
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  24-09-2019   
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 24 september 2019 
 
Locatie:  Royal FloraHolland - Naaldwijk 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion - applicatiebeheerder 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Afwezig:  Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 Sector: - vacature 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/24092019 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Project Integratie registratie en codering (PRECOS) 

- Overleg met RFH 

- Werkgroep Duurzaamheid met Royal FloraHolland en DFG 

3.      Verslag en Actielijst WGS d.d. 30 april 2019 

4.      Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 

 Status implementaties 

- o     Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod 

5.      Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Status API toepassingen 

o Overleg toekomst standaarden/stamdata en de rol van de WGS 

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

o Status E-Invoice 

7.      SWL- Middag – 15 oktober – De API’s van Floricode 

8.    Wat verder ter tafel komt 

9.      Rondvraag en sluiting 

 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

- Vanwege mogelijke aanpassingen in organisatie Floricode, welke ook van invloed kunnen zijn op 

samenstelling WGS, wordt jaarlijkse evaluatie doorgeschoven resp. gecanceld. 

- Onderwerp Plantenpaspoort en doorgeven Fytosanitair reg.nummer bespreken bij punt 6. 

 

https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/actueel/events/de-apis-van-floricode


  

 
 

2 
 

2. Mededelingen 

- Project Integratie registratie en codering (IPRECOS) 

M.b.t. samenwerking wordt nu met Naktuinbouw gewerkt aan voorstel om te komen tot een praktische 

oplossing, dus geen nieuwe organisatie maar samenwerking in eerste instantie met Naktuinbouw. Met dit 

voorstel wordt weer teruggegaan naar de stuurgroep. 

- Overleg met RFH 

Door vertrek Gerhard v.d. Bijl gaat nu overlegd worden met Raymond van Sassen en Roel Voerman van RFH. 

Onderwerp is een nieuw financieel model voor Floricode, dit mogelijk in relatie met Floriday. Gedachte is 

dat Floricode een ‘databedrijf’ wordt, er van uit gaande dat door de ontwikkeling van API’s de vraag naar 

gestandaardiseerde berichten gaat veranderen. Het overleg is oriënterend en in overleg met bestuur 

Floricode.  

- Werkgroep Duurzaamheid met Royal FloraHolland en DFG 

Dit gaat eigenlijk over het plantenpaspoort. Punt komt later aan de orde en kan vervallen. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 30 april 2019 

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. 30 april 2019 

Naar aanleiding van: 

Ad 412 - Vanwege mogelijke aanpassingen in organisatie Floricode, welke ook van invloed kunnen zijn op 

samenstelling WGS, wordt jaarlijkse evaluatie doorgeschoven resp. gecanceld. Punt 424 vervalt, evenals 

punt 435 m.b.t. bezetting/samenstelling WGS. 

Er van uitgaande dat de noodzaak van gestandaardiseerde berichten zal afnemen, zal de rol van de WGS 

wijzigen of zelfs eindigen. Ontstaat er vraag naar standaardisatie van API’s? Wat vindt RFH/Floriday van de 

rol van Floricode? Gaat zij rekening houden met de ‘wens’ de gebruiker of wordt er eenzijdig ontwikkeld? 

Vragen die op dit moment nog niet beantwoord kunnen worden, maar waar wel op moet worden 

geanticipeerd. Mogelijk dat een mening kan worden gevormd in de discussies die worden gehouden tijdens 

de swl-middag op 15 oktober, alwaar deze vragen aan de orde zullen worden gesteld. 

Voorstel agendapunt volgend overleg: End of life diverse berichten en protocollen <> doelstelling WGS. 

 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o CC VMP v1.0 

- Status implementaties – Loopt. Marjo zal deelnemerslijst op SDK bijwerken. 

- ‘Meerdere verpakkingen opties’ is niet altijd noodzakelijk, zodoende dat niet iedereen direct 

naar deze versie overgaat. Verschil wordt in SDK aangegeven. 

