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1 INLEIDING
1.1 AANLEIDING
De Europese kaderrichtlijn afval bepaalt dat de lidstaten moeten rapporteren over de ingezamelde
hoeveelheid stedelijk afval en de recyclage van het stedelijk afval. Momenteel mag de recyclage berekend
worden op basis van de eerste stap in de verwerking na eventuele uitsortering. Vanaf 2020 moeten de
lidstaten dit nauwkeuriger in kaart brengen en berekenen. Dit heeft ook implicaties voor België voor haar
huidige dataverzameling en -ontsluiting.
Sinds 1992 stuurt de OVAM jaarlijks een bevraging naar alle Vlaamse gemeenten. In deze bevraging moeten ze
onder meer opgeven welke afvalstoffen door of in opdracht van de gemeenten werden ingezameld en de
hoeveelheden van deze afvalstoffen. De gemeenten hebben de plicht om deze gegevens jaarlijks te
rapporteren. Deze gegevens worden grotendeels verzameld bij de betrokken intercommunales en/of
beheersorganismen. In de meeste gevallen gaat de tracering van de gegevens niet verder dan de eerste
verwerkingsstap na de inzameling en wordt een inschatting gemaakt van de eindverwerking.
Vanaf 2020 moet de effectieve recyclage van het stedelijk afval berekend worden conform de
recyclagedoelstellingen van de kaderrichtlijn afvalstoffen 1en het uitvoeringsbesluit 2betreffende de
berekeningsmethode. Ook de recyclageresidu’s moeten vanaf productiejaar 2020 beter in kaart worden
gebracht omdat deze niet steeds gerecycleerd worden. Bijgevolg dient de registratie van gegevens uitgebreid
te worden naar de hele verwerkingsketen van het afval en niet enkel te focussen op de inzameling.
In het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de planperiode 2016-2022 is
opgenomen dat onderzocht moet worden of er meer permanente digitale data-uitwisseling tussen de lokale
besturen, intercommunales, operatoren, beheersorganismen en de OVAM realiseerbaar is. Er zal worden
nagegaan wat er nodig is om naar een meer permanente data-uitwisseling te gaan als manier van rapporteren
ter vervanging van de jaarlijkse enquête om het beleid sneller af te stemmen op de inzamelresultaten. In de
toekomst is het de bedoeling dit via een centraal digitaal registratiesysteem te doen. In 2019 werd er reeds
nagegaan aan de hand van een haalbaarheidsstudie of hier een draagvlak voor was bij de verschillende
actoren in de afvalketen.

1.2 DIGITAAL REGISTRATIESYSTEEM
De OVAM stelt voor om een digitaal registratiesysteem te ontwikkelen waarbij de gegevens van de
inzamelaars en verwerkers digitaal doorstromen naar de OVAM. De OVAM zal deze data in een databank
1
2

EU wetgeving: 2008/98/EG: Kaderrichtlijn afval
EU wetgeving: UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1004 VAN DE COMMISSIE van 7 juni 2019
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opslaan en op een geaggregeerde manier verder ontsluiten, zodat de inzameling en verwerking van de
afvalstoffen van nabij kan worden opgevolgd. De betrokken actoren zullen hun eigen gegevens via het
registratiesysteem kunnen raadplegen en indien nodig corrigeren en exporteren. Andere actoren en
beleidsmakers zouden de data op een geaggregeerde manier zo bijvoorbeeld per gemeente kunnen
raadplegen.
Er werd reeds een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een digitaal registratiesysteem. Hierbij
werd een bevraging uitgevoerd bij de verschillende actoren over de hele verwerkingsketen om na te gaan of zij
het registratiesysteem haalbaar zouden vinden. Hieruit bleek dat bij minstens de helft van de bevraagde
actoren een draagvlak zou zijn voor het digitaal registratiesysteem mits het in acht nemen van volgende
voorwaarden:
- het inpassen van het systeem mag geen gevolgen hebben voor de facturatie die momenteel prioritair is
voor de verschillende actoren;
- het inpassen van het nieuwe systeem mag geen hoge kosten met zich meebrengen;
- het inpassen van het nieuwe systeem mag geen extra werklast met zich meebrengen;
- er zal ondersteuning nodig zijn vanuit de OVAM om dit nieuwe systeem inpasbaar te maken;
- het tijdspad van invoering dient te worden verlengd wegens niet haalbaar;
- de validatiestap voor controle en correctie van de data mag niet worden overgeslagen;
- het nieuwe systeem kan andere platformen (bijvoorbeeld de HAS-enquête en het IMJV), die reeds op
frequente basis dienen te worden ingevuld, vervangen;
- er moet voldoende garantie voor bescherming van de data zijn.

1.3 DOEL ONDERZOEK
Aangezien de OVAM vanaf 2020 de effectieve recyclage van stedelijk afval moet rapporteren aan de EU, moet
zij de hele verwerkingsketen van de stedelijke afvalstoffen goed in kaart hebben. Daarom wordt in dit
onderzoek nagegaan welke gegevens de OVAM hiervoor moet opvragen bij de betrokken actoren en wordt
een sjabloon voor deze gegevensopvraging uitgewerkt. Om de effectiviteit van de sjablonen en de
gegevensverwerking te testen, wordt een proof of concept uitgevoerd op een beperkt deel van het stedelijk
afval. Verder in de studie wordt hiernaar verwezen als de ‘case studie’. Deze case studie moet nagaan of de
betrokken actoren de nodige gegevens ter beschikking hebben, waar de eventuele gaten zich in de datastroom
bevinden en of de OVAM met deze gegevens aan al haar Europese rapportageverplichtingen kan voldoen.
Aan de hand van de resultaten wordt ook een antwoord geboden op de volgende vragen:
- Op welk niveau van detail kan de data aangeleverd worden (gegevens per transport, maandelijkse
gegevens)?
- Kunnen andere bevragingen geïntegreerd worden (bijvoorbeeld de informatie die een beheersorganisme
nodig heeft)?
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- Welke zaken zijn duidelijk op basis van de case studie en moeten niet meer onderzocht worden in een
functionele analyse bij de software-ontwikkeling?
- Welke problemen moeten in een verdere fase aangepakt worden?
- Hoe kunnen we de intercommunales overtuigen dat dit systeem tijdswinst oplevert?
- Hoe kan de validatie van de gegevens geautomatiseerd worden?

1.4 OPDRACHT
In deze opdracht wordt er een rapportagemethodiek uitgewerkt aan de hand van een sjabloon om aan
bovenstaand doel te voldoen. Het sjabloon zal zoals vermeld gebruikt worden in een case studie over de
gehele afvalketen, waarbij de gegevens van de betrokken actoren digitaal binnenstromen, om deze uit te
testen in de praktijk en te optimaliseren. Het uittesten zal gebeuren met een beperkt aantal afvalstromen van
stedelijk afval. De verschillende soorten type-organisaties die gegevens zullen moeten rapporteren zullen door
tenminste één actor vertegenwoordigd worden. Bijgevolg zal de methodiek de volledigheid van de gegevens
aantonen en kan bepaald worden of de recyclagedoelstellingen op deze manier kunnen worden berekend.
De methodiek zal worden uitgewerkt samen met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
intercommunales, VVSG, diverse beheersorganismen, private afvalinzamelaars en Denuo.
De uitwerking van het plan van aanpak is dusdanig opgezet dat diverse resultaten van deze opdracht als
waardevolle input kunnen gaan dienen voor een vervolgtraject waarin een digitaal registratiesysteem
gerealiseerd zal worden. Dit is een stapsgewijze aanpak met de juiste mijlpalen en deliverables per stap die
zullen leiden naar de gevraagde producten van deze opdracht.
Dit houdt in:
- inventarisatie van de eisen van de methodiek (zie §2.2.1);
- vaststelling van de informatiebehoeften van de OVAM (zie §2.2.2);
- een procesanalyse en beschrijving van de afvalketen in materiaal- en informatiestromen (zie §2.2.3);
- een analyse en beschrijving van de huidige rapportagewijze (zie §2.2.4);
- het opstellen van een conceptueel informatiemodel waarmee een analyse van het domein wordt gemaakt
en detaillering van de informatiebehoeften (zie §2.3);
- een visie op de toekomstige werkwijze in processen, IT-ondersteuning en gegevensuitwisseling (zie §2.4);
- de uitwerking van de rapportagemethodiek, zowel in inhoud en in vorm (zie §2.5);
- onze ervaringen met de methodiek zullen vervolgens worden getest in een case (zie §2.6).
In het besluit (hoofdstuk 3) zullen de belangrijkste bevindingen van voorgaande opgesomde punten besproken
worden. Daarnaast zal de case studie besproken worden en zullen er uiteindelijk een aantal aanbevelingen en
besluiten uit voortvloeien.
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2 UITVOERING
2.1 INLEIDING
De onderzoeks- en ontwerpopdracht volgt een stapsgewijze aanpak en is opgedeeld in meerdere fases en
activiteiten om benodigde informatie op te halen, een goede methodiek te kunnen ontwerpen en de
verschillende vragen te kunnen beantwoorden. Deze aanpak zal ervoor zorgen dat we een antwoord kunnen
bieden op de belangrijkste doelstellingen en een goede rapportagemethodiek kunnen opstellen voor het
uitvoeren van de case studie. Hieronder wordt de stapsgewijze aanpak weergegeven.
Figuur 2-1 overzicht Plan van Aanpak
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De vier belangrijkste inhoudelijke doelstellingen voor de nieuwe methodologie zijn de volgende:
2.2.1.1

Kunnen voldoen aan de rapportering in kader van de Europese recyclagedoelstellingen volgens de
kaderrichtlijn afvalstoffen

Het doel is om het aandeel gerecycleerd afval van het ingezameld stedelijk afval in Vlaanderen te rapporteren.
Wat buiten Vlaanderen gebeurt moet voor de Europese doelstelling ook in kaart gebracht worden, maar valt
momenteel buiten de scope van dit onderzoek.
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De Europese definitie van stedelijk afval is “Afval van huishoudens en afval uit andere bronnen dat qua aard en
samenstelling vergelijkbaar is met afval van huishoudens”. In de Vlaamse context vertalen we dit voor deze
studie als volgt. Huishoudelijk afval is afval van huishoudens, zwerfvuil + sluikstort. Vergelijkbaar bedrijfsafval
is bedrijfsafval vergelijkbaar met afval van huishoudens naar aard, samenstelling én hoeveelheid. Stedelijk
afval is huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (afval afkomstig van bedrijven dat naar aard en
samenstelling gelijkaardig is aan het huishoudelijk afval maar in grote hoeveelheden vrijkomt). Stedelijk afval
wordt zowel door steden en gemeenten als door privé-inzamelaars ingezameld. Het procesgebonden
bedrijfsafval en het afval van de afvalverwerking van bedrijfsafval zitten hier niet in. In onderstaande figuur
(Figuur 2-2 ) wordt dit schematisch weergegeven. In Figuur 2-3 wordt een voorbeeld weergegeven van
stedelijk afval. Momenteel wordt het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval voornamelijk
opgehaald door de steden, gemeenten en intercommunales. Het gelijkaardig bedrijfsafval wordt opgehaald
door privé-bedrijven. Het stedelijk afval wordt in Figuur 2-3 weergegeven door het afval aangeduid in het geel
en bruin. Het afval aangeduid in het blauw en donker groen wordt niet mee gerekend onder stedelijk afval.
Figuur 2-2 schematische weergave van het stedelijk afval
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Figuur 2-3 voorbeeld stedelijk afval voor de afvalproductie in Vlaanderen 2018

In het uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1004 VAN DE COMMISSIE van 7 juni 2019 werd opgenomen dat voor de
berekening van de recyclagedoelstellingen gebruik kan worden gemaakt van afval dat een recyclagehandeling
binnenkomt of afval dat niet langer als afval wordt aangemerkt. Als algemene regel geldt dat gerecycleerd
stedelijk afval moet worden gemeten op het punt waar het afval het recyclageproces binnenkomt. Dit punt
wordt benoemd als rekenpunt.
De definitie van het rekenpunt is (art 1, e): “het punt van binnenkomst van stedelijke afvalmaterialen in de
recyclagehandeling waar afval opnieuw wordt bewerkt tot producten, materialen of stoffen die geen afval zijn,
of het punt waar afvalmaterialen als gevolg van een voorbereidende handeling voorafgaande aan
herbewerking ophouden afval te zijn.”
De rekenpunten worden in het Uitvoeringsbesluit in bijlage I gedefinieerd per afvalmateriaal. Hieronder wordt
een tabel weergegeven met de verschillende rekenpunten.
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Tabel 1 Rekenpunten Uitvoeringsbesluit 2019/1004 Bijlage I

Materiaal

Rekenpunt

Glas

wordt bij de productie van filtreermedia, schuurmateriaal, en isolatiemateriaal en bouwmateriaal op

Gesorteerd glas dat geen verdere verwerking ondergaat voordat het een glasoven ingaat of gebruikt
glasbasis.
Metalen
Papier/karton

Gesorteerd metaal dat geen verdere verwerking ondergaat voordat het een metaalsmelterij of oven
ingaat.
Gesorteerd papier dat geen verdere verwerking ondergaat voordat het een pulphandeling ingaat.
Kunststoffen, per polymeer gescheiden, die vóór het pelletiseren, extruderen of vormen van gietvormen

Kunststoffen

geen verdere verwerking ondergaan.
Kunststofschilfers die niet verder worden verwerkt voordat ze in een eindproduct worden gebruikt.

Hout
Textiel

Gesorteerd hout dat vóór gebruik bij de productie van spaanplaat niet verder behandeld wordt.
Gesorteerd hout dat als input een composteringshandeling ingaat.
Gesorteerd textiel dat niet verder wordt verwerkt voordat het wordt gebruikt voor de productie van
textielvezels, lompen of granulaten.
Kunststof, glas, metaal, hout, textiel, papier en karton en andere afzonderlijke componenten die het

Afval dat uit meerdere
materialen bestaat

resultaat zijn van de behandeling van uit verschillende materialen bestaand afval, die geen verdere
verwerking ondergaan voordat zij het rekenpunt bereiken dat in overeenstemming met deze bijlage of
met artikel 11 bis van Richtlijn 2008/98/EG en artikel 3 van dit besluit voor het specifieke materiaal is
vastgesteld.

Afgedankte elektrische en

AEEA die in de recyclinginrichting binnenkomt na een correcte behandeling en voltooiing van

elektronische apparatuur

voorbereidende activiteiten overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2012/19/EU van het Europees

(AEEA)

Parlement en de Raad (1)

Batterijen

Inputfracties die het batterijrecyclingproces binnenkomen overeenkomstig Verordening (EU) nr.
493/2012 van de Commissie (2)

(1) Richtlĳn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38).
(2) Verordening (EU) nr. 493/2012 van de Commissie van 11 juni 2012 houdende nadere bepalingen voor de berekening van de
recyclingrendementen van de recyclingprocessen van afgedankte batterijen en accu's, overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG van
het Europees Parlement en de Raad (PB L 151 van 12.6.2012, blz. 9).

