
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  03-12-2019   
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 3 december 2019 
 
Locatie:  Plantion - Ede 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion – applicatiebeheerder 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Afwezig:  Sector: - vacature 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/03122019 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Project Integratie registratie en codering (PRECOS) 

- Overleg met RFH 

3.      Verslag en Actielijst WGS d.d. 24 september 2019 

                - Concept vergaderschema 2020 

4.      Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 

 Status implementaties 

5.      Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Status API toepassingen 

o Brainstorm: End of life diverse berichten en protocollen <> doelstelling WGS 

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

o Status E-Invoice 

7.    Wat verder ter tafel komt 

8.      Rondvraag en sluiting 

 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

- Invoering Plantenpaspoort wordt toegevoegd aan de agenda onder punt 6. 

 

2. Mededelingen 

- Project Integratie registratie en codering (IPRECOS) 

Na enige vertraging van enkele partijen komt er nu weer beweging in het overleg. Het voorstel van 

Floricode/Naktuinbouw is bespreekbaar geworden met rest van partijen. Lijkt nu richting besluitvorming te 
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komen. Naar aanleiding van dit overleg zal ook gekeken worden naar de samenstelling resp. uitbreiding van 

Bestuur, WGS, WGC en Adviesraad. 

Praktisch probleem om op te lossen: De toevoeging van de VARB codes heeft veel impact voor de handel 

omdat deze info worden moet verwerkt in geautomatiseerde systemen. 

- Overleg met RFH 

Kennismaking met Andre van der Linden – opvolger Gerhard v.d. Bijl – heeft plaatsgevonden. Afspraak 

gemaakt voor regulier overleg. Het lopende overleg met Raymond van Sassen en Roel Voerman m.b.t. 

financiering e.d. wordt vervolgd.  

4 december is er een overleg met CIO’s van Floriday, Blueroots en Floricode over visie en strategie en 

samenwerking . 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 24 september 2019 

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

worden gepubliceerd op de website van Floricode. 

- Voorstel vergaderschema 2020 is akkoord. 

 

Actielijst d.d. 24 september 2019 

Naar aanleiding van: 

Ad 412 - Toevoegen aan dit punt: Toekomstige rol en taken WGS in kader nieuwe samenstelling Floricode. 

Ad 426 - De nieuwe UBL-versie zal waarschijnlijk het uitgangspunt worden. Plan van aanpak is uitgewerkt 

en zal worden toegestuurd. Uitvoering eerste helft 2020; accent ligt op controle/afletteren. 

 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o CC VMP v1.0 

- Status implementaties – Loopt traag. Deelnemerslijst is actueel. Buitenlandse gebruikers zitten 

vaak op v0.7; voor hen is er weinig reden v1.0 te implementeren. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Stand van zaken API toepassingen 

Langzaamaan groeit het aantal gebruikers. Implementatie van het certificatenregister heeft 

behoorlijke impact voor bedrijven. IBH is aan de slag met de API Certificaten; 3 

exporteurs/transporteurs met de locatiecodes. Floricode heeft een proef-API ter beschikking. Dus 

men kan aan de slag zonder gelijk het abonnement aan te gaan. Het nieuwe logistieke systeem van 

RFH gaat met de GLN’s werken. In de aanloop daar naar toe is veel vraag naar nieuwe locatiecodes.  

- De fytonummers gaan worden toegevoegd aan de GLN bedrijfscodesplus KvK/KvK vestiging. Deze 

API gaat binnen enkele dagen live. Deze update is alleen via een API beschikbaar. 

- De data van het plantenpaspoort worden niet meegegeven door RFH/Floriday. Er wordt een sleutel 

meegegeven, waarmee de link ontstaat naar de data van het Plantenpaspoort. Momenteel worden 

verschillende ervaringen uitgewisseld. 

- Uniware heeft de vraag gesteld om een veld te definiëren zoals in de EDIFACT berichten met 

dezelfde inhoud om de data mee te kunnen geven in XML Delivery. 

o Brainstorm: End of live diverse berichten en protocollen <> doelstelling WGS 

- Het verslag van de discussiegroepen tijdens de swl-middag ‘De API’s van Floricode’ is akkoord. De 

bevindingen zijn juist weergegeven. 
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- Voorgesteld wordt de Edifact Kwekerberichten te bevriezen m.a.w. geen aanpassingen meer aan te 

doen; end of life/end of service. Zowel Ron als Roel willen dit intern nog even overleggen. Vraag is 

welke procedure wordt gehanteerd. Henk zal voorstel communicatie doen. De nog openstaande 

RFC’s voor deze berichten zullen worden ‘afgewezen’.  

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o Status E-Invoice 

Bij punt 3 besproken. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

- Het Bestuur van Floricode heeft besloten per 2020 de Edifact Kwekerberichten niet meer te belasten. 

- Mening Bestuur: Beheer van data wordt heel belangrijk voor Floricode minstens zo belangrijk als 

onafhankelijkheid en distributie van data. 

- Floricode denkt aan een ‘workshop stamdata’. Zou hier belangstelling voor zijn? 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Ron Nieboer meldt m.b.t. Barometer Duurzame Bloemist dat MPSa certificaat eruit gaat. Plantion gaat dit 

met Richard Schouten bespreken. 

 

 
Vergaderschema 2020  

Datum   Tijd  Locatie 

25 februari 2020 13.00u Floricode – Roelofarendsveen 

21 april 2020 13.00u  WBE Group Westland of Rijnsburg? 

30 juni 2020 13.00u  Ntb 

22 sept. 2020 13.00u RoyalFloraHolland – Naaldwijk 

1 dec. 2020 13.00u Plantion – Ede* 
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Actielijst d.d. 3 december 2019 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

412 door-
lopend 

Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie: 
- Samenstelling: Zijn telers voldoende vertegenwoordigd? 
- 1x per jaar aandacht besteden aan nieuwe technieken. 
- Toekomstvisie en aandacht voor ontwikkelingen in de 
sector. 
- Actualiteit Terms of Reference. 
3 dec. 2019: Toekomstige rol en taken WGS in kader nieuwe 
samenstelling Floricode. 

Allen nvt 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 
3 dec. 2019: De nieuwe UBL-versie zal waarschijnlijk het 
uitgangspunt worden. Plan van aanpak is uitgewerkt en zal 
worden toegestuurd. Aanvang begin 2020; accent ligt op 
controle/afletteren. 
Toesturen notitie Planning e-Invoice invulinstructie 

Henk direct 

437 30 april 
2019 

Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod 
Publicatie v1.1 na swl-middag. 

Marjo asap 

439 3 dec. 
2019 

Voorstel communicatie End of Service kwekerberichten Henk direct 

 
 

 


