
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  06-12-2018 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 6 december 2018 
 
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 (vice-voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 Sector: - Bernard van Raaij - Q-ray - directeur/advies ketenoplossingen (voorzitter) 
 
Afwezig: Sector: - vacature 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/06122018 
 

 
AGENDA 
 

1. Opening 

2.       Mededelingen 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 27 september 2018 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 

 Vaststellen documentatie (bijlage) 

 Status implementaties (zie ook het deelnemersoverzicht) 

- o     Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod (zie ook verslagen werkgroep) 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Stand van zaken API toepassingen – Henk Zwinkels (mondeling) 

o Status Floriday – Roel Voerman (mondeling) 

o Ontwikkelingen Plantion – Ron Nieboer (mondeling) 

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

o       - - - 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Geen bijzonderheden. 

 

2. Mededelingen 

- Per 1 februari komt Erwin Bakker in dienst van Floricode als integratiespecialist. 

https://www.floricode.com/nl-nl/sdk/xmlstandardizedmessages/commercial/ccvmp/members.aspx
https://www.floricode.com/nl-nl/standaardiseren/requestforchanges.aspx?udt_650_param_detail=1969
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- Floricode is door de handel benaderd met de vraag hoe moet worden omgegaan met de codering van de 

Deense karren die worden voorzien door nieuwe TAGS. Communicatie hieromtrent wordt door de veilingen 

zelf gedaan. 

- Per 1 januari 2019 verhoogt Floricode de prijs van het abonnement op de berichten. 

- Status Werkgroep Integratie registratie en codering: Martin Penning – Hilleraad doet onderzoek en voorstel 

m.b.t. opzet organisatie. Dit in opdracht van stuurgroep. Moeilijkheid is verschillen sierteelt en 

boomkwekerij en bestaansrecht organisaties. 

- Status toekomst standaarden en overleg met RFH: Nieuwe afspraken gepland. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 27 september 2018 

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

worden gepubliceerd op de website van Floricode. 

 

Actielijst d.d. 27 september 2018 

Naar aanleiding van: 

- Ad 425 - Plantform voelt zich momenteel niet geroepen om vertegenwoordigt te zijn in de WGS. 

Actie blijft staan. 

- Ad 426 - De vraag naar de e-invoice groeit bij de onderlinge handel. Gaat per 1 februari door Erwin 

Bakker worden opgepakt. 

- Ad 432 - VMP v1.0 is vastgesteld en manifest is ondertekend d.d. 3 okt. 2018. Actiepunt gereed. 

- Ad 433 - De definitie van ‘aanbod’ wordt bijgewerkt in de Glossery. T.z.t. nieuwe versie. Actiepunt 

gereed. 

 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o CC VMP v1.0 

- Vaststellen documentatie: VMP v1.0 is vastgesteld en manifest is ondertekend op VMP-middag 

‘Sierteelt, digitaal snel op weg’ d.d. 3 okt. 2018. 

- Status implementaties: Naar verwachting zullen niet alle swl’s op 1 jan. over zijn op VMP v1.0. 

Marjo houdt vinger aan de pols. De status wordt bijgehouden op de ‘memberlist’.  

o     Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod 

Loopt gestaag. Verslagen kunnen worden ingezien via de RFC-site. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Stand van zaken API toepassingen – Henk Zwinkels 

- De certificatenregistratie is erg tijdrovend, veel moet worden gecontroleerd omdat zaken niet juist 

staan geregistreerd. De API zal in eerste instantie aan de FSI-deelnemers ter beschikking worden 

gesteld via een abonnement.  

- Distributie productcodes volgt later. 

- I.v.m. logistiek project RFH zullen de GLN coderingen worden ‘geüpgraded’. Is zeker nodig omdat 

veel veilinglocaties niet meer kloppen.  

o Status Floriday – Roel Voerman 

Ter info. 

o Ontwikkelingen Plantion – Ron Nieboer 

Ter info. 

https://www.floricode.com/nl-nl/sdk/xml-standardized-messages/commercial/cc-vmp/members
https://www.floricode.com/nl-nl/standaardiseren/request-for-changes/udt_650_param_detail/1969
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6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o – 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

o – 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Bernhard van Raaij wordt bedankt voor zijn waardevolle inbreng in de bijna 11 jaar dat hij aan de Werkgroep 
Standaarden heeft deelgenomen. 
 
 

 
Vergaderschema 2019  

Datum   Tijd  Locatie 

26 februari 2018 13.00u Floricode – Roelofarendsveen 

30 april 2018  13.00u  WBE Group Westland of Rijnsburg? 

2 juli 2018 13.00u  Ntb* 

24 sept. 2018 13.00u RoyalFloraHolland – Naaldwijk (Tevens jaarlijkse evaluatie WGS)* 

3 dec. 2018 13.00u Plantion – Ede* 

 * Nog vergaderverzoek sturen/agenderen  
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Actielijst d.d. 6 december 2018 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

412 27 sept. 
2018 

Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie 2018: 
- 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 

Allen nvt 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2019) 
 

Marjo 
/Henk 

Sept 2019 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 

Henk -- 

431 1 mrt 
2018 

Medio 2018 GS1 kennisuitwisseling andere sectoren en 
Floricode. Open trip model. 

Marjo i.o. 

435 27 sept. 
2018 

Bezetting/samenstelling Werkgroep Standaarden 2019 Henk asap 

 
 

 


