
 

 

 

VERSLAG 
 
Datum:  11-11-2017 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 21 september 2017 
 
Locatie:  Floricode – Royal FloraHolland - Naaldwijk 
 
Aanwezig: Floricode:  - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Floricode: - Henk Zwinkels - directeur 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion - applicatiebeheerder 
 Sector: - Bernard van Raaij - Qray - directeur/advies ketenoplossingen 
 Handel: - Matthijs Mesken - VGB - directeur 
 
Afwezig: GS1: - Loek Boortman - manager 
 GS1: - Jan Westerkamp - sr. consultant (agendalid) 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (vice-voorzitter) 
 Sector: - vacature 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/21092017 
 

 
AGENDA 

1.       Opening 

2.       Mededelingen 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 21 september 2017 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      Update LINNAEUS 2.20. Discussie over de ‘invoering’ (communicatie) en de volgende stap (versie 3.0) 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Verslag VMP overleg d.d. 19 september (mondeling) 

o Project integratie productregistratie en -codering sierteelt (mondeling) 

o Beprijzen codedistributie (mondeling) 

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

o       -- 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG 

 

1. Opening 

Geen opmerkingen/wijzigingen.  

 

2. Mededelingen 

- Matthijs Mesken, sinds enige maanden directeur VGB, stelt zich voor. Vooralsnog zal Matthijs de WGS 

bijwonen, maar gezocht wordt naar vertegenwoordiger uit de handel, als vervanging van Koos van de Meij. 

Laatstgenoemde heeft in september zijn VGB activiteiten ingeruild voor die bij WUR.  

- Bernard van Raaij zal contact opnemen met Loek Boortman m.b.t. bijwonen WGS overleg. 



  

 
 

2 
 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 6 juli 2017 

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. 6 juli  2017 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

409 07-07-16 ‘CC Financieel’ resp. ‘Sierteelt Cross Industry Invoice’ 
opstarten. 

Marjo 
 

On hold 

412 04-05-17 Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie 2017: 
- 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 de ontwikkelingen bij FH. 
 
21 sept 2017: Deze aandachtpunten zijn in 2016 opgesteld 
en worden in 2017 overgenomen. 

Allen nvt 

418 2-3-2017 Presentatie RFH Nieuwe veilen (opzet en 
businessmodellen).  
 
21 sept 2017: Aangevuld met Veilen ‘Vandaag voor 
morgen’ 

Roel 14 dec 2017 

419 2-3-2017 Als CC VMP 1.0 live gaat swl van kopers  toevoegen aan 
overleg.  
6 juli 2017: Meer prioriteit aan geven. 

Henk/ 
Marjo 

PM 

421 2-3-2017 Verkennende/oriënterende sessie m.b.t. nieuwe 
standaarden organiseren (“Floriday”) 
 
21 sept 2017: Loek is niet aanwezig, maar heeft via e-mail 
gemeld: “ Met betrekking tot mijn actiepunt heb ik met 
Henk afgesproken dat ik met mijn collega Frits ga 
bespreken of we een ronde tafel bijeenkomst kunnen 
organiseren met een aantal e-commerce bedrijven. 
Onderwerp van deze bijeenkomst zou het nut en noodzaak 
van standaardisatie van API’s zijn. Inmiddels heb ik een 
aantal gesprekken gevoerd met Frits en Jan Westerkamp. 
We zijn daarin verder aan het komen in onze gedachte en 
graag kom ik dat de volgende vergadering toelichten.” 

Loek ntb 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2018) 
 

Marjo 
/Henk 

Mei 2018 

425 6 juli 2017 Vervanging vertegenwoordiger ‘sector/kwekers’ (i.p.v. 
Maurice) 

Henk 
/Marjo 

asap 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 
 
21 sept 2017: Deze maand wordt Europese standaard 
officieel. Onze UNCEFACT standaard past binnen deze EU 
standaard. Henk heeft inmiddels met aantal swl’s 

Henk 14 dec 2017 



  

 
 

3 
 

gesproken over implementatie. Volgend overleg geeft hij 
weer een update. 

 
4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o Update LINNAEUS 2.20. Discussie over de ‘invoering’ (communicatie) en de volgende stap (versie 3.0) 

Het huidige Linnaeus-model is onder de loep genomen. M.n. redactioneel zijn veel verbeteringen 

aangebracht. De status is nu ‘review’. 

 

Momenteel ontstaat de behoefte om direct/online toegang te hebben tot data en codes. Met o.a. 

Floriday en Koen Heyl wordt momenteel gewerkt aan een andere manier van de distributie van de 

codes. E.e.a. kan tot gevolg hebben dat het Linnaeus document snel weer zal veranderen. 

 

Tip is om ook de ‘cover’ eens te moderniseren. De streefdatum voor publicatie is nov/dec. 

De WGS is in principe akkoord. Ron en Bernard zullen nog reviewen. 

  

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Verslag VMP overleg d.d. 19 september (mondeling) 

Naar aanleiding van oplossing ‘Vrije ruimte in bericht’ heeft Bernard opgemerkt dat te pas en te 
onpas gebruik van ‘vrije ruimte’ zeker geen bevordering is voor de kwaliteit van de standaarden en is 
het vanuit dit oogpunt niet eens met deze toevoeging.  
Ook het ontbreken van een RFH vertegenwoordiging is ongewenst; zo is er geen voldoende 
draagvlak. Daarbij is Bernard van mening dat er teveel vanuit ict-ontwikkeling/techniek wordt 
gedacht, waarbij ‘standaarden’ worden vergeten. 
 