Voor bioafval werd het volgende opgenomen onder artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit: “De hoeveelheid
gerecycleerd stedelijk bioafval dat een aerobe of anaerobe behandeling binnenkomt, omvat alleen materialen
die werkelijk aerobe of anaerobe behandeling ondergaan en omvat geen materialen die tijdens of na het
recyclingproces mechanisch worden verwijderd, waaronder biologisch afbreekbaar materiaal.” Bijgevolg kan
het rekenpunt hier worden bepaald aan de hand van de input in de composterings- of vergistingsinstallatie
verminderd met de zeefresten of andere residu’s die na of voor het proces nog afgezeefd of gescheiden
worden.
Het volgende is ook opgenomen in verband met het rekenpunt: “De lidstaten verkrijgen gegevens rechtstreeks
van de inrichtingen of ondernemingen die afvalstoffen beheren, naargelang het geval.” Enkel indien dat echt
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niet mogelijk is, mag met average loss rates (ALR) gewerkt worden. De ALR is een percentage dat weergeeft
hoeveel residu’s er gewoonlijk nog aanwezig zijn bij een afvalstroom voor de input in de recyclagehandeling.
Bij import van buitenlands afval en export van Vlaams afval zal dit eventueel ook moeten worden toegepast.
Tevens mag procesgebonden bedrijfsafval niet meegerekend worden in de gerecycleerde hoeveelheid
stedelijk afval.
Om het bovenvermeld doel te bereiken zal het digitaal registratiesysteem bijgevolg volgende zaken moeten
kunnen rapporteren:
Hoeveelheid (ton) stedelijk afval geproduceerd in Vlaanderen;
Hoeveelheid (ton) gerecycleerd afval van het Vlaamse stedelijk afval (zonder procesgebonden
bedrijfsafval);
Hoeveelheid (ton) geïmporteerd stedelijk afval;
Hoeveelheid (ton) geëxporteerd stedelijk afval uit Vlaanderen en de materialen die resulteren uit
verwerking van stedelijke afvalstoffen.
Ook zal aan de hand van dit systeem moeten kunnen worden bepaald of er voldaan zal worden aan de
volgende recyclagedoelstellingen van de kaderrichtlijn EU:
Doelstelling 2025 minimaal 55% recyclage van stedelijk afval;
Doelstelling 2030 minimaal 60% recyclage van stedelijk afval;
Doelstelling 2035 minimaal 65% recyclage van stedelijk afval.
Als laatste zal het noodzakelijk zijn dat het digitaal registratiesysteem op termijn berekeningen kan uitvoeren
aan de hand van een average loss rate in bepaalde gevallen (bij import, export en mengen van stedelijk afval
met procesgebonden bedrijfsafval).
Het geïmporteerde en geëxporteerde afval en het toevoegen van een average loss rate, zitten niet vervat in dit
onderzoek.
2.2.1.2

Kunnen voldoen aan de rapportering in het kader van de Europese statistiekverordening

De lidstaten dienen tevens de afvalproductie per sector tweejaarlijks te rapporteren aan EUROSTAT. Dit om te
voldoen aan de doelstellingen van de Europese afvalstatistiekverordening 2150/2002/EG van het Europees
parlement en de raad van 25 november 2002. De gegevens die nodig zijn om aan deze tweejaarlijkse
rapportage te voldoen dienen ook opgevraagd te kunnen worden uit het toekomstig digitaal
registratiesysteem.
Voor deze rapportering dienen alle afvalstoffen opgenomen te worden die in Vlaanderen geproduceerd
worden. De afvalstoffen dienen onderverdeeld te worden in 19 NACE sectoren. Huishoudelijk afval moet
hierbij ook gerapporteerd worden als een aparte sector. Daarnaast dienen de afvalstoffen te worden
ondergebracht in 51 afvalcategorieën (aan de hand van geaggregeerde Eural-codes). Aan de hand van deze
gegevens kan de tweejaarlijkse matrix worden opgesteld voor EUROSTAT.
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Ook dienen de afvalstoffen te worden opgedeeld in de verschillende afvalverwerkingsactiviteiten zoals
gespecifieerd in Sectie 8 van Bijlage 2 van de Verordening.
Bijgevolg dient het toekomstig digitaal registratiesysteem tevens volgende gegevens te bevatten om aan
bovenstaande eisen te kunnen voldoen:
Afvalstoffen opgenomen per Euralcode zodat deze kunnen worden weergegeven in de specifieke
Euralgroeperingen (voor de afvalcategorieën);
NACE-code van de bedrijven waar het afval ingezameld wordt om de omrekening naar de verschillende
NACE-sectoren te kunnen uitvoeren;
De verwerkingswijze van het afval per afvalcategorie weergeven.
Een groot deel van bovenstaande afvalstoffen worden reeds gerapporteerd aan de OVAM via huidige
rapportagemethoden (zoals HAS-enquête en het IMJV, zie verder). De gegevens die reeds jaarlijks en
tweejaarlijks worden gerapporteerd vanuit deze systemen dienen bijgevolg ook opgenomen te worden in het
toekomstig digitaal registratiesysteem. Eens het nieuwe systeem operationeel is, zal de scope uitgebreid
worden zodat de HAS-enquête en het IMJV kunnen vervangen worden door één digitaal registratiesysteem.
2.2.1.3

Kunnen voldoen aan de opmaak van de Vlaamse openbare statistieken met betrekking tot
huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen

Elk jaar maakt de Vlaamse overheid een Vlaams Statistisch Programma op. Een bijlage daarvan is de lijst van
Vlaamse Openbare Statistieken (VOS). Hierin zijn de huishoudelijke en de bedrijfsafvalstoffen opgenomen.
Hierbij moeten de protocollen gevolgd worden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Ook deze cijfers
(afkomstig van reeds bestaande rapportagemethoden) dienen te worden opgenomen in het nieuwe digitale
registratiesysteem, zodat ook vanuit dit systeem de statistieken over huishoudelijk en bedrijfsafval in het VOS
kunnen worden ingevuld.
2.2.1.4

Kunnen voldoen aan de berekening van de doelstellingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk
afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Dit uitvoeringsplan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties
op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de focus op het lokale niveau. Het verschil
tussen vergelijkbaar en gelijkaardig bedrijfsafval werd reeds toegelicht in paragraaf 2.2.1.1.
De belangrijkste doelstellingen die werden opgenomen in dit plan en van toepassing zijn voor dit project zijn:
De 15% reductiedoelstelling voor bedrijfsrestafval;
De doelstellingen per gemeente voor het huishoudelijk en vergelijkbaar restafval (Belfius-doelstellingen);
De algemene inzameldoelstelling voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval;
Inzameling en de inzamelkanalen van diverse afvalstromen van het huishoudelijk en vergelijkbaar afval in
kaart brengen.
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Zoals eerder vermeld is het ook voor deze doelstellingen belangrijk dat de data van huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval die reeds verzameld wordt via de huidige rapportagemethoden, tevens kan worden
opgenomen in het toekomstig digitaal registratiesysteem. In combinatie met het uitbreiden van de dataset
over de gehele verwerkingsketen kan dan geverifieerd worden of bovenstaande doelstellingen behaald
worden.

2.2.2 Informatiebehoefte
2.2.2.1

Algemeen

De nood voor informatie-uitwisseling tussen diverse actoren en de ondersteuning middels een methodiek
komt voort uit bepaalde informatiebehoeften en -verplichtingen die de OVAM kent.
Om te kunnen borgen of deze behoeften en verplichtingen goed kunnen worden ingevuld, werd samen met de
OVAM scherp gesteld welke behoeften en verplichtingen aan bod dienden te komen in deze opdracht. Bij het
bepalen van deze behoeften en verplichtingen dient rekening te worden gehouden met de uitkomsten van de
reeds uitgevoerde haalbaarheidsstudie. Uit het besluit van deze studie bleek dat er inderdaad een draagvlak is
voor het nieuwe digitale systeem mits inachtneming van een aantal belangrijke voorwaarden (zie hoofdstuk
1.1).
2.2.2.2

Noden en Behoeften voor de OVAM

Het is wenselijk dat het digitaal registratiesysteem zelfstandig bewerkingen kan uitvoeren aan de hand van de
geïmporteerde data. Dit vloeit voort uit volgende behoeften:
Uit de eisen aan de methodiek blijkt dat er een aantal berekeningen moeten kunnen gebeuren om aan
deze eisen te voldoen;
In dit systeem eventuele validatiestappen/rechtzettingen kunnen toepassen naast degene die worden
uitgevoerd door de actoren;
Dubbeltellingen eruit kunnen halen;
Data van in- en uitgaande stromen met elkaar vergelijken ter validatie;
Statistieken en berekeningen uitvoeren die de actoren kunnen gebruiken en tevens als nuttig ervaren
zodat het implementeren van dit systeem ook voor hen een meerwaarde zal zijn;
De berekeningen en afleidingen die momenteel reeds worden uitgevoerd door de OVAM op de bestaande
data zouden tevens mogelijk moeten zijn in het digitaal registratiesysteem.
In §2.3.3 wordt bovenstaande informatiebehoefte verder geanalyseerd en gedetailleerd.
Uit de haalbaarheidsstudie bleek reeds dat de periodiciteit van de binnenkomende data verhoogd zou worden.
Uit de bevragingen bleek dat realtime data geen optie zou zijn, aangezien het belangrijk is dat er nog een
validatiestap kan worden uitgevoerd op de data door de actoren zelf. Bijgevolg werd er beslist dat de data
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maandelijks zou moeten worden ingediend in het nieuwe systeem. Gezien het overgrote deel van de actoren
maandelijks factureren, zou deze periodiciteit haalbaar moeten zijn.
In het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer materiaalkringlopen en afvalstoffen)
wordt onder meer weergegeven welke data de afvalstoffenproducent, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of
-makelaar, gemeenten, steden en intercommunales en de verwerker in een register dienen bij te houden.
Deze gevraagde data worden reeds via bestaande kanalen (HAS enquête, IMJV) gecommuniceerd aan de
OVAM. Aangezien deze data niet voldoende zijn om aan bovenstaande eisen te voldoen en een volledig beeld
te krijgen van de afvalketen tot aan de recyclagehandeling, zal de gevraagde dataset in het digitaal
registratiesysteem dienen te worden uitgebreid. In de case studie zal daarom een uitgebreidere dataset
worden opgevraagd. Hieruit zal worden afgeleid in welke mate de betrokken actoren reeds over deze
gegevens beschikken en of het haalbaar is om deze uit de bestaande databronnen te destilleren.
De noden en behoeften voor andere gebruikers van het toekomstig systeem worden weergegeven in het
besluit van de haalbaarheidsstudie en werden reeds vermeld in hoofdstuk 1.2. Ook deze noden en behoeften
moeten worden meegenomen.

2.2.3 Procesanalyse- en definitie
Om te borgen dat de te ontwikkelen methodiek optimaal past binnen de werkprocessen van de inzamelaars en
verwerkers van afvalstoffen, geven we in deze paragraaf een overzicht van de materiaalkringloop zoals deze
momenteel door de diverse actoren wordt uitgevoerd. Hierin worden de verschillende actoren (inclusief lokale
besturen, intercommunales en operatoren), de beheersorganismen, de verschillende werkprocessen en de
datastromen (fysieke stromen en informatiestromen) opgenomen. Tevens worden de verschillende
datastromen binnen de processen duidelijk gemaakt. Daarnaast wordt verwerkingsketen weergegeven indien
er een toekomstig centraal digitaal registratiesysteem zou zijn.
Deze processen worden schematisch beschreven in Figuur 2-4, In Figuur 2-4 wordt een overzicht van de
materiaalkringloop weergegeven startend bij de grondstoffen. De grondstoffen worden omgezet in producten
die na consumptie als afval worden ingezameld en verwerkt. Het blauwe kader geeft de afvalketen weer. De
keten bestaat uit de afvalinzameling, de sortering en verwerking en uiteindelijk de eindverwerking. Een deel
van het afval wordt terug in de keten gestuurd.
In Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing. wordt de huidige datarapportering aan de OVAM in verband met
afvalstoffen weergegeven. In dit schema wordt de focus gelegd op de datastromen van afvalstoffen binnen de
scope van dit project. Hier wordt duidelijk weergegeven dat de inzameling en verwerking uit verschillende
stappen kan bestaan. De blauwe vlakken geven de datastroom aan. Momenteel worden de gegevens over het
stedelijk afval enkel opgehaald in de stappen ‘inzamelen’, ‘verwerkingsstap 1’ en via de ‘bedrijven (IMJV). Deze
data worden ingezameld door de intercommunales, gemeenten, beheersorganismen en bedrijven. Wat er
gebeurt na de eerste verwerkingsstap wordt nu nog niet gerapporteerd aan de OVAM. Bijgevolg kan er

pagina 16 of 79

17.12.2020

duidelijk besloten worden uit deze kringloop dat de input in de recyclagehandeling momenteel niet bepaald
kan worden, aangezien de datastroom voor de gehele verwerkingsketen nog niet wordt doorlopen.
Figuur 2-5 en Figuur 2-6.
Figuur 2-4 algemeen overzicht materiaalkringloop

In Figuur 2-4 wordt een overzicht van de materiaalkringloop weergegeven startend bij de grondstoffen. De
grondstoffen worden omgezet in producten die na consumptie als afval worden ingezameld en verwerkt. Het
blauwe kader geeft de afvalketen weer. De keten bestaat uit de afvalinzameling, de sortering en verwerking en
uiteindelijk de eindverwerking. Een deel van het afval wordt terug in de keten gestuurd.
In Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing. wordt de huidige datarapportering aan de OVAM in verband met
afvalstoffen weergegeven. In dit schema wordt de focus gelegd op de datastromen van afvalstoffen binnen de
scope van dit project. Hier wordt duidelijk weergegeven dat de inzameling en verwerking uit verschillende
stappen kan bestaan. De blauwe vlakken geven de datastroom aan. Momenteel worden de gegevens over het
stedelijk afval enkel opgehaald in de stappen ‘inzamelen’, ‘verwerkingsstap 1’ en via de ‘bedrijven (IMJV). Deze
data worden ingezameld door de intercommunales, gemeenten, beheersorganismen en bedrijven. Wat er
gebeurt na de eerste verwerkingsstap wordt nu nog niet gerapporteerd aan de OVAM. Bijgevolg kan er
duidelijk besloten worden uit deze kringloop dat de input in de recyclagehandeling momenteel niet bepaald
kan worden, aangezien de datastroom voor de gehele verwerkingsketen nog niet wordt doorlopen.
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Figuur 2-5 huidige data-rapportering aan de OVAM over afvalstoffen

Figuur 2-6 toekomstige datastromen naar de OVAM over afvalstoffen
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In Figuur 2-6 worden de toekomstige datastromen naar de overheid over afvalstoffen weergegeven. Ook hier
wordt enkel de focus gelegd op de datastromen van de afvalstoffen die binnen de scope van dit project vallen.
Een digitaal registratiesysteem zal data ophalen over de gehele keten waardoor bijgevolg het rekenpunt wel
kan worden bepaald. De blauwe vlakken geven de toekomstige datastroom weer. Hieruit blijkt dat er ook data
zal worden ingezameld van zowel de op- en overslag en het transport als de verschillende verwerkingsstappen
inclusief de eindverwerking. Op deze manier kan de input in de recyclagehandeling bepaald worden en kan de
recyclage beter in kaart worden gebracht. De data-inzameling die momenteel via verschillende datasystemen
en maar over een klein deel van de keten gebeurt, zal worden gecentraliseerd via het toekomstige digitale
registratiesysteem dat door de OVAM zal worden uitgebreid en beheerd.

2.2.4 Huidige rapportagewijze
Om een zo breed en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de verschillende knelpunten en hindernissen in de
huidige wijze van rapporteren en dataverzameling, werden deze nader bekeken. Tevens kon er reeds een goed
beeld gevormd worden van de verschillende knelpunten en hindernissen tijdens het opstellen van de
haalbaarheidsstudie. Aan de hand van deze knelpuntinventarisatie werd belangrijke informatie verzameld die
zal worden meegenomen bij het opstellen van de rapportagemethodiek.
2.2.4.1

Huishoudelijk afval

De gegevens voor huishoudelijke afvalstoffen (incl. vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) worden verzameld via
een jaarlijkse bevraging bij alle Vlaamse gemeenten, namelijk de enquête huishoudelijke afvalstoffen (HAS). De
gegevens waar een aanvaardingsplicht op rust worden vooraf ingevuld door de beheersorganismen. Voor de
meeste gemeenten worden de gegevens over de overige afvalstromen ingevuld door de intercommunales. De
gemeenten worden bijgevolg uitgenodigd om deze gegevens na te kijken, aan te passen of aan te vullen waar
nodig. Nadien worden ze ingediend.
Dit systeem kan ingevuld worden aan de hand van een XML-bestand die wordt opgeladen in het systeem of
door de gegevens manueel in te geven. Hiervoor worden onder meer de data opgeladen die wettelijk verplicht
zijn in het Afvalstoffenregister via het VLAREMA.
In de haalbaarheidsstudie werden een aantal knelpunten bij het opladen van de data in de HAS-enquête
vermeld:
De OVAM vraagt soms om laattijdig aanpassingen/toevoegingen uit te voeren aan de data (ander gebruik
van codes etc.) wat veel werk vraagt om nog te kunnen aanpassen voor het moment van indiening;
Gezien de huidige systemen van de intercommunales en/of gemeenten en steden niet altijd de juiste xmluittreksels maken, vraagt dit veel handmatig werk om alle data op te laden;
Indien deze handeling frequenter dan jaarlijks zou moeten gebeuren, zou dit momenteel veel werk vragen
van de intercommunales en/of gemeenten en steden.
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2.2.4.2

