
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  14 december 2021 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 7 december 2021 
 
Locatie:  Floricode - Roelofarendsveen 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - vacature 
 Veilingen: - Roel Voerman - Floriday ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/14122021 
 

 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Bestuur, adviesraad en werkgroepen 

- Overleg met RFH 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 21 september 2021 (bijlage)  

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Werkgroep Standaarden wordt Werkgroep Data – Discussie Terms of Reference (bijlage) 

o Aankomende RFC RFH Invoice bericht 

o Status API toepassingen 

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

o Project PIM – Status en verslag klankbordgroep (bijlage) 

o Update Floriday (Roel) 

o Update Plantion (PM) 

7.    Wat verder ter tafel komt 

8.    Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Geen wijzigingen. 

 

2. Mededelingen 

- Statuten, adviesraad en werkgroepen 

Het Bestuur heeft om verschillende redenen het Huishoudelijk Reglement aangepast, t.w. de wetgeving die 

op punten is gewijzigd en wijzigingen in de organisatie van Floricode zoals uitbreiding bestuur. 

De Adviesraad zal in 2022 meer een stakeholders platform worden. 

Ron de Lange van Evanthia zal per 1 januari Cor Bremmer van Beekenkamp opvolgen. 
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De uitbreiding van het bestuur vanuit de geleding productie/boomkwekerij gaat waarschijnlijk in de loop 

van 2022 worden doorgevoerd in de persoon van Fabian Faassen.  

 

- Overleg met RFH 

Verrekening naar gebruikers zou mogelijk via een post ‘Floricode data’ op de veilingfactuur kunnen gaan 

lopen. Echter dit idee blijkt niet uitvoerbaar omdat er geen/niet altijd relatie is tussen Floricode en de RFH 

koper/kweker. Nu wordt naar een andere vorm van ‘incasso’ gezocht.  

Er wordt momenteel gekeken naar de Codepakket 2- gebruikers (de grotere bedrijven, de gebruikers van de 

certificaten en exportcodes). Deze bedrijven worden bezocht om tot een inventarisatie te komen m.b.t. het 

gebruik van deze codes. Mogelijk dat dit als basis kan dienen voor een andere invulling van het 

verdienmodel, al met al nog een lastige afweging. Doel is dan om per 2023 de distributie via ftp te stoppen 

en volledig via API’s te werken voor de codelijsten uit codepakket 2. 

 

- Per 1 januari 2022 komt Martine de Jong in dienst van Floricode ter opvolging van Marjo en uiteindelijk 

Henk per mei 2023. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 21 september 2021 

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. 21 september 2021 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt 
Datum 

445 11-05-
2021 

Jaarverslag ter info toezenden Henk gereed 

446 11-05-
2021 

Overleg ToR agenderen Henk gereed 

447 11-05-
2020 

Organiseren Floricode SWL-middag in het voorjaar mits 
daar aanleiding toe is. 

allen ntb 

 
 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

- CC VMP v1.0 

Geen mededelingen. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

We bespreken de opties om het takenpakket van deze werkgroep te verbreden zodat het beter past 

bij de huidige taken van Floricode waarbij het beheer en distributie van ‘masterdata’ steeds 

belangrijker wordt. Bob suggereert als naam ‘werkgroep dataverkeer’ (als onderscheid met de 

werkgroep met gebruikers die we dan de ‘werkgroep datagebruik’ kunnen noemen). Omdat we al 

regelmatig spreken over bijv. de certificaatdata of de masterdata van fust is deze uitbreiding van het 

takenpakket wel logisch. De werkzaamheden voor de ontwikkeling en het beheer van de 

standaardberichten zijn veel minder aan de orde dan jaren terug.   
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Roel benadrukt het belang van het initiatief dat Floricode m.m.v. de sector zou moeten nemen bij 

nieuwe ontwikkelingen, dus niet alleen beheer, maar ook innovatie. Er zijn inderdaad voorbeelden 

van ontwikkelingen (bijv. via PPS project ‘blockchain’) waar de werkgroep nu niet bij betrokken is.  