Henk heeft overleg gehad met RvC van Floriday. Standaarden worden daar als belangrijk ervaren. Bij 
hen ligt de aandacht momenteel op het op een andere manier ontsluiten van de codelijsten van 
Floricode.  
Bernard vindt vraag zich af hoe serieus de ontwikkeling van bijv. API’s moet worden genomen. 
Processen zullen hierdoor veranderen. Floricode moet op tijd signaal afgeven dat ‘de bestaande 
wereld’ nuttig is en voorkomen dat dit wordt afgebroken. 
 
M.b.t. oplossing ‘Bestel- en levertijden’ is afgesproken te inventariseren wat, een aparte webservice 
t.o.v. alles in één bericht, uiteindelijk de voorkeur heeft van de softwareleveranciers, rekening 
houdende met functionaliteit, databesparing en ontwikkel- en doorlooptijd e.d. Het resultaat hiervan 
zal worden teruggekoppeld naar de WGS. 
Duidelijk is nog niet of FloraMondo 2.0 de nieuwe versie gaat ondersteunen. Het volgende VMP 
overleg staat gepland voor 30 november. 
 

o Project integratie productregistratie en -codering sierteelt (mondeling) 

Henk doet verslag van het overleg tussen Floricode, Naktuinbouw en Beurshal waarin integratie van 

registratie activiteiten wordt onderzocht. Wordt door de WGS ter kennisname aangenomen. 

 

o Beprijzen codedistributie (mondeling) 

Floricode gaat per 2018 abonnementskosten berekenen aan gebruikers voor het downloaden van 

alle codelijsten. Wordt door de WGS ter kennisname aangenomen. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 



  

 
 

4 
 

o E-invoice: Stand van zaken/vervolgaanpak/voorstel 

Zie actiepunt 426. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Geen items. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Ron informeert naar de status van de certificaten (FSI). De behoefte groeit. Er wordt nog overleg gevoerd 
met RFH. 

 
Vergaderschema 2017  

Datum   Tijd  Locatie 

14 dec. 2017 13.00u Plantion – Ede 

 

 
Vergaderschema 2018 (CONCEPT)  

Datum   Tijd  Locatie 

1 maart 2018 13.00u ntb 

3 mei 2018  13.00u  Floricode - Roelofarendsveen (Tevens jaarlijkse evaluatie WGS) 

5 juli 2018 13.00u  RoyalFloraHolland – Naaldwijk 

20 sept. 2018 13.00u ntb 

6 dec. 2018 13.00u Plantion - Ede 
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Actielijst d.d. 21 september 2017 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

409 07-07-16 ‘CC Financieel’ resp. ‘Sierteelt Cross Industry Invoice’ 
opstarten. 

Marjo 
 

On hold 

412 04-05-17 Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie 2017: 
- 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 de ontwikkelingen bij FH. 
 
21 sept 2017: Deze aandachtpunten zijn in 2016 opgesteld 
en worden in 2017 overgenomen. 

Allen nvt 

418 2-3-2017 Presentatie RFH Nieuwe veilen (opzet en 
businessmodellen).  
 
21 sept 2017: Aangevuld met Veilen ‘Vandaag voor 
morgen’ 

Roel 14 dec 2017 

419 2-3-2017 Als CC VMP 1.0 live gaat swl van kopers  toevoegen aan 
overleg.  
6 juli 2017: Meer prioriteit aan geven. 

Henk/ 
Marjo 

PM 

421 2-3-2017 Verkennende/oriënterende sessie m.b.t. nieuwe 
standaarden organiseren (“Floriday”) 
 
21 sept 2017: Loek is niet aanwezig, maar heeft via e-mail 
gemeld: “ Met betrekking tot mijn actiepunt heb ik met 
Henk afgesproken dat ik met mijn collega Frits ga 
bespreken of we een ronde tafel bijeenkomst kunnen 
organiseren met een aantal e-commerce bedrijven. 
Onderwerp van deze bijeenkomst zou het nut en noodzaak 
van standaardisatie van API’s zijn. Inmiddels heb ik een 
aantal gesprekken gevoerd met Frits en Jan Westerkamp. 
We zijn daarin verder aan het komen in onze gedachte en 
graag kom ik dat de volgende vergadering toelichten.” 

Loek ntb 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2018) 
 

Marjo 
/Henk 

Mei 2018 

425 6 juli 2017 Vervanging vertegenwoordiger ‘kwekers’ (i.p.v. Maurice) Henk 
/Marjo 

asap 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 
 
21 sept 2017: Deze maand wordt Europese standaard 
officieel. Onze UNCEFACT standaard past binnen deze EU 
standaard. Henk heeft inmiddels met aantal swl’s 
gesproken over implementatie. Volgend overleg geeft hij 
weer een update. 

Henk 14 dec 2017 

427 21 sept 
2017 

Terugkoppeling VMP overleg 30 nov 2017 Henk 
/Marjo 

 

 


