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Copyright 

© Floricode, 2021 

All Rights reserved. No part of this edition may be multiplied, stored in electronic database or published 
in any form or way, electronically, mechanically, by photocopy recordings or any other way, without 
prior written permission from „Stichting Floricode‟. For obtaining permission, contact Stichting 
Floricode at P.O. Box 115, 2370 AC Roelofarendsveen. 

 

Disclaimer 

Floricode pays utmost attention to the information which it distributes. However, it cannot vouch for 
correctness, completeness and timeliness of the information. This also applies to the content or 
reliability of (references to) other web sites and hyperlinks. No right whatsoever can be derived from 
the information and Floricode is not liable for any damage or loss, direct or indirect, and of whatever 
kind, resulting from or in any way connected with use of the information or (temporary) inaccessibility 
of the web sites. 

Floricode reserves all rights pertaining to the information on its web sites. No publication or 
modification of the information is allowed without prior written permission from Floricode. 
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1. Inleiding 

1.1 Doel van dit document 

Dit document beschrijft de inhoud van de gegevensset met de codelijsten van de zogenaamde 
‘Goederencodes’. De Goederencodelijsten worden door Eurostat opgenomen in de Gecombineerde 
Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de 
Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. 
De GN is een 8-cijferige classificatie code.  

Alle bloemkwekerijproducten die op import- en exportfacturen worden vermeld moeten per 
productgroep volgens de indeling van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) apart vermeld worden 
ten behoeve van de exportstatistieken van het CBS. In de praktijk worden verschillende namen 
gehanteerd voor deze codelijsten: goederencodes, douanecodes, Intrastat codes of Taric codes. 

Floricode koppelt in deze gegevensset de GN codering aan de bekende (VBN)productgroepscodering. 
Deze productgroepscode is onderdeel van de set van de productcodering  van Floricode (voorheen van 
VBN)  welke in de systemen van alle ketenpartners wordt toegepast bij de verhandeling van 
sierteeltproducten. Aan de hand van deze gegevensset is de gebruiker in staat vanuit zijn in- en 
verkoopadministratie alle sierteeltproducten (d.w.z. snijbloemen, pot en tuinplanten) te koppelen aan 
de juiste GN code. Hiermee is hij eenvoudig in staat de verplichte aangiftes samen te stellen.  

In dit document zijn de gegevensset, de bestandnamen, de definities en beschrijvingen van de 
codelijsten opgenomen. 

1.2 Bestemd voor… 

Dit document is bestemd voor de abonnees van de gegevensset Goederencodes. 

1.3 Uitgangspunten 

Dit document is gebaseerd op: 

- Floricode Algemene Implementatie Richtlijnen Coderingen 1.3 (coderingen volgens algemene 
aspecten codelijsten; het ‘Linnaeus formaat’) 

- Goederennaamlijst internationale handel (www.cbs.nl)   
- https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-

enquetes/bedrijven/onderzoek/lopend/internationale-handel-in-goederen/idep-codelijsten 
- Tabellen ‘Gecombineerde Nomenclatuur’(GN) (www.belastingdienst.nl)  
- https://tarief.douane.nl/arctictariff-public-web/#!/taric/measure/ccrm/search  

1.4 Distributie 

De distributie van deze codelijsten vindt op de onderstaande wijzen plaats:  

 Via API : https://api.floricode.com/v2/#  

 via FTP Server : codes.floricode.com  

Voor gebruik van deze distributiekanalen en de coderingen is een abonnement benodigd.  
Het aanvraagformulier voor het aangaan van een abonnement vindt u hier: 
https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/aanvraagformulieren 

1.5 Afkortingen en begrippen 

FTP File Transfer Protocol 

GN Gecombineerde Nomenclatuur; de officieel publicatie van de EU waarin de goederencodes 
zijn opgenomen  

http://www.cbs.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/lopend/internationale-handel-in-goederen/idep-codelijsten
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/lopend/internationale-handel-in-goederen/idep-codelijsten
http://www.belastingdienst.nl/
https://tarief.douane.nl/arctictariff-public-web/#!/taric/measure/ccrm/search
https://api.floricode.com/v2/
https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/aanvraagformulieren
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2. Gegevensset Goederencodes 

Een gegevensset bevat één of meerdere codelijsten. Het Floricode releasebeleid is van toepassing op 
deze gegevensset. Gegevenssets zijn daarom voorzien van een release- en versienummer in de 
bestandsnaam en volgen de releasemomenten van ketensoftware. 

