
 

V KC

Per 1 januari 2013 zal de nieuwe stichting Floricode zich bezig 

gaan houden met activiteiten die nu nog zijn ondergebracht bij 

de VKC en Florecom, aangevuld met het coderen (de zogehe-

ten VBN codering).

“Een compacte, doelgerichte en slagvaardige organisatie, die 

ervoor zorgt dat alles wat erbij komt kijken om digitaal zaken 

mogelijk te maken in de sierteeltsector efficiënt kan gebeu-

ren”. Dat is wat de sector voor ogen staat met de oprichting 

van Floricode. 

Eén loket waar zowel registraties als handelscodes geregeld 

worden. Eén instantie die standaarden ontwikkelt en beheert, 

die gebruikers (telers, handelaren, veredelaars, logistiek 

dienstverleners en veilingen, alsook hun softwareleveranciers) 

in staat stelt commerciële, logistieke en financiële informatie 

met elkaar uit te wisselen. Floricode: voor en door gebruikers 

(en bestuurd door en namens de ketenorganisaties).

Wij staan klaar voor 2013 en wensen u een 
gezond en voorspoedig Nieuwjaar!

Team Floricode

Column
Registreren, coderen, standaardiseren 
en distribueren in één hand

Floricode registreert, codeert, standaardiseert en distribueert 

informatie en gegevens ter ondersteuning van de internationale 

sierteeltketen. De vier speerpunten:

•	 Registreren

 Floricode registreert en beheert de naamgeving en de taxo-

nomische beschrijving van producten. Als onderdeel van de 

registratie worden de producten gefotografeerd. Floricode 

beheert ook de botanische kenmerken.

•	 Coderen

 Floricode beheert de reglementaire kenmerken, de (VBN) 

productcodering, de GS1 GPC codes en kenmerken en re-

gisseert de uitgifte van GS1 GTIN’s (incl. CLG). Ook worden 

de releases van de codelijsten in het kader van correctief 

onderhoud, de bedrijfs- en locatiecoderingen, de codering 

van logistieke middelen en de procesvariabelen beheerd.

•	 Standaardiseren

 Floricode maakt gebruik van internationale open standaar-

den. Deze worden geschikt gemaakt voor de sierteeltketen. 

Floricode ontwikkelt en beheert commerciële, logistieke en 

financiële berichten, ten behoeve van het elektronisch uitwis-

selen van informatie. 

•	 Distribueren

 Floricode stelt alle informatie en haar producten en diensten 

ter beschikking via de Floricode website, webservices en 

publicaties en organiseert bijeenkomsten en evenementen 

om de keten te informeren over de nieuwste ontwikkelingen.

Florinet stopt! Mis geen orders!

Per 1 januari 2013 stopt Florinet. Dit heeft tot gevolg dat ge-

bruikers geen orders en kloktransacties meer kunnen ontvan-

gen via deze postbus. Zorg dat u een ander email-adres hebt 

ingesteld voor 1 januari. Wat te doen? Het stappenplan helpt 

daarbij. Deze vindt u op www.florecom.nl.

NIEUWS 1

Florecom en VKC samen in Floricode
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Op naar 100% digitaal!

De samenwerking van Together 4 Better, PlantConnect.nl, VGB 

en Florecom scoort hoge ogen. In 2012 hebben weer veel kwe-

kers en diverse exporteurs grote stappen gezet op de digitale 

snelweg. 150 kwekers hebben zich al aangesloten bij Toge-

ther 4 Better en hebben met ondertekening van het Manifest 

Digitale Handel bevestigd dat zij in 2013 100% digitale orders 

willen krijgen. In 2013 wordt hard verder gewerkt. Verschillende 

commerciële en logistieke initiatieven worden genomen om de 

elektronisch handel te versterken. Mee doen? Meld u!

Productregistratie van belang

In 2012 zijn door de VKC ca. 2.000 producten geregistreerd. 

Daarvan is 60% snijbloem, 20% kamerplant en 20% tuinplant. 

Vanaf 1986 is de VKC het loket waar producten worden gere-

gistreerd om daarna een VBN code te kunnen bemachtigen. 

Met deze VBN code kunnen vervolgens producten onder de 

juiste naam worden verhandeld. Zo zijn er in de loop van de tijd 

circa 40.000 producten en verschijningsvormen bijgekomen. 