Bedrijfsafval

De gegevens voor bedrijfsafval worden gedeeltelijk ingezameld door de OVAM via het Integraal Milieuverslag
(IMJV). Het IMJV moet jaarlijks door de PRTR-bedrijven worden ingediend. Daarnaast worden er een aantal
andere bedrijven via een steekproef geselecteerd om ook hun data in te leveren via het IMJV. Op basis van
deze afvalgegevens kan de totale afvalstoffenproductie in Vlaanderen worden geschat. De gegevens worden
ingediend via het IMJV-loket. Dit loket kan rechtstreeks (per afvalstof) worden ingevuld of via het opladen van
Excel-bestanden.
Naast de HAS-enquête en het IMJV bestaan nog een aantal andere gegevensbevragingen waarbij
intercommunales, gemeenten, steden en bedrijven data moeten aanleveren aan de beheersorganismen in het
kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Voorbeelden van deze systemen zijn: Myfost van
Fost Plus, aangiftes voor Valipac, etc. Ook ten aanzien van de OVAM bestaan er nog een aantal
gegevensbevragingen voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld de enquête “Tarieven en Capaciteiten voor
storten en verbranden van afvalstoffen”.
Uit de haalbaarheidsstudie bleek tevens dat het gewenst zou zijn om deze verschillende rapportagemethoden
te combineren in één centraal systeem. Deze wens dient dus ook meegenomen te worden bij het opstellen
van een rapportagemethodiek en een toekomstig digitaal registratiesysteem.
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2.3 CONCEPTUEEL INFORMATIEMODEL
2.3.1 Inleiding
Om te komen tot een juiste structurering en besef van het domein is een eerste conceptueel informatiemodel
opgesteld. Een conceptueel informatiemodel structureert de werkelijkheid en definieert het ‘wat’: welke
‘concepten’ (‘dingen’, ‘begrippen’) worden onderscheiden in de beschouwde werkelijkheid, wat betekenen zij,
hoe verhouden ze zich tot elkaar, welke informatie (eigenschappen) is daarvan relevant en welke eisen,
randvoorwaarden en regels zijn er van toepassing. Een conceptueel informatie model is onafhankelijk van
ontwerp en implementatie van ICT-systemen. Het biedt de bouwstenen waarmee we de sjablonen/tabellen bij
het opstellen van de rapportagemethodiek kunnen definiëren en valideren (zie paragraaf 2.2.3).
Het domein van de afvalketen wordt geanalyseerd tot de kernconcepten, waarna deze vervolgens per
kernconcept verder gedetailleerd wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van enkele analyse- en
diagramtechnieken uit het vakgebied van datamodellering en informatiekunde. Specifiek gaat het om gebruik
van UML klassendiagrammen, waarin overname-/overervingsrelaties en associaties tussen klassen worden
gedefinieerd. Deze klassen en relaties zijn de bouwstenen van een datasjabloon (uitwisseling van gegevens
over bepaalde klassen) en later potentieel ook de basis voor softwarebouwstenen van het beoogde centrale
registratiesysteem.
Er worden in de diagrammen twee soorten relaties gebruikt, die uitgebeeld worden als lijn tussen de klassen:
Een overervingsrelatie: hier wordt aangeduid dat klasse b een type is van klasse a. Alle eigenschappen die
a heeft worden overgenomen door b. Bijv. een moeder is een persoon (zie Figuur 2-8). In de hier gebruikte
diagrammen wordt een groene pijl gebruikt die wijst naar de hoofdklasse waarvan geërfd wordt.
Associatierelatie: hier worden verbanden geduid tussen klassen. Typische relaties zijn: "kent”, “bestaat
uit”, “bevat” , “heeft”. Bijv. een moeder heeft één of meer kinderen (zie Figuur 2-8). In de hier gebruikte
diagrammen zijn deze relaties met blauwe lijnen aangegeven. Aan de uiteinden worden symbolen
geplaatst die het aantal voorkomens (zogenaamde kardinaliteiten) in de relatie definieert: ongedefinieerd
(geen symbool), 0 tot N keer, 1 tot N keer, 0 tot 1 keer, precies 1 keer.
Figuur 2-7 toelichting kardinaliteiten
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Aanvullend kunnen klassen en relaties ook attributen hebben. Dit zijn gegevens die relevant en kenmerkend
zijn voor de concrete objecten die onderdeel zijn van de klasse. Attributen worden in de gehanteerde
diagramstijl onder de klassenaam genoteerd (vb ‘naam’ in figuur 2-8).
Figuur 2-8 voorbeeld toepassing diagramtechniek

Eerst zal een korte analyse worden gemaakt over de kernconcepten (in paragraaf 2.3.2), vervolgens zal een
detaillering gemaakt worden naar de informatiebehoefte die werd besproken (in paragraaf 2.3.3). Dit wordt
dan vertaald aan de hand van bovenstaande techniek.
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2.3.2 Analyse kernconcepten
Om te komen tot de juiste concepten, worden eerst de belangrijkste elementen uit de materialen/afvalstoffenketen benoemd. Vervolgens worden deze verder uitgewerkt in diagrammen per thema/klasse.
2.3.2.1

Overzicht

Figuur 2-9 illustratie kernconcepten materialen-/afvalstoffenketen

Bovenstaande figuur geeft aan dat:
De materialen-/ afvalstoffenketen bestaat uit ketenstappen;
Bij elke ketenstap is een actor betrokken;
De stappen die in de keten worden uitgevoerd zijn primair inzameling, transport en verwerking. Hierbij zijn
specifieke afvalstromen/materialen betrokken;
De actoren kunnen onderverdeeld worden in soorten actoren, eveneens voor het type verwerking dat
plaatsvindt.
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2.3.2.2

Actoren

Figuur 2-10 klassediagram actoren

In bovenstaande figuur is een indeling gemaakt naar de verschillende soorten actoren die een rol in de
verwerkingsketen hebben. Op de hoofdcategorie gaat het over afvalproducenten (bedrijf of particulier), IHM
(inzamelaar, handelaar, makelaar), verwerkers en vervoerders.
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2.3.2.3

Inzameling

Figuur 2-11 klassediagram Inzameling

Inzameling van materiaal/afval vindt plaats op verschillende wijzen (zie bovenstaande figuur). Dit kan op basis
van ophalen/inzameling (bijv. huis-aan-huis, wijkinzameling) op basis van “brengen” in geval van bijv. een
recyclagepark of kringloopcentra.
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2.3.2.4

Verwerking

Figuur 2-12 klassediagram verwerking

De verwerkingsstappen in de keten bestaan uit sortering van afval, specifieke (voor)behandelingen,
tussentijdse logistieke verwerkingen (opslag of overslag) en tenslotte een eindverwerking. Hierbij kan afval
bijv. worden gecomposteerd, vergist, verbrand, gestort of worden gerecycleerd.
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2.3.3 Detaillering naar opzet datasjablonen
In de vorige paragraaf zijn de kernconcepten van de materialen-/afvalstoffenketen uitgelegd. De opgehaalde
informatiebehoefte (zie §2.2.2) wordt op basis van de kernconcepten verder gedetailleerd naar concrete
structuren die de benodigde informatie definieert.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 deelsjablonen waarmee de benodigde informatie uit de
verwerkingsketen efficiënt wordt weergegeven. Dit betreft:
de gemeentelijke inzamelronde;
de private inzamelronde bij bedrijven;
het individueel transport tussen bedrijven of vestigingen;
de interne verwerking.

2.3.3.1

Datasjabloon Gemeentelijke inzamelronde

Figuur 2-13 gemeentelijke inzamelronde

Bovenstaande figuur geeft de klassen weer waar we het over hebben bij de gemeentelijke inzamelronde.
In
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Figuur 2-14 is dit uitgewerkt op dataniveau naar klassen, attributen en relaties.
Een specifieke situatie die ondersteund dient te worden is dat een inzamelronde over gemeentelijke grenzen
heen kan lopen. Deze informatie dient idealiter aangegeven te worden/afleidbaar te zijn in het systeem. Het
klassediagram van de gevraagde data is vertaald naar een lijst in Tabel 2.
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Figuur 2-14 klassediagram gemeentelijke inzamelronde

Bovenstaande figuur geeft een klassediagram voor de gemeentelijke inzameling weer. Volgende is een
toelichting op de relaties:
De inzameling kent een IHM aanduiding;
De inzameling kent een vervoerder;
Van de inzameling wordt het materiaal geduid (hoeveelheid, type);
Het materiaal kent een specifieke materiaalsoort;
De inzameling heeft een tijdsaanduiding waarop de inzameling betrekking heeft;
De inzameling gebeurt voor een bepaalde gemeente of een samenstelling van gemeenten;
De gemeentelijke inzamelronde kent een verwerking (met verwerker en verwerkingswijze).
Tabel 2 gevraagde gegevens gemeentelijke inzamelronde afval
Gevraagde data

Toelichting

gemeente_niscode_1

meerdere gemeenten mogelijk, indien ronde over gemeentegrenzen, niscode op niveau
overkoepelende gemeente

gemeente_naam_1
gemeente_inzptn_1
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aantal inzamelpunten per gemeente, enkel nodig indien ronde over meerdere gemeenten, om
de hoeveelheid te verdelen over de gemeenten
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Gevraagde data

Toelichting

gemeente_ovamnr_2

ovamnummer van de gemeente

gemeente_naam_2
gemeente_inzptn_2
gemeente_ovamnr_3
gemeente_naam_3
gemeente_inzptn_3
enz.
jaar
kwartaal

verplicht als we willen inzamelen per kwartaal (anders deze variabele weglaten)

maand

verplicht als we willen inzamelen per maand (als per kwartaal, dan niet verplicht)

dag

geen verplicht veld

inzamelwijze

huis-aan-huis / recyclagepark / wijkinzameling / huis-aan huis op afroep / andere (onder
'andere' zit dan gemeentelijk depot, breng naar kringloop, handelaars en scholen)

ton
cbm

opgehaald volume per producent (indien geen diftar, volume van container)

ovam_afval_code
stroom

groepering van eural-codes zoals in registratie IHM (papier, hout, …)

eural

eural of stroom verplicht, niet beide

omschrijving

van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld

vervoerder_ondnr

ondernemingsnummer vervoerder

vervoerder_naam
geregistreerde_IHM_ondnr

ondernemingsnummer geregistreerde IHM

geregistreerde_IHM_naam

automatisch aanvullen obv geregistreerde_IHM_ondnr

geregistreerde_IHM_type

gemeente / intercommunale / private inzamelaar / … (kan automatisch aangevuld worden obv
geregistreerde_IHM_ondnr)

vergunde_verwerker_ondnr
vergunde_verwerker_vestnr

ondernemingsnummer vergunde verwerker (een overslagstation is ook een vergunde
verwerker)
vestigingsnummer vergunde verwerker

vergunde_verwerker_naam
vergunde_verwerker_verwerkingswijze

eerstvolgende verwerkingswijze in de vestiging: op- en overslag / sorteren / drogen / wassen /
verhakselen / composteren / recycleren / verbranden / storten / … of R/D-codes

vergunde_verwerker_VW_omschr

omschrijving verwerkingswijze vergunde verwerker, vrij tekstveld
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2.3.3.2

Datasjabloon private inzamelronde bij bedrijven

Dit onderdeel beschrijft de private inzameling bij bedrijven. Dit afval vertrekt bij een primaire afvalproducent,
geen verwerker. Ook doen sommige intercommunales een aparte inzamelronde bij bedrijven voor
bedrijfsafvalstoffen. Deze ronden moeten apart worden geregistreerd van de gemeentelijke inzamelronden
door de intercommunales. Figuur 2-15 geeft de klassen weer die het betreft. De vertaling naar klassen,
attributen en relaties is in
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Figuur 2-16 gemaakt. De daarmee gevraagde data wordt in lijstvorm weergegeven in Tabel 3.
Figuur 2-15 private inzamelronde
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Figuur 2-16 klassediagram private inzamelronde

Bovenstaande figuur geeft een klassediagram voor de gemeentelijke inzameling weer. Volgende is een
toelichting op de relaties:
De private inzamelronde kent een IHM aanduiding;
De private inzamelronde kent een vervoerder;
Van de inzameling wordt het materiaal geduid (hoeveelheid, type);
Het materiaal kent een specifieke materiaalsoort;
De private inzamelronde heeft een tijdsaanduiding waarop de inzamelronde betrekking heeft;
De private inzamelronde is voor een bepaalde producent;
De private inzamelronde kent een verwerking (met verwerker en verwerkingswijze).
Tabel 3 private inzamelronde van afval bij bedrijven (vertrekkend van een primaire afvalproducent)
Gevraagde data

Toelichting

jaar
verplicht als we willen inzamelen per kwartaal (anders deze
kwartaal
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variabele weglaten)
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Gevraagde data

Toelichting
verplicht als we willen inzamelen per maand (als per kwartaal,

maand

dan niet verplicht)

dag

geen verplicht veld

producent_ondnr

automatisch aanvullen obv producent_vestnr

producent_vestnr

vestigingsnummer producent

producent_naam

automatisch aanvullen obv producent_vestnr

ton_vrachtwagen

ton per vrachtwagen
totaal volume dat in de vrachtwagen gegaan is (obv volume

cbm_vrachtwagen

rolcontainers)

ton

ton per producent (indien gekend, vb door diftar)
opgehaald volume per producent (indien geen diftar, volume

cbm

van container)
groepering van eural-codes zoals in registratie IHM (papier,

stroom

hout, …) (kan aangevuld worden obv euralcode)

eural
omschrijving

van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld

vervoerder_ondnr

ondernemingsnummer vervoerder

vervoerder_naam

automatisch aanvullen obv vervoerder_ondnr

geregistreerde_IHM_ondnr

ondernemingsnummer geregistreerde IHM

geregistreerde_IHM_naam

automatisch aanvullen obv producent_ondnr
ondernemingsnummer vergunde verwerker (een

vergunde_verwerker_ondnr

overslagstation is ook een vergunde verwerker)

vergunde_verwerker_vestnr

vestigingsnummer vergunde verwerker

vergunde_verwerker_naam

automatisch aanvullen obv vergunde_verwerker_vestnr
eerstvolgende verwerkingswijze in de vestiging: op- en
overslag / sorteren / drogen / wassen / verhakselen /
composteren / recycleren / verbranden / storten / … of R/D-

vergunde_verwerker_verwerkingswijze

codes

vergunde_verwerker_VW_omschr

vrij tekstveld
omschrijving verwerkingswijze vergunde verwerker, vrij

vergunde_verwerker_VW_omschr
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tekstveld
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2.3.3.3

Datasjabloon individueel transport

Dit onderdeel betreft het individueel transport tussen bedrijven en tussen vestigingen van hetzelfde bedrijf.
De klassen die relevant zijn bij individueel transport worden in Figuur 2-17 getoond. De uitwerking naar
klassen, relaties, attributen is gedaan in
Figuur 2-18. De gevraagde data wordt weergegeven in Tabel 4.
Figuur 2-17 individueel transport
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Figuur 2-18 klassediagram individueel transport

Tabel 4 individueel transport tussen bedrijven en vestigingen van hetzelfde bedrijf
Gevraagde data

Toelichting

producent_ondnr

automatisch aanvullen obv producent_vestnr

producent_vestnr

vestigingsnummer producent

producent_naam

automatisch aanvullen obv producent_vestnr

jaar
kwartaal

verplicht als we willen inzamelen per kwartaal (anders deze variabele weglaten)

maand

verplicht als we willen inzamelen per maand (als per kwartaal, dan niet verplicht)

dag

geen verplicht veld

ton
cbm

opgehaald volume per producent (indien geen diftar, volume van container)

stroom

zelfde codering gebruiken als in registers

eural
omschrijving

van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld

vervoerder_ondnr

ondernemingsnummer vervoerder

vervoerder_naam

automatisch aanvullen obv vervoerder_ondnr

geregistreerde IHM_ondnr

ondernemingsnummer geregstreerde IHM, kan ook een makelaar of trader zijn

geregistreerde_IHM_naam

automatisch aanvullen obv producent_ondnr
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Gevraagde data

Toelichting

vergunde_verwerker_ondnr

ondernemingsnummer vergunde verwerker

vergunde_verwerker_vestnr

vestigingsnummer vergunde verwerker

vergunde_verwerker_naam

automatisch aanvullen obv vergunde_verwerker_vestnr

vergunde_verwerker_verwerkingswijze

eerstvolgende verwerkingswijze in de vestiging: op- en overslag / sorteren / drogen / wassen
/ verhakselen / composteren / recycleren / verbranden / storten / … of R/D-codes

vergunde_verwerker_VW_omschr

2.3.3.4

omschrijving verwerkingswijze vergunde verwerker, vrij tekstveld

Datasjabloon interne verwerking

De interne verwerking betreft in het geval er bij één actor verschillende verwerkingsstappen worden
doorlopen. Dit is onder andere nodig als het rekenpunt zich niet aan de in- of uitgang van het bedrijf bevindt
maar wel ergens in de tussenstappen van het bedrijf. In dit geval zijn een meetpunt en residu’s die tussentijds
gewogen kunnen worden nodig. Ook als een bedrijf afval verbrandt of stort maar hiervoor nog een verwerking
op het afval uitvoert, is dit nodig. De relevante klassen zijn in Figuur 2-19 getoond. De vertaling naar klassen,
relaties en attributen is gemaakt in Figuur 2-20. De daarmee gevraagde data wordt in lijstvorm weergegeven in
Tabel 5.
Figuur 2-19 interne verwerking
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Figuur 2-20 model interne verwerking

Interne verwerking
voorgaande
verwerkingswijze
Type verwerkingswijze
Omschrijving

tijdsaanduiding

interne
verwerking

navolgende
verwerkingswijze

Dag,Maand,Kwartaal,
Jaar

Type verwerkingswijze
Omschrijving

materiaalsoort

materiaal
Hoeveelheid (ton/cbm)
Omschrijving/toelichting

Ovam_afvalcode,
Stroom (groepering
eural-codes),
Euralcode

Tabel 5 interne verwerking
Gevraagde data

Toelichting

vergunde_verwerker_ondnr

ondernemingsnummer vergunde verwerker

vergunde_verwerker_vestnr

vestigingsnummer vergunde verwerker

vergunde_verwerker_naam

automatisch aanvullen obv vergunde_verwerker_vestnr

jaar
kwartaal

verplicht als we willen inzamelen per kwartaal (anders deze variabele weglaten)

maand

verplicht als we willen inzamelen per maand (als per kwartaal, dan niet verplicht)

dag

geen verplicht veld

ton
cbm

opgehaald volume per producent (indien geen diftar, volume van container)

eural
stroom
omschrijving
verwerkingswijze_voor
verwerkingswijze_na
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zelfde groepering gebruiken als in registers (papier, hout, …): obv stroom worden evt extra vragen
gesteld of vlag aangevinkt moet worden
van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld
voorgaande verwerkingswijze van de stroom; op- en overslag / sorteren / drogen / wassen /
verhakselen / composteren / recycleren / verbranden / storten / … of R/D-codes
hiernavolgende verwerkingswijze van de stroom; op- en overslag / sorteren / drogen / wassen /
verhakselen / composteren / recycleren / verbranden / storten / … of R/D-codes

17.12.2020

2.4 VISIE OP TOEKOMSTIGE WERKWIJZE
De OVAM verkiest dat informatie over en in de keten vrijwel gelijk digitaal doorstroomt naar de OVAM.
Informatie ontstaat primair in de keten bij de weegbruggen van de betrokken op- en overslagstations en/of
verwerkingsinrichtingen. Met een frequente of wellicht continue inzameling hoeven de actoren de gegevens
niet meer jaarlijks te rapporteren aan de OVAM, andere organismen of aan elkaar. Gegevens zullen hierdoor
sneller beschikbaar zijn voor elkaar en voor beleid. Dataverzameling door de OVAM vindt niet pas 10-12
maanden nadien plaats, maar er kan hierdoor naar een real time uitwisseling en toepassing worden gegaan.
Één systeem, één plek en één methodiek voor rapportage en data uitwisseling is voor alle actoren een
aantrekkelijk perspectief.

