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Stand van zaken
Het plan van aanpak voor de eerste
periode, tot maart 2006, is goedgekeurd. State of the art’ is afgerond
en (pilot)projecten lopen, zoals
VONK en Ketenaanpak/TRANSIT.

Feiten en cijfers
-

Looptijd
enkele jaren, vanaf 2005

Samenwerking
Het College Voorzitters van
Productschappen is de stuurgroep
van SALDO. Tevens vormen de
productschappen de noodzakelijke
schakel met het bedrijfsleven voor
het slagen van SALDO. Binnen LNV
wordt nauw samengewerkt met
Dienst Regelingen, Juridische Zaken
en de VWA. Overige directies en
diensten worden veelvuldig
gevraagd om inbreng.

Meer informatie
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
Evert Jan Krajenbrink,
projectleider SALDO
telefoon +31 (0)70 378 51 40
e-mail e.j.krajenbrink@minlnv.nl

Het traject SALDO staat voor Structurele Administratieve Lastenvermindering Door
Omkering. SALDO beoogt een efficiëntere uitwisseling van informatie tussen
overheid en bedrijfsleven door meer aan te sluiten bij datastromen en definities
van het bedrijfsleven.
Context
Vermindering van de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven is
speerpunt van het regeringsbeleid. De gemengde commissie administratieve
lastenvermindering benoemt in het rapport Lasten in Balans (maart 2004) het
omkeren van de informatieketen als kansrijk thema. Omkering betekent dat
informatie uit de sector het uitgangspunt vormt voor de informatievoorziening:
de overheid maakt slim gebruik van bestaande informatie door bestanden aan
bedrijfsmanagementsystemen of andere databanken te koppelen.
Effecten
Het SALDO-principe begint aan te slaan. Binnen LNV en deels daarbuiten is de
denkwijze doorgedrongen. Productschappen en bedrijfsleven, zoals de Edi Agro
Vereniging en ZLTO, proberen tot concrete resultaten te komen. De uitvoerende
diensten nemen SALDO mee in lopende projecten, bijvoorbeeld in de ontwikkeling
van uitvoeringsbeginselen ten behoeve van de Hygiënerichtlijn (Ketenintegratie)
of het Programma Beheer.
Bijzondere aspecten
Trajecten rondom administratieve lastenvermindering houden zich doorgaans
bezig met het stroomlijnen van de informatiebehoefte van de overheid. Een
voorbeeld is het toepassen van het principe van ‘eenmalig inwinnen, meervoudig
gebruik’. SALDO gaat een stap verder en wil rekening houden met de wensen van
het bedrijfsleven bij het gebruik van informatie. SALDO gaat de dialoog aan met
het bedrijfsleven en zoekt innovatieve en efficiënte manieren van informatieuitwisseling.
Uitdagingen
Voor een succesvolle dialoog met het bedrijfsleven is een actieve houding en
betrokkenheid van zowel de verschillende overheidsonderdelen als ondernemers
gewenst. Onderwerpen zijn daarnaast het winnen van vertrouwen bij inzage van
gegevens en het standaardiseren van gegevens (in een ‘data dictionary’).
Aansluiting op LNV-beleid
Met SALDO geeft LNV invulling aan de aanbevelingen uit het rapport Lasten in
Balans. Vanwege de intensieve contacten met het bedrijfsleven treedt I&H op als
trekker. Het begrip SALDO/Ketenintegratie is één van de principes in de I-strategie
van LNV en derde plateau in de strategie EDV (elektronische dienstverlening).
Meerwaarde
SALDO leidt tot administratieve lastenvermindering voor het bedrijfsleven en
efficiëntere informatiewinning door de overheid.
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