 

Gegevensset Inhoud Frequentie 

FLC040101.zip Goederencodelijst met gerelateerde codelijsten Jaarlijks 

 
FLC = Floricode 
04  = nummer gegevensset 
01 = releasenummer 
01 = versienummer 
 
Inhoud gegevensset: 
 
 

Bestandscode Bestandsnaam Codelijst 

1 C301_mmddjj.txt 
F301_mmddjj.txt 

GN_Goederen_Productgroep 

2 C302_mmddjj.txt 
F302_mmddjj.txt 

GN_Goederen 

3 C303_mmddjj.txt 
F303_mmddjj.txt 

Productgroepen 

  

Vervallen records worden op het moment van vervallen eenmaal gepubliceerd in het CURRENT 
bestand. In de daarop volgende publicatie worden deze records verwijderd uit het CURRENT bestand. 
Alle actuele en vervallen records zijn opgenomen in de FULL bestanden. 
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3. Productgroep_GN_Goederen  

3.1 Definitie 

Productgroep GN Goederen 

Iedere productgroep van sierteeltproducten maakt onderdeel uit van één GN Goed. 

3.2 Relaties 

 Eén (VBN)productgroep behoort tot één GN goed 

 Eén GN goed omvat één of meer (VBN)productgroepen 

3.3 Inhoud 

De codelijst ‘GN_Goederen_productgroep’ is als volgt opgebouwd: 

 

Field Field_name M/C Format key Contents 

1 code_list_Id M N..3  ‘301’ 

2 productgroup_code M N8 PF# Productgroep code 

3 goods_code M N8 F# GN goederencode 

4 entry_date M N8  ccyymmdd 

5 expiry_date C N8  ccyymmdd 

6 change_date_time M N12  ccyymmddhhmm 

 

N.B. VBN groepscodes voor ‘Arrangementen’ en ‘kransen’ kunnen niet aan een 
GN_Goederencode worden gekoppeld, omdat het hierbij onduidelijk is welke producten 
(lees: geslachten) onderdeel uitmaken van een specifiek arrangement of een krans. De 
betreffende groepscodes zijn daarom niet in deze tabel opgenomen.  
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4. GN Goederen 

4.1 Definitie 

GN Goederen 

De producten behorende tot het plantenrijk (afdeling  II) en dan met name de levende planten en 
producten van de bloementeelt volgens de Gemeenschappelijke Nomenclatuur van de EU.  

4.2 Relaties 

 Een GN goed binnen het plantenrijk meer in bijzonder behorende tot de levende planten en 
producten van de bloementeelt heeft een unieke code en komt maar één keer voor. 

 Een goederencode kan betrekking hebben op één of meerdere productgroepen. 

 

4.3 Inhoud 

De codelijst “GN_Goederen” is als volgt opgebouwd: 

 

Field Field_name M/C Format key Contents 

1 code_list_Id M N..3  ‘302’ 

2 goods_code M N8 P# GN goederencode 

3 unit  C AN..10  Eenheid t.b.v. de aangifte 

4 dutch_goods_code_description M AN..1000  Nederlandse omschrijving 
van het goed 

5 entry_date M N8  ccyymmdd 

6 expiry_date C N8  ccyymmdd 

7 change_date_time M N12  ccyymmddhhmm 

 

N.B. De groepscodes voor ‘hardware’ zoals voor vazen en potten zijn gekoppeld aan een 
GN_goederencode uit een andere afdeling van de GN_Goederencodes. 
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5. Productgroep 

5.1 Definitie 

Productgroep: 

Een productgroep betreft de indeling van door Floricode gecodeerde sierteeltproducten (snijbloemen, 
pot- en tuinplanten) veelal op basis van geslacht, eventueel soort en indien relevant gewastype (zoals 
‘geplozen’ of ‘tros’).    

5.2 Relaties 

 Een productgroep bevat 0, 1 of meer producten. De codelijst Productgroep bevat groepen op 
niveaus 1, 2, 3 en 4, die onderling een relatie hebben 1. 

 Een Productgroep heeft betrekking op één goederencode volgens de GN codering.  

5.3 Inhoud 

De codelijst “Productgroep” is als volgt opgebouwd: 

 

Field Field_name M/C Format key Contents 

1 code_list_Id M N..3  ‘303’ 

2 productgroup_code M N8 P# Productgroep code 

3 dutch_group_description M AN..35  Nederlandse benaming van de 
productgroep 

4 entry_date M N8  ccyymmdd 

5 expiry_date C N8  ccyymmdd 

6 change_date_time M N12  ccyymmddhhmm 

 

N.B. De codelijst Productgroep is onderdeel van de gegevensset van de ‘PRODUCTCODES’ van 
Floricode. Het betreft aldaar de codelijst ‘GROUP’ met code_list_id = 16.  

Voor de meest actuele versie van deze codelijst alsmede de historische data van de 
productgroepcodes (in het betreffende Full bestand van deze tabel) wordt verwezen naar deze 
gegevensset. 

                                                             

1 Zie voor een nadere toelichting hierop het document LINNAEUS Technische Blauwdruk van Floricode.  


