
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  10-04-2019   
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 26 februari 2019 
 
Locatie:  Floricode - Roelofarendsveen 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Floricode: - Erwin Bakker – integratiespecialist 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion - applicatiebeheerder 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 
Afwezig: Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group  
 Sector: - vacature 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/26022019 
 

 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Status Project Integratie registratie en codering 

- Status toekomst standaarden en overleg met RFH 

- Werkgroep Duurzaamheid met Royal FloraHolland en DFG 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 6 december 2018 (bijlage) 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 

 Status implementaties (zie ook het deelnemersoverzicht) 

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

- o     Definitie van ‘aanbod’ in glossery (actiepunt 433) (bijlage) 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Stand van zaken API toepassingen – Erwin Bakker (mondeling) 

o E-Invoice 

 E-invoice voor de handel  

 Verzoek Plantion – Mogelijkheid versturen factuur in UBL 

o Certificaten database FloriCode – wel/niet centraal koppelen van Linnaeus 

kenmerktypen/kenmerkwaarden - Henk Zwinkels 

o Roadmap EAB van Royal Flora Holland - Roel Voerman  

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

o       - - - 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

 

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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VERSLAG  

 

1. Opening 

Geen bijzonderheden. 

 

2. Mededelingen 

- Per 1 februari is Erwin Bakker in dienst van Floricode als integratiespecialist. Vandaag ter kennismaking 

aanwezig bij dit overleg.  

- Floricode Begroting 2019 en afspraken m.b.t. financiële ondersteuning door RFH zijn akkoord. 

- Status Project Integratie registratie en codering: Wordt gewerkt aan inventarisatie van diensten e.d. 

Planning is voorstel in april. 

- Status toekomst standaarden en overleg met RFH: Op 26 maart is het volgende overleg Floricode <> RFH 

gepland. Vanuit RFH zijn tegenwoordig hierbij aanwezig: Raymond van Sassen, Roel Voerman, Rob de Hon 

en Ruud Schuurman (FX). 

- Werkgroep Duurzaamheid met Royal FloraHolland en DFG is gericht op Plantenpaspoort. Nog geen datum 

gepland. N.a.v.: Plantion gaat de certificaten ook tonen op klokfront. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 6 december 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. 6 december 2018 

Naar aanleiding van: 

- Ad 431 – Henk Zwinkels heeft afspraak met Loek Boortman – GS1 

- Ad 435 – Roel Voerman is in april waarschijnlijk voor het laatst aanwezig. Nog niet bekend wie hem 

vervangt. 

 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o CC VMP v1.0 

- Status implementaties: Marjo houdt vinger aan de pols. De status wordt bijgehouden op de 

‘memberlist’. FloraMondo, Koper en SDF zijn nog niet over naar v1.0, maar staat wel gepland. 

o     Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod 

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

o     Definitie van ‘aanbod’ in glossery (actiepunt 433) 

 Voorgesteld wordt dit op te nemen met Wim-Hein Voorsluis van Floriday. Wellicht ook 

bespreken met het Samenwerkingsverband kwekerswl’s. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Stand van zaken API toepassingen – Henk Zwinkels 

Inmiddels zijn de API’s -bedrijfscoderingen, -locatiecoderingen en -certificaten met een beta versie 

operationeel. Update naar v2 volgt snel; binnen enkele weken is het plan live te gaan. CC is als eerste 

klant met de beta versie aan de slag gegaan. 

o E-Invoice 

- E-Invoice voor de handel 

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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Erwin heeft eerste gesprekken met belangstellenden gevoerd ter inventarisatie. 

De XML cross industry factuur is er op gericht makkelijk factuurregels te kunnen af vinken, maar deze 

factuur kan niet door boekhoudpakketten worden verwerkt. Een nieuwe standaard moet met 

boekhoudpakketten kunnen overweg kunnen. 

- Verzoek Plantion – Mogelijkheid versturen factuur in UBL 

M.b.t. facturen, wensen en mogelijkheden zal Erwin contact opnemen met Manon Jansen van 

Plantion en ook met RFH. 

o Certificaten database Floricode – wel/niet centraal koppelen van Linnaeus kenmerktypen/ 

kenmerkwaarden 

Hierin is voorzien. Aanleiding was dat door MPS by Plantion aangeleverde data niet altijd compleet 

was. (Het consumentenlabel valt hier buiten.) 

o Roadmap EAB van Royal FloraHolland 

Dit wordt via FloriDay aangepakt middels API’s. Gevolg is dat de gegevens van de huidige EAB 

opgesplitst zullen worden. Hierbij zal CLG concept worden gevolgd. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o – 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

o – 

 

8. Rondvraag en sluiting 

o In het kader van het project Integrale Logistieke Besturing gaan bij RFH ook de locatiecoderingen 

opgeschoond en op orde gemaakt worden. 

 
 

 
Vergaderschema 2019  

Datum   Tijd  Locatie 

30 april 2018  13.00u  WBE Group - van Duyvenvoorde BV - Honselersdijk 

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 

436 26 febr. 
2019 

Definitie van ‘aanbod’ in glossery 
Bespreken met Wim-Hein Voorsluis van Floriday. Wellicht 
ook bespreken met het Samenwerkingsverband 
kwekerswl’s. 

Henk 30 april 2019 
 

 
 

 