De kern van de opdracht van de werkgroep blijft gelijk: 

- Zorgen dat het proces van ontwikkeling, beheer en distributie goed verloopt 

- Advies aan de medewerkers van Floricode (gevraagd en ongevraagd) 

- Het volgen van ontwikkelingen van het dataverkeer in de sector 

- Initiatief nemen vanuit de sector bij vernieuwingen in relatie met de taken van Floricode 

binnen de domeinen commercieel, logistiek, financieel en duurzaamheid 

Kernpunt van standaardisatie door Floricode zou ook de ‘semantiek’ moeten zijn d.w.z. de 

datadefinities  waarbij de syntax (berichtstructuur, datacommunicatie protocol e.d.) aan de markt 

wordt overgelaten (zoals Floriday nu). 

Afspraak: Henk maakt voor de volgende vergadering een opzet van een nieuw TOR document.  

Als de nieuwe TOR vorm heeft gekregen kunnen we vervolgens nadenken over de gewenste invulling 

van de werkgroep met deskundigen en betrokkenen vanuit de sector; dit zal breder zijn dan nu het 

geval is.  

 

- Aankomende RFC RFH Invoice bericht 

In het kader van het project OFLM - Ontkoppelen facturatie logistieke middelen – is begin 2022 een 

RFC te verwachten voor het invoice bericht. 

Dit komt uit een nieuw opgestart regulier overleg met RFH (Richelle Adegeest en Daniella Bal). 

- Status API toepassingen 

Bob wil voor WBE/van Duijvenvoorde aan de slag met de API’s. 

 

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

- Project PIM – Status en verslag klankbordgroep 

Henk geeft waar nodig toelichting op de Actie- en besluitenlijst van de klankbordgroep. 

De eerste sprint is achter de rug. De tweede komt eraan. Wat opvalt is dat men moeite heeft met het 

maken van UI’s, maar afstemming wordt langzaamaan beter, alhoewel uitloop al wel wordt voorzien. 

 

- Update Floriday 

Roel geeft een update over de stand van zaken en ontwikkelingen bij Floriday. 

Bob merkt op dat omdat FX niet uit gaat er wel eens een conflict ontstaat over het aanbod van kwekers. 

Roel zal Bob koppelen aan de betreffende persoon om dit op te lossen. 

Roel is niet bekend met licentievoorwaarden voor de swl’s. 

Er wordt een traject gestart om de afrekeningen t.z.t. volledig via Floriday te laten verlopen (= uitfaseren 

Connect-EAB). 

 

- Update Plantion 

Naar horen zeggen valt het nog niet mee om het wegvallen van Ron Nieboer op te vangen. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Floricode heeft besloten een aantal tarieven ingaande 2022 te verhogen met circa 3%. In het bijzonder de 
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tarieven voor de datadiensten via de zogenaamde ‘codepakketten’, FloriBar en de digitale beelden. De 

wijziging van deze tarieven betreft een inflatiecorrectie. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Geen. 

 

 
Vergaderschema 2022  

 

Datum   Tijd  Locatie 

15 februari 2022 13.30u Ntb 

19 april 2022 13.30u  Ntb 

28 juni 2022 13.30u  Ntb 

20 sept. 2022 13.30u Ntb 

6 dec. 2022 13.30u Ntb 

 

 

Actielijst d.d. 21 september 2021 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt 
Datum 

446 11-05-
2021 

Volgende overleg concept ToR agenderen Henk Febr. 2022 

447 11-05-
2021 

Organiseren Floricode SWL-middag in het voorjaar mits 
daar aanleiding toe is. 

Allen ntb 

448 7-12-
2021 

Vergaderschema 2022 opstellen Marjo asap 

 
 

 


