

s

R

R

R

R

CODEX-code

s

R

R

Produkt code

s

R

R

R

32

226

235

R

R

R

Attribuut!

Entiteittype: PRODUKTGROEP

IProces
Attribuut

221

224

I

Naam

s

Produktgr code

s

Kenmerk

s

Entiteittype:

IProces

R
R

R

PRODUKTGROEP STOFGROEP KRITERIUM
226

235

Kr i ter waarde

R

s

Waarde type

R

s

Waarde dimensie

R

s

Attribuut

243

I
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Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
s = set attribute i R = read attribute i U = update
Entiteittype:

I

RAAMWERKOVEREENKOMST

211

234

52

Naam

R

R

s

Nummer

R

R

s

Geldigheidsduur

R

s

Datum ingang

R

s

Proces

Attribuut

212

I
R

blz 12

Overzi cht gebruik attribu ten door elemen ta i re processen
S = set attribu t e i R = read a ttribute i U = update
Ent i teittype : RELATIE

IProces

51

234

241

244

225

52

235

223

Naam

s

R

R

R

R

R

R

R

Adres

s

R

R

Pos t code

s

R

R

Woonpl aats

s

R

R

Land woonplaats

s

R

R

Postbus nummer

s

R

R

Postcode pobus

s

R

R

Pl aats pobus

s

R

R

Land pobus

s

R

R

Aard relatie

s

R

R

R

R

R

R

Attr i buut

I

R
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Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
S = set attribute ; R = read attribute ; U = update
Specifiek per aard relatie:
AANVRAGER
51

!Proces

234

241

244

Attribuut!
Naam contac tper

s

R

Telefoon contp

s

R

Aanvragersrubr

s

R

R

51

52

223

Naam contactper

s

R

R

Tele foon contp

s

R

R

51

221

CONTRACTANT

IProces
Attribuut

I

INSTITUUT
!Proces
Attribuut!
Naam contactper

s

R

Telefoon contp

s

R

R
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Overzicht gebruik attributen door elementaire processen
S = set attribute ; R = read attribute ; U = update
En ti te i ttype:

RESIDU

IProces
Attribuut

I
te lezen als koppelentiteit

Entiteittype:

IProces

RESIDUNORM

221

Attribuut!
Normwaarde

s

Normwaarde dim

s

Oplegg instant

s

Normstatus

s

Normtype

s

Dokumentverwijz

s

bl z 15

Overz i ch t gebrui k at t r ibuten door e l emen tai re processen
S = set attribute
R = read attribute ; U = update
Entite i ttype: STOF

IProces

221

243

32

224

226

Stof code

s

R

R

R

R

St of naam

s

R

R

R

ADI-waarde

s

R

Dat ADI -waar de

s

R

Dokurn verwijz

s

R

Status ADI-wrd

s

R

32

224

226

243

R

R

R

R

R

R

R

R

Attribuut

I

Entite i ttype:

IProces
At tri buut

STOFGROEP
221

235

I

Naam

s

Stof groep code

s

R

Kenmerk e i gens

R

En tite i t t ype : TOEGANGSVOORWAARDE

IProces

234

24 1

Naam

s

R

Beschrijving

s

R

Attribuut

I

bl z 16

bijla g e 4c: beschrijving proces a c ties

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP

blz . 1

211 Plan gegevensverwerking

(

Het plannen van de activiteiten (bijv. plan 1992) valt uiteen in activiteiten met betrekking tot invoeren, beheren en verstrekken van monitoringresultaten.
Het invoeren van gegevens is afhankelijk van de ontvangst van de ruwe
data die worden toegezonden door de leverancier(s). Een schatting hiervoor kan al worden gemaakt op basis van het monitoringprogramma en de
raamwerkovereenkomst;
. het beheren is een continue activiteit, waarvoor op basis van het verle den een schatting moet worden gemaakt van het aantal mensdagen voor een
bepaalde periode;
. De verstrekkingsactiviteiten zijn afhankelijk van de ingediende aanvraag. Sommige vergen zo weinig tijd dat ze om doelmatigheidsreden niet
worden ingepland.
De volgende acties worden uitgevoerd:
Invoeren:
1.

Lees RAAMWERKOVEREENKOMST en MONITORINGPROGRAMMA en stel vast wanneer
gegevensverwerkingsactiviteiten (invoeren) moeten worden uitgevoerd.

2.

Leg nieuwe GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT vast met planningsdata.

3.

Leg relatie met RAAMWERKOVEREENKOMST.

4.

Lees na ontvangst hoeveel inspanning de verwerking van de
GEGEVENSLEVERANTIE zal vergen en wijzig planningsgegevens in
GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT

5.

Leg relatie met GEGEVENSLEVERANTIE

Beheren
1.

Lees GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT (beheren) en schat benodigde
inspanning voor de komende periode.

2.

Creëer nieuwe GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT en leg planningsgegevens
vast.

Verstrekken
1.

Lees AANVRAAG (benodigde tijd), lees bestaande GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEITEN en bepaal planningsgegevens.

2.

Creëer GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT (verstrekken) en leg
planningsgegevens vast.

3.

Leg relatie met AANVRAAG . .

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP

blz. 2

212 Evalueer verwerkingsactiviteit.
Het evaluatieproces verloopt weinig geformaliseerd; het heeft betrekking
op alle drie de typen activiteiten binnen de gegevensverwerking, Het
resultaat van de ·evaluatie wordt kort weergegeven in een
planaanpassingsvoorstel.
De volgende acties worden onderkend:
Invoeren
1.

Lees GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEITEN (invoeren) en lees
GEGEVENSLEVERANTIE. Stel mogelijke aanpassingen vast.

2.

Creëer PLANAANPASSINGSVOORSTEL en leg relatie met GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT.

Beheren
1.