2.4.1 Randvoorwaarden voor succes
Om een toekomstige werkwijze inclusief een centraal systeem succesvol te laten zijn, gelden volgende
uitgangspunten:
Het vervangt andere data inzamelings-/ rapportageverplichtingen of maakt deze eenvoudiger;
Het biedt ook toegevoegde waarde voor de actoren zelf, bijv. benchmarking, rapportages, grafieken
rechtstreeks uit de data, inzicht in data van ketenpartners t.b.v. facturatie, digitalisering van papieren
weegbonnen, wijzen op mogelijke fouten;
Het systeem vereist uniformering (bijv. naamgevingen) in de keten, hier moet draagvlak voor zijn.
Ervaren nadelen/hindernissen die het systeem dient te overkomen:
In de keten vinden momenteel diverse verwerkings- en validatiestappen plaats, alvorens de data naar de
OVAM kan worden verstuurd. Dit omvat o.a. toepassing van verdeelsleutels en correcties. Data kan dus
niet real time en eenmalig worden doorgestuurd, maar zal maandelijks gecorrigeerd en gevalideerd
moeten kunnen worden. Verwachting is dat dit bijgevolg meer werk en werkdruk zal opleveren;
Zoals in de haalbaarheidsstudie is aangetoond, is niet elke actor in de keten op hetzelfde (hogere) niveau
van automatisering. Hierdoor zullen sommige actoren makkelijker en eerder kunnen aansluiten dan
anderen;
Voor sommige actoren geldt dat er een concurrentiegevoeligheid ligt bij hun data. Hun data moet op enige
wijze beschermd kunnen worden zodat het vertrouwelijke karakter geborgd kan worden;
Actoren moeten de output uit hun eigen systemen op eisen vanuit aansluiting op het nieuwe systeem
kunnen aanpassen. De noodzaak tot het opnemen van aanvullende gegevens in hun systeem of het doen
van substantiële wijzigingen moet geminimaliseerd worden.

2.4.2 Aandachtspunten proces
Codering van materialen en afvalstoffen leidt in de huidige rapportagemethodiek vaak nog tot veel werk
en/of problemen, waarbij soms bij rapportage blijkt dat de codering niet goed aansluit bij de wensen van
de OVAM. Het systeem en methodiek moet bijdragen aan een proces waarbij er vroeg in de keten al
conform gewenste materiaal-/afvalcoderingen wordt geregistreerd en uitgewisseld. Verdere
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verwerkingsstappen kunnen leiden tot verdere uitsplitsing van materiaal-/afvalstromen en detaillering van
coderingen.
Een bekend probleem is het maken van classificatiefouten van vrachten. Bij een transport wordt een
verkeerde typering van de vracht gegeven. Hierdoor blijft deze vracht initieel uit beeld bij data
uitwisseling. Bij facturatie worden deze vrachten vaak alsnog gecorrigeerd.

2.4.3 Aandachtspunten bij implementatie
Beschikbaarheid van een goed en flexibel uitwisselformaat. Er kan niet bij honderden actoren data
geanalyseerd worden en koppelvlakken met veel maatwerk gerealiseerd worden;
Er dient een goede standaard te zijn, waar de actoren zonder (veel) ondersteuning zelf invulling aan
kunnen geven. Per type afvalstroom in de verwerkingsketen (stedelijk, bedrijfsmatig, PMD, GFT, restafval)
kunnen er specifieke verschillen zijn die in een uitwisselformaat wellicht anders behandeld worden.
Het systeem kent een aantal aspecten/dimensies waarop met een groeimodel rekening gehouden kan
worden. Deze zijn:
Van handmatige aanbieding (invulling of bestandsaanbieding) tot geautomatiseerde uitwisseling;
Van maandelijkse uitwisseling tot real time/geautomatiseerde uitwisseling op transportniveau;
Actoren die langer rapportage via HAS/IMJV blijven doen tot actoren die snel aansluiten via nieuw
systeem;
Voor het succesvol implementeren van het beoogde systeem is het verstandig op deze dimensies te
groeien naar het eindresultaat. Hierdoor kunnen actoren meegroeien in de ontwikkeling.
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2.4.4 Functionele duiding systeem
2.4.4.1

Overzicht

Onderstaande figuur (Figuur 2-21) geeft een eerste inzicht in het systeem in zijn context. Verschillende actoren
in de verwerkingsketen moeten aansluiting zoeken op het centrale OVAM systeem. Dit kan via een koppeling
waarbij er geautomatiseerd berichtenverkeer uitgewisseld kan worden tussen hun eigen systeem en dat van
de OVAM (een API of webservice interface) of via een Web interface/toepassing waardoor gebruikers
interactie hebben met het systeem. Naast het OVAM centrale systeem zijn er centrale registraties beschikbaar
voor IHM, ondernemingen, gemeenten, etc. Actoren kunnen zelf hun systemen op deze registraties koppelen
om te garanderen dat zij met de juiste gegevens werken.
Figuur 2-21 Hoog niveau architectuur Centraal Systeem

Er zijn de volgende onderdelen binnen het systeem te onderscheiden:
Een laag waarin alle inhoudelijke definities (welke ketens, welke actoren, welke verwerkingsstappen,
opbouw van het rekenpunt, autorisaties, etc.) worden beheerd;
Een laag waarin de actieve uitwisseling van gegevens over de keten wordt afgehandeld;
Een laag waarin toepassingen voor de OVAM en voor de gebruikers worden aangeboden;
Een systeem- en administratieve laag voor beheeraspecten.
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2.4.4.2

Definitielaag

Naast de verwerking van de operationele data, dient het systeem over de kennis te beschikken waar welke
actor in de keten data over uitwisselt. Welk deel van de verwerkingsketen, welke verwerkingsstap, etc. Deze
kennis moet ingebracht en beheerd worden. Authenticaties/autorisaties voor het kunnen aanreiken van
gegevens voor/namens de actoren dienen beheerd en bekrachtigd de worden.
2.4.4.3

Uitwisselingslaag

Binnen deze laag wordt de uitwisseling geregeld. Data dient initieel aangeleverd te kunnen worden, vervolgens
vervangen, gecorrigeerd of aangevuld te kunnen worden. Hiervoor is goed versiebeheer en inzicht kunnen
bieden op dit proces essentieel. Van de gegevens dient altijd duidelijk te zijn waar ze vandaan komen
(traceerbaarheid), wie ze wanneer heeft aangeleverd of veranderd.
Deze uitwisselingslaag dient actief bij te dragen aan de validatie van de gegevens. Dit kunnen slimme
algoritmen (met bijv. AI technologie) zijn die afwijkingen constateren en rapporteren.
Anderzijds zijn er mogelijkheden om in het proces de wederzijdse bevestiging van de afgifte en aanvaarding
van de afvalstoffen (op transportniveau) te doen, zodat juistheid van materiaaltype beter geborgd kan
worden.
Het wordt cruciaal binnen de uitwisselingslaag om de actoren in de keten goed - uniek - te duiden. Hiertoe zijn
natuurlijk de beschikbare nummers voor ondernemer, IHM beschikbaar. Daar waar in de uitwisseling deze
nummers niet direct beschikbaar zijn, dient met naam en adresgegevens tot een goede en eenduidige match
te worden gekomen.
2.4.4.4

Toepassingslaag

De toepassingslaag is de interactielaag met de gebruikers (de OVAM, de actoren) en betreft onder andere
volgende functionaliteiten:
kunnen analyseren en controleren van de gegevens;
kunnen vergelijken van gegevens met eerdere jaren, maar ook met andere schakels in de keten;
kunnen bepalen van proefrapportages en proefrekenpunten, om de validiteit van deze getallen te kunnen
controleren;
toegang geven tot data aan andere actoren, of intrekking hiervan;
exporteren van data uit het systeem voor eigen gebruik/doeleinden;
het definitief maken van gegevens (statuswijziging);
gebruikers kunnen signaleren op gebeurtenissen waar zij in geïnteresseerd in zijn (bijv. beschikbaarheid
data van ketenpartners, definitief maken van data, melding specifieke problemen).
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2.4.4.5

Systeem- en administratieve laag

Binnen deze laag dienen volgende soorten functionaliteiten te worden aangeboden:
Systeembeheertaken: inzien systeemlogging, opkuisen van data, koppelingen naar centrale webservices
voor registratie van IHM, gemeenten, ondernemers, etc.;
Administratieve taken: beheren van identiteiten/autorisaties, beheren van definitiegegevens
(afvalstromen, stappen, rekenpunten).

2.5 OPSTELLEN RAPPORTAGEMETHODIEK
2.5.1 Inleiding
In voorgaande paragrafen zijn de noodzaak, eisen, informatiebehoefte gedefinieerd en is een informatiemodel
en toekomstvisie op de werkwijze en centrale systeem gedefinieerd. In deze paragraaf worden de contouren
van een methodiek van data-uitwisseling/rapportage gedefinieerd zoals wordt voorzien bij een centraal
digitaal registratie systeem en zoals getest zal worden in de case studie.

2.5.2 Uitgangspunten methodiek
De uitgangspunten voor de te hanteren methodiek zijn als volgt:
elke actor dient enkel die gegevens aan te leveren die gaan over een bepaalde rapportageperiode en dient
dit op detailniveau (weging/transport) of op een geaggregeerd maandniveau te doen;
de gegevens dienen enkel betrekking te hebben over een specifiek deel van de keten;
de gegevens dienen de ontvangen hoeveelheden en/of uitgaande hoeveelheden te kwantificeren;
de verwerkingswijze en materiaalsoorten dienen aangeduid te zijn en weergegeven te worden op EURAL
of OVAM codes;
de actoren van herkomst en bestemming worden uniek geïdentificeerd;
de plaats/gemeente van inzameling is gedefinieerd.

2.5.3 Datasjabloon
Toepassing van het datasjabloon bestaat uit het flexibel samenstellen van de vier gepresenteerde
bouwblokken (zie §2.3.3). Een illustratie hiervan wordt weergegeven in onderstaande figuur.
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Figuur 2-22 illustratie toepassing datasjabloon

De eisen aan uit te wisselen data qua inhoud, structuur en vorm zijn ondergebracht in deze vier blokken (zie
voor uitwerking de bijlage). Ze worden specifiek voor de verschillende ketens die in de case studie behandeld
worden uitgewerkt.
Deze bouwblokken kunnen, afhankelijk van de materialen/-afvalstroom, worden ingezet om op de juiste
plekken in de keten (daar waar hoeveelheden gemeten/gewogen worden en beschikbaar zijn) te rapporteren.
Daar waar er meer actoren in de keten actief zijn of daar waar meer verwerkingsstappen gehanteerd worden,
kunnen naar behoefte extra blokken in de uitwisseling worden toegepast. De toepassing van de blokken is
mede afhankelijk van de definitie van het rekenpunt en waar in de keten (bij welke verwerkingsstap) er
informatie benodigd is.
Het datasjabloon is representatief en toepasbaar voor de beoogde toekomstige situatie:
Het datasjabloon is om te zetten in een gebruikersinterface waarin data handmatig kan worden
ingevoerd/gecorrigeerd;
Het datasjabloon is om te zetten in een geschikt bestandsformaat (bijv. XML);
Het datasjabloon is om te zetten in een geschikte API/Webservice, waarmee systemen geautomatiseerd
berichten/gegevens kunnen uitwisselen.

2.5.4 Rekenpunten
De bepaling van rekenpunten is ingegeven aan de hand van definities, zoals besproken in paragraaf 2.2.1.
De relatie van het rekenpunt naar de verwerkingsketen moet gemaakt worden. Hiervoor zijn twee opties:
Definitie door de actoren zelf door aan te geven in de data uitwisseling wat tot het rekenpunt behoort en
wat niet;
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Algemene definities in het digitaal OVAM systeem die opgesteld en onderhouden dienen te worden;
Combinatie van beiden.
Op dit moment lijkt de laatste insteek het meest opportuun. Hierbij wordt er in het systeem kennis gestopt
hoe per afvalstroom (bijv. PMD, GFT, restafval) het rekenpunt gedefinieerd is. Dat wil zeggen welke
verwerkingsstappen zijn relevant, welke niet. Als de actoren in hun data uitwisseling ook zelf aangeven wat
volgens hen tot het rekenpunt behoort en wat niet, dan kunnen er validaties gemaakt worden en kan bijv. ook
op uitzonderingen worden gehandeld, waar een specifiek proces of keten toch afwijkt van de gangbare
definitie. Door kennis van het rekenpunt ook actief in de data-uitwisseling op te nemen, behoud je alle actoren
in de keten ook bewust van het doel.

2.6 CASE STUDIE
2.6.1 Inleiding
In samenspraak met de OVAM en de klankbordgroep worden in deze case studie een aantal representatieve
afvalstromen geselecteerd waarvoor de opgestelde methodiek wordt beproefd. Binnen deze afvalstromen
worden een aantal actoren gekozen die vrijwillig meewerken aan de case. Er wordt geopteerd om de
verschillende betrokken type organisaties die gegevens zullen moeten rapporteren door tenminste één actor
te vertegenwoordigen.
Met de geselecteerde actoren wordt voor het geselecteerde proces de methodiek beproefd. Hiervoor is een
bepaalde representatieve periode/termijn gekozen samen met de OVAM en de klankbordgroep.
De uitvoer en de ervaringen tijdens de data-inzameling en -verwerking worden gedocumenteerd zodat deze
daarna geëvalueerd en besproken kunnen worden met de OVAM en de klankbordgroep. Deze ervaringen
worden beschreven in dit hoofdstuk.
Specifieke aandachtspunten:
Kan met de data voldaan worden aan de informatiebehoefte van de OVAM?
Is duidelijk welke validatiestappen er in het proces worden gemaakt?
Zijn er mogelijke kwaliteitsissues in de data en hoe kunnen deze voorkomen of opgelost worden?
Is er data die geaggregeerd en/of afgeleid wordt aangeleverd? Is bekend en te verifiëren hoe deze
aggregatie of afleiding gedaan wordt?
Zijn eventuele uitzonderingssituaties (missende data) bekend en geeft de methode handvaten hoe te
handelen?

