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1 Acting parties 
Within the pilot, various parties are active in which each party plays its own role. The assignment for the 
pilot was requested in 2 parts, so that acting parties can fully work in their own field. 

1.1 2bprojects 

The coordination of the project was carried out on 2bprojects. 2bprojects is a party specialized in asset 
and information management. With this expertise, 2bprojects has tried to map out the right information 
demand and to ensure that this information need is also realized. In addition, tools have been developed 
so that the generated data from the field can be tested for quality. 

1.2 Idverde 

The execution of the sampling was carried out by Idverde, the maintenaince contractor of the area. 
Idverde has been responsible for making equipment available to carry out the sampling safely on the 
water. In addition, Idverde has taken on the environmental management. 

1.3 Rijkswaterstaat 

As a client, Rijkswaterstaat has supported in defining the information demand. In addition, 
Rijkswaterstaat has shared knowledge about existing studies, projects that have already been carried 
out and general knowledge about the water column in order to arrive at the right preconditions for this 
pilot. 

1.4 Zuyd Hogeschool 

The analyses and counts of the captured samples were counted in a lab at Zuyd Hogeschool. At these 
locations, all facilities were available to carry out the analyses properly. 
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2 Project approach 

The project is divided into 3 parts. The preparation, the execution, and the result. The work of each part 
of this project will affect the following parts. The common denominator in this work is the part 'data 
collection' and 'research & development (R&D)'. 
 

 

FIGURE 1: PROJECT STRUCTURE 
 
In the run-up to the project, preparatory work was carried out for the start-up of the project. The purpose 
of this work was on the one hand to describe and frame the assignment and on the other hand to gather 
information and input for the implementation and further phases of the project. 

2.1 Stakeholder analysis 

Before the start of the project, an analysis was carried out of all stakeholders who participated in this 
pilot. These are people from different organizations1 who have carried out work on the one hand and 
have shared knowledge and expertise on the other. 

2.2 Start-up meeting 

In order to determine when the dataset from the pilot is 'representative', a study was first carried out. 
This includes the optimal design of the working method during implementation, the way in which data 
collection takes place and on which parts are investigated to ensure that there is an optimal 
results are generated from the pilot. The activities in the project are categorized as follows: Sampling, 
Counting and Data.  
 
To investigate this, a kick-off meeting with all stakeholders was2organized. During this meeting, under 
the direction of 2bprojects, conclusive agreements were made about all matters described in the pre-
prepared spreadsheet. 3  This concerns topics such as: measurement locations (max. 3), sampling 
technique, measurement periods (max. 3) and everyone's role in sampling, counting and data 
processing. In addition, a choice has been made for a data registration and storage system and in which 
form data should be supplied to it. The output of the starter meeting has been processed in the 
spreadsheet. The output of the start-up meeting also served as input for the measurement plan.4 

 
1 See Annex 1 of this document. 
2 See Annex 3 of this document. 
3 See Annex 4 to this document. 
4 See document: 2bprojects l Measurement plan Monitoring stray plastics Maas FINAL v1.0 
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2.3 Lessons Learned 

This section sets out the lessons  learned  from topics leading up to the implementation of the pilot. 

This concerns matters such as the start-up meeting, the quotation process and the choices and 

starting points made. 

 

A. Start-up meeting: 

A. Start-up meeting; 

The meeting is organized with a large group of people. As a result, such a meeting can be 

restless. 

 

By preparing the meeting well with concrete agreements in the consultation and specific 

questions, it is a good way to collect input. 

 

B. Quotation process: 

A. Quote1; 

In the quotation process it was unclear whether the budget included or excluded VAT. This has 

led to the fact that the starting points of the request have been changed in order to be able to 

realize the assignment. 

 

It is important to clearly describe in the question whether the budget is inclusive or exclusive. 

 

B. Quotation2; 

The grids and flow rate meters are borrowed from ATKB. The costs of purchasing and/or renting 

the nets are therefore not representative in this tender. In a follow-up process, these costs will 

have to be included. 

 

C. Scope: 

A. Locations1; 

The number of locations was determined in advance during the request by Rijkswaterstaat. It 

has not been investigated why this number was chosen and to what extent this has an effect on 

the result. This may be further investigated. 

 

B. Locations2; 

Two locations have taken place at a weir. Initially, the intention was to measure behind the ball 

line5 of the weir. However, this is a cost-technically expensive choice. There is a safety protocol 

in connection with the weir. The ball line must be loosened and reattached. 

 

It is more cost-effective to sample before the ball line. 

 

C. Periods; 

The number of periods is determined in advance during the request by Rijkswaterstaat. It has 

not been investigated why this number was chosen and to what extent this has an effect on the 

result. This may be further investigated. 

 

 

 

 

 

 

 
5 These lines are used as markings for shipping. Behind the ball line is the weir. The marking is intended to guide shipping towards 

the lock. So there is no shipping behind the ball line. 
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D. Sampling technique: 

A. Methodology ATKB; 

Given the short lead time of the project, an existing measurement method was chosen that was 

presented during the start-up meeting. It has not been investigated whether this is the most 

suitable measurement method. 

 

Possibly to investigate further whether there are more effective measurement methods. 

 

B. Nets; 

The choice for the nets has been taken over from the measurement method of ATKB. It has not 

been investigated whether these nets are the best choice. This may be further investigated. 

 

 

E. Counting method: 

A. OSPAR; 

It was decided to carry out the analyses in accordance with the OSPAR list. This is a 

methodology that is often used and is standardized. This ensures that data is easy to share and 

compare at a later stage. 

 

B. Students; 

The counting work would initially be carried out by students. Due to the short lead time, it is not 

possible to recruit students on time. It was also not possible to make a school assignment for 

the students given that the size of the pilot was too small for that. 

 

Possibly to have a school assignment drawn up around the work by a school in a follow-up 

process, making this possible. 
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3 Process sampling technique 

3.1 Approach 

The sampling is about all the activities and preconditions involved in the collection of stray plastics on 
the Meuse. 
 
The sampling is carried out at 3 locations of the Meuse in the Netherlands. This only concerns the Dutch 
part of the Meuse that falls within the Euregio Meuse-Rhine. The locations are: 
 

A. Near measuring pontoon Eijsden; 
B. Upstream and in front of the ball line of weir Borgharen; 
C. Upper stream and for the ball line of weir Linne; 

 

FIGURE 1: MAP OF LIMBURG WITH THE MEASURING LOCATIONS INDICATED 

IN THE RED SPHERES. THE LETTERS CORRESPOND TO THE LIST IN SECTION 

5.1. 
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The sampling is carried out in 3 periods on one day. This means that 3x one hour is measured at each 
location in one day. These measurements were taken in week 47, 2021.  
 
Given the short lead time of the project, an existing measurement method was chosen that was 
presented during the start-up meeting. It has not been investigated whether this is the most suitable 
measurement method. 
 
The technique used for sampling is a technique that has previously been applied to the Rhine, the Waal 
and the IJssel. The same set-up will be used as previously carried out in an ATKB6study; i.e. where 
possible 3 nets on top of each other per set-up. This is a sampling technique with hoop-shaped larvae 
that settle in the water flow like a wind trap in the wind. The nets are placed next to/behind the boat in 
the water. The nets are attached to a vertical line with carabiners and are located respectively at the 
water bottom, in the middle of the water column and just below the water surface. 
 
Three point-shaped hoop nets with a length of 4.0 meters and a circular inlet with a diameter of 1.0 
meters. The first half meter network consists of knotless  network with a mesh size of 1.0 mm. The 
remaining network consists of fine-meshed mesh. 
 
