
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  27-09-2018 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 27 september 2018 
 
Locatie:  Naktuinbouw - Roelofarendsveen 
 
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/27092018 
 

 
AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- - Status Werkgroep Integratie registratie en codering 

- - Status toekomst standaarden en overleg met RFH 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 3 mei 2018 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP 1.0 

- VMP Bijeenkomst ‘Sierteelt, digitaal snel op weg’ - 3 oktober 2018 

- Werkgroep RFC1969 - Status/verslag 

- Manifest Digitale Handel - Status 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Evaluatie 2018 

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

 Data ontsluiting Floricode codes middels API 

 Presentatie GS1 Cloud – Seppa Jongsma 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Geen bijzonderheden. 

 

2. Mededelingen 

- Status Werkgroep Integratie registratie en codering 
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De registratie en codering van sierteeltproducten is binnen de deelsectoren van oudsher verdeeld over 

verschillende instanties: Stichting Floricode (registratie en codering snijbloemen en potplanten) en 

Stichting Beurshal/Varb in samenwerking met Naktuinbouw (registratie en codering boomkwekerij en 

vaste planten). De genoemde drie organisaties hebben zich verenigd in een project ‘integratie 

productregistratie en -codering sierteelt’. Het doel van het project is te komen tot:  

De realisatie van klantgericht en efficiënt geïntegreerde dan wel op elkaar aansluitende processen en 

systemen voor de naamgeving, registratie, codering en ontsluiting van alle relevante data naar 

gebruikers in de keten ten behoeve van handel in sierteeltproducten.  

De registratie en codering binnen de deelsectoren kennen overeenkomsten en verschillen. Het streven 

is de verschillen op te lossen zodat er efficiënter gehandeld kan worden tussen de deelsectoren. 

Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkeling dat de handel in sierteeltproducten in toenemende 

mate keten overstijgend plaatsvindt. Om zowel kwekers als handelaren in de toekomst goed te 

faciliteren is het belangrijk dat alle plantnamen van sierteeltproducten, de coderingen en kenmerken 

verspreid kunnen worden binnen alle digitale systemen. 

 

Te nemen stappen: Vaststellen functiemodel, opstellen intentieverklaring, door externe deskundige 

opstellen/uitwerken scenario’s, varianten registratie opstellen, toetsing model bij bollen en knollen, 

opstellen tijdslijn. 

 

- Status toekomst standaarden en overleg met RFH 

Met RFH worden gesprekken gevoerd over de toekomst van de standaarden en wat de rol van 

Floricode moet zijn. Er is geen twijfel over dat Floricode een rol heeft. Wordt vervolgd. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 3 mei 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. 3 mei 2018 

(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

412 04-05-17 Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie 2017: 
- Samenstelling: Zijn telers voldoende vertegenwoordigd? 
- 1x per jaar aandacht besteden aan nieuwe technieken. 
- Toekomstvisie en aandacht voor ontwikkelingen in de 
sector. 
- RFC-proces kan niet worden gevolgd, wordt 
“tegengehouden” door de ontwikkelingen bij FH. 
 
21 sept 2017: Deze aandachtpunten zijn in 2016 opgesteld 
en worden in 2017 overgenomen. 

Allen nvt 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2018) 
 

Marjo 
/Henk 

Sept 2018 

425 6 juli 2017 Vervanging vertegenwoordiger ‘kwekers’ (i.p.v. Maurice) 
 
27-8-2018: Nogmaals navragen bij Plantform. 

Henk 
/Marjo 

asap 
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426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 
 
27-8-2018: Eerste gesprekken zijn gevoerd. Insteek is 
technische basis van veilingfactuur omzetten naar 
handelsversie. 
NB: Mogelijk gaat de veiling werken aan een UBL-versie die 
wel kan werken met boekhoudpakketten. 

Henk -- 

431 1 mrt 
2018 

Medio 2018 GS1 kennisuitwisseling andere sectoren en 
Floricode. Open trip model. 
 
27-8-2018: Loek heeft aangegeven wegens drukte hier nu 
geen gelegenheid voor de hebben. 

Marjo 3 mei 2018 

 
 

Naar aanleiding van: 

- nvt 

 
4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o CC VMP v1.0 

- VMP Bijeenkomst ‘Sierteelt, digitaal snel op weg’ - 3 oktober 2018 

Er is ruime belangstelling van deze bijeenkomst (Ter info: naslagwerk). Voorafgaande hieraan 

zal door de VMP werkgroep deelnemers het manifest worden ondertekend. 