Lees GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEITEN (beheren), Stel mogelijke
aanpassingen vast.

2.

Creëer PLANAANPASSINGSVOORSTEL en leg relatie met GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT.

verstrekken
1.

Lees GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEITEN (verstrekken) en lees AANVRAAG.
Stel mogelijke aanpassingen vast.

2.

Creëer PLANAANPASSINGSVOORSTEL en leg relatie met GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP
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213 Bewaak gegevensverwerkingsactiviteit
Dit proces dient ter controle en bewaking van de planning van de
gegevensverwerkingsactiviteiten . De volgende acties worden onderscheiden
afhankelijk van het type activiteiten.
Invoeren.
1.

Lees GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT (invoeren) en GEGEVENSLEVERANTIE en
controleer of de planning nog wordt gehaald en lees behandelingsstatus .

2.

Wijzig bij benodigde aanpassing de GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT .

Beheren.
1.

Lees GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT (invoeren) en controleer of de
planning nog wordt gehaald.

2.

Wijzig bij benodigde aanpassing de GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT.

verstrekken.
1.

Lees GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT (invoeren) en AANVRAAG en evt .
ONDERZOEKSVRAAG en controleer of de planning nog wordt gehaald en lees
behandelingsstatus.

2.

Wijzig bij benodigde aanpassing de GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEIT.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP
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221 Stel monitoringbehoefte vast
Het vaststellen van de behoefte aan de registratie van monitoringgegevens
is een handmatig proces en vindt weinig geformaliseerd plaats. Om te komen
tot voorstellen wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten informatie, die (op dit moment) niet allemaal in het gegevensmodel is weergegeven. Er wordt gebruik gemaakt van:
- adviezen van deskundigen (toxicologen, analytici) met betrekking tot de
mogelijke wensen ten aanzien van probleemstoffen, produkten en evt.
lokaties;
- informatie uit signalerend onderzoek;
- de informatie uit de aanvragen die bijv. niet beantwoord kunnen worden
omdat de informatie ontbreekt.
- de resultaten van uitgevoerd monitoring onderzoek;
In de C/U matrix is dit weergeven door lees-acties (R) op signalerend
onderzoek, aanvraag, monitorresultaat, BEMONSTERD PRODUKT, stof,
stofgroep, produkt, produktgroep, residu en monitoringprogramma .
De (mogelijk) nieuwe monitoringbehoefte wordt geregistreerd met de volgende akties:
1.

Creëer MONITORINGPROGRAMMA, leg naam en status (voorgesteld) vast;

2.

Controleer of gegevens over ANALYSEMETHODE, STOF, STOFGROEP, RESIDU,
PRODUKT en PRODUKTGROEP reeds bekend zijn;

3.

Zo neen, creëer ANALYSEMETHODE, PRODUKT, PRODUKTGROEP, RESIDU, STOF,
STOFGROEP en leg onderlinge relatie vast.

4.

Leg de relatie tussen MONITORINGPROGRAMMA en RESIDU.

De vraag is of bij dit proces ook reeds de LOKATIE wordt vastgelegd .

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP
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222 Registreer monitoringprogramma
Het formuleren van het monitoringprogramma vereist een gedegen onderzoek
en statistische voorbereiding, die moeilijk te formaliseren is. Hiertoe
dient o.a. statistische kennis te worden geraadpleegd over aantal monsters, frekwentie van bemonstering, e.d. Verder dient de wijze van bemonstering, gewenste te monitoren lokaties (bijv. in relatie tot industriegebieden), e.d. te worden vastgesteld. Mogelijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van modelonderzoek.
In het kader van dit project wordt volstaan met de registratie van het
monitoringprogramma, na goedkeuring door de LAC .
Dit vereist de volgende acties:
1.

Lees MONITORINGPROGRAMMA en leg de te registreren gegevens vast (bemonsteringsfrekwentie, datum vaststelling LAC, ... )

2.

Controleer of de te monitoren LOKATIEs reeds bekend zijn,

3

zo neen, creëer nieuwe LOKATIE en leg relatie met MONITORINGPROGRAMMA.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP
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223 Ontvang meetgegeven.
Het ontvangen van monitorresultaten vindt plaats in de vorm van papieren
gegevens , informatie op floppy o.d . . In de toekomst zal van automatische
invoer sprake moeten zijn . Een een ander zal afhankelijk zijn van de
ontwikkelingen bij aanleverende instanties en de groei van het aantal
monitoringgegevens .
De volgende acties worden uitgevoerd:
1.

Lees RAAMWERKOVEREENKOMST, volgens welke de gegevens worden
aangeleverd.

2.

Creëer GEGEVENSLEVERANTIE en leg relatie met RAAMWERKOVEREENKOMST
vast .

3.

Lees CONVERSIEPROGRAMMA en selecteer dat programma dat wordt gebruikt
voor de verwerking van de GEGEVENSLEVERANTIE; leg relatie met
GEGEVENSLEVERANTIE.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP
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224 Voer meetwaarde in .
De meetwaarden die door derden worden aangeleverd zijn geordend volgens de
standaardvorm van de leverende instantie.
In de toekomst zal moeten worden nagestreefd dat uniformiteit gaat bestaan
tussen KAP en de aanleverende instanties.
Tot dat moment zal per leverende instantie een conversieprogramma
geschreven moeten worden, dat de aangeleverde meetgegevens vertaald naar
de KAP-gegevensstructuur.
Voor het handmatig aanleveren van gegevens kan het proces als volgt worden
omschreven.
1.

Lees MONITORINGPROGRAMMA en gemonitorde PRODUKT, PRODUKTGROEP, STOF,
STOFGROEP en RESIDU en stel vast of deze gegevens reeds in de database
aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan zullen de processen 221, 222
uitgevoerd worden.

2.

