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Stand van zaken
Na een periode van intensieve
voorbereiding start het programma
najaar 2005.

Feiten en cijfers
• Nederland behoort tot de trendsetters wat betreft inzet van de
overheid voor ketensamenwerking, huidige ketensamenwerking, ICT-inzet voor traceerbaarheid en ketenprestatie
traceerbaarheid. Het Verenigd
Koninkrijk is eveneens trendsetter
in drie categorieën, maar volger
wat betreft ICT-inzet voor traceerbaarheid. Australië behoort in
ICT-inzet voor traceerbaarheid en
ketenprestatie traceerbaarheid tot
de trendsetters en verder tot de
volgers. Zweden, Duitsland en de
Verenigde Staten zijn deels volgers
en deels achterhoede. Spanje
volgt, geheel in de achterhoede.
• Er zijn weinig verschillen in de
soorten ICT-inzet in de deelnemende landen.
(Bron: Organiseren van traceren,
Rijnconsult 2003)

TRANSIT staat voor transparantie en ICT en is een verzamelnaam voor een
aantal kleinere projecten. Met TRANSIT wil LNV, in nauwe samenwerking met
het agrarische bedrijfsleven, de uitwisseling van noodzakelijke informatie tussen
partners in de voedselketen en de overheid optimaliseren. Door middel van een
ketenaanpak richten de projecten van TRANSIT zich op zes sectoren: varkens,
kalveren, vis, pluimvee, groente/fruit en zuivel. Elk project bestaat uit een
inventarisatie- en pilotfase.
Context
De overheid ziet het als haar kerntaak om voedselveiligheid, diergezondheid en de
gezondheid van burgers te waarborgen. Maar het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van producten. Vroegtijdig signaleren van
risico’s in de voedselketen, tijdig traceren en terugtrekken van mislukte productie,
en beperking van verspreiding van dierziektes zijn voor overheid, bedrijfsleven en
consument noodzakelijk. Mocht er iets misgaan, dan zijn sociale en economische
rampen het gevolg. Een goede wisselwerking tussen overheid en ketenpartijen is
daarom essentieel voor een evenwichtige en heldere taakverdeling. In TRANSIT
wordt getracht om, met behulp van ICT, de gefragmenteerde informatiesystemen
en kennis samenhangend te maken. Het streven is transparantie per voedselketen
en - waar mogelijk - per product te waarborgen. De overheid kan zo op een
efficiënte en transparante wijze haar taken rondom voedselveiligheid, traceerbaarheid en toezicht op controle uitvoeren.
Effecten
Het programma verkeert in de beginfase: te vroeg om effecten te melden.
Bijzondere aspecten
De actieve betrokkenheid van bedrijven en de ketenaanpak van TRANSIT zijn
veelbelovend. Hiermee kan optimale informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven
en overheid worden gerealiseerd.
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Uitdagingen
De efficiënte uitvoering en handhaving van overheidstaken inzake voedselveiligheid, diergezondheid, toezicht op controle, vermindering van administratieve
lasten en de implementatie van preventiemaatregelen vragen aandacht.
Aansluiting op LNV-beleid
Het programma is gebaseerd op het LNV-Beleidsprogramma Vitaal en Samen, met
een grondslag in de hoofdlijnen van het kabinetsakkoord en diverse Europese- en
nationale beleidskaders.
Meerwaarde
Efficiëntere informatie-uitwisseling met de overheid heeft de volgende
economische voordelen voor het bedrijfsleven:
• verlichting van administratieve lasten;
• snelle traceerbaarheid en terughalen van besmette/defecte producten
van de markt;
• winnen van consumentenvertrouwen;
• minder maar doelmatiger controle door de overheid.