- Bijv. FloraMondo blijft op v0.7 o.a. omdat ‘Meerdere verpakkingen’ aan kwekerskant niet nodig 

is dan wel wordt het door Floriday opgelost. 

o Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod 
Sinds juli vorig jaar heeft de werkgroep zich bezig gehouden met uitwerking te geven aan de RFC’s 
1969, zijnde ‘Termijn aanbod in VMP’ en 2005, zijnde ‘Verkorte manier actuele status aanbod 
ophalen’. 
Dit heeft geleid tot een pilot. Uit de ervaringen van de pilot mag de conclusie worden getrokken dat 
een werkbare oplossing is ontwikkeld, echter zal deze oplossing zich nog in de praktijk moeten 
bewijzen. 
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De benodigde aanpassingen zijn aangebracht in een nieuwe set documentatie. Publicatie zal na de 
swl-middag plaatsvinden. Hiermee is de RFC afgerond en kan actie-/agendapunt vervallen. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Stand van zaken API toepassingen 

- Codepakket 1 d.w.z. productcodes, bedrijfs- en locatiecodes zijn nu via API ter beschikking, als ook 

de Certificaten. Dit laatste is nieuw in de Floricode distributie. De kwaliteit van de door MPS aan te 

leveren data is inmiddels wat verbeterd. Vraag uit de markt zal volgende stap bepalen, maar doel is 

wel in 2020 ook Codepakket 2 ter beschikking te kunnen stellen.  

Jammer is dat de grote exporteurs die deelnemen in de FSI-groep, momenteel andere prioriteiten 

hebben. 

- Met GlobalGAP loopt nog inhoudelijke discussie m.b.t. naamgeving e.d. mogelijk tot op 

gewasniveau. Hopelijk gaat het niet zover komen. 

- Er is overleg geweest met SMK over aanleveren van Planetproof data. Wordt mogelijk vervolgd. Te 

denken is ook aan data ‘Barometer duurzame bloemist’. 

o Overleg toekomst standaarden/stamdata en de rol van de WGS 

Zie eerder onder ‘Actielijst d.d. 30 april 2019’. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o Status E-Invoice 

Na divers overleg kan de conclusie worden getrokken dat men meer info op de factuur wil hebben 

i.v.m. afletteren. Dan kom je op de ‘cross industry’ factuur terecht! Al met al moeilijk om een lijn te 

trekken. Moet nu wel opgepakt gaan worden. 

o Plantenpaspoort en doorgeven ‘sleutelvelden’ Floriday in EKT en DESADV bericht? 

- NVWA is akkoord met publicatie van Fytosanitaire nrs. Deze gaan gekoppeld worden aan de GLN’s 

en zullen als ‘GLN+’ via een API ter beschikking komen.  

- De invulinstructies van FLOWAV, CLOCKT en DESADV zullen worden aangepast t.b.v. meesturen 

gegevens plantenpaspoort.  

Note d.d. 20 november 2019: Inmiddels zijn aangepaste berichten gepubliceerd en is de RFC 

afgesloten. Zie https://www.floricode.com/nl-nl/sdk/edifact-standardized-messages en 

https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/actueel/articleid/167/artmid/1812. 

 

7. SWL-middag – 15 oktober – De API’s van Floricode 

Het aantal aanmeldingen is hoog, dus we zien de swl-middag positief tegemoet. De WGS leden zijn 

uitgenodigd in de subgroepen de discussie te leiden. Vragen: Wat is de toekomst van 

berichtenstandaarden?, De stamdata van Floricode: Waaraan is behoeft? en Hoe kan met de ERP-systemen 

van kwekers, veilingen en handel de T&T in de keten worden verbeterd? 

Note d.d. 20 november 2019: Verslag en naslagwerk van de swl-middag staan op de website van Floricode, 

zie https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/actueel/events/naslagwerk 

 

8. Wat verder ter tafel komt 

--- 

 

9. Rondvraag en sluiting 

--- 

https://www.floricode.com/nl-nl/sdk/edifact-standardized-messages
https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/actueel/articleid/167/artmid/1812
https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/actueel/events/naslagwerk
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Vergaderschema 2020 (CONCEPT)  

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. 24 september 2019 
(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 

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

Henk -- 

437 30 april 
2019 

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

Marjo 3 dec. 2019 

438 24 sept. 
2019 

Agendapunt volgende overleg: End of life diverse berichten 
en protocollen <> doelstelling WGS 

Allen 3 dec. 2019 

439 24 sept. 
2019 

VMP 1.0 deelnemerslijst op SDK bijwerken Marjo 3 dec. 2019 

 
 

 