Controleer of de externe codes van de in te voeren STOF, STOFGROEP,
PRODUKT, PRODUKTGROEP aanwezig zijn. zo neen, voer proces 2331 uit.

3.

Creëer BEMONSTERD PRODUKT en leg relatie met betreffende produkt en
residu

4.

Creëer MONITORRESULTAAT, MONITORWAARDE en MONITORRESULTAATTYPE en leg
onderlinge relaties vast.

5.

Lees de ANALYSEMETHODE waarmee het BEMONSTERD PRODUKT is geanalyseerd
en leg relatie met MONITORRESULTAAT.

6.

Leg relatie met MONITORINGPROGRAMMA vast .

7.

Pas de status van GEGEVENSLEVERANTIE aan.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP
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225 Stel vast betrouwbaarheid monitorresultaat

In deze stap wordt de betrouwbaarheid van het monitorresultaat vastgelegd.
Hierbij wordt gekeken naar de officiele kwalificatie die aan de
analysemethode dan wel aan het instituut dat de analyse heeft uitgevoerd
is toegekend.
De volgende acties worden uitgevoerd:
1.

Lees GEGEVENSLEVERANTIE, MONITORRESULTAAT, ANALYSEMETHODE,
KWALITEITSAANDUIDING, INSTITUUT;

2.

Vul indien mogelijk de betrouwbaarheidscode van het MONITORRESULTAAT
in.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP
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226 Valideer meetgegeven
Dit is de laatste stap voordat de monitorresultaten aan derden beschikbaar
gesteld kunnen worden. ·
De validatie bevat de controle op het produktgroep-stofgroep-kriterium.
De volgende akties zijn te onderkennen:
1.

Lees GEGEVENSLEVERANTIE, MONITORINGPROGRAMMA, RESIDU, BEMONSTERD
PRODUKT, MONITORRESULTAAT, PRODUKT, PRODUKTGROEP, STOF, STOFGROEP,
PRODUKTGROEPSTOFGROEP-KRITERIUM en MONITORWAARDE en controleer of de
monitorwaarden aan de gestelde kriteria voldoen .

2.

Wijzig zonodig MONITORRESULTAAT of MONITORWAARDE.

3.

Wijzig de status van GEGEVENSLEVERANTIE in "verwerkt".

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP

blz. 10

231 Structureer kenniselement
232 Onderhoud kenniselement
Deze activiteiten betreffen het onderhouden van het KAP-datamodel, door
het opnemen van nieuwe elementen en bijwerken van nieuwe elementen.
Deze activiteit wordt uitgevoerd in de workbench (bijv. IEW)
233 Beheer code.
Deze activiteit onderhoud de codes van de verschillende kenniselementen.
De procesactiviteiten worden uitgevoerd op elementniveau. Per
kenniselement kan een code worden aangepast. Bij het entiteittype
kenniselement wordt de coderingswijze van het betreffende kenniselment
geregistreerd.
Elk instituut (laboratorium) hanteert een eigen codering voor de diverse
kenniselementen. Deze codering wordt opgenomen in het entiteittype
INSTITUUT-CODERING. Op basis hiervan worden de verschillende
conversie-programma's gerealiseerd en onderhouden.
234 Regel gebruik meetgegevens
Deze activiteit regelt het gebruik dat van de meetgegevens mag worden
gemaakt. De basis hiervoor is de raamwerkovereenkomst die met de
gevensleverancier wordt afgesloten. De voorwaarden die gesteld worden aan
de toegang tot en het gebruik van de monitorgegevens worden in deze
activiteit vastgelegd.
1.

Lees MONITORRESULTAAT, waarbij de openbaarheidsindicator nog niet is
aangegeven.

2.

Lees GEGEVENSLEVERANTIE en bijbehorende RAAMWERKOVEREENKOMSTl.

3.

Lees RAAMWERKOVEREENKOMST en bepaal welke voorwaarden gesteld worden
aan toegang tot MONITORRESULTATEN, leg openbaarheidsindicator van
MONITORRESULTAAT vast

4.

Lees AANVRAGER en (niet openbare) MONITORRESULTAAT en creëer
TOEGANSVOORWAARDE

5.

Leg relatie met (niet openbare) MONITORRESULTAAT en AANVRAGER.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP

blz. 11

235 Registreer validatie-criterium
Deze activiteit valt uiteen in de registratie van twee typeringen van
kriteria die bij de interpretatie van monitoringresultaten worden
gehanteerd, namelijk de KWALITEITSAANDUIDING en het PRODUKTGROEP-STOFGROEPKRITERIUM.
De acties die uitgevoerd worden , om deze criteria te registreren, zijn:
1.

Lees INSTITUUT en ANALYSEMETHODE en stel vast of KWALITEITSAANDUIDING
reeds bestaat.

2.

Zo neen, creëer KWALITEITSAANDUIDING en leg relatie met INSTITUUT en
ANALYSEMETHODE.

3.

Lees PRODUKTGROEP en STOFGROEP en stel vast of PRODUKTGROEP-STOFGROEPKRITERIUM reeds bestaat.

4.

Zo neen, creëer PRODUKTGROEP-STOFGROEP- KRITERIUM en leg relatie met
PRODUKTGROEP en STOFGROEP.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP

blz. 12

241 Registreer aanvraag
In dit proces wordt de aanvraag ontvangen. Hieronder vallen ook interne
aanvragen, bijv in het kader van LAC-jaarverslagen.
De procesakties zijn als volgt.
1.

Controleer of AANVRAGER reeds bestaat en controleer gelijk ZlJn
administratieve gegevens. bij wijziging, voer dan proces 51 uit.

2.

Creëer nieuwe AANVRAAG en leg relatie met AANVRAGER.

3.

Stel vast of beperkingen zijn opgelegd aan AANVRAGER via één of
meerdere TOEGANGSVOORWAARDEN.

4.