In 2013 vormen de VKC en Florecom één loket en wordt de 

VBN code de Floricode. Eén code die gekoppeld aan de Glo-

bal Product Code (GPC) internationaal een rol gaat spelen bij 

het verhandelen van sierteeltproducten over de gehele wereld. 

Identifcerende codes in de sierteelt

Samen met kopers en kwekers die deelnemen aan Together 

4 Better hebben GS1 en Florecom spelregels en een stap-

penplan opgesteld voor het gebruik van identificerende codes, 

GTIN geheten. In dit document ligt vast wat binnen de sier-

teeltsector de afspraken zijn over identificatie van producten. 

Een kort stappenplan helpt een kweker, exporteur of retailer 

aan de slag te gaan met het GS1-codesysteem. 

Op 13 december is een aantal kopers en kwekers in een work-

shop bij elkaar geweest om het stappenplan uit te proberen. 

Begin 2013 zal een definitief document opgesteld worden 

dat door Floricode aan de sierteeltsector gepresenteerd zal 

worden.

Florecom tip
Zorg dat uw emailadres bekend is

Vraag een login aan om regelmatig de deelnemerslijst via 
www.florecom.nl, straks www.floricode.com,  te 
downloaden. In deze lijst worden wekelijks de nieuwe 
deelnemers vermeld en de wijzigingen 
die er zijn als emailadressen voor orders, 
bedrijfscodes, adresgegevens etc. Zorg dat u 
up-to-date blijft, dat voorkomt extra werk en 
de orders komen op de juiste plek terecht.

De StellingVoor kwekers
Floricode zet de standaard!

Cees van der Meij – bestuurslid florecom/algemeen 
directeur Royal Lemkes
Hoorde ik het kabinet niet zeggen: Minder regels? Goed 
nieuws, onze sector neemt het initiatief. Na de geboorte 
van een nieuwe plant of bloem is er nu één loket waar je de 
geboorte kunt aangeven en waarbij de nieuw geborene een 
unieke code meekrijgt. Pasfoto voor het familiealbum en de 
registratie is een feit. 
Bij datzelfde loket worden berichtenstandaarden ontwikkeld, 
zodat we niet meer langs elkaar heen praten maar dezelfde 
taal spreken, onze producten kunnen volgen in de keten en 
de consument straks ook kan zien waar zijn product vandaan 
komt.
Veredelaars, kwekers, handelaren en softwarehuizen, Flori-
code is een MUST voor een sector die zich zelf serieus neemt. 
Stop dus om langs elkaar heen te praten, letterlijk en figuurlijk, 
gebruik Floricode voor een betere en duidelijke toekomst. 

Floris Olthof – voorzitter Bestuur VKC/concernmanager 
Coöperatie, Product & Markt FloraHolland
Als voorzitter van het bestuur van de VKC heb ik een dubbel 
gevoel. Enerzijds houdt de VKC na meer dan 100 jaar op te 
bestaan. Voor het op sectorniveau organiseren van jureringen 
is er geen financieel draagvlak meer. Dan moet je stevige be-
sluiten durven te nemen. Dat hebben we dan ook gedaan. Ik 
heb daarbij overigens wel vertrouwen dat marktpartijen deze 
taak op zullen pakken.
Anderzijds is het goed dat Florecom en de VKC de handen 
ineen hebben geslagen en tot de nieuwe sectororganisatie 
Floricode zijn gekomen. Daar worden registratie, codering 
en ketenstandaardisatie geïntegreerd. Zo komen we tot een 
efficiënte ketenorganisatie, die in de sierteelt de standaard be-
paalt. Met de uitdaging om dat niet alleen voor de bloemisterij 
maar ook straks voor de bollen en de bomen te gaan doen. 
Met Floricode gaan we  met ondersteuning van de sectorpar-
tijen een nieuw tijdperk in. Alleen goede sectorstandaarden 
leiden tot effectieve en efficiënte ketenoplossingen en tot 
versterking van de afzet van sierteeltproducten in Europa.

Leo van der Zon – directeur VKC/manager Florecom
Na het wegvallen van de PT-financiering is van de nood een 
deugd gemaakt. De nieuwe stichting Floricode biedt zeker 
voordelen:
• Eén loket. Aanvragers van codes en registraties kun-

nen voortaan bij één en hetzelfde loket terecht en in één 
moeite zowel een productregistratie als een productcode 
aanvragen. 