The measurements were carried out using a crane vessel. This was chosen because it makes it possible 
to measure safely on the Meuse. A crane vessel can position itself firmly in the water with the help of 
spud poles. On a crane vessel there is enough space to work safely and it is possible to wait heated 
during measurements inside and cabin until the measurements are completed. The measurements are 
carried out in the autumn on the Meuse, where it can be quite cold. 
For all locations, one day of work per location has been assumed, with three samplings being carried 
out on this day, with each monitoring having a length of one hour. At the start of sampling, it is important 
that the flow rate in the network is recorded using a flow rate meter. In this way it can be calculated what 
the flow rate (m3/s) that flows through the grid. During analyses, it is possible to see what effects the 
flow rate has on the sampling. 

 
FIGURE 2:THE MEASUREMENT SET-UP AND THE CONSTRUCTION OF (SUB-)BATCHES OF ONE 

MEASUREMENT. 
 

 
6 See document: Meetplan_ATKB_larvennet.pdf 
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3.2 Execution 

The sampling operations have been carried out in accordance with the process sheet in Annex 6. 
Sampling was carried out using a crane vessel. Below is an explanation of the steps taken during 
sampling. The steps are also recorded in a photo report, which can be found in Appendix 7. 
 

1. Positioning crane vessel 
The crane vessel positions itself at the location of the measurement. At this location, the ship 
secures itself to the bottom with the help of a spit pole. As a result, the ship cannot move during 
sampling. 

2. Deployment crane vessel with chain and anchor 
On the crane is a chain with a concrete anchor at the end of the chain. This chain will be used to 
both determine the depth and attach the nets during sampling. 

3. Recording metadata for the purpose of measurement 
Metadata about the measurement must be recorded on the registration form. This concerns the 
date, the time, the grid setup, the measurement method and the location (in coordinates). The 
coordinates are recorded over the phone by means of an app. 

4. Determining water depth 
The chain is gently lowered into the water. When the anchor has reached the bottom, it is brought 
back on board, together with the chain. The length of the wet part of the chain with the anchor 
counted is measured. This value is the depth of the measurement location. 

5. Hanging nets 
Based on the depth, the nets are hung. First, the upper net is suspended by means of a carabiner. 
Then the lower net is hung. If both nets are hanging, the last net is hung in the middle. The location 
where the nets hang on the chain are 'marked' with the help of a tie-rip. If the nets have to be hung 
up again at the same location at a later time, then there is no need to measure anymore. Attaching 
the nets to the pieces of chain where a tie-rip is placed is then sufficient. 

6. Determining flow rate 
With the help of a flow rate meter, the flow rate is determined at the height of the upper grid 
(approximately at the location of the water level). The flow rate is recorded on the registration form. 

7. Perform measurement 
The nets are lowered into the water and the time is recorded for the measurement. If the nets are 
full or the measurement time has expired, the nets are hoisted out of the water again. 

8. Disconnecting nets 
The monitoring of time is stopped. The nets are disconnected 1-by-1 from the chain in the order 
they come out of the water. 

9. Emptying nets on sieve construction 
The nets are emptied and rinsed clean on a sieve construction. 

10. Collecting litter by net (subbatch) 
The litter is collected in a plastic bag, or envelope. Depending on the size of the catch. The bag or 
envelope is labeled with the subbatch  ID. 

11. If necessary: repeat from step 4 until the measurement is complete 
It is possible that the net is full before the measurement time has expired. The nets are therefore 
emptied in the meantime. The steps repeat from step 4 until the measurement time has elapsed. 

12. Completing the registration form 
The registration form will be completed at the end of the measurement. The batch ID, subbatch  ID 
and measurement duration are recorded. 
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3.3 Lessons Learned 

This section sets out the lessons learned from topics identified and improved during the sampling phase. 

These are topics that have influenced the execution technique or the data to be collected. 

 

A. Grid setup: 

A. Distances nets vertically; 

There are three types of nets. Just-top, just-middle and just-below. These nets all hang at a 

certain height on the chain. Below is described how the distances between nets are determined. 

 

1. Bottom of the concrete block = water channel at height. 
2. Bottom of Net-bottom = at height of the top of the concrete block 
3. Top of Net-top = at height of the water level 
4. The middle of Net-middle = the distance between the bottom of Net-bottom and the top of Net-

top divided by 2. 
 
See Figure 2 of Annex 5.1. 

 

B. Distances nets horizontally; 

First start measuring the height of the water column so that you know the total depth.  The depth is 

important to include as metadata for later analyses. 

 

C. Determine XY; 

Approximate longitude and latitude measurement with app on phone above the crane. It is important 

that the crane with hoist hangs the nets in the water in about the same place. In this way, the 

coordinates remain the same with each measurement. 

 

D. Uniformity 

At the first determination of distances, attach a tie-rap to the link of the chain, at the level of the 

carabiner of a net.  If the nets have to be re-hung on the same link at a later time, then there is no 

need to measure anymore. Attaching the nets to the pieces of chain where a tie-rip is placed is then 

sufficient. 

 

E. State of the nets; 

Nets start to hang at low flow, this tilts the hoop in a vertical direction, just hangs down. The start-

up meeting showed that a flow rate of 600 m3/s is best suited for monitoring, since plastics and other 

litter then move in the water column. The current measurements were carried out at a flow rate of 

90 – 120 m3/s. In addition, the Meuse was fairly rinsed clean due to the high water in July, so it can 

be assumed that there was less litter in the water column. 

 

B. Flow rate: 

A. Measurement 1; 

Perform the measurement with the flow rate meter. Measure the flow rate with the paddle wheel of 

the meter about 25 centimeters below the water level, about 50 cm from the board of the ship. Take 

a picture with each fluctuation and determine the average flow rate or .b the number of fluctuations. 

This way of measuring flow velocity is carried out in such a way as to keep it uniform per 

measurement. 

 

Flow rates can be better recorded with a flow rate meter attached to a grid. This makes it possible 

to determine the flow rate per grid, instead of just the top one. 

B. Measurement 2; 

The measurement is carried out with a manual meter, it contains batteries and runs out. Always 

take spare batteries with you when measuring. 
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C. Measurement 3; 

Due to the fluctuation, there is not always one photo to substantiate, but there is always one photo 

that specifically substantiates the speed. 

 

C. Batch bags: 

A. Labeling; 

Provide a batch bag that is empty with tape marked 'empty' and close this bag with a tie-rap. In 

this way, it can always be counted afterwards whether all measurements have been carried out. 

After all, an empty measurement is also a measurement. 

 

B. Collecting plastics; 

The bags are so large (garbage bag 30L) that the low amount can get lost in a bag. That is why in 

small quantities the collected pieces of plastic per net were photographed on the filter, and collected 

in 1 plastic bag. These were then placed in an envelope and photographed next to the batch number 

on the envelope. The envelope has subbatchid number and a description of what has been added 

to the envelope. 

 

 

D. Collect plastics; 

A. Collecting with nets 1; 

There are many plastics that float on the surface of the water that do not end up in the net because 

Net -top floats with the top against the water level. The assignment is to monitor plastics in the water 

column, not to capture plastics at the water level.  However, it is possible to observe that at low 

flows a reasonable number of plastics float on the surface of the water. 

 

B. Collecting with nets 2; 

The nets often remain empty. This is due to the low flow rate and the relatively clean Meuse at the 

time of measurement. The start-up meeting showed that a flow rate of 600 m3/s is best suited for 

monitoring, since plastics and other litter then move in the water column. The current measurements 

have been carried out at a flow rate of 90 – 120 m3/s. 

 

C. Pick up nets; 

During the retrieval, Net-middle and Net-bottom remain in the water, because one takes Net-top 

from board off. With little capacity of people, it may be that these two nets hang in the water for a 

few minutes (because net above is disconnected in the meantime, left in the hold and sheltered) 

and possibly catch things there that do not belong to this catch.  