Lees MONITORRESULTAAT en stel vast of gegevens openbaar zijn, dan wel
dat de AANVRAGER kan beschikken over gevraagde MONITORRESULTAAT.

5.

Leg relatie van AANVRAAG met MONITORRESULTAAT.

242 Analyseer aanvraag
1.

Lees AANVRAAG en schat de tijdsduur en kosten die met de aanvraag
gemoeid zijn.

2.

Update AANVRAAG

3.

Indien blijkt dat de aanvraag veelomvattend is wordt een
ONDERZOEKSVRAAG gedefinieerd en een relatie gelegd met de AANVRAAG.

4.

zo mogelijk wordt een bevestigingsbrief als uitvoer gecreëerd.

Beschrijving

pro~esacties

Gegevensverwerking KAP

blz. 13

243 Behandel aanvraag.

In deze activiteit vindt een selectieproces op de database plaats en
worden de gevraagde monitorresultaten en monitorwaarden klaargezet om
grafisch verwerkt te worden.
De verschillende acties zijn leesacties en presentatie-acties die in het
systeemontwerp moeten worden uitgewerkt.
Nadat de aanvraag behandelt is vindt een update van

AANV~G

plaats.

244 Beantwoord aanvraag
1.

Stel vast of ONDERZOEKSVRAAG aanwezig is voor betreffende AANVRAAG en
leg mogelijke kosten en tijdsduur vast.

2.

Lees AANVRAAG en vul werkelijke kosten en tijdsduur in.

3.

Lees AANVRAGER en beantwoord AANVRAAG via bijv standaardbrief.

4.

Wijzig staus van AANVRAAG.

Beschrijving procesacties Gegevensverwerking KAP

blz. 14

51 Registreer relatie
Dit proces valt uiteen in een aantal deelacties die elk betrekking hebben
op één aspect van de registratie, namelijk het invoeren van een nieuwe
relatie, het wijziging van, het lezen van en het verwijderen van een
bestaande relatie .
voor wat betreft de aanvragers kan het proces uitgevoerd worden binnen het
aanvraagbehandelingsysteem. Voor de contractanten sluit het proces aan bij
de registratie van de raamwerkovereenkomsten en bij de instituten bij de
registartie van het monitoringprogramma, dan wel de kennisverwerving.
52 Sluit overeenkomst af.
Dit proces betekent in dit projekt uitsluitend de registratie van
afgesloten raamwerkovereenkomsten
De acties zijn:
1.

Lees RAAMWERKOVEREENKOMST en stel vast of overeenkomst nog niet
aanwezig is .

2.

Creëer nieuwe RAAMWERKOVEREENKOMST

3.

Lees CONTRACTANT en indien niet aanwezig voer dan proces 51 uit .

4.

Leg relatie RAAMWERKOVEREENKOMST met CONTRACTANT

bijlage 5a: cross-reterenee tabel COSA-KAP

toelichting
Een cross-raferenee tabel geeft aan welke entiteiten en attributen In COBA en In KAP voorkomen. Uit
de tabel kan worden geconcludeerd dat het aantal entiteiten en attributen in COBA veel groter is dan
in de voorgestelde KAP-databank. Dit wordt verklaard door:
a)
Het grote aantal omschrijvende of toelichtende attributen in COBA (b.v. fabr oms 1, fabr oms
2 etc) . In de praktijk worden deze omschrijvende attributen slechts zelden gevuld. Zoekacties
op omschrijvende attributen komen nooit voor, ze dienen hooguit voor een toelichting.
b)
De entiteiten met de uitgang afhankelijk, specifiek of gemiddelde (b.v. onderzoek_specifiek)
zijn tabellen die afwijken van de tabellen waarin monitoring- of surveyresultaten worden
opgeslagen. De in deze tabellen opgeslagen onderzoekgegevens zijn vaak zo specifiek dat
de vraag gesteld kan worden of ze wel opgenomen moeten worden in een databank. De
specifieke gegevens staan gerapporteerd in onderzoeksrapporten. Binnen het
informatiegebied kennismakeladij zouden deze rapporten verzameld kunnen worden .
c)
Een aantal entiteiten zijn ten onrechte opgenomen in COBA (b.v. produktconsumptie).
Berekeningen naar de opname van niet-nutriënten door de consument zijn dermate complex
dat deze uitgevoerd dienen te worden In aparte projekten.
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bijlage Sa: cross-reterenee tabel COBA-KAP

TABELNAAM COBA

ATTRIBUUT COBA

AARD STOF

aard code
aard omschrijving

ANALYSE HETHODE

ENTITEITTYPE KAP

ATTRIBUUT KAP

methode code

ANALYSE HETHODE

methode kort
meth omschr 1
meth omschr 2
meth omschr 3
ext analyse code
betrouwbaarh code

ANALYSEMETHODE

analysemethode
code
naam

BEHANDELING

behandelingcode
behandelingl code
behandeling2 code
behandeling3 code
behandeling4 code
behandelingS code
behandel. omschr

BEREIDING

bereiding
bereiding
bereiding
bereiding
bereiding

BRON

bron
bron
bron
bron
bron

code
kort
oms 1
oms 2
oms 3

code
naam
adres
postcode
plaats

ANALYSEHETHODE

betrouwbaarheidsindicator

BEMONSTERD PRODUKT bereidingswijze

RELATIE
RELATIE
RELATIE
RELATIE

naam
adres
postcode
woonplaats

FABRIKANT

fabrikant code
fabr naam
fabr adres
fabr postcode
fabr plaats

FABRICAGE
HETHODE

fabricage methode code
fabr. meth kort
BEMONSTERD PRODUKT fabricagewijze
fabr oms 1
fabr oms 2
fabr oms 3

FABRICAGE STOF
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bijlage 5a: cross-reterenee tabel COBA-KAP