2.6.2 Werkwijze case studie per stroom
De volgende werkwijze is gehanteerd in de verwerking van data:

17.12.2020

pagina 45 of 79

1. Met de aangeleverde gegevens van de verschillende actoren voor de cases wordt gecontroleerd of
deze geschikt zijn om in te lezen in een relationele database. Indien dit niet het geval is, is de opmaak
van de gegevens aangepast, zodat de gegevens goed georganiseerd zijn om de rest van de case studie
uit te voeren.
De data wordt vervolgens ingelezen in tabellen in een simpele relationele database omgeving
(Microsoft Access).
Hierna is de data zowel visueel als met database queries geanalyseerd op evidente onvolledigheden.
Tevens zijn zaken als materiaalcodes geverifieerd. Deze onvolledigheden worden weergegeven in
tabellen en eventueel besproken. Hier kan in detail worden nagegaan welke gegevens per
aangeleverde databestand niet aanwezig waren in vergelijking met de tabellen in hoofdstuk 0.
2. De data is daarna gecontroleerd in relatie tot de data van de andere actoren per afvalstroom. Hierbij is
de data geaggregeerd naar tonnages op maandniveau. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van
tabellen met percentages. Er worden enkel percentages weergegeven omwille van de
vertrouwelijkheid van de data. Afwijkingen zijn besproken met actoren, beargumenteerd of in enkele
gevallen gecorrigeerd.
3. Aan de hand van deze tabellen wordt de input in de recyclagehandeling per stroom berekend en het
recyclagepercentage.
4. De data is vervolgens gecontroleerd ten opzichte van de vier elementen uit het datasjabloon (zie
hoofdstuk 2.5). Hierbij gaat het voornamelijk om de beschikbaarheid van de gegevens en wordt
nagegaan wat er in de case studie onvolledig is en waarom.

2.6.3 Afvalstromen en actoren
Voor de afvalstromen wordt in deze opdracht voornamelijk toegespitst op huishoudelijke afvalstromen. Indien
mogelijk wordt hier ook bedrijfsafval bij betrokken. Via de klankbordgroep worden de actoren per afvalstroom
besproken en vastgelegd.
In samenspraak met de OVAM en de klankbordgroep worden de drie onderstaande afvalstromen
geselecteerd:
2.6.3.1

PMD (met focus op ferrometalen)

PMD staat voor de afkorting plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. PMD wordt
voor huishoudelijk afval voornamelijk ingezameld door de steden en gemeenten en intercommunales aan de
hand van zakken. Na ophaling wordt het opgeslagen of rechtstreeks naar de eerste verwerkingsstap gebracht.
Daar zal het worden gesorteerd in verschillende fracties. In 2019 is de ophaling van PMD in sommige regio’s
reeds uitgebreid naar P+MD. Hier zitten tevens ook harde plastic verpakkingen zoals botervlootjes en
yoghurtpotjes en zachte plastics zoals plastic folies en zakjes in vermengd.
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Na sortering wordt de PMD onderverdeeld in volgende fracties:
Ferrometalen
Non-ferrometalen
Drankkartons
Residu
PET kleurloos
PET gekleurd
Folies
Harde plastics (HDPE)
In de case studie zal enkel de fractie “ferrometalen” verder worden opgevolgd tot het rekenpunt. De
ferrometalen wordt naar een recuperatie- en recyclagebedrijf voor metalen gebracht. Hier wordt deze stroom
gemalen en/of geperst als secundaire grondstoffen voor de metaalindustrie. In Vlaanderen worden deze
grondstoffen voornamelijk geëxporteerd naar het buitenland.
De geselecteerde actoren voor deze afvalstroom zijn (schematisch wordt dit weergegeven in Figuur 2-22):
2.6.3.1.1 ILvA
ILvA is de intercommunale van het Land van Aalst. Er maken 15 steden en gemeenten deel uit van de
intercommunale. De P+MD wordt tweewekelijks huis aan huis opgehaald in zakken. Eventueel kan de P+MD
ook naar recyclageparken worden gebracht. De opgehaalde P+MD wordt tussentijds opgeslagen bij ILvA zelf
en daarna naar de sorteerinstallatie van Vanheede gebracht.
2.6.3.1.2 Vanheede Environment Group
Vanheede is een privébedrijf voor afvalbeheer- en management voor zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. Ze
hebben ook een eigen inzameldienst. Tevens beschikken ze over een volautomatische sorteerinstallatie voor
P+MD. Deze wordt gesplitst in de fracties ferro, non-ferro, groene PET, blauwe PET, heldere PET, HDPE
(ondoorzichtige flacons etc.), drankkartonnen, folies en residu. De ferrometalen worden verder afgevoerd naar
Galloo. Vanheede zal de data aanleveren vanaf het binnenkomen van de P+MD via ILvA tot het afvoeren van
de ferro-metalen naar Galloo. Gezien Vanheede ook de inzameling van P+MD bij bedrijven doet, wordt de data
van bedrijven mee opgenomen in de case-studie.
2.6.3.1.3 Galloo
Galloo is een privébedrijf dat fabrieksschroot en oude metalen recycleert en recupereert. De metalen worden
door een shredder verkleind en samengeperst in balen. Deze balen wordt geëxporteerd naar het buitenland.
Galloo zal de data aanleveren voor de te verwerken ferro-metalen afkomstig van Vanheede.
2.6.3.1.4 Fost Plus
De data van PMD en P+MD moeten tevens jaarlijks worden doorgegeven aan Fost Plus. Bijgevolg wordt ook
Fost Plus opgenomen als actor in deze afvalstroom.
Fost Plus is een beheersorganisme dat instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve
inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. De actoren dienen hiervoor
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jaarlijks hun data door te geven aan Fost Plus aan de hand van Myfost. Via dit platform wordt deze data
aangeleverd aan de OVAM via de HAS-enquête (die wordt ingevuld door Myfost).
2.6.3.2

Restafval

Restafval is afval dat niet gescheiden wordt ingeleverd en wordt meestal (met eventuele tussentijdse opslag)
rechtstreeks naar een verbrandingsoven gebracht. Een uitzondering hiervan is de mechanisch biologische
scheiding (MBS) van het restafval bij IOK. Aan de hand van deze installatie kan het afval gedeeltelijk worden
gesorteerd waarbij de metalen en inerte materialen er worden uitgehaald. Het afval wordt verkleind waarna
er een metaalafscheiding gebeurt. Daarna ondergaat het afval een biologisch proces waarbij door aerobe
compostering en anaerobe vergisting er een droog residu overblijft. Na de droogfase worden de rest van de
recycleerbare materialen eruit gehaald en blijft er ‘solid recovered fuel (SRF)’ over. Dit wordt uiteindelijk
gebruikt als energie in een cementoven, afvalverbrandingsinstallatie, wervelbedoven of plasmavergassing.
De geselecteerde actoren voor de afvalstroom zijn (schematisch wordt dit weergegeven in Figuur 2-24):
2.6.3.2.1 IOK
IOK is de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen en heeft 29 aangesloten
gemeentebesturen. Het restafval wordt door IOK huis-aan-huis opgehaald en gebracht naar de site waar het
tussentijds kan worden opgeslagen. IOK beschikt over een eigen MBS installatie zoals hierboven vermeld waar
het restafval verder wordt gesorteerd. Het uiteindelijk residu (SRF) wordt onder meer getransporteerd naar
een afvalverbrandingsinstallatie. Een voorbeeld hiervan is Indaver. IOK zal data aanleveren vanaf de
inzamelronde tot en met het afvoeren van het SRF naar Indaver.
2.6.3.2.2 Indaver
Indaver is een privébedrijf dat industrieel en huishoudelijk afval beheert en verwerkt. Ze beschikken onder
meer over een verbrandingsinstallatie voor restafval. Hierin wordt het SRF gebruikt als brandstof en
uiteindelijk verbrand. De energie die vrijkomt bij verbranding wordt geleverd aan derden.
2.6.3.3

GFT

GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval van huishoudens. Dit afval wordt gecomposteerd of vergist. De
compostering kan op verschillende manieren gebeuren. Een deel van het GFT wordt vermoedelijk door de
bevolking zelf gecomposteerd tot compost. Het overige GFT wordt opgehaald aan de hand van GFT-bakken of
bioafbreekbare zakken of naar een recyclagepark gebracht. Dit GFT wordt uiteindelijk naar een
composteerinstallatie gebracht en verwerkt tot compost. Tijdens deze verwerking komen residu’s (o.a.
zeefoverloop) vrij die bestaan uit onder meer metalen, takken, boomstronken en ander niet composteerbaar
afval dat er wordt uitgehaald.
De geselecteerde actoren voor de afvalstroom zijn (schematisch wordt dit weergegeven in Figuur 2-23):
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2.6.3.3.1 Interrand
Interrand is een kleinere afvalintercommunale van 3 gemeenten die afval huis-aan-huis ophaalt en
recyclageparken uitbaat. Het GFT-afval dat wordt opgehaald via Interrand wordt afgevoerd naar Ecowerf.
2.6.3.3.2 Ecowerf
Ecowerf is een intercommunale van 27 steden en gemeenten in Oost-Brabant. Zij halen afval huis-aan-huis op,
beheren recyclageparken en beschikken over een eigen composteerinstallatie. Deze installatie verwerkt afval
van zowel de steden en gemeenten die onder de intercommunale vallen, als GFT van andere intercommunales
en bedrijfsafval. Naast GFT wordt er ook snoeihout, bermmaaisel en gras en bladeren gecomposteerd. De GFT
ondergaat een voor- en nabewerking naast het composteren in de composteerhal. Op voorhand worden er
reeds ijzer en takken uitgehaald aan de hand van een magneet en een zeef. De nabewerking bestaat uit het
verwijderen van ijzer, stenen en residu. Een deel van het te composteren afval dient meerdere keren
doorheen de installatie te circuleren. Het uiteindelijk gerecycleerd materiaal is zuivere compost die aan derden
wordt geleverd. Tevens komen er gassen vrij tijdens het proces.
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Figuur 2-23 schematische weergave dataverloop PMD-ferro
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Figuur 2-24 schematische weergave dataverloop GFT
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Figuur 2-25 schematische weergave dataverloop restafval
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2.6.4 Beschrijving aangereikte data en toepassing sjabloon
De nodige data voor de case wordt aan de actoren beschreven via de tabellen zoals opgenomen in §2.3.3. De
data wordt opgevraagd over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019. Deze data werd tevens reeds
grotendeels geaggregeerd aan de OVAM bezorgd via de bestaande enquête HAS. Aan de hand van de
gevraagde data kunnen de deelnemende actoren aangeven welke data ze eventueel niet ter beschikking
hebben via het eigen softwaresysteem en waarom niet. In onderstaande paragrafen wordt per afvalstroom
besproken welke data er werd verkregen. Tevens wordt de data ook verwerkt via het opgestelde sjabloon om
na te gaan of er voldaan kan worden aan de eisen, waar de gaten zich momenteel bevinden en of het
rekenpunt gemakkelijk bepaald kan worden. De data werd zowel aangeleverd in CSV en Excel bestanden.
Daarnaast werd de data ofwel geaggregeerd ofwel per transport aangeleverd.
2.6.4.1 PMD
In onderstaande tabel wordt weergegeven welke actor per type organisatie de data heeft aangeleverd.
Tabel 6 databronnen case studie PMD

ILvA heeft de data in en uit van hun PMD stroom naar Vanheede over het jaar 2019 aangeleverd per transport.
Dit werd aangeleverd in 2 aparte bestanden. Hieruit blijkt dat de IHM gegevens niet worden meegeleverd. Wel
kan het afval zowel op OVAM-nummer als R-code en Eural-code meegegeven worden. De R- en Eural-code
werden bij het UIT-register wel manueel toegevoegd aangezien dit niet standaard is opgenomen in hun
systeem.
De data van Vanheede is het IN-register van het PMD afval afkomstig van ILvA en werd geaggregeerd
aangeleverd. Het systeem van Vanheede is in staat om de data zo goed als volledig aan te leveren en ook om

www.ovam.be

die niet-geaggregeerd aan te leveren. De missende linken kunnen worden afgeleid uit wel aangeleverde data.
De geaggregeerde data van de privébedrijven die leveren bij Vanheede werden ook aangeleverd.
Van Galloo werd de geaggregeerde toevoer van ‘blikken’ aangeleverd via Vanheede verkregen. Dit is een
totaal van de ferro die uit de sorteerinstallatie van Vanheede komt en naar Galloo wordt afgevoerd. Dit totaal
kan niet worden onderverdeeld in wat er afkomstig is van de verschillende individuele actoren. Ook het
systeem van Galloo is in staat de gevraagde data zo goed als volledig aan te leveren. De UIT-data van Galloo
werd in deze studie niet aangeleverd.
Fost Plus geeft de data weer over de gehele keten ILvA-Vanheede-Galloo voor de ferro. De data wordt per
transport aangeleverd. De aangeleverde data is voor Fost Plus niet volledig en betreft slechts het eerste half
jaar.
Figuur 2-26 Overzicht flow PMD

De aangeleverde data werd gestructureerd e aan de hand van het opgestelde sjabloon (zie hieronder). In
bovenstaande figuur wordt het verloop schematisch weergegeven. De kleuren komen overeen met de
verwerkte data weergegeven in volgende tabel.
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Tabel 7 overzicht PMD 2019

De data wordt weergegeven in percentages uitgedrukt in relatie tot de inkomende data van ILvA (omwille van
vertrouwelijkheid van de data). De data van Fost Plus wordt uitgedrukt in relatie tot Galloo.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de data van Vanheede in mei en juni wel wat verschillen vertonen ten
opzichte van de inkomende data van ILvA. De verschillen zijn te verklaren door misclassificaties en zijn
éénmalig. De rest van de data is redelijk goed vergelijkbaar. De data van Galloo wordt hier niet weergegeven
omdat dit over het gehele klantenbestand van Vanheede gaat en niet enkel ILvA. Hierdoor kan de data van
Galloo niet worden gerelateerd aan de data van ILvA. Dit zou eventueel kunnen worden nagegaan aan de hand
van theoretische percentages.
Rekenpunt PMD: Gerecycleerde hoeveelheid = gesorteerd materiaal voordat het de smelterij ingaat.
Het rekenpunt voor de ferro materialen van PMD zou idealiter bepaald worden bij de input in de smelter. Dit
kan benaderd worden aan de hand van de uitgaande data van Galloo naar het buitenland waar het de
smelterij in gaat. Gezien dit zeer moeilijk te volgen is, is in dit rapport het rekenpunt bepaald op het gemalen
en geperste materiaal. Omdat de inkomende data van Galloo de totale ferro van Vanheede inhoudt, en de
uitgaande data van Vanheede niet werd meegegeven, is het rekenpunt van de ferro voor deze case studie
moeilijk te bepalen.
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Toepassing datasjabloon:
In deze keten van PMD-verwerking is een ideale gegevensuitwisseling afgebeeld in Figuur 2-27 (bovenaan).
Hier zie je achtereenvolgens de toepassing van de datasjablonen:
Gemeentelijke inzamelronde (ILvA);
Individueel transport (ILvA → Vanheede);
Interne verwerking Vanheede (verwerkingswijze voor: overslag, verwerkingswijze na: sortering);
Individueel transport (Vanheede → Galloo);
Interne werking Galloo (verwerkingswijze voor: overslag, verwerkingswijze na: persen/bundelen);
Individueel transport (Galloo → export bedrijven)
Het rekenpunt dient te worden bepaald aan de hand van de gemalen/geperste ferro die in het buitenland in
de smelterij zou gaan. Zoals hierboven beschreven werd dit voor deze case studie anders berekend.
Figuur 2-27 Illustratie toepassing datasjablonen PMD

In Figuur 2-27 (onderaan) zijn de sjablonen grijs gearceerd die niet of slechts deels beschikbaar / invulbaar
waren binnen de case studie:
Er zijn geaggregeerde IN gegevens per maand doorgegeven door Vanheede van ILvA en het totaal van
‘PMD bedrijven’. De UIT gegevens bestaan uit data per gesorteerde stroom per maand ook onderverdeeld
voor ILvA en de bedrijven. Aangezien er na de sortering niet meer getraceerd kan worden hoeveel ferro
per actor werd uitgesorteerd, wordt dit theoretisch bepaald. Er werden geen UIT gegevens naar Galloo
doorgegeven omdat dit totalen zijn die niet enkel afkomstog zijn van ILvA en de bedrijven;
De gegevens van Galloo zijn geaggregeerde inkomende gegevens van Vanheede. Dit is een totaal van alle
‘ferro’ die Vanheede aanlevert. Hier vallen dus alle intercommunales en bedrijven waarvoor Vanheede de
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sortering uitvoert onder. Dit is niet meer traceerbaar naar bijv. ILvA.
Er zijn geen gegevens aangeleverd van de uitgaande geperste en gemalen blikken van Galloo. Er wordt
meegegeven dat deze zeer sterk kunnen verschillen van de IN-data gezien de geperste ferro voornamelijk
wordt geëxporteerd naar het buitenland. Deze export hangt af van de vraag en de aankoopprijs. Bijgevolg kan
de ferro soms langere tijd blijven liggen in de opslagplaats van Galloo. Het is vermoedelijk ook niet gemakkelijk
om de stroom te blijven volgen nadat het wordt geëxporteerd. Geëxporteerd afval valt buiten de scope van
deze studie.
2.6.4.2

