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Informatie uitwisseling tussen
overheid en bedrijfsleven
‘Vermindering administratieve lastendruk
door digitalisering samenleving’
Factsheet uit de portfolio van de directie Industrie en Handel versie januari 2008

Stand van zaken
Een LNV-breed plan van aanpak voor
het bereiken van de doelstelling ‘LNV
100% digitaal’ wordt momenteel
opgesteld. In dit kader wordt het
programma ‘ICT voor vernieuwd en
gedeeld keteninzicht’ uitgevoerd
(eind 2007).

Het ministerie van LNV heeft de ambitie om in 2011 100 % digitaal te werken.
Gegevensuitwisseling en -overdracht tussen de overheid met bedrijfsleven en
burgers zullen in de nabije toekomst voor een belangrijk deel via elektronisch
berichtenverkeer plaatsvinden. De digitalisering van de overheid draagt bij aan de
kwaliteit van de dienstverlening van de overheid en vermindert administratieve lasten
bij burgers en bedrijfsleven. Door meer aan te sluiten bij datastromen en definities van
het bedrijfsleven, wordt een efficiënte uitwisseling van informatie tussen overheid en
bedrijfsleven bereikt.

Feiten en cijfers
In het regeerakkoord wordt ingezet
op een overheidsbrede taakstelling
en opnieuw een vermindering van
administratieve lasten met 25%.
LNV wil hieraan invulling geven door
de doelstelling (geformuleerd in
Zichtbaar Laten & Zichtbaar Doen)
dat zij het gebruik van het
elektronisch kanaal op termijn
verplicht stelt en daarvoor een
wettelijke basis zal creëren. In 2011
zal 100% van de dienstverlening
elektronisch beschikbaar zijn en
minimaal 70% van alle interacties
via het elektronisch kanaal verlopen.

Looptijd
2007 - 2011

Context
Vermindering van de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven blijft speerpunt van het regeringsbeleid. In het beleidsprogramma wordt onder meer gesteld dat
ondernemers moeten merken – meer dan tot nu toe – dat vermindering van regeldruk
zoden aan de dijk zet. De overheid gaat de dienstverlening en informatievoorziening
aan ondernemers sneller en beter maken. Deze ambitie sluit goed aan bij een aantal
activiteiten die Industrie en Handel de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, zoals de
structurele vermindering van administratieve lasten door middel van ketenomkering.
Effecten
Digitalisering van gegevens, nieuwe software-toepassingen en hergebruik van
gegevens leiden tot vermindering van administratieve lasten en transactiekosten
(bij bedrijfsleven en ook bij overheid) en dragen daardoor bij aan een versterking van
de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. De inzet van I&H is dat gegevens door
elektronische berichtuitwisseling (eerder en beter) worden teruggekoppeld aan het
bedrijfsleven. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht voor een programma
“ICT voor vernieuwd en gedeeld keteninzicht” op private ketenkwaliteitssystemen,
zodat de taken rondom voedselveiligheid, traceerbaarheid en toezicht op controle
op een efficiënte en transparante wijze worden uitgevoerd.

Samenwerking
IFZ, DL, VD, VWA, DR, JZ, AID,
ministeries van EZ, BuZa, VWS en
FIN, het agrarisch bedrijfsleven,
productschappen en de WUR

Meer informatie
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
- Evert Jan Krajenbrink
telefoon +31 (0)70 378 51 40
e-mail e.j.krajenbrink@minlnv.nl
- Mw. Homa Ashtari
telefoon +31 (0)70 378 44 60
e-mail h.ashtari@minlnv.nl

Bijzondere aspecten
Trajecten rondom administratieve lastenvermindering en ICT zijn doorgaans gericht
op het stroomlijnen van de informatiebehoefte van de overheid. In dit kader stelt LNV
het SALDO principe centraal: er wordt rekening gehouden met de wensen van het
bedrijfsleven bij het gebruik van informatie en er wordt – samen met het bedrijfsleven
– gezocht naar innovatieve en efficiënte manieren van informatie-uitwisseling.
Uitdagingen
Voor een succesvolle dialoog met het bedrijfsleven is een actieve houding en
betrokkenheid van zowel de verschillende overheidsonderdelen als ondernemers
gewenst. Daarbij zijn het winnen van vertrouwen bij inzage van gegevens en het
standaardiseren van gegevens van belang.
Aansluiting op LNV-beleid
De doelstelling LNV 100% digitaal staat in ‘Zichtbaar laten & Zichtbaar doen’.
De activiteiten van I&H in dit kader richten zich vooral op het betrekken van het
bedrijfsleven bij dit proces.
Meerwaarde
Efficiëntere informatie-uitwisseling leidt tot verlichting van administratieve lasten,
lagere transactiekosten, minder maar doelmatige controle door de overheid,
bevorderen van een sterke internationale marktpositie, snelle traceerbaarheid en
terughalen van besmette/defecte producten van de markt en mogelijke vergroting
van consumentenvertrouwen.
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