TABELNAAM COBA

ATTRIBUUT COBA

ENTITEITTYPE KAP

ATTRIBUUT KAP

GRONDSOORT

grondsoort code
grondsoort omschr

LOKATIE

naam grondsoort

instituut code
instituut naam
instituut adres
instit postcode
instit plaats

RELATIE
RELATIE
RELATIE
RELATIE

naam
adres
postcode
woonplaats

INSTITUUT

INVLOED

soort invloedcode
soort invloed

LAND

land code
land naam

LOKATIE

landcode

LOKATIE

lokatie code
lokat naam
lokat adres
lokat postcode
lokat plaats
streek
type
ph grond
organ stof
lokat bijz.
lokat bijz 1

LOKATIE
LOKATIE

lokatiecode
naam

LOKATIE

omschrijving

MONITORWAARDE

waarde

MONITORWAARDE

monsternummer

MONSTER

waarde
vetgkg
waarde gem.
ond bijz.
ond bijz . 2
monster id

MONSTER
AFHANKELIJK

afhankelijk nummer
waarde
monster id
waarde 1
waarde 2
waarde 3
waarde 4
waarde 5

MONSTER
SPECIFIEK

specifiek nummer
waarde
invloedsfactor
monster id
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biJlage Sa: cross-reterenee tabel COBA-KAP

TABELNAAM COBA

ATTRIBUUT COBA

ENTITEITTYPE KAP

ATTRIBUUT KAP

ONDERZOEKSRESULTAAT

onderz. nummer
mediaan
be trouwbaarh code

MONITORRESULTAAT

nummer

MONITORRESULTAAT

res . toegang

MONITORRESULTAAT

betrouwbaarhe idscode
openbaarheidsindicator

gemiddelde
deviatie
res . bijz.
res. bijz.
res . bijz.
res . bijz.

1
2
3
4

ONDERZOEK
AFHANKELIJK

afhankelijk nummer
moeder
betrouwb code
aant grens
res toegang
res. bijz. 1
res . bijz. 2
res . bijz. 3
res. bijz. 4

ONDERZOEKGEMIDDELDE

gemidd nummer
mediaan
gemiddelde
deviatie
aantal
norml omschr .
norm 1
normlper
norm 2 omschr .
norm 2
norm2per
moeder
betrouwb code
aantal grens
res. toegang
res. bijz. 1
res . bijz. 2
res. bijz. 3
res. bijz . 4
maximum
minimum
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biJlage 5a: cross-reterenee tabel COBA-KAP

TABELNAAM COBA

ATTRIBUUT COBA

ONDERZOEK
SPECIFIEK

specifiek nummer
moe der
omschr invloed
invloedsfactor
mediaan
gemiddelde
deviatie
aant grens
betrouwb code
res. toegang
res. bijz. 1
res. bijz . 2
res. bijz. 3
res. bijz. 4

PRODUKT

prod. UCV
prod. HIL
produkt code
prod naam
prod. omschr 1
prod. omschr 2
prod. combally

PRODUKTCONSUMPTIE

verbr getal
lie fh cons
doelgr 1
doelgr 2
consumptiejaar
doelgr . 1 cons
doelgr. 2 cons

PRODUKTGROEP

produktgroepcode
produktgroep naam

PRODUKTSOORT

produkt ras
produkt omschr
produkt soort

ENTITEITTYPE KAP

ATTRIBUUT KAP

PRODUKT
PRODUKT

produktcode
naam

PRODUKTGROEP
PRODUKTGROEP

produktgroepcode
naam
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biJlage 5a: cross-reference tabel COBA·KAP

TABELNAAM COBA

ATTRIBUUT COBA

PRODUKTONDERZOEK

mon. soort 2
onderz bijz 1
onderz bijz 2
onderz bijz 3
onderz bijz 4
onderz toegang
onderz actief
onderz kader
datum monster
jaar
maand
onderz rapport
mon aantal
mon soort
mon. leeftijd
mon. sexe
jaar
maand

ENTITEITTYPE KAP

BEMONSTERD PRODUKT datum onderzoek

BEMONSTERD PRODUKT leeftijd
BEMONSTERD PRODUKT sexe
BEMONSTERD PRODUKT datum onderzoek

PRODUKTGROEP NV
PRODUKT NV
PRODUKT
AFHANKELIJK

ATTRIBUUT KAP

datum monster
ond bijz 1
ond bijz 2
afhankel. nummer
ond bijz 3
ond bijz 4
ond actief
ond kader
ond rapport
ond toegang
mon aantal
mon soort
mon leeftijd
mon sexe
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bijlage 5a: cross-reterenee tabel COSA-KAP

TABELNAAM COBA

ATTRIBUUT COBA

ENTITEITTYPE KAP

ATTRIBUUT KAP

PRODUKTGEMIDDELDE

datum monster
ond bijz 1
ond bij z 2
ond bijz 3
gemidd nummer
ond bijz 4
ond actief
ond kader
ond rapport
ond toegang
mon aantal
mon soort
mon leeftijd
mon sexe
gemiddelde nummer

PRODUKT
SPECIFIEK

datum monster
ond bijz 1
ond bij z 2
specifiek nummer
ond bijz 3
ond bijz 4
ond actief
ond kader
ond rapport
ond toegang
mon aantal
mon soort
mon leeftijd
mon sexe

PROVINCIE

prov code
prov naam

LOKATIE

provincie code

STOF

stof naam
stof code
ext stof code

STOF
STOF

stofnaam
stofcode

STOFGROEP

stofgroep code
stofgroep omschr

STOFGROEP
STOFGROEP

stofgroep code
stofgr oep naam

STOF INTAKE

tox. code
intake waarde
intake da tum
veiligheidsfaktor
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bijlage 5a: cross-raferenee tabel COBA-KAP