 

It is a possibility to first bring all the nets into the hold, 1 by 1 at pace. Another possibility may be 

that the discrepancy in measurement time between the different nets is taken for granted. 

 

The best option is to measure with two sets of three nets, so that it is possible to proceed with 

sampling immediately after lighting by changing the nets with the samples with clean nets. While 

fishing is already being done with the clean nets, the samples can then be collected. This results in 

significant time savings. 

 

D. Just empty; 

The nets have a funnel shape, so that the 'neck' (at half the length of the net) retains a lot of organic 

material. This has to be shaken out via the input of the net, but that is difficult. In addition, a lot of 

organic material remains in the end (between the neck and the end). Because the opening of the 

end is quite narrow (1 hand fits just through) you can remove material from the net via the end to a 

limited length. 

 

So it is better to turn the net inside out for emptying and rinsing. 
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E. Filtering; 

The total catch from a net is scattered on one filter. There are 2 filters, so the third net remains on 

the ground. Rinsing material on the filter is not possible. With the power of the water, all the material 

is sprayed in all directions and off the filter. 

 

F. Sort 1; 

The organic material is pulled apart manually. These are often plugs / grains of about 1.5 cm 

diameter of organic material. When these are pulled apart, it appears that the organic material has 

wrapped itself around, for example, a stone, but also often plastic pieces (hard plastic). At first 

glance you do not see plastics, but they are definitely there. 

 

One possibility is to also analyze collected organic material afterwards, because plastics are 

involved with organic material. 

 

G. Sort 2; 

The organic material consists mainly of plant remains and leaves. The leaves also contain plastic 

after deeper inspection. It seems that small circular plastic (1mm in diameter) 'sticks' to the leaf. 

However, these also resemble scales of a small fish. 

 

These were taken after sampling, but ultimately not analysed. These plastics, if they are plastics at 

all, fall under 'microplastics' and therefore also outside the scope. 

 

E. Form; 

A. Form; 

Pre-fill the form for the batches for the following fields: 

• BatchID; 

• SubbatchID; 

• Date; 

• Add; height water column 

 
F. Measurement location; 

A. Positioning; 

The positioning is approximately o.b.v. indications, but the flow in the trench of the measuring 

location is leading, because the water splits up. The measurement on the starboard side between 

ship and ball line /shore also took place. The influence of this positioning on flow and possibly the 

measurement results is unknown. 

 

B. XY; 

The longitude and latitude are collected with the app "GPS Coordinates", at the location where the 

nets hang in the water. 

  



 

- 14 - 

4 Sampling process sheet 

  



Take photo as a 
burden of 
proof for the 
metadata!

Prepare net setup

Drop the nets in the 
water

Take out nets
Note the flow speed of 

the water

Note general sample-
metadata

Note time

Note location

Monitor the time when 
the nets hang in the 

water

Stop monitoring the time

Drop the nets in the 
water

Continue to monitor the 
time when the nets are in 

the water

Label bags with batch 
number

Rinse nets
Collect samples in bags by 

net

1

2

3

4

5

Repeat steps 3 to 5 until 1 hour net has been sampled.
(flow speed should only be noted the first time)

The samples must be collected 
per net (subbatch). This 
means that per measurement 
(batch), with a net setup of, 
for example, 3 nets, 3 bags are 
generated as output. Each bag 
must be labeled with the 
subbatch ID.

Execution Coordination

Author: 2bprojects B.V. | Quinten Buil
Status: FINAL
Version: v1.0

Proces sheet - Sampling

Monitoring plastics on the Meuse

NETOPSTELLING
DATUM

METHODE

TIJDSTIP

X
Y

STROOMSNELHEID

MEETDUUR

BATCHID
SUBBATCHID

Metadata

This document is translated to English.

This project was executed in dutch, therefore the metadata fields 
have not been translated in order to stay in line with other 
documentation.
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5 Photo report sampling 

Description Photograph 

Photo larval net; type of net 

used during the monitoring 

 
 

Deployment crane vessel 

with chain and anchor. Nets 

can be attached to the chain 

at height, depending on 

water depth. 
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Determining water depth 

from crane vessel  

 
Hanging first (top) net 
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Lower net suspended 

 
Middle net suspended, 

aligned in height between the 

upper and lower net 
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Nets emptied on the sieve 

construction 

 
Lower net suspended for 

new measurement 
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Upper net, placed close to 

water surface 

 
Determining flow rate at 

surface / water level by 

means of a flow rate meter 
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Deployment of crane vessel 

during the execution 

ofmeasurements. 
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6 Analyses technique 

6.1 Approach 

After sampling, the measurements shall be counted. This section describes what the counting process 
looks like. 

In order to make the counting activities logistically workable, counting is done at one location. A 
laboratory has been made available at Zuyd University of Applied Sciences. This location has ovens, 
with which the plastics can be dried and large tables where counts can be done. The counts of all 
batches of samples were carried out on one day in week 49. 

The plastics should be categorized depending on the type of plastics. Macroplastics (>5cm) and 
mesopastics  (5mm-5cm) are weighed separately. All plastics must be dried before weighing. As a result, 
no water is weighed with it.  Mircoplastics  (<5mm) are not in the scope of this assignment. 

Macroplastics (>5cm) 
The counting of macroplastics will be done on the basis of the OSPAR list, as used in the Clean 
Riversproject.7 After counting, the whole of the macroplastics is weighed. 
 
Mesoplastics (5mm-5cm) 
The counting of mesoplastics  will be done on the basis of the OSPAR list, as it is used in the Clean 
Riversproject. After counting, the whole of the  mesoplastics  is weighed. 

6.2 Execution 

The counting work has been carried out in accordance with the process sheet in Annex 10. The counting 
work was carried out in the lab at Zuyd University of Applied Sciences in Heerlen. Below is an 
explanation of the steps that were carried out during the counting. The steps are also recorded in a 
photo report, which can be found in Appendix 11. 
 
1. Write down general counting metadata per subbatch 

Metadata is added to the registration form of the relevant subbatch  at the start of the analysis. This 
concerns the fields: 'Executor' and 'Counting method'. 

2. Separation of organic matter and stray plastics 
The subbatch  is emptied on a sieve above a sink. With water, the sample is rinsed out. All the litter 
that can be seen on the eye is removed and set aside. 

3. Drying samples using an oven 
The samples should be dried so that no water is taken into account when weighing. The oven is 
preheated to 80°C.  The 3  subbatches  belonging to 1 batch are placed on a tray and placed at the 
top of the oven. The tray remains in the oven for about 20 to 25 minutes. 

4. Sorting and sorting of samples 
After drying, the litter is analyzed and registered in accordance with the OSPAR method. 

5. Categorization and weighing of samples 
The samples are categorized as macroplastic or mesoand microplastic. Each of these categories 
shall be weighed and recorded. 

6. Processing metadata in registration form 
All metadata is recorded in the registration form and stored. 

7. Store samples back per subbatch 
The analyzed samples are stored and stored again. 

 
7 See document: Peat list-spring measurement-2021.pdf 
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6.3 Lessons Learned 

A. Roads: 

C. Scale; 

Scientific scale necessary to weigh small amounts of plastics. The plastics are too light for a 

normal kitchen scale. Weigh at least 2 decimal places. 

 
B. Drying: 

A. Temperature; 

The temperature is determined at 80°C. Thin plastics (LDPE), such as foil, melt at 100°C. To 

prevent this and to be able to dry safely 80°C  a well-manageable temperature. 

