
 

 

 

VERSLAG 
 
Datum:  2 maart 2017 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 2 maart 2017 
 
Locatie:  GS1 Nederland - Amstelveen 
 
Aanwezig: Floricode:  - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Floricode: - Henk Zwinkels - informatiemanager 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion - applicatiebeheerder 
 Handel: - Koos van der Meij - VGB - adviseur automatisering 
 GS1: - Loek Boortman – manager 
 GS1 : - Sebas van Zundert 
 
Afwezig: Floricode: - Leo van der Zon - manager  
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (vice-voorzitter) 
 Sector: - Bernard van Raaij - Qray - directeur/advies ketenoplossingen (voorzitter) 
 Sector: - Maurice van Winden - SDF (namens samenw.verband kwekersoftw.lev.) 
 GS1: - Jan Westerkamp - sr. consultant (agendalid) 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/02032017 
 

AGENDA 
1.       Opening 

2.       Mededelingen 

o Heroriëntatie Floricode 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 15 december 2016 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      Beschrijving codering goederencodes 1.0 - Ter vaststelling 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o        SPIL – Notitie knelpunten verrekencodes 

o Van Codering Levend Groen naar Floribar 

6.       Floricode standaarden (<> UN/CEFACT en GS1): 

o       Toekomstige/nieuwe ontwikkeling van standaarden 

o ‘Product Data Sharing’ - presentatie Sebas van Zundert - GS1 Nederland 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG 

 

1. Opening 

Geen opmerkingen/wijzigingen. 
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2. Mededelingen 

o   Henk informeert het overleg m.b.t. reorganisatieplannen en -gevolgen van RFH. Het ‘Nieuwe veilen’ laat 

een nieuwe opzet zien met nieuwe businessmodellen e.d. Voorgesteld wordt voor de WGS een 

presentatie te laten verzorgen. ACTIE: Roel Voerman 

o   Koos geeft toelichting op organisatiewijzigingen bij de VGB. Koos blijft de Florecode aangelegenheden 

doen. De nieuwe structuur van de VGB wordt pas vastgesteld wanneer er een nieuwe directeur is. 

o   Bij Floricode vindt een heroriëntatie plaats, doel verlaging kosten en vernieuwing van registratieproces. 

Standaardisatie verplicht zich ook tot het volgen van nieuwe technieken, zoals de EAB met Json en 

initiatieven bij o.m. FloraXchange. Hoe volgt GS1 dergelijke nieuwe ontwikkelingen? De Product Data 

Sharing’ presentatie – punt 6 van de agenda – is hiertoe een opstapje. 

Daarnaast speelt bij Floricode een mogelijke fusie met Beurshal; de productcodering voor ‘de bollen’ 

wordt per 16 mei a.s. definitief door Floricode uitgevoerd. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 15 december 2016 

Opmerkingen zullen in het concept verslag worden verwerkt, waarna het verslag is vastgesteld en kan 

worden gepubliceerd op de website van Floricode. 

 
Actielijst d.d. 15 december 2016 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

393 11-06-15 Vertegenwoordiging vanuit swl’s kopers toevoegen aan 
WGS.  
 
WGS 2 maart 2017: Nieuw actiepunt van maken. Vervalt 
hiermee. 

MvdS loopt 

403 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2017) MvdS/HZ 4 mei 2017 

409 07-07-16 ‘CC Financieel’ resp. ‘Sierteelt Cross Industry Invoice’ 
opstarten. 
 
WGS 2 maart 2017: (Lemkes gebruikt deze standaard met 
eigen invulinstructie.) Vooralsnog EU-programma 
afwachten. Aanpak met Koos en swl’s doornemen. 

MvdS 
 
 

HZ 

On hold 

412 07-07-16 Nav Evaluatie 2016: 
- Samenstelling: Zijn telers voldoende vertegenwoordigd? 
- 1x per jaar aandacht besteden aan nieuwe technieken. 
- Toekomstvisie en aandacht voor ontwikkelingen in de 
sector. 
- RFC-proces kan niet worden gevolgd, wordt 
“tegengehouden” door FH. 

Allen On hold 

414 13-10-16 “Zoekwaarden” agenderen voor WGS overleg 
Standaardiseren van ketenbegrippen tbv zoekmachines. 
 
WGS 2 maart 2017: Geagendeerd. Vervalt hiermee. 

LB 2 maart 
2017 

417 15-12-16 Toekomstige/nieuwe ontwikkelingen van standaarden 
Blijvend punt van aandacht. 

All  

418 2-3-2017 Presentatie RFH Nieuwe veilen (opzet en 
businessmodellen). 

RV NTB 

419 2-3-2017 Als CC VMP 1.0 live gaat swl van kopers  toevoegen aan 
overleg. Wat is de planning? 

Marjo 4 mei 2017 
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4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o Beschrijving codering goederencodes 1.0 - Ter vaststelling 

Beschrijving wordt vastgesteld en kan worden gepubliceerd. Mogelijk ooit de afweging maken om de 

GPC codes te integreren. 

  

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o SPIL – Notitie knelpunten verrekencodes 

Deze notitie is door de VGB onder de aandacht gebracht en de vraag is of de in de notitie 

voorgestelde aanpak de juiste manier is om dit probleem voor de sector opgelost te krijgen.  

Op het moment is niet duidelijk of het project nog loopt. Koos zal e.e.a. kortsluiten met Emile van 

Grunsven – CC. 

NB: Actie reeds uitgevoerd. Blijkt dat project al is afgesloten. 

o Van Codering Levend Groen naar Floribar 

Doel: De CLG website ombouwen naar een loket voor uitgifte van GTIN’s, teneinde het aanschaffen 

van enkele GTIN”s te vereenvoudigen. Hierbij wordt natuurlijk uitgegaan van gebruik van GS1 codes. 

Ook bestaat de mogelijkheid tot het zoeken van GTIN’s via de website. De ‘bestelling’ wordt contant 

afgerekend. 

Discussie over de voor’s/tegen’s van een uitgifteloket voor GTIN’s. Wordt vervolgd. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o Toekomstige/nieuwe ontwikkeling van standaarden 

Voorgesteld wordt voor/met dit overleg een verkennende/oriënterende sessie te organiseren m.b.t. 

gebruik/toekomst van blockchain. Loek neemt het op zich om voor de vakantieperiode een ‘Floriday’ 

te organiseren.  

o ‘Product Data Sharing’ - presentatie Sebas van Zundert - GS1 Nederland 

(Niet genotuleerd.) 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Geen items. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

* Loek verwijst naar artikel Global Gap en zal dit toesturen. 

 
 

 
Vergaderschema 2017  

Datum   Tijd  Locatie 

4 mei 2017 13.00u Floricode - Roelofarendsveen (Tevens jaarlijkse evaluatie WGS) – 
Zaal Eik 

6 juli 2017 13.00u FloraHolland – Naaldwijk – Zaal Iris – 7.06 
21 sept. 2017 
7 dec. 2017 

13.00u 
13.00u 

VGB - Aalsmeer 
Plantion - Ede 

 