TABELNAM1 COBA

ATTRIBUUT COBA

ENTITEITTYPE KAP

ATTRIBUUT KAP

RESIDUNORM
RESIDUNORM
RESIDUNORM

normwaarde
normwaarde
normwaarde

STOF PRODUKT bepaling
GROEP TOLERANTIE tol.normwaarde
tol. richtwaarde
tolerantiedatum
tol aktiegrens
STOF PRODUKT
TOLERANTIE

tol. richtwaarde
tol . normwaarde
tol. aktiegrens
bepaling
tolerantiedatum

VERPAKKING

verpakkingscode
verpakk kort
verpakk omschr

VOORBEHANDELING

voorbeh
voorbeh
voorbeh
voorbeh
voorbeh

BEMONSTERD PRODUKT verpakkingswijze

code
kort
omschr 1
omschr 2
omschr 3
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bijlage 6: raamwerkove reenkomsten

TOELICHTING
op het concept-convenant tussen het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij en [ participant ] terzake deelname aan het
Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten.
I. Aanleiding voor het sluiten van een convenant
Het Nederlands milieu bevat zeer veel verschillende stoffen die,
afhankelijk van de hoeveelheid, schadelijk kunnen zijn voor plant,
dier en mens . Een gedeelte van deze stoffen is afkomstig uit het
natuurlijk milieu, het andere uit specifieke bedrijfsmilieu's en is
in oorspronkelijke of getransformeerde vorm mogelijk ver van de
primaire plaats van bereiding, bewerking, toepassing of verspreiding
in (een) bepaalde schakel(s) van de voedselketens terechtgekomen.
Voorbeelden van stoffen die boven een bepaalde concentratie
schadelijk kunnen zijn, zijn mycotoxinen en residuen van
gewasbeschermingsmiddelen, veevoederadditieven,
dierbehandelingsmiddelen en meststoffen uit het Nederlands
landbouwbedrijfsmilieu of via geïmporteerde landbouwprodukten.
Andere voorbeelden zijn zware metalen en andere toxische stoffen of
verbindingen afkomstig van lozingen door industrieën in binnen- en
buitenland. Dergelijke stoffen kunnen een scala van transportwegen
in het "milieu" afleggen alvorens deze stoffen "kritisch" worden,
dat wil zeggen schadelijk of hinderlijk voor plant, dier of mens.
Dergelijke stoffen worden daarom "milieu-kritische stoffen" genoemd .
In verband met de invloed die milieu-kritische stoffen en residuen
van landbouwhulpstoffen kunnen hebben op de kwaliteit en veiligheid
van agrarische produkten en voedingsmiddelen (en dus ook op de
afzet) voert de overheid een residu-beleid dat gericht is op:
1. voortdurend signaleren welke soort stoffen de voedselketens
bedreigen.
2 . aangeven in welke hoeveelheden deze stoffen in de diverse
schakels van de voedselketens aanwezig zijn, hetzij op basis van
analyse, hetzij op basis van kennis.
3. vastleggen op welke wijze deze stoffen in de voedselketens
getransporteerd worden, zoals van bodem naar gewas, van veevoeder
naar dierlijk produkt of van water naar vis ("carry-over"-,
accumulatie-, adsorptie- of afbraakprocessen) .
4. vastleggen welke hoeveelheden van bepaalde stoffen schadelijk
zijn voor de gezondheid van plant, dier of mens op basis van
literatuurstudie, (toxicologisch) onderzoek en evaluatie.
5 . aangeven welke de potentiële of daadwerkelijke
verontreinigingsbronnen zijn .
6. op basis van resultaten van bovenstaande acties het niveau van
verontreiniging in één of meerdere schakels van de voedselketens
trachten te reduceren en bestrijden via onder andere wettelijke
regelingen. Van groot belang hierbij is dat eisen gesteld worden
in de
op de juiste plaats in de "keten", zowel uit oogpunt van
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verschillende schakels van de voedselketens gesteld worden op elkaar te zijn
afgestemd.
Het wetgevend instrumentarium om eisen te stellen is zeer groot. Zo kan
onder andere gebruik worden gemaakt van de
Bestrijdingsmiddelenwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Veewet, het
Meststoffenbesluit, de Kernenergiewet, Verordeningen van
Produktschappen, alsmede de Warenwet.
Ook de maatschappelijke aandacht voor de aanwezigheid van
schadelijke stoffen in agrarische produkten en voedingsmiddelen
neemt toe. De toenemende zorg van consumenten en afnemers voor de
voedselveiligheid en -kwaliteit spelen hierbij een rol. Deze
ontwikkelingen hebben zowel binnen het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij als bij het landbouwbedrijfsleven geleid
tot een verdere intensivering van de aandacht voor
residu-aangelegenheden en een herbezinning op het onderzoek. Het
onderzoek bestaat momenteel uit op uitgebreide schaal door overheid
en bedrijfsleven uitgevoerde monitoring- programma's, die kunnen
worden gezien als een continue "residu-thermometer".
Recente problemen als de lood- en dioxine-affaire bevestigen het
belang van het vroegtijdig onderkennen van potentiële problemen met
de veiligheid van produkten, mede in relatie tot de export. Een
adequaat onderzoeksprogramma is daarbij van essentieel belang. Voor
een betere beheersing van de residu-problematiek moeten drie
onderzoekslijnen worden onderscheiden:
1. monitoring-programma's.
Het gaat hierbij om opsporen en zo mogelijk voorkomen van reeds
bekende residu-problemen. Door de uitvoering van keten-dekkende
systematische monitor-programma's moet de aanwezigheid van
contaminanten onderzocht worden.
2. projectmatig signaleringsonderzoek,
welke een uitwerking is van nieuwe onderzoeksvragen. Het betreft
hier onderzoek naar nieuwe potentiële bedreigingen voor de
produktveiligheid. Wanneer blijkt dat bepaalde nieuwe
contaminanten gevaar voor de produktveiligheid kunnen opleveren
zullen monitor-programma's ontwikkeld moeten worden.
3. ontwikkeling van onderzoeks- en keuringsmethoden,
zodat zo effectief en efficiënt mogelijk een vinger aan de pols
kan worden gehouden, voor wat bestaande en nieuwe probleemstoffen
betreft.
Een nadere bezinning op bestaande monitoring-programma's heeft onder
meer tot doel waar nodig de samenhang te verbeteren, de benutting
van gegenereerde gegevens te optimaliseren en na te gaan waar nog
duidelijke leemtes in het onderzoek aanwezig zijn.
Het systeem van monitoring, projectmatig signaleringsonderzoek en
methoden- ontwikkeling is primair gericht op betere beheersing en
bewaking van de veiligheid van agrarische produkten en
voedingsmiddelen. Een dergelijk systeem zal optimaal functioneren
als zowel het primaire bedrijfsleven als ook de verwerkende
agrarische industrie erbij betrokken worden . De parallale belangen
van overheid en bedrijfsleven behoren uit te monden in gezamenlijke
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uitvoering van monitoring-programma's, signaleringsonderzoek en
methodenontwikkeling. Verwezenlijking van dit streven kan bevorderd
worden door middel van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten
(KAP) . Het KAP is gericht op continue monitoring met als resultaat
een scala van gegevens over residu - niveau's is produkten . Via het
KAP kan op effectieve wijze vorm worden gegeven aan de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid.
Bij de keuze voor het sluiten van een convenant is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven voor de
beheersing en bewaking van de voedselkwaliteit, met daarmee
samenhangend de parallel lopende belangen, bepalend geweest. Niet
alleen de volksgezondheid is in het geding, maar residu-zaken zijn
ook in toenemende mate een afzetbepalende factor geworden. Deze
trend zal zich in de toekomst doorzetten.
11 . Wi1ze van totstandkoming van het convenant
De bewindslieden van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij hebben eind 1990 besloten tot het oprichten van het KAP.
Over de opzet van het KAP is frequent overleg gevoerd met het
agrarisch bedrijfsleven, zowel de primaire sector als de agrarische
verwerkende industrie. Daarnaast is overleg geweest met het
Ministerie van WVC en de consumentenorganisaties. Alle betrokken
partijen bleken in beginsel positief over de opzet . Het
bedrijfsleven heeft zich bereid getoond onder bepaalde voorwaarden
gegevens aan de KAP-organisatie te verstrekken. Op haar beurt stelt
de KAP-organisatie eisen aan de te leveren gegevens.
In januari 1991 is de directie Voedings- en
Kwaliteitsaangelegenheden (VKA) in samenwerking met de directie
Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken (JBZ) gestart met dit
ontwerp-convenant .
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PARTIJEN,

