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Wat is GPC
Global Product Classification (GPC) is een wereldwijd classificatiesysteem van GS1 
dat leveranciers/afnemers in staat stelt op gestandaardiseerde en eenduidige wijze 
producten te groeperen en te classificeren. 



4 lagen hiërarchie

GPC kent ‘n 4-lagen hiërarchie met extra mogelijkheden voor kenmerken per Brick



Voorbeeld (Fles melk)



Speciale gevallen Sierteelt

• Geslachten zonder soort indeling

• Producten die als bloem, plant of struik worden verhandeld 

• Gelijke soortnamen bij meerdere geslachten

• Producten zonder formele registratie in Plantscope

• Verschillen tussen pot- of tuinplanten 

afhankelijk van klimaat zone ( in GPC daarom één familie)

• VBN groepen bestaand uit meer dan één geslacht/soort

• Speciale producten zoals grassen, varens, struiken/bomen 

• Gebruik van synoniemen/volksnamen

• Meerdere kleur systemen



Wat is GPC

GPC Algemeen       &       GPC Sierteelt

horticulture

application

genus

species



Taxonomie                      GPC

• Segment (sector)

• Sierteelt sector

• Family (familie/toepassing)

• Snijbloemen 

• Snijgroen

• Planten  (pot & tuin)

• Bomen/Struiken 

• Bollen

• Zaden

• Class (klasse)

• Geslacht

• Brick (bouwsteen)

• Soort

• Attributes (kenmerken)

• Kenmerk-types & -waardes     



Hoe kan je GPC gebruiken

• Inkoop processen (inkopers toewijzen, kwekers selecteren etc.)

• Websites inrichten (groeperen op consument-logische manier)

• Rapporteren aan Floridata voor “Duurzaamheid Analyses” (FSI)

• Faciliteren douane voor fytosanitaire controles (U.S. of A.) 

• Selectief aanbod ophalen (veilingen gaan ook GPC gebruiken)

• Data kwaliteit verhogen (gelijksoortige producten met hun kenmerken)

• Schap-beheer, winkelinrichting sturen 

• Internationaal erkende classificatie toepassen t.b.v. benchmarks



GPC; Voordelen per schakel



Online: www.gs1.org



Hoe hangen VBN en GPC samen

VBN (Linnaeus) wereld GPC wereld



GPC; Distributie-set

SEGMENT ( 1e GPC niveau )
FAMILY ( 2e niveau )
CLASS ( 3e niveau )
BRICK ( 4e niveau ) 
SEGMENT_FAMILY_CLASS_BRICK 

( linkt de 4 hiërarchische niveaus )

ATTRIBUTE_TYPE ( de kenmerk-types )
ATTRIBUTE_VALUE ( en                -waardes)
BRICK_ATTRIBUTE_TYPE_ATTRIBUTE_VALUE 

( linkt deze aan bricks )

PRODUCT_GPC ( VBN [Linnaeus]  GPC link )

COLOR ( conversie tabel tussen VBN, RHS, UPOV & RGB kleursystemen )

NAME_GPC ( benaming tabel: volksnamen, include exclude definities, etc.)



• Floricode (distributie set)

• GS1 (GPC browser www.gs1.org)

• Vragen:

–Helpdesk Floricode (info@floricode.com)

–GS1 (www.gs1.nl en ben.ensink@gs1.nl)

Vragen ??

Informatie over GPC !
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