ACTUEEL

Twee exportbedrijven testen k o
Minder papieren en efficiënter werken. Dat zijn de twee grote
pluspunten van het zogenoemde Ketenregister. Met dat register kunnen koper en verkoper van bloembollen snel relevante
partij-informatie uitwisselen. Komende zomer gaan de exportbedrijven VWS en Jan de Wit & Zonen BV het werken met het
register samen met een groot deel van hun leveranciers testen.
Onveilig? Nee, zegt René de Wit. “Het is niet anders dan telebankieren.”
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loembollen voor Japan. Daar komt bij
elk exportbedrijf nogal wat bij kijken.
René de Wit van Jan de Wit & Zonen
BV in Enkhuizen schetst het beeld van wat dat
dan allemaal inhoudt. “Nu is er nog een leveringsnota voor Japan nodig en een bij de partij behorend Japan-certificaat. In principe komt
dat certificaat met de post naar ons toe. Alleen
in spoedgevallen kan het ook met de fax worden gestuurd, maar er is een maximum aan het
aantal spoedgevallen per dag. Alles bij elkaar
duurt het al gauw twee tot drie dagen voordat
we alles op papier rond hebben. En dan moeten we op kantoor nog allerlei papieren gaan
controleren.” Aan dat beeld komt in ieder geval
deze zomer bij Jan de Wit & Zonen BV een einde. Samen met exportbedrijf VWS uit Broek op
Langedijk werkt De Wit mee in een pilot om
het zogenoemde Ketenregister in de praktijk te
gaan testen. De voordelen die bij het Ketenregister horen, zijn in enkele trefwoorden samen
te vatten: meer inzicht, een betere efficiency,
minder fouten bij kwekerij en export, en een
betrouwbaarder positie in het buitenland. Voor
een uitleg van wat het Ketenregister inhoudt, zie
kader 1.

GEEN FOUTEN MEER
Bij Jan de Wit & Zonen BV zijn adjunct-directeur Marcel Fit en Paul Groot, verantwoordelijk voor de automatisering en de exportplanning, nauw betrokken bij deze testperiode. Fit:
“We zijn vorig najaar benaderd met de vraag of
we hieraan wilden meedoen. Daar hebben we
positief op gereageerd. We zijn begin dit jaar
gestart met de voorbereidingen ervan.” De Wit
is enthousiast over het feit dat het Ketenregister nu op de drempel staat van invoering in de
praktijk. “De gegevens van een partij die vanuit de BKD worden verstrekt kunnen niet meer
verkeerd worden geschreven, omdat de BKD

de gegevens digitaal aanlevert aan het Ketenregister. De verkoper hoeft ze nu niet meer over
te schrijven. Zodra de BKD de laatste keuring
heeft verricht zijn de gegevens bekend”, stelt
Marcel Fit. “Vanaf het moment dat de leveringsnota is geaccepteerd kunnen wij van een door
ons aangekochte partij die status bekijken. Let
wel, het gaat daarbij alleen om het deel van

de partij dat wij hebben gekocht, meer niet.”
De privacy is daarbij niet in het geding, aldus
René de Wit. “De werkwijze van het Ketenregister komt overeen met telebankieren. Daar gaat
het alleen maar over het bedrag dat onderdeel
is van de transactie en niet over het totale saldo dat iemand heeft.” De gegevens die de koper
krijgt, bevatten naast bijvoorbeeld gegevens
van de leverancier ook de cultivarnaam, aantal en keuringsresultaat. Die gegevens gebruikt
de koper om te toetsen aan CLIENT Export
op specifieke landeneisen. Is bijvoorbeeld een
partij tulpen bestemd voor Japan, dan moeten
de bollen zijn geteeld op een perceel dat vrij is
van aardappelmoeheid en aan alle fytosanitaire eisen voldoen. Die eisen worden in CLIENT
Export gecheckt. Als die controle groen licht
geeft voldoet de partij aan alle eisen en kan
hij naar het betreffende land worden geëxporteerd. Er kan dan automatisch een fytosanitair
certificaat worden gemaakt.