Restafval

Tabel 8 overzicht bronnen Restafval

Bovenstaande tabel laat zien dat IOK de data heeft aangeleverd per transport. Het datasysteem van IOK maakt
een uittreksel zonder OVAM nummer, vestigingsnummer van de producent en de vergunde verwerker,
ondernemingsnummer van de IHM. De vestigingsnummers en ondernemingsnummer zijn wel af te leiden uit
andere wel aanwezige informatie. Uit het IOK weegbestand kunnen de inkomende tonnages van het restafval
gehaald worden. Daarnaast heeft IOK een bestand aangeleverd waarin de UIT data van het product SRF naar
Indaver wordt weergegeven. Ook dit bestand is per transport.
Indaver leverde ook een databestand per transport aan. Ook hier wordt geen OVAM nummer in weergegeven.
Het verloop van de data doorheen de afvalverwerking wordt weergegeven in volgende figuur.
Figuur 2-28 Overzicht flow Restafval
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De gegevens werden verwerkt via het sjabloon (zie hieronder). Hieruit kon volgende tabel worden opgesteld.
De nummers in bovenstaand figuur komen overeen met de nummers weergegeven in de tabel.
Tabel 9 overzicht Restafval 2019

De percentages worden uitgedrukt in relatie tot het inkomende restafval van IOK. De eerste zes maanden
geeft dit foutieve percentages als gevolg van een fout in het softwaresysteem. Dit is bijgevolg vermoedelijk
een éénmalig probleem. Hierdoor kan deze data niet vergeleken worden met de inkomende data van Indaver.
Daarna komen de percentages van de uitgaande gegevens van IOK en de inkomende gegevens van Indaver
nagenoeg perfect overeen. De percentages van het SRF liggen veel lager ten opzichte van het restafval
aangezien dit een sortering en biologische behandeling ondergaat.
Rekenpunt Restafval:
Gerecycleerde hoeveelheid = uitgesorteerde metalen + uitgesorteerde inerte materialen
Aan de hand van de inkomende en uitgaande stromen bij IOK kan het rekenpunt wel worden bepaald door de
uitgesorteerde metalen en inerte materialen over het jaar 2019 te bekijken ten opzichte van de totale
hoeveelheid afval die werd binnen gebracht in de MBS. Voor de case studie gaan we er vanuit dat het
uitgesorteerd materiaal ook effectief gerecycleerd wordt. Voor de rapportering aan Europa moeten deze
stromen nog verder gevolgd worden tot aan de input in de recyclagehandeling.
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Op basis van de data van 2019 kan gesteld worden dat het percentage gerecycleerde metalen 2,3% is (t.o.v.
het totaal aangeleverd in de MBS) en het totale inerte materiaal 1,6%. De gerecycleerde hoeveelheid is ten
opzichte van de hoeveelheid aangeleverde afval aan de MBS dus zo’n 3,9%. Het betreft hier overigens huisvuil
en bedrijfsafval. De gerecycleerde hoeveelheden zijn niet te verdelen over deze 2 stromen. De verdeling kan
enkel op basis van de verhouding ingezamelde afval (55% huisvuil, 41% bedrijfsafval, 3% overig) gebeuren.
Toepassing datasjabloon:
In de keten van de verwerking van restafval is een ideale gegevensuitwisseling in het geval van MBS afgebeeld
in Figuur 2-29 (bovenaan). De toepassing van de datasjablonen bestaat hier uit:
Gemeentelijke inzamelronde (IOK);
Interne verwerking (IOK) voor uitgesorteerde metalen, uitgesorteerde inerte materialen en niet
recycleerbaar (verwerkingswijze voor: overslag, verwerkingswijze na: sortering);
Individueel transport van SRF (IOK → Indaver);
Interne verwerking (Indaver: verwerkingswijze voor: sortering, verwerkingswijze na: verbranding).
Figuur 2-29 Illustratie toepassing datasjablonen restafval
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In Figuur 2-29 (onderaan) wordt de gegevensuitwisseling van de case studie weergegeven. Hier werd de
nodige data voor de case studie ontvangen.
Het rekenpunt voor dit voorbeeld wordt zoals hierboven beschreven bepaald, omdat dit nog door een MBS
gesorteerd wordt. Dit is niet standaard voor al het restafval van Vlaanderen.
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2.6.4.3

GFT

Tabel 10 bronnen GFT

Ook voor de GFT-stroom werd alle data aangeleverd per transport. De aangeleverde gegevens van Interrand
zijn gebaseerd op data die via de weegbonnen verkregen is. Deze gegevens werden vermoedelijk
overgenomen in een Excelfile. Er worden bijgevolg geen OVAM nummer en IHM weergegeven. Ook zijn niet
alle identiteiten, ondernemings- of vestigingsnummers aangeleverd. Wel kan de data onderverdeeld worden
per gemeente waardoor een deel van deze missende gegevens zouden kunnen worden afgeleid. De gegevens
verkregen via Ecowerf (afvalstoffenregister) zijn zeer volledig en werden aangeleverd op transportniveau. Ook
heeft Ecowerf een jaaroverzicht doorgegeven waarbij de gegevens op weekniveau worden weergegeven.
Hieronder wordt in onderstaande figuur de datastroom schematisch weergegeven.
Figuur 2-30 Overzicht flow GFT

Aan de hand van het schema wordt de verwerkte data in onderstaande tabel weergegeven. De nummers in
het schema komen overeen met de nummers in onderstaande tabel.
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Tabel 11 overzicht GFT 2019

De data in het groene deel van de tabel wordt gehaald uit het afvalstoffenregister van Ecowerf en de data in
het blauwe deel van de tabel uit het jaaroverzicht. De cijfers op transportniveau en de weekcijfers zijn zeer
vergelijkbaar (vergelijking kolom 2 en 3). De afwijking die geconstateerd is (juni), is achteraf door Ecowerf
herleid tot een bepaalde verwisseling in de data. Na correctie vervalt deze afwijking. Hier wordt de totale input
in de composteerhal als referentie genomen en worden de percentages in de tabel in relatie hiermee
berekend. De totale input bevat niet enkel GFT maar alle stromen die afgevoerd worden naar de
composteerinstallatie. Dit omvat zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. De traceerbaarheid van de verschillende
stromen die in de composteerhal gaan, is enkel te volgen aan de hand van percentages. Bijgevolg werd het
aandeel recyclage hier bepaald op de totale input en niet apart voor GFT.
Rekenpunt:
Voor bioafval is er geen rekenpunt maar wordt er een alternatief opgenomen onder artikel 4 van het
Uitvoeringsbesluit. Hierdoor kan het punt van recyclage bepaald worden aan de hand van:
Gerecycleerde hoeveelheid = GFT dat de composteerder ingaat - zeefoverloop
De composteerinstallatie heeft verschillende in- en outputs waaronder een voorbewerking, een nabewerking
en een stroom die circuleert en telkens wordt terug gestuurd in de compostering. De voor- en nabewerking
vallen onder deze zeefoverloop en worden in de tabel weergegeven als “reststroom”. Deze stromen worden
verder afgevoerd naar andere verwerkers en zijn niet meer verder te composteren. Dit komt op 5% van de
totale input. Het aandeel recyclage is hier bijgevolg 95%.
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Toepassing datasjabloon:
In de keten van de verwerking van restafval is een ideale gegevensuitwisseling afgebeeld in Onderaan in Fout!
Ongeldige bladwijzerverwijzing. wordt de situatie voor de case studie weergegeven. Ook hieruit blijkt dat alle
nodige gegevens werden aangeleverd.
Bij het voorbeeld van PMD wordt er een IN en UIT stroom door ILvA gegeven waardoor ILvA zowel onder het
blok ‘gemeentelijke inzameling’ als ‘individueel transport’ valt. In deze situatie wordt voor Interrand enkel het
blok ‘gemeentelijke inzameling’ weergegeven omdat hier het afval rechtstreeks naar Ecowerf (de verwerker)
wordt afgevoerd.
Het rekenpunt wordt zoals hierboven weergegeven bepaald aan de hand van de reststromen (zeefoverloop
voor en na de compostering) en het totale ingevoerde te composteren afvalmateriaal.
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Figuur 2-31 (bovenaan). De toepassing van de datasjablonen bestaat hier uit:

Gemeentelijke inzamelronde (Interrand);
Gemeentelijke inzamelronde (Ecowerf);
Private inzamelronde (Ecowerf);
Interne verwerking (Ecowerf) voor zeefoverloop voor de composteerder, zeefoverloop na de
composteerder en hercompostering (verwerkingswijze voor: overslag, verwerkingswijze na:
compostering/sortering);
Interne verwerking of individueel transport (Ecowerf) voor het afvoeren van compost → bedrijven (of
eigen gebruik).
Onderaan in Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing. wordt de situatie voor de case studie weergegeven. Ook
hieruit blijkt dat alle nodige gegevens werden aangeleverd.
Bij het voorbeeld van PMD wordt er een IN en UIT stroom door ILvA gegeven waardoor ILvA zowel onder het
blok ‘gemeentelijke inzameling’ als ‘individueel transport’ valt. In deze situatie wordt voor Interrand enkel het
blok ‘gemeentelijke inzameling’ weergegeven omdat hier het afval rechtstreeks naar Ecowerf (de verwerker)
wordt afgevoerd.
Het rekenpunt wordt zoals hierboven weergegeven bepaald aan de hand van de reststromen (zeefoverloop
voor en na de compostering) en het totale ingevoerde te composteren afvalmateriaal.
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Figuur 2-31 Illustratie toepassing datasjabloon GFT
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2.6.5 Besluit
2.6.5.1

Aanvoer gegevens en verwerking

De meeste gegevens kunnen aangeleverd worden op transportniveau. De gegevens kunnen grotendeels zo
goed als volledig worden aangeleverd doch dienen hier bij een niet te overkomen deel van de actoren data
handmatig toegevoegd te worden. Dit zal momenteel nog voor een groot aantal aanpassingen zorgen indien
moet worden overgestapt naar het toekomstig digitaal registratiesysteem. De missende gegevens kunnen
vermoedelijk wel een deel worden afgeleid aan de hand van data die wel reeds wordt aangeleverd.
Bijvoorbeeld kan een ondernemings- of vestigingsnummer worden afgeleid uit de naam of identiteit van de
actor. Enkel is het wel opvallend dat de IHM vaak niet aanwezig is in de aangeleverde gegevens. Dit kan
gedeeltelijk verklaard worden doordat de actor die de gegevens aanlevert zelf de IHM is.
Er kan ook besloten worden dat de onderkende datasjablonen gebruikt kunnen worden om de data doorheen
de afvalstromen op te volgen en zo een wederzijdse bevestiging te hebben voor in- en uitgaande data bij de
verschillende actoren. Deze kan soms verschillen zowel bij de individuele actoren als tussen de transporten.
Meestal zijn deze verschillen te verklaren doordat het afval tussentijds wordt opgeslagen en de uitgaande
transporten gebeuren door een andere vrachtwagen, er verschuivingen zijn doorheen de tijd, er eventueel
correcties worden uitgevoerd tijdens de facturatie en dit niet altijd gebeurt in de transportdata (facturatie- en
transportdatabestand zijn niet dezelfde).
De exacte semantiek van de datasjablonen dient nog gedetailleerder uitgewerkt te worden. In het sjabloon
“gemeentelijke inzamelronde” en “private inzamelronde” wordt een vervoerder en verwerker opgegeven.
In de toepassing is het dan niet duidelijk of het afval dan in deze stap al direct via de vervoerder bij de
verwerker is, of bijv. nog in een opslag wordt gehouden om daarna pas per individueel transport te worden
verplaatst naar de verwerker.
Deze situatie zien we bijv. bij GFT, waar Interrand een gemeentelijke inzamelronde uitvoert en dit rechtstreeks
afvoert naar Ecowerf. Dit onderscheid moet te maken zijn en moet eenduidig toe te passen zijn. De huidige
datasjablonen geven hier nog geen mogelijkheid tot verduidelijking aan. Een oplossingsrichting kan zijn om
twee maal een sjabloon in te vullen: eerst de gemeentelijke inzamelronde met als verwerker de tijdelijke
opslag en aanvullend een sjabloon voor het individuele transport van de opslagplaats naar de eigenlijke
verwerker.
Verder geldt dat de initieel voorgestelde Euralcode niet geschikt is voor categorisering van alle
materiaalstromen. Deze euralcode is namelijk voor afvalstromen. Secundaire grondstoffen, zoals bijv.
compost, zijn niet beschikbaar in deze codering. Hiervoor lijkt toepassing van de materiaalcodelijst (zoals door
ministerieel besluit is vastgelegd) voor grondstoffen een geschikte oplossing. Een aanvullend onderzoek en
voorstel hoe Eural- en Materiaalcode in samenhang gehanteerd moet worden binnen de datasjablonen wordt
noodzakelijk geacht.
De datasjablonen, zoals deze in de studie ontwikkeld, zijn qua opzet nu in het bijzonder geschikt om
geaggregeerde totalen (per maand, kwartaal of jaar) te rapporteren. Voor data op transportniveau (waar de
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OVAM in de toekomst graag mee werkt), dient het datasjabloon nog verder uitgewerkt te worden. Hierbij
moet er ook gekeken worden om een formaat geschikt voor “bulk” data op te stellen, zodat een grotere
dataset met transporten efficiënt verzonden kan worden en niet elk transport afzonderlijk (middels een
relatief omvangrijk bericht) moet worden aangeleverd.
Naamgeving en coderingen zijn niet sluitend/eenduidig in de aangeleverde gegevens van de actoren toegepast
in relatie tot bijv. het centrale OVAM IHM register. Er wordt zodoende aanbevolen om zoveel mogelijk met
nummers (bijv. vestigingsnummers) te werken. Enkele voorbeelden van probleemgevallen:
Gemeentenamen (LEUVEN-GEM versus Stad Leuven (IHM register);
Ondernemingsnummer (in IHM met “BE-“ voorloop, in data vaak zonder);
IHM naam (Eco Werf in IHM register, Ecowerf hanteert zelf Ecowerf).
2.6.5.2 Rekenpunt bepalen
Het rekenpunt kon niet voor alle drie de stromen worden bepaald. Dit komt voornamelijk doordat het hier om
een case studie gaat en maar een klein deel van de data werd opgevraagd bij de actoren. Verder in de
afvalketen worden verschillende stromen samengevoegd in verschillende verwerkingsstappen waardoor de
traceerbaarheid vaak niet meer mogelijk is. Bijgevolg kan er niet worden terug gerekend naar de initieel
ingevoerde data. Indien alle data zou worden opgevraagd, worden er momenteel geen problemen gezien om
het rekenpunt op stedelijk afval niveau wel te kunnen berekenen.
2.6.5.3 Gekozen afvalstromen
Tijdens het uitvoeren van de case studie werden zowel grote als kleinere intercommunales en privébedrijven
gevraagd. Daarnaast zijn de drie afvalstromen die werden gekozen redelijk grote afvalstromen. Nog steeds kan
er (mede uit de haalbaarheidsstudie) besloten worden dat dit niet volledig representatief is voor de volledige
afvalketen. Interrand was reeds een voorbeeld waarbij enkel data kan worden aangeleverd die verkregen
wordt via de administratie van weegbonnen. Ook bleek uit de case studie dat de gekozen afvalstromen
grotendeels gemakkelijker zijn weer te geven. Bijvoorbeeld de PMD-stroom waarvoor de gevraagde data
sneller beschikbaar is omdat de data ook standaard moet worden bijgehouden voor Fost Plus. Daarnaast is de
GFT stroom een voorbeeld waarbij de gegevens voor een groot deel van één actor komen. Toch kon er aan de
hand van de case studie reeds een goed beeld worden gevormd in verband met de data-inzameling en verwerking en waar zich nog grote problemen zouden kunnen bevinden.
2.6.5.4 Toekomstig digitaal systeem
De wijze van bepaling van het rekenpunt dient nog nader uitgewerkt en gevalideerd te worden. De manier
waarop het rekenpunt gedefinieerd en bepaald wordt is hierbij sterk bepalend voor het succes van het
systeem. Zoals in de visie (zie 2.5.4) reeds is aangegeven zijn er diverse mogelijkheden. Deze dienen nog nader
verkend en gevalideerd te worden.
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3 BESLUIT
3.1 ALGEMEEN
Niet elke actor kon even gemakkelijk voldoen aan de datavraag. Sommige actoren dienden handmatig
gegevens toe te voegen of konden sommige gegevens niet mee aanleveren. Het toevoegen van deze
gegevens in hun eigen systeem zou veel inspanning vragen. Doch brengt een gedigitaliseerd proces
verschillende voordelen met zich mee. Het handmatig ingeven van gegevens vervalt, de jaarlijkse
aanpassingen die moeten worden uitgevoerd verminderen of verdwijnen, het raadplegen van gegevens
kan sneller gebeuren, het zorgt op termijn voor een tijdswinst;
De IHM wordt vaak niet weergegeven in de aangeleverde gegevens. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard
doordat de actoren zelf de IHM zijn en dit bijgevolg niet extra ingeven in hun systeem;
Vaak kunnen andere missende gegevens wel worden afgeleid van reeds aanwezige data (bijvoorbeeld de
ondernemings- of vestigingsnummers kunnen worden afgeleid uit de naam van de verwerker, gemeente,
IHM, etc.);
Nog steeds zullen verschillende actoren hun systeem moeten uitbreiden om te voldoen aan de datavraag
van het toekomstig digitaal registratiesysteem. Dit kan niet worden vermeden. Als de herwerking van hun
huidig systeem kan worden uitgevoerd in combinatie met een digitalisering van het dataverwerkingsproces, zou hier wel een meerwaarde- en efficiëntieverbetering te behalen moeten zijn. Dit
aangezien de wijzigingen dan structureel verankerd zijn en niet elk jaar opnieuw moeten gebeuren;
De duidelijke verschillen in de inkomende en uitgaande gegevens kunnen voornamelijk verklaard worden
door transporten die worden gecombineerd/vertraagd, verschuivingen doorheen de tijd, correcties die
worden uitgevoerd tijdens facturatie, materiaal dat in de tijd droogt en voorradenvorming in de keten;
Er moet duidelijk worden gedefinieerd door de OVAM hoe het rekenpunt bepaald kan worden zodat de
actoren dit kunnen toepassen op hun productschema;
Veel actoren maken een onderscheid tussen een systeem voor de weeggegevens (transporten) en voor de
facturatie. Fouten worden vaak in het facturatieproces gevonden en in dit systeem gecorrigeerd. Hierdoor
komen correcties niet altijd terug in het systeem voor de weeggegevens. Dit is een belangrijk
aandachtspunt, waar in de data uitwisseling met actoren rekening gehouden moet worden.

