
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  30-04-2019   
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 30 april 2019 
 
Locatie:  B.J. van Duyvenvoorde BV - Honselersdijk 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Floricode: - Erwin Bakker – integratiespecialist 
 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/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. 26 februari 2019 

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) 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

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

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

o      Status e-Invoice 

7.       Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

- Bij afwezigheid van Roel Voerman zal Henk Zwinkels de rol van voorzitter op zich nemen. 

- Erwin Bakker is aanwezig t.b.v. agendapunten 5 en 6 zijnde API-presentatie en e-Invoice. 

 

2. Mededelingen 

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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- Roel Voerman blijft na zijn pensioendatum nog 4 dagen per week betrokken bij Floriday t.b.v. integratie 

kwekerssoftware. Ook blijft hij beschikbar voor de WGS. 

- Status Project Integratie registratie en codering: Er is een businessplan in de maak. De basis tot verdere 

besluitvorming. 

- Status toekomst standaarden en overleg met RFH: Er is tegenwoordig regulier (6 wk) overleg Floricode <> 

RFH/Floriday. Ook heeft Henk regulier overleg met Gerhard v.d. Bijl. Naar verwachting zullen de 

gestandaardiseerde berichten van Floricode bij Floriday geen rol meer spelen; daarentegen zullen de codes 

dat wel. 

- Werkgroep Duurzaamheid met Royal FloraHolland en DFG: Floriday gaat kwekers ook faciliteren m.b.t. 

printen labels en de data beschikbaar stellen aan kopers. T.b.v. het Plantenpaspoort krijgen kwekers een 

nieuwe fytosanitaire registratiecode, de bestaande code vervalt. Floricode wil dit nieuwe nummer aan de 

GLN bedrijfscodes gaan toevoegen. Een ander onderwerp is de Plantenpaspoort data in berichten 

standaardiseren. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 26 februari 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. 26 februari 2019 

Naar aanleiding van: 

Ad 431 - GS1 Kennisuitwisseling: Henk heeft met Loek Boortman gesproken. Gevonden wordt dat de relatie 

GS1 <> Floricode niet meer actueel is. Contact blijft, maar GS1 is niet meer vertegenwoordigd in de WGS. 

GS1 neemt nog wel deel aan de Werkgroep Coderingen.  

Ook met Loek besproken is het Floricode verdienmodel d.w.z. jaarabonnementen/vaste bedragen per jaar. 

Lijkt vooralsnog beste aanpak. Actiepunt kan vervallen. 

Ad 436 – Definitie van ‘aanbod’ in Glossary: Gesprek met Wim-Hein Voorsluis van Floriday heeft 

plaatsgevonden. Nieuwe versie Glossary zal worden gepubliceerd. Actiepunt kan vervallen. 

 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o CC VMP v1.0 

- Status implementaties - Loopt 

o     Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod 

- Axerrio en MatchOnline hebben getest. Werkwijze is dus getest en goed bevonden. Hoe kan e.e.a. 

worden versneld, zodat de RFC kan worden afgerond? Marjo zal daartoe overleggen met de Peter van 

Os – DFG, de indiener van de RFC. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Stand van zaken API toepassingen: FleuraMetz is eerste gebruiker, maar is in conclaaf met KoperIT 

m.b.t. kosten van ontwikkeling. 

o Erwin geeft presentatie en deelt ervaringen API Congres 2019. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o E-Invoice heeft even de 2e plaats gekregen. Ontwikkeling API’s vraagt meer prioriteit. Wel is er 

overleg geweest met verschillende partijen m.b.t. wensen en beleving. De verschillen bij de diverse 
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gebruikers zijn er groot. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

o – 

 

8. Rondvraag en sluiting 

o Plantion loopt er bij de ingebruikname van de certificaten database tegenaan dat de MPS de 

datavoorziening niet op orde heeft. Ron heeft na dit WGS overleg een afspraak met MPS. 

o Plantion heeft problemen met beeldbank. Is nu gebaseerd op url, dat geeft nogal eens problemen. 

Mogelijk dat Ron een RFC gaat indienen om koppeling te maken naar GLN. 

 
 

 
Vergaderschema 2019  

Datum   Tijd  Locatie 

2 juli 2018 13.00u  Vervallen 

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. 30 april 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 

424 -- Jaarlijkse evaluatie WGS (2019) 
 

Marjo 
/Henk 

24 sept 2019 

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

Henk -- 

435 27 sept. 
2018 

Bezetting/samenstelling Werkgroep Standaarden 2019 Henk PM 

437 30 april 
2019 

Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod 
- Hoe kan e.e.a worden versneld, zodat de RFC kan worden 
afgerond? Overleg met indiener RFC. 

Marjo 24 sept 2019 

 
 

 