 

B. Duration; 

The duration of drying is, at a temperature of 80°C,determined at 20 to 25 minutes. This 

depends on the type of plastic. Foils can roll up and stick together, which makes drying take 

longer. It is important that the plastics are dried separately from each other and 'unfolded' in the 

oven. 
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7 Process sheet Analyses 

  



Proces sheet - Analyses

Monitoring plastics in the Meuse

Author: 2bprojects B.V. | Quinten Buil
Status: FINAL
Version: v1.0

Execution Metadata

Note general analyses-metadata

Separate organic material from 
plastics (sift / manual)

UITVOERDER
TELMETHODE1

Dry samples in oven on a tray

Sort and tally the plastics

Categorize the samples
(Macro / Meso)

OSPAR

Weigh the samples 
(Macro / Meso- en micro)

GEWICHT MACRO
GEWICHT MESO

2

3

4

5

6

Store the samples7

This document is translated to English.

This project was executed in dutch, therefore the 
metadata fields have not been translated in order 
to stay in line with other documentation.
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8 Photo report analyses 

Description Photograph 

 
A batch as supplied by 

ATKB. 

 

 
 

 
With the help of a sieve 

construction and water, 

the litter is separated 

from the organic 

material. 

 

 
 

 
The litter is prepared 

per batch to dry. 
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The oven in which the 

litter is dried. The oven 

is preheated to 80°C 

 

 
 

 
The tray is placed at the 

top of the oven for 20 

to 25 minutes. 

 

 
 

 
The litter is weighed 

and categorized in 

accordance with the 

OSPAR list. This data 

is processed digitally 

on location. 
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9  Data processing 

9.1 Approach 

The data processing concerns all activities that are carried out regarding the data. From recording the 
information demand to delivering a uniform and consistently tested database. 
 

9.1.1 Information demand 

The information demand specify which information must be collected. This information can be collected 
at different stages of the project. The data that is collected is recorded in a database. 
 
The need from the project is to be able to monitor litter in the Meuse and carry out analyses with the 
collected data. The following points are of great importance here: 
 

• Measurement location; 

• Measurement method; 

• Measurement conditions; 

• Standardized counting method. 
 
In addition, the need has been expressed to collect the data pernet (subbatch). This means that per 
measurement (batch), with a grid arrangement of, for example, 3 grids, 3 bags are generated as output.  
 

9.1.2 Data requirements 

In order to achieve consistent and uniform data, requirements must be set for the data. Each field in a 
given column should be filled in the same way. It is important that the method of entry, the context of 
the field to be filled, and the conditions of the field to be filled are clearly defined. These things are 
bundled and secured in a fill-in8instruction. Below is an explanation of the filling instruction. 
 
Input type 

• Free entry 
Values can be freely entered by the processor without restrictions; 

• List 
Values must be chosen by the processor from a predetermined list. 

• Automatic 
Values are automatically generated by the system .b tooling or other metadata fields. 

Definition 

• This column explains the context of the field to be filled. 

Conditions 

• This column describes the conditions that a field must meet. This column shall ensure that each 
entry is uniformly filled. 

Example 

• This column provides an example for the value to be filled. 

 

 
8 See tab "Completion instruction" of document:  
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9.1.3 Data quality 

Making data testable is important in order to be able to steer on quality. Two types of tests can be 
performed on the quality of data. Administrative and content. 
 
An administrative test on quality is about the extent to which the values are filled in accordance with the 
set frameworks. This says nothing about the substantive correctness of the field. Checking an 
administrative test is the starting point for testing data in terms of content. A high administrative quality 
means that the data is filled consistently and uniformly. 
 
The administrative test uses the frameworks set out in section 2.4.2. Rulesets have been drawn up on 
the basis of these frameworks. A  ruleset  is a set of criteria that one attribute must meet according to 
the frameworks/requirements. These  rulesets  therefore differ per column. These  criteria are 
documented per field.9 
 
A substantive test is about the extent to which a value is correct in relation to reality. The content quality 
can only be tested to a certain extent. In order to do this, proof from the field must be provided to 
substantiate the correctness of a field. 
 

9.2 Execution 

The work on data has been worked out in accordance with the following step-by-step plan. 

1. Determining information demand 
During the start-up meeting, the objective of the pilot was determined. Based on this objective, a 
first step has been made for the information demand. 

2. Drawing up a fill-inprocedure 
The information requirement is recorded in the fill-in instruction. This contains which data must be 
collected. Based on this list, requirements have been set per type of data, so that this is filled 
uniformly during the execution. 

3. Preparation of the registration form 
In order to be able to easily record data in the field, a registration form has been created. This form 
is completed per subbatch.  The form clearly states which data must be collected in which phase. 
 

4. Preparation of process sheets for .b the execution 
During the execution, actions are performed that generate data. The process sheet specifies in 
which step, which dates must be recorded. This way, this is clear in the field and the risk that data 
is not collected is removed. Uncollected data leads to inconsistent data. 

 
5. Drawing up quality criteria 

Based on the requirements that have been set for the data from the filling instruction, quality criteria 
can be determined.  
 

6. Perform work in the field 
The work is carried out in the field in accordance with the established process sheets. At each step, 
the required metadata is recorded. 
 

7. Process registration forms into a single table 
Each registration form represents 1 subbatch. All registration forms are merged into one table of 
data. 
 
 
 
 

 
9 See document: Criteria LIVES 20211201.xlsx 
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8. Set up a quality control tool (Elyzee) based on quality criteria 
Based on the quality criteria, Elyzee can be set up. This is a technical action that is carried out 
internally at 2bprojects.  Elyzee  makes it possible to automatically test all data for the set quality 
requirements. 
 

9. Printout quality report 
With the results of the test, a quality report can be automatically run from the tested set of data. 
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10 Input instruction / data requirements 

 
See document: ” Registratieformulier monitoring zwerfplastics Maas 20211210.xlsx” 
Tab: “Invulinstructie”  
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11 Quality criteria 
 
See document: “Criteria LIVES 20211201.xlsx”  
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12 Registration form 
 
See document: ” Registratieformulier monitoring zwerfplastics Maas 20211210.xlsx” 
Tab: “Registratieformulier”  
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13 Final results 
 
See document: “Database meetgegevens LIVES 20211214.xlsx”  
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14 Quality report  
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Voorwoord 

Voor u ligt de ABC-rapportage gebaseerd op data zoals aangeleverd op Elyzee. Deze rapportage is 
opgesteld om gebruikers inzicht te geven in de huidige datakwaliteit, zoals vastgesteld op 22-12-2021. 
Het zal een gefundeerde basis bieden om een tweezijdig dialoog te starten over (kwaliteit van) de 
data. 
 
Door de Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC) inzichtelijk te maken kan de gebruiker 
stappen maken in verbetering van datakwaliteit naar het gewenste niveau.  
De ABC-rapportage geeft inzicht in de resultaten van de toets op datakwaliteit van de bij de gebruiker 
beschikbare data.  
 
 
Deze rapportage bevat een onafhankelijke ABC-toets, uitgevoerd door elyzee B.V., op de datakwaliteit 
van de aangeleverde data. Deze rapportage dient als uitgangspunt om kwalitatieve verbetering van 
data optimaal te faciliteren.  
Met behulp van deze rapportage draagt de gebruiker bij aan grip op de kwaliteit van data. 
 
 
Dhr. B. Essers 
 
Maastricht 22-12-2021  
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Samenvatting 

De gebruiker heeft door elyzee B.V. een onafhankelijke toets laten uitvoeren op de datakwaliteit van 
de aangeleverde data. Van deze data is de gebruiker inhoudelijk eigenaar van de aangeleverde data.  
Door de Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC) inzichtelijk te maken kan de gebruiker 
stappen maken in verbetering van datakwaliteit naar het gewenste niveau. 
 
Toelichting 
Wij sturen samen met u op de Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC) van data en het 
verbeteren daarvan zodat u datagericht keuzes kunt maken in assetmanagement van uw areaal. 
In deze rapportage vindt u de definities van datakwaliteit alsmede criteria (ABC-criteria) om de 
datakwaliteit te kunnen toetsen en meten. Dit geeft u als klant inzicht in de maatstaf voor datakwaliteit 
en context voor de resultaten voortkomend uit de ABC-toets. 
 