• Meer voor minder. Door het bundelen van de activiteiten, 
die voorheen bij drie organisaties lagen (Florecom, VKC en 
VBN-coderingen) en toevoeging van de activiteiten in het 
kader van toekennen en beheren van de artikel(bar)codes, 
ontstaat een veel completer en efficiënter dienstenpak-
ket dan tot nu toe door alle afzonderlijke organisaties kon 
worden geleverd.

• Efficiencywinst kan worden geboekt doordat minder 
afstemming hoeft plaats te vinden, de dubbelingen in het 
proces vallen weg en de activiteiten die in het verleden 
volgtijdig werden uitgevoerd kunnen nu gelijktijdig worden 
opgepakt. Bovendien kunnen de processen van registeren 
en coderen verdergaand worden geautomatiseerd. Met 
minder mensen kan dus meer kwaliteit worden geleverd.



Voor kopers
Bedrijfs- en locatiecodes elektronisch 
opvraagbaar 

VGB en FloraHolland hebben namens de ondernemers in de 

sector aan Florecom, de beheerder, gevraagd alle locatieco-

des van kwekers, groothandelaren, transporteurs en veilingen 

in Nederland makkelijker toegankelijk te maken. 

Tot nu toe konden deze alleen handmatig worden opgevraagd 

op de Florecom website of als compleet bestand elektronisch 

worden gedownload. Hier komt nu een nieuwe methode bij, 

de webservice. 

Via de webservice kunnen vanuit het eigen bedrijfsprogramma 

bij het invoeren van een nieuwe relatie ‘met een druk op 

de knop’ de gegevens van deze relatie uit het systeem van 

Florecom worden opgevraagd. Zo zijn altijd de juiste en meest 

actuele gegevens voor handen. Zowel de bedrijfsgegevens 

met het postadres als de vestigingsgegevens als de laad- en 

losdock gegevens. 

Wat is hiervoor nodig? De webservice van Florecom moet, 

door de softwarespecialist, in het bedrijfssysteem opgenomen 

worden. Na invullen van het aanvraagformulier via de website 

verstrekt Florecom een account om van deze dienst gebruik 

te kunnen maken. Voor meer informatie, zie www.florecom.nl.

Pilotgroep Labelbericht

De pilotgroep Labelbericht is ook een initiatief van Together 4 

Better. Na Hamiplant, Javadoplant en Noviflora, heeft ook OZ 

Plantenexport aangegeven geïnteresseerd te zijn in de ontwik-

keling van het labelbericht. Behalve exporteurs heeft naast 

SDF ook Leo Olsthoorn de eerste stappen gezet de ontwikke-

ling van het labelbericht. 

Gewerkt wordt aan het kenbaar maken dat door de exporteur 

een label wordt meegestuurd door nieuwe S-codes te gebrui-

ken. De verwachting is dat met de nieuwe sorteringskenmer-

ken in het nieuwe jaar getest kan worden. 

Hamiplant heeft de ambitie uitgesproken om vóór de piekpe-

riode van 2013 het labelbericht naar een flink aantal kwekers 

uit te rollen.

FAQ’s over GPC

Er is een notitie met veel gestelde vragen samengesteld 

over de uitbreiding van de GS1 Global Product Classification 

(GPC) voor de tuinbouwsector. Dit document belicht het 

voorstel achter deze uitbreiding, wereldwijde taxonomie en 

een aantal andere onderwerpen die specifiek zijn voor het 

ontwikkelen van productclassificatie in de sierteeltsector. De 

notitie staat op de Florecom website.

Conformiteitsverklaring voor software

Per 1 oktober 2012 wordt dit certificaat niet meer uitgege-

ven. Hiervoor in de plaats geeft het TestCentre van Florecom 

een conformiteitsverklaring af na het goed doorlopen van 

de testen. De reeds uitgegeven certificaten gelden zolang 

het betreffende bericht in productie is resp. zolang er geen 

nieuwe versie van het bericht is gepubliceerd. De certificaten 

die nog geldig zijn staan vermeld op www.florecom.nl.

Uitreiking van het eerste locatiebordje voor het nieuwe pand van 

Waterdrinker met v.l.n.r. B. IJpelaar (manager supply chain & Logistics 

bij Waterdrinker), L. van der Zon (manager Florecom) en B. Moria 

(commercieel directeur Waterdrinker).
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Florecom en...