- Werkgroep RFC1969 - Status/verslag 

Doel van deze werkgroep is om tot een gezamenlijke industrie standaard te komen waarbij het 

lange termijn aanbod en voorraad op een efficiënte en eenduidige wijze gedeeld kunnen 

worden. Hierbij wordt gekeken naar het digitaliseren van de bestaande communicaties tussen 

partijen, waarbij de kennis van de bestaande standaarden EOS en VMP mee worden genomen. 

Deelnemers: Softwareleveranciers: Axerrio Match online SDF; Kwekers: Oriental SV.CO Bromelia 

Specialist; Handelaren: Hamiplant Van Vliet Potplanten; Platforms: Blueroots. 

De status kan worden gevolgd op de Floricode RFC-site. 

- Manifest Digitale Handel 

Zal voorafgaande aan de SLW middag van 3 oktober worden ondertekend. Voor RFH zal Gerhard 

v.d. Bijl aanwezig zijn. 

 

Naar aanleiding van: 

- Is VMP versie 1.0 al vastgesteld door de WGS? – Actie Marjo 

- Wat is definitie van ‘aanbod’ in glossery? – Actie Marjo 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Jaarlijkse evaluatie WGS 2018 

Puntsgewijze verslag van opmerkingen: 

- Change- en releasemanagement: RFC’s worden onder invloed van externe factoren niet of 

nauwelijks ingewilligd, waardoor het proces wordt geblokkeerd. Dit met uitzondering van de 

CC VMP RFC’S. Marjo zal de RFC-lijst opschonen. Ook zal naar de mogelijkheden van een RFC-

forum worden gekeken. (actiepunt) 

https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/actueel/events/naslagwerk.aspx
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- Bijstelling van het in de ToR aangegeven inhoudelijke kader zal wellicht aan de orde komen 

als de heroriëntatie van Floricode is afgerond. (Actiepunt) 

- De samenstelling van de WGS blijft aandacht vragen. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o Data ontsluiting Floricode codes middels API 

Doel is dataontsluiting van Floricode (m.n. de codelijsten) via een API. Aanleiding is de 

ontsluiting van het certificatenregister. Daar wordt nu proef mee gedraaid resp. is live. 

Plan is in Q4 de productcodes toe te gaan voegen. 

Actie: Publicatie of nieuwitem maken m.b.t. livegang certificaten API. – Actie Henk 

o Presentatie GS1 Cloud – Seppa Jongsma 

Ter informatie. (Presentatie eerder toegezonden.) 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

o – 

 

8. Rondvraag en sluiting 

o Roel: Het plantenpaspoortnummer kan worden opgenomen in de EAB. Het PP label moet op 

de kleinste handelseenheid worden bevestigd. “Alles met wortels” moet van PP label  worden 

voorzien en er mag alleen bij de bron worden gecodeerd. 

o Medio oktober heeft Henk hersteloperatie. Hij zal daarna weer enige weken uit de roulatie 

zijn. 

o Bernard geeft aan na 10 jaar voorzitterschap te willen stoppen. 

Actiepunt – Bezetting Werkgroep Standaarden 2019. 

 
 
Vergaderschema 2018  

Datum   Tijd  Locatie 

6 dec. 2018 13.00u Plantion – Ede 

 
 
VOORSTEL 

 
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 
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Actielijst d.d. 27 september 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 
 
27 sept 2018: Deze aandachtpunten zijn geactualiseerd. 

Allen nvt 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2019) 
 

Marjo 
/Henk 

Sept 2019 

425 6 juli 2017 Vervanging vertegenwoordiger ‘kwekers’ 
 
27-8-2018: Nogmaals navragen bij Plantform. 

Henk 
/Marjo 

asap 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 
 
27-9-2018: Eerste gesprekken zijn gevoerd. Insteek is 
technische basis van veilingfactuur omzetten naar 
handelsversie. 
NB: Mogelijk gaat de veiling werken aan een UBL-versie die 
wel kan werken met boekhoudpakketten. 

Henk -- 

431 1 mrt 
2018 

Medio 2018 GS1 kennisuitwisseling andere sectoren en 
Floricode. Open trip model. 
 
27-9-2018: Loek heeft aangegeven wegens drukte hier nu 
geen gelegenheid voor de hebben. 

Marjo i.o. 

432 27 sept. 
2018 

Is VMP v1.0 al vastgesteld? Marjo 6 dec. 2018 

433 27 sept. 
2018 

Wat is definitie van ‘aanbod’ in glossery? Marjo 6 dec. 2018 

434 27 sept. 
2018 

Nieuwsitem m.b.t. certificaten API Henk 6 dec. 2018 

435 27 sept. 
2018 

Bezetting/samenstelling Werkgroep Standaarden 2019 Henk 6 dec. 2018 

436 27 sept. 
2018 

RFC-lijst opschonen/actualiseren en mogelijk RFC-forum 
activeren. 

Marjo 6 dec. 2018 

 
 

 