De resultaten van datakwaliteit zoals objectief vastgesteld middels de ABC-toets zijn als volgt: 
 
Datakwaliteit Aantal (stuks) Percentage 

(%) 

Totaal getoetst 39 100% 

   

100% ABC (Schoon) 0 0.0% 

   

Niet ABC per rij (Vervuild) 39 100.0% 

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0% 

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 39 100.0% 

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0% 
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Termen en definities 

ABC    Datakwaliteit; uitgedrukt in Actualiteit, Betrouwbaarheid en 
Compleetheid van data; de data is ABC; 

 
Achterhaald  Data bekend bij de gebruiker komt niet overeen met het werkelijke 

object (zoals het buiten staat). 
 
Actueel    Data bekend bij de gebruiker komt overeen met het werkelijke object 

(zoals het buiten staat). 
 

Betrouwbaar  Aanwezige data is correct bevonden volgens de vigerende 
systematiek 
 

Compleet  Alle vigerende data is aanwezig. 
 
Datakwaliteit  De vastgestelde kwaliteit volgens vigerende systematiek van de 

aangeleverde data. 
 
Incompleet  Alle of delen van vigerende data is afwezig. 
 
Onbetrouwbaar Aanwezige data is incorrect bevonden volgens de vigerende  
   systematiek. 
 
Schoon    Data is schoon wanneer data bekend bij de gebruiker beoordeeld 

wordt als Actueel, Betrouwbaar en Compleet. 
 
Criterium/Criteria  Datgene waarop de beoordeling gebaseerd wordt word tijdens de  

    toets op actualiteit, betrouwbaarheid of compleetheid.  
 
Vervuild  Data is vervuild wanneer data, bekend bij de gebruiker, beoordeeld 

wordt als achterhaald, onbetrouwbaar of incompleet, al dan niet in 
  combinatie. 
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1 Inleiding 

De Gebruiker heeft door elyzee B.V. een onafhankelijke toets laten uitvoeren op de datakwaliteit van 
bij de gebruiker beschikbare data. Door de Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC) 
inzichtelijk te maken kan de gebruiker stappen maken in verbetering van datakwaliteit naar het 
gewenste niveau. 
 
Omdat de kwaliteit van deze data invloed kan hebben op keuzes in beheer en onderhoud, hanteert de 
gebruiker definities en normen omtrent datakwaliteit. Het doel is om te beschikken over actuele, 
betrouwbare en complete data, tevens de minimale norm. 
 
In het beheer van deze data stuurt elyzee samen met u als klant op deze data-kwaliteitsnormen.  
Wij sturen samen met u op de Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC) van data en het 
verbeteren daarvan zodat u datagericht keuzes kunt maken in assetmanagement van uw areaal. 
In deze rapportage vindt u de definities van datakwaliteit alsmede criteria (ABC-criteria) om de 
datakwaliteit te kunnen toetsen en meten. Dit geeft u als klant inzicht in de maatstaf voor datakwaliteit 
en context voor de resultaten voortkomend uit de ABC-toets. 
 
Leeswijzer 
In deze rapportage wordt de definitie ABC toegelicht met bijbehorende ABC-toets criteria in hoofdstuk 
2.  De ABC-toets is uitgevoerd voor de huidige beschikbare set data van bewegwijzering van 
wegbeheerder meerdere wegbeheerders. De resultaten in hoofdstuk 3 van de ABC-toets geven 
inzicht in de ABC-kwaliteit van de set data. Tot slot wordt er op basis van vastgestelde norm de 
gewenste kwaliteit beschreven in hoofdstuk 4. 
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2 Datakwaliteit 

De ABC-toets is ontwikkeld om de kwaliteit van een set data te kunnen bepalen.  
In deze toets wordt de Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC) bepaald aan de hand van 
criteria. De resultaten uit de toets wordt van alle getoetste data gecombineerd tot één waarde voor 
actualiteit, één waarde voor betrouwbaarheid en één voor compleetheid. De algemene kwaliteit van 
de set data wordt voldoende bevonden wanneer iedere waarde gelijk is aan 100%.  
De ABC-kwaliteit wordt aan de hand van de volgende criteria getoetst geformuleerd in hoofdstukken 
2.1 t/m 2.3. 

2.1 Actualiteit 

De actualiteit wordt bepaald aan de hand van de laatste (revisie-)datum van data in het systeem.  
De actualiteit is verbonden aan het moment dat data gemuteerd is in het systeem en beschikbaar is 
voor alle stakeholders ten opzichte van de fysieke situatie. 
 
De actualiteit is voor deze set aan data niet bepaald. 

2.2 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid wordt bepaald aan de hand van vigerende betrouwbaarheids-criteria. Deze 
criteria geven inzicht in kenmerken van data die bijdragen aan de betrouwbaarheid van de betreffende 
data. Dit geldt alleen voor de aanwezige data. Ontbrekende data kan dan ook niet getoetst worden. 
Dit zijn voor een diversiteit aan kenmerken meerdere criteria die procentueel gelijkwaardig meetellen 
in de totale betrouwbaarheid van data. 

2.3 Compleetheid 

De compleetheid wordt bepaald aan de hand van beschikbaarheid van data. Niet beschikbare data 
zorgt voor onvolledigheid in het systeem. Door de afwezigheid van data kan u gebruiker geen keuzes 
maken op basis van data en zorgt de afwezigheid voor onzekerheden.  Na de toets op de set bekende 
data wordt deze set vergeleken met de set data die aanwezig moet zijn, afhankelijk van de 
hoeveelheid geregistreerde objecten. Het verschil in de bekende data ten opzichte van de set data die 
aanwezig had moeten zijn bepaald de compleetheid. 
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3 Datakwaliteit in beeld 

Het is goed om inzicht te hebben in de huidige ABC-kwaliteit van data.  
Door op basis van de ABC-criteria1 de data te toetsen, wordt inzicht verkregen in de huidige kwaliteit 
van de aangeleverde data. Deze kwaliteit bestaat uit de actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid 
van informatie die gebruikt wordt in de huidige besluiten omtrent zwerfvuilmonitoring. Op deze manier 
heeft de huidige datakwaliteit een kwantitatieve invloed op: 
 

• Betrouwbaarheid van analyses; 

• Inzicht in (potentiële) risico’s; 

• Efficiëntie van gekozen mitigerende maatregelen; 

• Risico beheersing en (het bestaan van) faalkosten; 
 
Het is daarom van belang om de huidige situatie, waarover de eigenaar/beheerder beschikt, in kaart 
te brengen. De toets maakt de kwaliteit van data meetbaar door een percentage te geven aan de 
kwaliteit van data. Door de mate van kwaliteit meetbaar te maken, kan de invloed op de bovenstaande 
thema’s bepaald worden. Dit gebeurt aan de hand van het principe gelijk in onderstaande figuur 1. 
 

 
 
De objectieve ABC-toets geeft inzicht in de datakwaliteit van de huidig beschikbare. De ABC- toets 
bepaald de kwaliteit van deze data per rij aan de hand van de ABC-criteria. Aan de hand van criteria 
(zie bijlage 1) zijn diverse toetsen uitgevoerd. De inhoudelijke resultaten zijn te vinden in de volgende 
hoofdstukken 3.1 t/m 3.3. 

  

 
1 Zie hoofdstuk 2 

Wegbeheerder
Totale populatie

van selectie
(100%)

Schoon
(50%)

Vervuild
(50%)

Onbetrouwbaar
25% van populatie
50% van vervuild

Incompleet
25% van populatie
50% van vervuild

N
iv

ea
u

 1
N

iv
ea

u
 2

Niet Actueel
25% van populatie
50% van vervuild
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3.1 Niveau 1 - Datakwaliteit van totale populatie 

Het eerste niveau maakt onderscheid tussen schone data (data gerelateerd aan object is 100% ABC 
bevonden) en vervuilde data (object heeft een of meer incorrecte velden). 
 