HubWays is een gezamenlijk initiatief van de sierteeltsector voor 

digitalisering en samenwerking in sierteelttransport om op deze 

manier toekomstbestendige dienstverlening en ketenefficiëntie te 

realiseren.

Het HubWays platform verbindt de hele sector door middel van 

één logistieke taal ten bate van de logistieke operatie. 

Goede logistiek en informatievoorziening zijn essentieel voor alle 

sectorpartijen. Tijdsdruk, frequente bestellingen, hoge logistieke 

kosten, congestie, de trend rond digitalisering, maar ook de 

vraag om duurzamer te presteren vraagt om collectieve verbete-

ringen. 

Het HubWays platform zorgt voor digitale communicatie en 

verbinding tussen ketenpartijen door middel van de standaard 

elektronische transportopdracht. Florecom heeft de Elektronische 

Transportopdracht (ETO) ontworpen en door middel van pilots 

getoetst aan de praktijk. Waar voorheen alleen op commercieel 

vlak met elkaar gecommuniceerd kon worden, biedt de ETO de 

standaard logistieke taal om de hele sector aan elkaar te verbin-

den.

Het platform bevat de volgende basisdiensten: 

• HubTrack geeft ketenbreed inzicht in de status, locatie en 

tijdigheid van transportopdrachten 

• EasyBilling zorgt voor minder administratieve last

• TMS as a Service geeft vervoerders of zelf-rijdende kwekers 

toegang tot een online TMS

Het platform biedt de mogelijkheid om ketenbreed te onderne-

men met de beschikbare informatie en daarmee samenwerking 

en optimalisaties in uw logistiek te realiseren.

Hubways is op zoek naar pioniers die samen willen werken aan 

dit logistieke informatieplatform. We komen graag langs om 

Hubways toe te lichten. Kijk ook eens op www.hubways.nu.

Voor softwareleveranciers

Florecom is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die op basis van de 
inhoud van de artikelen in de nieuwsbrief zou kunnen ontstaan. 
Overname van artikelen is toegestaan als bron en uitgever worden vermeld. 

CLIENT Export codelijsten

Florecom, HBAG bloemen en planten, KCB, NVWA en VGB 

hebben op 10 december een tweede CLIENT Export infor-

matiebijeenkomst georganiseerd. Nadere informatie werd 

gegeven over de wijze waarop vanuit de applicatie van de 

exporteur de door het CLIENT Export systeem gevraagde 

exportkenmerken kunnen worden aangeleverd. 

Florecom zet samen met NVWA een set codelijsten op die 

hiervoor beschikbaar komt. Hiermee wordt een aantal knel-

punten opgelost, waardoor er geen reden meer is om niet van 

start te gaan met de ontwikkeling van de aansluiting van de 

software op het CLIENT Exportsysteem.

Softwaregids voor kopers vernieuwd

De nieuwste versie van de softwaregids voor kwekers is ver-

schenen in juni. De meest recente versie van de softwaregids 

voor kopers is op 6 november gepubliceerd. In deze uitgaven 

zijn de resultaten opgenomen van de controle die door Flore-

com is uitgevoerd bij de deelnemende softwareleveranciers 

op de informatie die in de gids wordt vermeld. Dankzij deze 

verificatie is de betrouwbaarheid van de softwaregids vergroot 

en daarmee is ook de bruikbaarheid aanzienlijk uitgebreid.

Behaalde conformiteitsverklaringen

Door het Florecom TestCentre zijn sinds 1 oktober 

de volgende conformiteitsverklaringen uitgegeven:

Bedrijf	 Toepassing	 Getest
Gateway Software Gateway v2.12.0035 CLIENT Export - v0.5

Logiflora LogiFlora v1.22 CLIENT Export - v0.5

Advisor ICT Solutions  Match-Online voor  CC VMP - Client
 kwekers en kopers   Interface - v0.7
 vR1 2013 

Caswell IT Group Well-Logistics  CLIENT Export - v0.5
 AGF version 4.17t

Colofon
Florecom
Sotaweg 25 t. 071 305 15 80

2371 GA  Roelofarendsveen f. 071 305 15 77

Postbus 115 e. info@florecom.nl

2370 AC  Roelofarendsveen www.florecom.nl
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