EVEN ANDERSOM
Komende zomer zullen de leveranciers van

KADER 1

Wat is het Ketenregister?
Door het Ketenregister wordt de bloembollenketen eﬃciënter. Informatieoverdracht tussen
verschillende schakels in de keten verloopt niet alleen sneller maar is ook betrouwbaarder,
zodat minder tijd verloren gaat aan (document)controle. Deze maand gaan de eerste telers
en exporteurs met het Ketenregister werken.
Het Ketenregister is in essentie niet meer dan de digitale verbinding tussen de teeltregisters
van de keuringsdiensten (BKD en Naktuinbouw) en CLIENT Export van de NVWA.
t*OEFUFFMUSFHJTUFSTWBOEFLFVSJOHTEJFOTUFOXPSEFOQBSUJKHFHFWFOTWBTUHFMFHE/BBTUEF
algemene gegevens zijn dit ook fytosanitaire dekkingen zoals de exportklasse of informatie over de AM-status van de partij bloembollen, bijvoorbeeld dat de bollen geteeld zijn
op een perceel dat vrij is van aardappelmoeheid (AM-vrij).
t)FULFUFOSFHJTUFSLPQQFMUEF[FGZUPTBOJUBJSFEFLLJOHFO BBOHFWVMENFUCJKEFIBOEFMWFSkregen dekkingen) aan de landeneisen in CLIENT Export.
t*O$-*&/5&YQPSUTUBBOBMMFMBOEFOFJTFOXBBSBBOFFOQBSUJKNPFUWPMEPFOWPPSEBUEJF
geëxporteerd mag worden. Aan de hand van de fytosanitaire dekkingen die worden doorgegeven door het Ketenregister controleert CLIENT volledig automatisch of een partij voldoet aan de fytosanitaire eisen van het ontvangende land.
Omdat fytosanitaire informatie maar een keer wordt ingevoerd (door de BKD) en vervolgens
door de hele exportketen gebruikt wordt, is controle achteraf niet meer nodig. Dit betekent
niet alleen minder controle maar ook minder (invoer)fouten. Het is bijvoorbeeld niet meer
nodig om bij levering allerhande documenten en verklaringen mee te sturen. De informatie wordt immers digitaal doorgestuurd via het
ketenregister. Daarnaast
is belangrijk dat met het
Ketenregister meer fytosanitaire zekerheid geboden
wordt aan ontvangende
landen.
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k omend seizoen Ketenregister

V.l.n.r.: Marcel Fit, René de Wit en Paul Groot
Jan de Wit & Zonen en VWS met het werken
met het Ketenregister te maken krijgen. Deze
maand krijgen ze hierover een brief met een
toelichting op de werkwijze en de vraag of ze
met deze manier van werken kunnen instemmen. Tijdens de pilot zal er nog sprake zijn van
een situatie waarbij de exporteur de partijgegevens digitaal opvraagt. Paul Groot: “Na de pilot
zal dat niet meer het geval zijn. Dan is het de
taak van de verkoper om die gegevens digitaal

te versturen aan de koper. Tijdens de pilot doen
we het nog even andersom.”

INTENSIEVE PERIODE
De drie beseffen dat de pilot een intensieve
periode met zich meebrengt. Groot: “We hebben nu al maandelijks overleg met elkaar, en
stellen telkens een lijstje op met punten die
nog anders of beter kunnen.” Fit: “Er is een continue wisselwerking met de BKD, die in dit hele

project voor de automatisering en technische
voorzieningen zorgdraagt.” Wat René de Wit
vooral belangrijk vindt, is dat alle partijen in de
sector die bij het Ketenregister zijn betrokken
duidelijk maken dat dit een slag is die gemaakt
moet worden vanwege alle voordelen die
eraan zitten voor verkoper en koper. “Ook de
belangenbehartigers Anthos en KAVB moeten
dit uitstralen. Alleen met elkaar kunnen we dit
tot een goed einde brengen.”

Visie Anthos

Visie KAVB

Leveranciers van de exporteurs die dit seizoen met het Ketenregister gaan werken, ontvangen binnenkort een brief van hun afnemer (exporteur). Deze brief is in samenspraak tussen Anthos, KAVB
en BKD opgesteld. De gezamenlijke aanpak is belangrijk omdat
teelt en handel elkaar hard nodig hebben om de export van
bloembollen goed te laten verlopen. Het ﬁnanciële risico dat verbonden is aan de huidige werkwijze, waarbij de nadruk ligt op de
eindinspectie, is bedrijfseconomisch niet meer verantwoord. Deze
pilot is een eerste stap naar een integraal systeem dat alle schakels
in de keten meer zekerheid zal bieden over de fytosanitaire status
van een partij en daarmee over de afzetmogelijkheden. Bovendien
kan het ontvangende land meer zekerheid worden geboden. Dit
laatste is noodzakelijk om ook in de toekomst de grenzen open te
houden voor ons unieke product.

Het is een goede zaak dat komend seizoen een gezamenlijke pilot
start. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar de introductie van het werken met het Ketenregister. Het digitaal koppelen
van de fytosanitaire dekkingen van partijen aan de eisen van derde landen is een complex proces. Door nu via een pilot hier in de
praktijk mee aan de slag te gaan kunnen kwekerij- en handelsbedrijven ervaring opdoen. Op basis hiervan kunnen, indien nodig,
zaken aangepast en geoptimaliseerd worden. Ook wordt dan duidelijk welke veranderingen er nodig zijn ten opzichte van de huidige werkwijze op kwekerij- en handelsbedrijven. Hiermee kunnen
in een later stadium bedrijven goed geïnformeerd worden over
de consequenties van het werken met het Ketenregister. En dat is
belangrijk omdat het project pas echt een succes kan worden als
veel bedrijven met het Ketenregister gaan werken!
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