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ
en
[ participant ) ,

OVERWEGENDE:
dat de maatschappelijke aandacht voor de aanwezigheid van
schadelijke stoffen in agrarische produkten en voedingsmiddelen in
de afgelopen jaren sterk is toegenomen en nog steeds toeneemt;

(

dat hierbij een rol speelt de zorg van de afnemer en de consument
voor de veiligheid en kwaliteit van voedsel;
dat de beheersing en bewaking van de voedselkwaliteit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de overheid en het
betrokken bedrijfsleven, gezien het feit dat deze beheersing en
bewaking niet alleen van belang zijn in verband met de
volksgezondheid, maar ook het belang van de afzet in hoge mate
dienen;
dat zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid dit besef
heeft geleid tot een verdere intensivering van de aandacht voor
residu-aangelegenheden en een herbezinning op het onderzoek;
dat met behulp van een adequaat onderzoeksprogramma een betere
beheersing en bewaking van de veiligheid van agrarische produkten en
voedingsmiddelen kan worden nagestreefd;
dat de resultaten van een dergelijk onderzoeksprogramma aan het
bedrijfsleven de nodige informatie kunnen verschaffen voor een
(verdere) verbetering van de veiligheid en kwaliteit van agrarische
produkten en voedingsmiddelen en door de overheid kunnen worden
aangewend ter voorbereiding van en bij de uitvoering van het
residu-beleid;
dat deze resultaten bijdragen aan een beter inzicht van afnemers en
consumenten in binnen- en buitenland in de veiligheid en kwaliteit
van Nederlandse agrarische produkten en voedingsmiddelen;
dat deze resultaten voorts bijdragen aan een beter inzicht van afnemers in binnen- en buitenland in het streven van bedrijfsleven en
overheid om tot verbeterde veiligheid en kwaliteit van Nederlandse
agrarische produkten en voedingsmiddelen te komen;
dat met het oog op het voorgaande door het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij onder de naam Kwaliteitsprogramma
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Agrarische Produkten een informatiesysteem betreffende schadelijke
stoffen in agrarische produkten en voedingsmiddelen is opgezet;
VOORTS OVERWEGENDE:
dat [participant) te kennen heeft gegeven deel te willen nemen aan
het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten;
dat derhalve afspraken dienen te worden neergelegd omtrent het
aanleveren van voor dit Kwaliteitsprogramma relevante gegevens door
(participant);
dat voorts aangegeven moet worden op welke wijze verwerking en
publicatie van deze gegevens op zorgvuldige wijze kan geschieden;
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1: Definities
In dit convenant wordt verstaan onder:
participant:
( ... ];
KAP :
Kwaliteitsprogramma
Agrarische Produkten;
projectorganisatie van het KAP:
de op het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij werkzame personen
die belast zijn met de
ontwikkeling en uitvoering
van het KAP;
RIKILT:
Rijkskwaliteitsinstituut voor
Land- en Tuinbouwprodukten,
te Wageningen;
beheerder:
de personen binnen de KAPprojectorganisatie die het
feitelijk beheer voeren over
de centrale gegevensverwerkings-unit van het Kwaliteitsprogramma Agrarische
Produkten op het RIKILT;
LAC :
Landbouwadviescommissie
Milieukritische Stoffen.
Artikel 2: Onderwerp
Participant verklaart hierbij deel te nemen aan het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten (KAP) van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en aldus een bijdrage te willen leveren aan een betere bewaking en beheersing van de veiligheid van agrarische produkten en levensmiddelen, door het tot·standbrengen van een systematisch monitoring-programma met
betrekking tot de aanwezigheid van contaminanten.
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In dit verband zal participant steeds uiterlijk op 31 maart de
gegevens van het voorafgaande kalenderjaar met betrekking tot
het programma [ .. . .. ] aan de beheerder verstrekken conform de
bepalingen van dit convenant.
Artikel 3: Voorwaarden voor deelname
1. De gegevens worden door participant in geautomatiseerde vorm
(floppy disks of on line) aan de beheerder aangeleverd. De
gegevens dienen te worden verkregen middels een a-selecte
wijze van bemonstering van de in het programma [ . .. ) betrokken produkten . Geleverde gegevens mogen niet zijn te herleiden naar het bedrijf van herkomst van de onderzochte produkten.
2. Per individueel monster dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden :
a. een aanduiding van het soort monster;