3.2 TERUGKOPPELING EISEN AAN DE METHODIEK
In Hoofdstuk 2 worden de verschillende vereisten beschreven. Aan de hand van het opgestelde sjabloon en de
uitgevoerde case studie, kan besloten worden dat:

3.2.1 Rapportering Europese recyclage doelstellingen volgens de kaderrichtlijn afvalstoffen
Kunnen voldoen aan de rapportering in het kader van de Europese recyclage doelstellingen volgens de
kaderrichtlijn afvalstoffen:
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De gevraagde hoeveelheden (stedelijk afval, gerecycleerd afval, geïmporteerd afval en geëxporteerd afval)
in ton kunnen worden gerapporteerd. In deze studie werd dit voornamelijk getest met huishoudelijk afval.
Het gebruik van bedrijfsafval zou in verdere studies eventueel wat gedetailleerder in kaart kunnen worden
gebracht. Op deze manier kan nog beter worden nagegaan of het stedelijk afval zo volledig mogelijk kan
worden opgenomen;
De rekenpunten, mits een aantal nodige toevoegingen van gegevens, kunnen bepaald worden;
Indien alle data zou worden toegevoegd zouden ook de recyclagedoelstellingen uit de kaderrichtlijn
berekend kunnen worden aan de hand van het sjabloon. Dit zou tevens mogelijk moeten kunnen zijn in
het toekomstig digitaal systeem;
Het toevoegen van een average loss rate werd niet opgenomen in deze studie en dient nog opgenomen te
worden in verdere studies. Er kan reeds besloten worden dat bovenstaande eisen in een toekomstig
digitaal systeem grotendeels mogelijk zouden moeten zijn.

3.2.2 Rapportering in het kader van de Europese statistiekverordening
Kunnen voldoen aan de rapportering in het kader van de Europese statistiekverordening:
De gegevens werden steeds aangeleverd inclusief de Euralcode, al diende deze soms wel handmatig te
worden toegevoegd. Bijgevolg zouden de gevraagde afvalcategorieën voor de EUROSTAT ook moeten
kunnen worden ingevuld;
De gegevens voor de NACE categorie ‘huishoudelijk afval’ zouden ook <moeten kunnen worden ingevuld
indien alle afvalstromen zouden worden opgenomen in het toekomstig systeem;
De verwerkingswijze per afvalcategorie weergeven zal mogelijk zijn aangezien de verwerkingswijze tijdens
de case studie ook zonder problemen werd doorgegeven door de actoren;
De data die werd aangeleverd in de case studie was voornamelijk huishoudelijk afval. Deze data werd
reeds gerapporteerd aan de OVAM via de HAS-enquête. Het sjabloon zou vermoedelijk een gelijkaardige
werking hebben voor bedrijfsafval.
Bijgevolg kan er besloten worden dat de afvalstoffen die nu reeds gerapporteerd worden via het IMJV en de
HAS-enquête zonder problemen zouden kunnen worden toegevoegd obv het nieuwe systeem.

3.2.3 Vlaamse Openbare Statistieken met betrekking tot huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen
Kunnen voldoen aan de opmaak van Vlaamse Openbare Statistieken met betrekking tot huishoudelijke en
bedrijfsafvalstoffen:
De verkregen gegevens konden goed worden ingevoerd in het opgestelde sjabloon. Deze gegevens zijn maar
een klein deel van de gehele afvalstoffenketen voor huishoudelijk en bedrijfsafval. Bijgevolg kan aan de hand
van de uitgevoerde case studie de volledige VOS niet worden opgesteld. Een uitbreiding naar alle afvalstromen
(zowel huishoudelijk als bedrijfsafval) zou dit wel compleet maken. Dit zou geen problemen mogen geven in
het toekomstig digitaal registratiesysteem.
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3.2.4 Doelstellingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
Kunnen voldoen aan de berekening van de doelstellingen van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval
De 3 onderstaande eisen worden niet gesteld voor gelijkaardig bedrijfsafval:
De doelstellingen per gemeente voor het huishoudelijk en vergelijkbaar restafval (Belfius-doelstellingen);
De algemene inzameldoelstelling voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval;
Inzameling en de inzamelkanalen van diverse afvalstromen van het huishoudelijk en vergelijkbaar afval in
kaart brengen.
De 15% reductiedoelstelling voor bedrijfsrestafval is wel een eis die wordt opgelegd aan het gelijkaardig
bedrijfsafval. Bijgevolg dienen ook hiervoor de gegevens van gelijkaardig bedrijfsafval ingegeven te worden in
het toekomstig systeem.
Indien het toekomstig systeem zou worden ingevuld door alle intercommunales, gemeenten en steden,
worden er weinig problemen vastgesteld om te kunnen voldoen aan deze doelstellingen. Dit zouden
berekeningen moeten zijn die implementeerbaar zijn in het toekomstige systeem zonder al te veel obstakels.

3.3 AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN
3.3.1 Algemeen
Uit de studie blijkt dat er verschillende aanbevelingen en opmerkingen gevormd kunnen worden die zullen
helpen met de verdere opzet van het digitaal registratiesysteem. Hieronder een aantal algemene opmerkingen
met betrekking tot deze studie:
Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat de frequentie van de aanvoer van de data maandelijks zou moeten
lukken. Indien de data frequenter nodig zou zijn, zou de OVAM moeten aantonen dat ook zij hier
frequenter dan maandelijks bewerkingen op uitoefenen. Bij het invullen van het toekomstig
registratiesysteem zal maandelijks rapporteren voorlopig voldoende zijn. Dit mag zowel geaggregeerde
data als data per transport zijn.
In de eisen van de methodiek werd opgesomd hoe elk rekenpunt bereikt kan worden. Gezien uit de case
studie blijkt dat de verwerkingsprocessen van de afvalstromen zeer uiteenlopend kunnen zijn, en de
actoren vermoedelijk aan de hand van een zogenaamd “vlaggetje” (of ja/nee veld) zullen moeten
aanduiden welke data gebruikt kan worden om het rekenpunt te kunnen bepalen, dient er door de OVAM
in de handleiding van het digitaal systeem duidelijk te worden opgenomen hoe elk rekenpunt bepaald kan
worden en welke in- en outputgegevens hiervoor nodig zijn.
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Tevens dient in de handleiding duidelijk een definitie van stedelijk afval te worden gedefinieerd zodat hier
geen verwarring over kan ontstaan.
Zowel uit de haalbaarheidsstudie als deze opdracht blijkt duidelijk dat het toekomstig digitaal
registratiesysteem zoveel mogelijk reeds bestaande systemen dient te vervangen. Dit zal ook als
aanmoediging dienen voor de actoren om mee te werken aan de aanpassingen van de eigen systemen om
het digitaal systeem inpasbaar te maken. De data die momenteel wordt ingezameld door de
beheersorganismen Fost Plus en Valipac wordt niet rechtstreeks ook ingezameld door de OVAM. Fost Plus
voert momenteel deze data in de HAS enquête in. De data van Valipac wordt momenteel enkel op
geaggregeerd niveau met de OVAM gedeeld. In de toekomst wil de OVAM naar een unieke
gegevensinzameling. Hierdoor zal de data-inzameling die nu door Fost Plus en Valipac gebeurt mogelijks
verschuiven naar de OVAM. Dit zal gebeuren in overleg met Fost Plus en Valipac en dient nog verder te
worden uitgezocht in volgende fasen.

3.3.2 Rekenpunt
Tijdens de case studie werd duidelijk waar er zich nog hiaten bevinden in de datastroom om tot een rekenpunt
te komen. Niet elk rekenpunt kon worden bepaald. Volgende aanbevelingen/opmerkingen brengen hier wat
duidelijkheid in:
Het rekenpunt per actor (gemeente, bedrijf,…) kan niet exact worden bepaald ten gevolge van het
samenvoegen van verschillende stromen verder in de verwerking. Bijgevolg is de traceerbaarheid tot op
het niveau van de individuele actoren moeilijk. Indien dit toch gewenst zou zijn, zou dit eventueel aan de
hand van procentuele aannames kunnen worden teruggerekend. Op Vlaams niveau is het rekenpunt
bepalen enkel nodig voor de jaarlijkse recyclagepercentages van het totaal stedelijk afval. Doch dient er
aan de hand van de definitie van stedelijk afval duidelijk achterhaald te worden of het om privé of publiek
ingezameld afval gaat. Hierdoor zou het nog steeds wel moeten kunnen worden teruggerekend naar
huishoudelijk vs. bedrijfsafval. Ook willen de steden en gemeenten weten hoeveel zij recycleren. Ook dit
zou aan de hand van procentuele aannames kunnen worden terug gerekend.
Tijdens het uitvoeren van de case studie werd aan de deelnemende actoren niet hun volledige data output
gevraagd maar enkel de data van de actoren per afvalstroom. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld aan
Vanheede enkel de data werd gevraagd afkomstig van ILvA en van de bedrijven (geaggregeerd). Bijgevolg
is niet alle data van Vanheede gekend, want Vanheede ontvangt ook inkomende stromen van andere
intercommunales. Verder in de keten, wordt duidelijk dat door het samenvoegen van de stromen deze
data noodzakelijk is voor het berekenen van het rekenpunt, omdat de data van Galloo afkomstig van
Vanheede een totaal is. Er kan besloten worden dat wel degelijk alle data noodzakelijk is om tot een juist
rekenpunt te kunnen komen.
De materialen/afvalstoffen die geëxporteerd worden naar het buitenland, zaten niet mee opgenomen in
deze opdracht. Toch blijkt dat het zeer moeilijk is om deze data te kunnen recupereren en te kunnen
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opvolgen. Bijgevolg zou het rekenpunt wat vroeger dan bepaald in de definitie kunnen worden
vastgesteld. Voor de ferro afkomstig van de PMD-stroom, zou dit bepaald worden op de uitgaande
stromen van Galloo. Doch blijkt uit dit voorbeeld dat deze uitgaande stromen fluctuerend langtijdig
kunnen blijven liggen afhankelijk van de metaalmarkt. Bijgevolg zou hier geen data zijn van het rekenpunt.
Een oplossing zou hier kunnen zijn dat het meetpunt eventueel berekend kan worden aan de hand van de
ingaande data bij Galloo gezien zij enkel vermalen en/of persen. Gegevens over de residu’s die vrijkomen
tussen het meetpunt en het rekenpunt zijn dan wel nog nodig.
Het rekenpunt is niet altijd even gemakkelijk te bepalen voor elke afvalstroom. Het punt waarop het
rekenpunt zich bevindt is niet altijd volledig vast te stellen met cijfermateriaal. Dit punt kan zich bevinden
gedurende het verwerkingsproces maar het kan zijn dat dit niet steeds gewogen wordt op het exacte punt
van de definitie. Tevens bevindt dit punt zich vaak in de verwerking bij privé-bedrijven en is hier nog
weinig ervaring mee. Er dienen eventueel meetpunten (alternatieve rekenpunten) te worden gedefinieerd
die wel kunnen worden vastgelegd met cijfermateriaal. De residu’s die tussen het meetpunt en het
rekenpunt nog vrijkomen moeten dan ook gerapporteerd worden. Ook dit is een opmerking die moet
worden meegenomen naar de verdere opstelling van het toekomstig systeem.
Voorraden die worden opgeslagen wachtend op export etc. zouden ook een vertekend beeld kunnen
geven op de datastroom in functie van de tijd. Hier dient ook rekening mee te worden gehouden bij het
opstellen van een toekomstig systeem.
Een aanbeveling is dan ook om eventueel de oefening van de case studie te doen voor 1 afvalstroom
doorheen heel Vlaanderen. Zo kan alles in kaart worden gebracht om tot dat rekenpunt te komen.
Hierdoor zouden nog meer kleinere actoren worden meegenomen die nog een zeer primitief systeem
hebben (bijvoorbeeld kleine overslagstations die enkel met PDF-bestanden werken) om hun data bij te
houden. Dit kan zorgen voor een nog groter totaalbeeld van de niet gedigitaliseerde actoren en welke
moeilijkheden dit met zich meebrengt. Hierbij zou dan ook de average loss rate kunnen worden ingevoerd
en kan worden nagegaan of er eventuele menging met procesgebonden bedrijfsafval plaatsvindt.