De toets is uitgevoerd op: 22-12-2021 
 

Datakwaliteit per rij Aantal (stuks) Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100% 

   

100% ABC (Schoon) 0 0.0% 

Niet ABC (Vervuild) 39 100.0% 
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3.2 Niveau 2 - Vervuiling in Datakwaliteit van totale populatie 

Het tweede niveau geeft een uiteenzetting weer van vervuilde data binnen de huidige set beschikbare 
data. 
 
De toets is uitgevoerd op: 22-12-2021 
 

Datakwaliteit per rij Aantal (stuks) Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100% 

   

100% ABC (Schoon) 0 0.0% 

   

Niet ABC (Vervuild) 39 100.0% 

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0% 

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 39 100.0% 

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0% 
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3.3 Niveau 3 - Vervuiling in Datakwaliteit per type data 

Het derde niveau geeft de datakwaliteit weer per type data. Per type data is de vervuiling per toets 
criterium inzichtelijk. Zo kan het voorkomen dat data op meerdere wijze vervuild is/ niet voldoet aan de 
definitie/norm van ABC. Van elk type data is per criterium het aantal objecten vastgesteld dat vervuild 
is en op welke manier. 
 
Resultaat per type dataelement 
 

Attribuutwaarde: BATCHID [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

BATCHID_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: SUBBATCHID [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 31 79.5 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 8 20.5 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 8 20.5 % 

SUBBATCHID_is_BATCHID_plus_B_of_M_of_O 8 20.5 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

SUBBATCHID_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: X [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 27 69.2 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 12 30.8 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 12 30.8 % 

X_is_een_getal_met_5_decimalen 12 30.8 % 
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Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

X_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Y [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 27 69.2 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 12 30.8 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 12 30.8 % 

Y_is_een_getal_met_5_decimalen 12 30.8 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Y_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: ORGANISATIE_BEMONSTERING 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

ORGANISATIE_BEMONSTERING_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: METHODE [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

METHODE_is_geaccepteerde_waarde 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

METHODE_is_niet_leeg 0 0.0 % 
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Attribuutwaarde: DATUM [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

DATUM_is_correct_format 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

DATUM_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: TIJDSTIP [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 27 69.2 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 12 30.8 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 12 30.8 % 

TIJDSTIP_is_correct_format 12 30.8 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

TIJDSTIP_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: MEETDUUR [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 27 69.2 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 12 30.8 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 12 30.8 % 

MEETDUUR_is_correct_format 12 30.8 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

MEETDUUR_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: DIEPTE [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 
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100% ABC (Schoon) 27 69.2 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 12 30.8 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 12 30.8 % 

DIEPTE_is_een_getal_met_2_decimalen 12 30.8 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

DIEPTE_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: NETOPSTELLING [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

NETOPSTELLING_is_geaccepteerde_waarde 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

NETOPSTELLING_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: DIAMETER_NET [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 0 0.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 39 100.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 39 100.0 % 

DIAMETER_NET_is_een_getal_met_2_decimalen 39 100.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

DIAMETER_NET_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: STROOMSNELHEID [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 27 69.2 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 12 30.8 % 
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Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 12 30.8 % 

STROOMSNELHEID_is_een_getal_met_2_decimalen 12 30.8 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

STROOMSNELHEID_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: DEBIET [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 27 69.2 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 12 30.8 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 12 30.8 % 

DEBIET_is_een_getal_met_2_decimalen 12 30.8 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

DEBIET_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: TELMETHODE [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

TELMETHODE_is_geaccepteerde_waarde 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

TELMETHODE_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: ORGANISATIE_TELLEN [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

ORGANISATIE_TELLEN_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: GEWICHT_MACRO [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 0 0.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 39 100.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 39 100.0 % 

GEWICHT_MACRO_is_een_getal_met_2_decimalen 39 100.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

GEWICHT_MACRO_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: GEWICHT_MESO [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 0 0.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 39 100.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 39 100.0 % 

GEWICHT_MESO_is_een_getal_met_2_decimalen 39 100.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

GEWICHT_MESO_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: TOTAALGEWICHT [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 0 0.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 39 100.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 39 100.0 % 

TOTAALGEWICHT_is_een_getal_met_2_decimalen 39 100.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 
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TOTAALGEWICHT_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Doppen_en_deksels [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Doppen_en_deksels_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Doppen_en_deksels_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Drankflessen_kleiner_12_liter 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Drankflessen_kleiner_12_liter_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Drankflessen_kleiner_12_liter_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Drankflessen_groter_12_liter 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Drankflessen_groter_12_liter_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Drankflessen_groter_12_liter_is_niet_leeg 0 0.0 % 
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Attribuutwaarde: 
Industrile_verpakkingsmaterialen_oa_plastic_zeil_bouwplastic_landbouwpla
stic [Blad1] 

Aant
al 
(stuk
s) 

Percent
age (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Industrile_verpakkingsmaterialen_oa_plastic_zeil_bouwplastic_landbouwplasti
c_waarde_is_numeriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Industrile_verpakkingsmaterialen_oa_plastic_zeil_bouwplastic_landbouwplasti
c_is_niet_leeg 

0 0.0 % 

 

Attribuutwaarde: Kleine_plastic_tasjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kleine_plastic_tasjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kleine_plastic_tasjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Ondefinieerbare_plastic_stukjes_0__25_cm_hard_plastic [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_plastic_stukjes_0__25_cm_hard_plastic_waarde_is_nume
riek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_plastic_stukjes_0__25_cm_hard_plastic_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Ondefinieerbare_plastic_stukjes_25__50_cm_hard_plastic [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_plastic_stukjes_25__50_cm_hard_plastic_waarde_is_num
eriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_plastic_stukjes_25__50_cm_hard_plastic_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Plastic_stukken_groter_50cm_hard_plastic 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Plastic_stukken_groter_50cm_hard_plastic_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plastic_stukken_groter_50cm_hard_plastic_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Ondefinieerbare_stukjes_piepschuim_0__25_cm_schatting [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 
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100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_stukjes_piepschuim_0__25_cm_schatting_waarde_is_num
eriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_stukjes_piepschuim_0__25_cm_schatting_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Ondefinieerbare_stukjes_piepschuim_25_cm__50_cm 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_stukjes_piepschuim_25_cm__50_cm_waarde_is_numerie
k 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_stukjes_piepschuim_25_cm__50_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Piepschuim_groter_50_cm [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Piepschuim_groter_50_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Piepschuim_groter_50_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Piepschuim_voedselverpakkingen_oa_takeaway_hamburger [Blad1] 

Aanta
l 

Percentag
e (%) 
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(stuks
) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Piepschuim_voedselverpakkingen_oa_takeaway_hamburger_waarde_is_nu
meriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Piepschuim_voedselverpakkingen_oa_takeaway_hamburger_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Piepschuim_bekers_of_delen_daarvan 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Piepschuim_bekers_of_delen_daarvan_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Piepschuim_bekers_of_delen_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Plastic_bekers_of_delen_daarvan 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Plastic_bekers_of_delen_daarvan_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plastic_bekers_of_delen_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 



 

  - 22 -   

 