b. omschrijving van de stof waarop het monster is onderzocht;
c. de meeteenheid;
d. de gemeten waarde;
e. de herkomst van het monster (plaats, streek of land), met
name voor milieucontaminanten;
f. de datum of periode van monsterneming;
g. informatie omtrent het onderzochte produkt indien dit enige bewerking heeft ondergaan;
h . beschrijving van de toegepaste analysemethode, inclusief
een indicatie van de betrouwbaarheid van deze methode.
In de bij dit convenant behorende bijlage is een nadere specificatie en precisering opgenomen omtrent de hierboven onder
a tot en met h genoemde punten.
3. Partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor het ter
beschikking stellen dan wel het be- en verwerken van de gegevens .
Artikel 4: Verwerking van de gegevens
De aangeleverde gegevens worden ondergebracht in het databestand
van het KAP. Op basis van deze gegevens wordt door de
projectorganisatie van het KAP een jaarverslag samengesteld.
Voorts kunnen de in het databestand opgenomen gegevens worden
gebruikt bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van
het overheidsbeleid, alsmede ter beantwoording van concrete
vragen van een ieder. Tenslotte kunnen gegevens uit de databestanden van het KAP na publicatie van het jaarverslag worden
overgebracht naar de databestanden van de Contaminantenbank (COBA) bij het RIKILT .
Artikel 5: Publicatie
1. Toegang tot het databestand van het KAP hebben slechts de beheerder en de overige leden van de projectorganisatie van het
KAP. Voor zover hun uit hoofde van hun werkzaamheden bedrijfs- en fabricagegegevens van individuele bedrijven ter
kennis mochten komen, mogen zij deze gegevens niet openbaar
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maken .
2. Publicatie van het in artikel 4 genoemde jaarverslag geschiedt niet dan na voorafgaande goedkeuring van het concept
door de participant. Deze goedkeuring kan slechts worden onthouden als door de wijze van publicatie belangen van
individuele bedrijven in gevaar zouden kunnen komen. Overleg
moet leiden tot een voor beide partijen aanvaardbare vorm van
openbaarmaking. De projectorganisatie van het KAP draagt zorg
voor een zorgvuldige verwerking van de aangeleverde gegevens
in het jaarverslag.
3. De aangeleverde gegevens zijn tot het moment van publicatie
van het jaarverslag slechts op aanvrage beschikbaar voor de
deelnemers aan het KAP.
4. Na de publicatie van het jaarverslag zijn de gegevens van het
databestand voor het beantwoorden van vragen voor een ieder
beschikbaar, waarbij de projectorganisatie van het KAP er
voor zorg draagt dat gegevens slechts op een zorgvuldige
wijze, voorzien van een deskundig commentaar, naar buiten
worden gebracht. Zowel de KAP-organisatie als derden dienen
bij gebruik van gegevens ter beantwoording van vragen of voor
het opstellen van publicaties uitdrukkelijk een
bronvermelding te bezigen.
Artikel 6: Participatie
Participant wordt door de projectorganisatie van het KAP in de
gelegenheid gesteld:
a. zich met vragen direct te richten tot de beheerder van de
databestanden van het KAP;
b . te participeren in het technisch overlegcircuit dat is
ingesteld in het kader van het KAP;
c. zitting te nemen in de LAG-organisatie;
d. periodiek overleg te plegen met vertegenwoordigers van de
overheid over residu-aangelegenheden door middel van het
breed-overlegorgaan .
Artikel 7: Coördinatie
Binnen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is
de Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden (VKA) verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende de uitvoering
van het KAP. Participant dient zich voor problemen, vragen en
opmerkingen dan ook steeds te wenden tot de binnen deze directie
daartoe aangewezen personen.
Artikel 8: Geldingsduur en opzegging
1 . Dit convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd . Opzegging
dient te geschieden per aangetekende brief, onder vermelding
aan de andere partij van de gronden waarop zodanige opzegging
geschiedt.
2. Bij aanvaarding van de opzegging door de wederpartij wordt in
onderling overleg een opzeggingstermijn in acht genomen .
Indien de wederpartij de opzegging niet aanvaardt, blijven de
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bepalingen van dit convenant van kracht tot drie maanden na
afloop van het kalenderjaar waarin de opzegging plaatsvindt .
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND IN ... VOUD
TE 'S-GRAVENHAGE, DE (datum)

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW ,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ ,

(PARTICIPANT]