3.3.3 Datasysteem
Het datasjabloon heeft zich als structuur goed bewezen. Niet alle gegevens waren bij de actoren direct voor
handen, maar dit betrof meestal gegevens die op basis van andere gegevens wel af te leiden zijn. In uitvoer
van het datasjabloon zijn dus niet alle data verplicht, maar kan met een naam ook de juiste ondernemer of
IHM gevonden worden. Uitdaging hierbij is wel dat de schrijfwijze van bedrijfsnamen en
ondernemingsnummer niet altijd overeenkomt met wat er bijvoorbeeld centraal bij de OVAM geregistreerd is
in het IHM register. Actoren zullen òf over moet gaan naar het toepassen van nummers, òf de data met
naamsaanduidingen in hun systemen verbeteren en in de toekomst bijvoorbeeld hun systemen actief te
koppelen met centrale registers.
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In de datasjablonen zit specifieke kennis over processtappen gecombineerd aan de rol van bepaalde actoren in
deze keten. Dit heeft in de case studie goed gewerkt. Voor de uitbreiding naar de hele verwerkingsketen en
alle actoren, moet nog een efficiënte werkwijze gezocht worden hoe dit toegepast moet worden. Dit houdt
verband met hoe de definitielaag (zie Visie paragraaf 2.4) ingevuld gaat worden en hoe flexibel rekenpunten
gedefinieerd worden. Het distilleren van bouwblokken en hier flexibel datasjablonen mee samenstellen lijkt
een opportune oplossingsrichting. In de toepassing van de datasjablonen moet nog aanvullend worden
onderzocht en bepaald hoe de verwerkingswijzen (voor- en na) geschikt ingevuld worden. Als een
materiaalstroom zich afsplitst (bijv. een zeefoverloop), wordt dan de verwerkingswijze van de hoofdstroom
gevolgd of de verwerkingswijze van de afgesplitste materialen.
Verder dient de uitleg van toepassing van sjablonen duidelijk te zijn en de toepassing zelf voldoende flexibel.
Soms regelen producenten bijvoorbeeld zelf het vervoer om het materiaal naar de verwerker te rijden, zonder
dat er een IHM betrokken is.
De datasjablonen moeten voor toepassing van transportgegevens wel aangepast en uitgebreid worden, zodat
geschikte transportgegevens ook meekomen en er een dataformaat wordt gedefinieerd dat efficiënt is in het
uitwisselen van een grote hoeveelheid gegevens.
In de case studie is veel data op niveau van transport/weging aangereikt. De OVAM zal in het digitaal
registratiesysteem beginnen met de data maandelijks op te vragen. Er kunnen dan geaggregeerde
maandgegevens opgeladen worden in het systeem of meer gedetailleerde gegevens (per dag, per transport,
…) voor de hele maand. De OVAM heeft een voorkeur voor de detailgegevens op transportniveau en zal dit
graag op termijn ook op dit niveau in het centrale systeem willen hebben. Om draagvlak hiervoor te hebben
dient hier voldoende (inhoudelijke) onderbouwing voor te zijn en dienen specifieke toepassingen
(benchmarking) op deze data vanuit het centrale systeem mogelijk gemaakt te worden voor de actoren, zodat
de toegevoegde waarde (en de noodzaak tot detaillevering) evident is. Een toevoeging voor dit draagvlak is dat
het nodig zal zijn om afvalstoffen te traceren en input te geven aan toezichthouders om in te grijpen als de
tracering aangeeft dat er iets fout loopt.
Zowel vanuit de haalbaarheidsstudie als tijdens de case studie werd benadrukt dat het invoeren van een
digitaal registratiesysteem wel wat aanpassingen zal vragen aan de huidige systemen van de actoren. Het zal
zowel kosten als inspanningen met zich meebrengen. Dit benadrukt nog eens dat het de voorkeur zou hebben
als het digitaal registratiesysteem tevens een toegevoegde waarde zal hebben voor de actoren die het zullen
gebruiken. Zo zouden ze in de vorm van cijfers en statistieken informatie kunnen halen uit het systeem.
Het systeem zal gebruikt worden door zowel gemeentelijke als privé bedrijven en beheersorganismen. Er
dienen dus duidelijk afspraken te worden gemaakt in verband met privacy.
Uit de case studie blijkt dat er verschillen geregistreerd worden in de massabalans tussen bijvoorbeeld de inen uitgaande gewichten nadat het afval werd opgehaald en eventueel tussentijds werd opgeslagen door
dezelfde actor. Deze verschillen zijn onder meer te wijten aan transporten die worden gecombineerd na
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opslag en vertragingen over tijd. Gegevens afkomstig van recyclageparken kunnen ook zorgen voor verschillen
omdat deze stromen niet altijd maandelijks worden afgevoerd naar de volgende verwerkingsstap of duurt het
soms lang eer de gewichten worden doorgegeven aan de steden, gemeenten en intercommunales. Ook dienen
deze gegevens nog te worden herberekend omdat de recyclageparken gebruikt mogen worden door
verschillende gemeenten.
Daarnaast hebben bepaalde stromen een langere verwerkingstijd waardoor er ook een vertraging kan zitten
op in- en uitgaande gegevens (bijvoorbeeld groencompostering kan enkele weken duren).
Het zou eventueel een optie zijn om een vrij tekstveld te voorzien zodat de actoren dit kunnen
beargumenteren op maandbasis. Zo kan de validatie van de data door het digitaal systeem vlotter verlopen.
Op jaarbasis zouden deze verschillen veel minder zichtbaar mogen zijn.
Momenteel wordt de validatie van de data en de berekeningen van de grensoverschrijdende transporten
uitgevoerd door de actoren zelf en niet door de OVAM. Dit gaat onder meer over aanpassingen van foutief
ingegeven transporten, foutieve berekeningen, misplaatste transporten, etc. Dit blijft bij voorkeur bij de
actoren zelf en word niet verschoven naar het digitaal registratiesysteem. Dit kan wel zorgen voor
vertragingen aangezien de te verwerken data niet steeds maandelijks bij de gemeenten, steden en
intercommunales terecht komen. Deze validaties kunnen moeilijk geautomatiseerd worden. Het systeem zou
wel bijkomende validaties kunnen uitvoeren om onder meer de in- en uitgaande data met elkaar te
vergelijken. De grensoverschrijdende transporten zijn niet enkel interessant voor de gemeenten om in te
geven in het systeem, ook de OVAM kan deze aanpassingen gebruiken om het afval te verdelen over de
verschillende gemeenten met dezelfde verhouding. Ook de bespreking van de manier waarop dit
grensoverschrijdend transport uiteindelijk wordt berekend door de intercommunales, dient in de volgende
fasen verder opgenomen te worden.
In de case worden geen problemen vastgesteld met betrekking tot dubbeltellingen van de aangeleverde
gegevens. Dit is te verklaren doordat maar een klein deel van de actoren bevraagd wordt in deze studie. Indien
alle actoren bevraagd zullen worden, zouden dubbeltellingen een probleem kunnen vormen. Indien alle rollen
(IHM, producent, vervoerder, verwerker, bestemming) bevraagd zullen worden, kan dit opgelost worden. Ook
dit kan worden meegenomen in verdere studie.
Indien de actoren niet in hetzelfde systeem hun facturatie uitvoeren als het systeem waarin de weeggegevens
zich bevinden, kan dit problemen met zich meebrengen. Niet altijd worden correcties in het systeem waarin de
weeggegevens zich bevinden rechtgetrokken, maar bijv. alleen in het facturatiesysteem. Niet zelden wordt
data uit het facturatiesysteem gebruikt om tot een juiste rapportage te komen. Om classificatiefouten in de
data te voorkomen, is het aan te bevelen om maatregelen in het proces aan te brengen. Door bijvoorbeeld op
overdrachtsmomenten de classificatie door beide actoren (digitaal) te laten bevestigen, zou je reeds bepaalde
fouten kunnen voorkomen.
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4 BIJLAGEN
4.1 UITGEWERKT DATASJABLOON GFT
Voor de stroom GFT wordt in deze bijlage een voorbeeld uitwerking gegeven hoe de datasjablonen worden
toegepast. Hiertoe heeft de data zoals door Interrand en Ecowerf als voorbeeld gediend, maar zijn de
werkelijke getallen (vanwege vertrouwelijkheid) aangepast. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van
geaggregeerde gegevens per maand.
Figuur 4-1 Illustratie toepassing datasjabloon GFT
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4.1.1 Gemeentelijke inzamelronde Interrand
Tabel 12 gemeentelijke inzamelronde Interrand
Gevraagde data

Toelichting

Voorbeelddata

gemeente_niscode_1

meerdere gemeenten mogelijk, indien ronde over
gemeentegrenzen, niscode op niveau overkoepelende
gemeente

24104

gemeente_naam_1
gemeente_inzptn_1
gemeente_ovamnr_1

Tervuren
aantal inzamelpunten per gemeente, enkel nodig indien ronde
over meerdere gemeenten, om de hoeveelheid te verdelen over
de gemeenten
ovamnummer van de gemeente

jaar
kwartaal
maand

verplicht als we willen inzamelen per kwartaal (anders deze
variabele weglaten)
verplicht als we willen inzamelen per maand (als per kwartaal,
dan niet verplicht)

dag

geen verplicht veld

inzamelwijze

huis-aan-huis / recyclagepark / wijkinzameling / huis-aan huis /
op afroep / andere (onder 'andere' zit dan gemeentelijk depot,
breng naar kringloop, handelaars en scholen)

ton
cbm

263
2019
1
2

huis-aan-huis
36.313

opgehaald volume per producent (indien geen diftar, volume
van container)

ovam_afval_code

GF

eural

groepering van eural-codes zoals in registratie IHM (papier,
hout, …)
eural of stroom verplicht, niet beide

200201

omschrijving

van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld

gft

vervoerder_ondnr

ondernemingsnummer vervoerder

0219198818

geregistreerde_IHM_ondnr

ondernemingsnummer geregistreerde IHM

0219198818

geregistreerde_IHM_naam

automatisch aanvullen obv geregistreerde_IHM_ondnr
gemeente / intercommunale / private inzamelaar / … (kan
automatisch vooraf ingevuld worden obv
geregistreerde_IHM_ondnr)
ondernemingsnummer vergunde verwerker (een
overslagstation is ook een vergunde verwerker)
vestigingsnummer vergunde verwerker

Interrand

stroom

vervoerder_naam

geregistreerde_IHM_type
vergunde_verwerker_ondnr
vergunde_verwerker_vestnr

gft

Interrand

vergunde_verwerker_naam

intercommunale
0862492920
2160016091
ECOWERF MILIEUBEDRIJF

vergunde_verwerker_verwerkingswijze

eerstvolgende verwerkingswijze in de vestiging: op- en overslag
/ sorteren / drogen / wassen / verhakselen / composteren /
recycleren / verbranden / storten / … of R/D-codes

composteren

vergunde_verwerker_VW_omschr

omschrijving verwerkingswijze vergunde verwerker, vrij
tekstveld

Gft compostering
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4.1.2 Gemeentelijke inzamelronde Ecowerf
Tabel 13 gemeentelijke inzamelronde Ecowerf
Gevraagde data

Toelichting

Voorbeelddata

gemeente_niscode_1

meerdere gemeenten mogelijk, indien ronde over
gemeentegrenzen, niscode op niveau overkoepelende
gemeente

24062

gemeente_naam_1
gemeente_inzptn_1
gemeente_ovamnr_1

Leuven
aantal inzamelpunten per gemeente, enkel nodig indien ronde
over meerdere gemeenten, om de hoeveelheid te verdelen over
de gemeenten
ovamnummer van de gemeente

jaar
kwartaal
maand

verplicht als we willen inzamelen per kwartaal (anders deze
variabele weglaten)
verplicht als we willen inzamelen per maand (als per kwartaal,
dan niet verplicht)

dag

geen verplicht veld

inzamelwijze

huis-aan-huis / recyclagepark / wijkinzameling / huis-aan huis /
op afroep / andere (onder 'andere' zit dan gemeentelijk depot,
breng naar kringloop, handelaars en scholen)

ton
cbm

1
2

huis-aan-huis
550.000

opgehaald volume per producent (indien geen diftar, volume
van container)

ovam_afval_code

GF

eural

groepering van eural-codes zoals in registratie IHM (papier,
hout, …)
eural of stroom verplicht, niet beide

omschrijving

van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld

vervoerder_ondnr

ondernemingsnummer vervoerder

stroom

164
2019

vervoerder_naam

gft
200108
0207521503
LEUVEN-GEM

geregistreerde_IHM_ondnr

ondernemingsnummer geregistreerde IHM

0862492920

geregistreerde_IHM_naam

automatisch aanvullen obv geregistreerde_IHM_ondnr

ECOWERF
MILIEUBEDRIJF

geregistreerde_IHM_type
vergunde_verwerker_ondnr
vergunde_verwerker_vestnr

gemeente / intercommunale / private inzamelaar / … (kan
automatisch vooraf ingevuld worden obv
geregistreerde_IHM_ondnr)
ondernemingsnummer vergunde verwerker (een
overslagstation is ook een vergunde verwerker)
vestigingsnummer vergunde verwerker

vergunde_verwerker_naam
vergunde_verwerker_verwerkingswijze
vergunde_verwerker_VW_omschr
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eerstvolgende verwerkingswijze in de vestiging: op- en overslag
/ sorteren / drogen / wassen / verhakselen / composteren /
recycleren / verbranden / storten / … of R/D-codes
omschrijving verwerkingswijze vergunde verwerker, vrij
tekstveld

intercommunale
0862492920
2160016091
ECOWERF
MILIEUBEDRIJF
Composteren
Gft compostering
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4.1.3 Private inzamelronde Ecowerf
Tabel 14 private inzamelronde Ecowerf
Gevraagde data

Toelichting

jaar
kwartaal
maand

Voorbeelddata
2019

verplicht als we willen inzamelen per kwartaal (anders deze
variabele weglaten)
verplicht als we willen inzamelen per maand (als per kwartaal,
dan niet verplicht)

1
2

dag

geen verplicht veld

producent_ondnr

automatisch aanvullen obv producent_vestnr

0123456789

producent_vestnr

vestigingsnummer producent

2123456789

producent_naam

automatisch aanvullen obv producent_vestnr

Catering Janssens

ton_vrachtwagen

ton per vrachtwagen
totaal volume dat in de vrachtwagen gegaan is (obv volume
rolcontainers)
ton per producent (indien gekend, vb door diftar)

4.800

cbm_vrachtwagen
ton
cbm
stroom

opgehaald volume per producent (indien geen diftar, volume
van container)
groepering van eural-codes zoals in registratie IHM (papier,
hout, …)

eural

Organisch biologische
bedrijfsafvalstoffen
200108

omschrijving

van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld

keukenafval

vervoerder_ondnr

ondernemingsnummer vervoerder

0862492920

vervoerder_naam

automatisch aanvullen obv vervoerder_ondnr

ECOWERF
MILIEUBEDRIJF

geregistreerde_IHM_ondnr

ondernemingsnummer geregistreerde IHM

0862492920

geregistreerde_IHM_naam

automatisch aanvullen obv producent_ondnr

ECOWERF
MILIEUBEDRIJF

vergunde_verwerker_ondnr

ondernemingsnummer vergunde verwerker (een overslagstation
is ook een vergunde verwerker)

0862492920

vergunde_verwerker_vestnr

vestigingsnummer vergunde verwerker

vergunde_verwerker_naam

automatisch aanvullen obv vergunde_verwerker_vestnr

vergunde_verwerker_verwerkingswijze
vergunde_verwerker_VW_omschr
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eerstvolgende verwerkingswijze in de vestiging: op- en overslag
/ sorteren / drogen / wassen / verhakselen / composteren /
recycleren / verbranden / storten / … of R/D-codes
vrij tekstveld: omschrijving verwerkingswijze vergunde
verwerker, vrij tekstveld

2160016091
ECOWERF
MILIEUBEDRIJF
Composteren
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4.1.4 Individueel transport - afvoer zeefoverloop
Tabel 15 Individueel transport
Gevraagde data
producent_ondnr
producent_vestnr
producent_naam

Toelichting
automatisch aanvullen obv
producent_vestnr
vestigingsnummer producent
automatisch aanvullen obv
producent_vestnr

jaar
kwartaal

Voorbeelddata
0862492920
2160016091
ECOWERF MILIEUBEDRIJF
2019

verplicht als we willen inzamelen per
kwartaal (anders deze variabele weglaten)

2

verplicht als we willen inzamelen per
maand

maand (als per kwartaal, dan niet

dag

geen verplicht veld

verplicht)
ton
cbm
stroom

201
opgehaald volume per producent (indien
geen diftar, volume van container)
zelfde codering gebruiken als in registers

eural

190501

omschrijving

van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld

ijzer en takken

vervoerder_ondnr

ondernemingsnummer vervoerder

402593

vervoerder_naam
geregistreerde IHM_ondnr
geregistreerde_IHM_naam
vergunde_verwerker_ondnr
vergunde_verwerker_vestnr
vergunde_verwerker_naam

automatisch aanvullen obv
vervoerder_ondnr
ondernemingsnummer geregstreerde
IHM, kan ook een makelaar of trader zijn
automatisch aanvullen obv
producent_ondnr
ondernemingsnummer vergunde
verwerker

KEULERS TRANSPORT
410277
2VALORISE MATERIALS
410277

vestigingsnummer vergunde verwerker
automatisch aanvullen obv
vergunde_verwerker_vestnr

2VALORISE MATERIALS

eerstvolgende verwerkingswijze in de
vestiging: op- en overslag / sorteren /
vergunde_verwerker_verwerkingswijze

drogen / wassen / verhakselen /

verbranden

composteren / recycleren / verbranden /
storten / … of R/D-codes
vergunde_verwerker_VW_omschr
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omschrijving verwerkingswijze vergunde
verwerker, vrij tekstveld
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4.1.5 Individueel transport - compost uit
Tabel 16 Individueel transport
Gevraagde data
producent_ondnr
producent_vestnr
producent_naam

Toelichting
automatisch aanvullen obv
producent_vestnr
vestigingsnummer producent
automatisch aanvullen obv
producent_vestnr

jaar
kwartaal

Voorbeelddata
0862492920
2160016091
ECOWERF MILIEUBEDRIJF
2019

verplicht als we willen inzamelen per
kwartaal (anders deze variabele weglaten)

2

verplicht als we willen inzamelen per
maand

maand (als per kwartaal, dan niet

dag

geen verplicht veld

verplicht)
ton
cbm

1400
opgehaald volume per producent (indien
geen diftar, volume van container)

stroom

zelfde codering gebruiken als in registers

eural of materiaalcode

zie paragraaf 2.5.6.1, voor toelichting

omschrijving

van de afvalstof of materiaal, vrij tekstveld

compost

vervoerder_ondnr

ondernemingsnummer vervoerder

0009107938

vervoerder_naam
geregistreerde IHM_ondnr
geregistreerde_IHM_naam
vergunde_verwerker_ondnr
vergunde_verwerker_vestnr
vergunde_verwerker_naam

automatisch aanvullen obv
vervoerder_ondnr

M01.14

GEAGRO

ondernemingsnummer geregstreerde
IHM, kan ook een makelaar of trader zijn
automatisch aanvullen obv
producent_ondnr
ondernemingsnummer vergunde
verwerker

0009107938

vestigingsnummer vergunde verwerker
automatisch aanvullen obv
vergunde_verwerker_vestnr

GEAGRO

eerstvolgende verwerkingswijze in de
vestiging: op- en overslag / sorteren /
vergunde_verwerker_verwerkingswijze

drogen / wassen / verhakselen /

gebruik als grondstof

composteren / recycleren / verbranden /
storten / … of R/D-codes
vergunde_verwerker_VW_omschr
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omschrijving verwerkingswijze vergunde
verwerker, vrij tekstveld
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