Attribuutwaarde: 
Plastic_folies_of_stukken_daarvan_0__25_cm_zacht_plastic [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Plastic_folies_of_stukken_daarvan_0__25_cm_zacht_plastic_waarde_is_nu
meriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plastic_folies_of_stukken_daarvan_0__25_cm_zacht_plastic_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Plastic_folies_of_stukken_daarvan__25__50cm_zacht_plastic [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Plastic_folies_of_stukken_daarvan__25__50cm_zacht_plastic_waarde_is_nu
meriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plastic_folies_of_stukken_daarvan__25__50cm_zacht_plastic_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Plastic_folies_of_stukken_daarvan_groter_50cm_zacht_plastic [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 
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Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Plastic_folies_of_stukken_daarvan_groter_50cm_zacht_plastic_waarde_is_n
umeriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plastic_folies_of_stukken_daarvan_groter_50cm_zacht_plastic_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Rietjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Rietjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Rietjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Roerstaafjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Roerstaafjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Roerstaafjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Snoep_snack_en_chips_verpakkingen 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Snoep_snack_en_chips_verpakkingen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Snoep_snack_en_chips_verpakkingen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Voedselverpakkingen_oa_yoghurt_ketchup_boter_frietbakjes_etc [Blad1] 

Aant
al 
(stuk
s) 

Percenta
ge (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Voedselverpakkingen_oa_yoghurt_ketchup_boter_frietbakjes_etc_waarde_is
_numeriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Voedselverpakkingen_oa_yoghurt_ketchup_boter_frietbakjes_etc_is_niet_le
eg 

0 0.0 % 

 

Attribuutwaarde: Wikkels_van_drankflessen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Wikkels_van_drankflessen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Wikkels_van_drankflessen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Sigarettenfilters [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 
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Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Sigarettenfilters_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Sigarettenfilters_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Sigarettenverpakking_of_delen_daarvan_papieren_verpakking_hier_ook_tur
ven [Blad1] 

Aant
al 
(stuk
s) 

Percent
age (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Sigarettenverpakking_of_delen_daarvan_papieren_verpakking_hier_ook_turve
n_waarde_is_numeriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Sigarettenverpakking_of_delen_daarvan_papieren_verpakking_hier_ook_turve
n_is_niet_leeg 

0 0.0 % 

 

Attribuutwaarde: 
Schoonmaakmiddelen_oa_afwasmiddel_allesreiniger_etc [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Schoonmaakmiddelen_oa_afwasmiddel_allesreiniger_etc_waarde_is_nume
riek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Schoonmaakmiddelen_oa_afwasmiddel_allesreiniger_etc_is_niet_leeg 0 0.0 % 
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Attribuutwaarde: 6pack_ringen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

6pack_ringen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

6pack_ringen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Aanstekers [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Aanstekers_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Aanstekers_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Auto_onderdelen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Auto_onderdelen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Auto_onderdelen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Bestek [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 
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100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Bestek_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Bestek_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Borden [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Borden_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Borden_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Biofilmwaterfiltertjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Biofilmwaterfiltertjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Biofilmwaterfiltertjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Breekstaafjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 
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Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Breekstaafjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Breekstaafjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Emmers_of_stukken_daarvan 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Emmers_of_stukken_daarvan_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Emmers_of_stukken_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Bloemplant_potten_plantentrays_of_stukken_daarvan 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Bloemplant_potten_plantentrays_of_stukken_daarvan_waarde_is_numeri
ek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Bloemplant_potten_plantentrays_of_stukken_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Geweerpatronen_en_hulzen 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 
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Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Geweerpatronen_en_hulzen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Geweerpatronen_en_hulzen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Handschoenen_huishoudelijk_zacht_plastic 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Handschoenen_huishoudelijk_zacht_plastic_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Handschoenen_huishoudelijk_zacht_plastic_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Handschoenen_professioneel_dikker_plastic 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Handschoenen_professioneel_dikker_plastic_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Handschoenen_professioneel_dikker_plastic_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Helmen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 
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Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Helmen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Helmen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Jerry_cans [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Jerry_cans_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Jerry_cans_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Kitspuiten [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kitspuiten_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kitspuiten_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Kratten_of_stukken_daarvan 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 
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Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kratten_of_stukken_daarvan_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kratten_of_stukken_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Plastic_band_en_tiewrap [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Plastic_band_en_tiewrap_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plastic_band_en_tiewrap_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Plakband_schilders_ducttape_of_stukken_daarvan 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Plakband_schilders_ducttape_of_stukken_daarvan_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plakband_schilders_ducttape_of_stukken_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Lolly_stokjes_let_op_met_gaatje_aan_de_bovenkant 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Lolly_stokjes_let_op_met_gaatje_aan_de_bovenkant_waarde_is_numerie
k 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Lolly_stokjes_let_op_met_gaatje_aan_de_bovenkant_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Motorolie_verpakkingen_kleiner_50_cm 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Motorolie_verpakkingen_kleiner_50_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Motorolie_verpakkingen_kleiner_50_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Motorolie_verpakkingen_groter_50_cm 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Motorolie_verpakkingen_groter_50_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Motorolie_verpakkingen_groter_50_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Netzakken_oa_voor_uienfruit 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   



 

  - 33 -   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Netzakken_oa_voor_uienfruit_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Netzakken_oa_voor_uienfruit_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Vuilniszakken_of_stukken_daarvan 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Vuilniszakken_of_stukken_daarvan_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Vuilniszakken_of_stukken_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Schrijfwaren_oa_pennen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Schrijfwaren_oa_pennen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Schrijfwaren_oa_pennen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Speelgoed [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Speelgoed_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Speelgoed_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Sportvisspullen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Sportvisspullen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Sportvisspullen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Tassen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Tassen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Tassen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Touw_diameter_groter_1_cm 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Touw_diameter_groter_1_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 
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Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Touw_diameter_groter_1_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Touw_en_koord_diameter_kleiner_1_cm 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Touw_en_koord_diameter_kleiner_1_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Touw_en_koord_diameter_kleiner_1_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Vispluis_plastic_draden_van_nylon 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Vispluis_plastic_draden_van_nylon_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Vispluis_plastic_draden_van_nylon_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Vuurwerk_of_resten_daarvan_alleen_plastic_of_gecombineerd_met_karton 
[Blad1] 

Aant
al 
(stuk
s) 

Percenta
ge (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Vuurwerk_of_resten_daarvan_alleen_plastic_of_gecombineerd_met_karton_
waarde_is_numeriek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Vuurwerk_of_resten_daarvan_alleen_plastic_of_gecombineerd_met_karton_i
s_niet_leeg 

0 0.0 % 

 

Attribuutwaarde: Overige_plastics [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overige_plastics_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overige_plastics_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Ballonnen_of_resten_van_ballonnen_incl_sierlinten 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Ballonnen_of_resten_van_ballonnen_incl_sierlinten_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Ballonnen_of_resten_van_ballonnen_incl_sierlinten_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Banden_oa_autofiets [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Banden_oa_autofiets_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Banden_oa_autofiets_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_rubber [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_rubber_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_rubber_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Kleding [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kleding_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kleding_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Schoenen_laarzen_en_slippers 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Schoenen_laarzen_en_slippers_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 
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Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Schoenen_laarzen_en_slippers_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Vloerbedekking [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Vloerbedekking_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Vloerbedekking_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_textiel [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_textiel_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_textiel_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Drankkartons_oa__sap_melk_yoghurtdrink 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Drankkartons_oa__sap_melk_yoghurtdrink_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 
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Drankkartons_oa__sap_melk_yoghurtdrink_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Ondefinieerbare_stukjes_papier_0_groter_50cm 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_stukjes_papier_0_groter_50cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Ondefinieerbare_stukjes_papier_0_groter_50cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Karton_oa_delen_van_verpakking 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Karton_oa_delen_van_verpakking_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Karton_oa_delen_van_verpakking_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Kartonnen_bekers [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kartonnen_bekers_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kartonnen_bekers_is_niet_leeg 0 0.0 % 
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Attribuutwaarde: Kranten_tijdschriften [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kranten_tijdschriften_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kranten_tijdschriften_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Tassenzakken [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Tassenzakken_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Tassenzakken_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_papier [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_papier_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_papier_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: IJsstokjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 
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100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

IJsstokjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

IJsstokjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Kurken [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kurken_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kurken_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Kwasten [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kwasten_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kwasten_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Pallets [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 
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Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Pallets_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Pallets_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_hout_kleiner_50_cm 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_hout_kleiner_50_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_hout_kleiner_50_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_hout_groter_50_cm 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_hout_groter_50_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_hout_groter_50_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Aluminium_folies_en_verpakkingen 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 
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Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Aluminium_folies_en_verpakkingen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Aluminium_folies_en_verpakkingen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Capsules_oa_koffie_chocomel 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Capsules_oa_koffie_chocomel_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Capsules_oa_koffie_chocomel_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Drankblikjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Drankblikjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Drankblikjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Elektriciteitsdraden [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 
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Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Elektriciteitsdraden_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Elektriciteitsdraden_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Industrieel_oud_ijzer_oa_kabels_pijp_etc 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Industrieel_oud_ijzer_oa_kabels_pijp_etc_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Industrieel_oud_ijzer_oa_kabels_pijp_etc_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Kroonkurken__metalen_doppen_oa_bier_doppen 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kroonkurken__metalen_doppen_oa_bier_doppen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kroonkurken__metalen_doppen_oa_bier_doppen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Oliedrums [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Oliedrums_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Oliedrums_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Omheingsdraad_prikkeldraad 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Omheingsdraad_prikkeldraad_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Omheingsdraad_prikkeldraad_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Spuitbussen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Spuitbussen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Spuitbussen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Verfblikken [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 
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Verfblikken_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Verfblikken_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Vislood [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Vislood_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Vislood_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Voedselblikken [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Voedselblikken_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Voedselblikken_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Wegwerp_BBQs [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Wegwerp_BBQs_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 
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Wegwerp_BBQs_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_metaal_kleiner_50_cm 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_metaal_kleiner_50_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_metaal_kleiner_50_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_metaal_groter_50_cm 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_metaal_groter_50_cm_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_metaal_groter_50_cm_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Flessen_potten_of_stukken_daarvan 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Flessen_potten_of_stukken_daarvan_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 



 

  - 48 -   

Flessen_potten_of_stukken_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Lampen_en_TL_lampen [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Lampen_en_TL_lampen_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Lampen_en_TL_lampen_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_glas [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_glas_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_glas_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Cosmetica_verpakkingen_oa_shampoo_deodorant_zonnebrand [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Cosmetica_verpakkingen_oa_shampoo_deodorant_zonnebrand_waarde_is_
numeriek 

0 0.0 % 
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Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Cosmetica_verpakkingen_oa_shampoo_deodorant_zonnebrand_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: 
Plastic_wattenstaafjes_let_op_ribbels_aan_beide_zijden [Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Plastic_wattenstaafjes_let_op_ribbels_aan_beide_zijden_waarde_is_numer
iek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plastic_wattenstaafjes_let_op_ribbels_aan_beide_zijden_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Kartonnen_wattenstaafjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Kartonnen_wattenstaafjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Kartonnen_wattenstaafjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Sanitairevochtige_doekjes [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Sanitairevochtige_doekjes_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 
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Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Sanitairevochtige_doekjes_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Condooms [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Condooms_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Condooms_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Maandverbanden_inlegkruisjes_of_verpakkingen_ervan 
[Blad1] 

Aanta
l 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Maandverbanden_inlegkruisjes_of_verpakkingen_ervan_waarde_is_numeri
ek 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Maandverbanden_inlegkruisjes_of_verpakkingen_ervan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Plastic_kam_of_borstel [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 
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Plastic_kam_of_borstel_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Plastic_kam_of_borstel_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Tampons_tampon_applicator_of_verpakkingen_ervan 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks
) 

Percentag
e (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Tampons_tampon_applicator_of_verpakkingen_ervan_waarde_is_numerie
k 

0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Tampons_tampon_applicator_of_verpakkingen_ervan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Toiletpapier_of_stukken_daarvan 
[Blad1] 

Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Toiletpapier_of_stukken_daarvan_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Toiletpapier_of_stukken_daarvan_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Toiletverfrisser [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 
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Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Toiletverfrisser_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Toiletverfrisser_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_sanitair [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_sanitair_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_sanitair_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Verpakkingen_van_oa_pillen_lenzen_en_vloeistof 
[Blad1] 

Aantal 
(stuks) 

Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Verpakkingen_van_oa_pillen_lenzen_en_vloeistof_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Verpakkingen_van_oa_pillen_lenzen_en_vloeistof_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Injectiespuiten [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Injectiespuiten_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 
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Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Injectiespuiten_is_niet_leeg 0 0.0 % 
 

Attribuutwaarde: Overig_medisch [Blad1] Aantal (stuks) Percentage (%) 

Totaal getoetst 39 100.0 % 

   

100% ABC (Schoon) 39 100.0 % 

   

Niet ABC (Vervuild) 0 0.0 % 

   

Niet Actueel (Achterhaald) 0 0.0 % 

   

Niet Betrouwbaar (Onbetrouwbaar) 0 0.0 % 

Overig_medisch_waarde_is_numeriek 0 0.0 % 

   

Niet Compleet (Incompleet) 0 0.0 % 

Overig_medisch_is_niet_leeg 0 0.0 % 
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4 Gewenste datakwaliteit  

In het beheer van deze data stuurt Elyzee samen met u als klant op datakwaliteit.  
Wij sturen samen met u op de Actualiteit, Betrouwbaarheid en Compleetheid (ABC) van data en het 
verbeteren daarvan zodat u datagericht keuzes kunt maken in datamanagement.  
Het verbeteren van de datakwaliteit heeft op verschillende vlakken een positieve werking: 
 

• Betrouwbare analyses; 

• Inzicht in (potentiële) risico’s; 

• Effectieve onderhoudsmaatregelen; 

• Minder faalkosten. 
 
In de gewenste situatie beschikt de eigenaar/beheerder over dataelementen met een Actualiteit, 

Betrouwbaarheid en Compleetheid van respectievelijk 75%. Door de dataelementen te herzien en op 

te werken naar een hoger kwaliteitsniveau kunnen de bovenstaande positieve werkingen hiervan 
worden gerealiseerd. 
 
De ABC-criteria zijn zo opgesteld dat deze ook gelden als richtlijnen om datakwaliteit te verbeteren. 
Het opwerken van bepaalde criteria resulteert in een hogere ABC-kwaliteit. In de gewenste situatie 
wordt bepaald welk kwaliteitsniveau nodig is om te voldoen aan de datakwaliteitsnorm.  

De norm is vastgesteld op 75%. 

 

Datakwaliteit Aantal (stuks) Percentage 
(%) 

Totaal getoetst 39 100% 

   

100% ABC (Schoon) 29.3 75% 
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Disclaimer  

Op de ABC-rapportage V1.0 22-12-2021 is de volgende disclaimer van toepassing 
 

1. De rapportage is gebaseerd op basis van de door de Gebruiker aangeleverde data. 
a. In een aantal gevallen zullen objecten niet beschikbaar zijn in de data. Deze 

kunnen dan niet gevalideerd worden. Ook kan het zijn dat wijzigingen en/of 
verwerking van data ertoe leiden dat er afwijkingen ontstaan.  

 
2. Het kan zijn dat de data, niet overeenkomt met de fysieke objecten. Afwijkingen kunnen 

optreden als er sprake is van wijziging (nieuwplaatsing, aanpassing en/of verwijdering van 
objecten) zonder melding bij de databeheerder. 
a. In een aantal gevallen is de databeheerder niet op de hoogte van wijzigingen in 

het areaal of is er sprake van een vertraging in de verwerking van data waardoor 
afwijkingen ontstaan. 
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