
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  18 mei 2021 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 11 mei 2021 
 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion – applicatiebeheerder 
 Veilingen: - Roel Voerman - RoyalFloraHolland - ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/23022021 
 

 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Jaarverslag 2020  

- Statuten, adviesraad en werkgroepen 

- Overleg met RFH 

- Status project PIM (inbreng klankbordgroep) 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 23 februari 2021 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Status API toepassingen 

o De Floricode voorjaarsklassieker op 13 april 

o Verder met het thema ‘data delen’?  

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

o Update Floriday (Roel) 

o Update Plantion (Ron) 

7.    Wat verder ter tafel komt 

8.      Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Het overleg begon wegens omstandigheden wat later. 

 

2. Mededelingen 

- De jaarrekening 2020 van Floricode is vastgesteld en geeft een resultaat van ca. -/- 5%. Gezien het Corona-

jaar is dit niet schrikbarend. Het jaarverslag zal ter info worden toegestuurd. 

 

- Ook de vernieuwde statuten zijn vastgesteld en gedeponeerd. De nieuwe statuten geven ruimte voor 
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meer bestuursleden t.b.v. een bredere organisatie. Er zal echter op de korte termijn nog geen gebruik van 

worden gemaakt nu IPRECOS is gecanceld. Ook m.b.t. de functies van de bestuursleden is er een wijziging. 

De directeur van Floricode is nu geen bestuurslid meer, dit was voorheen secretaris/penningmeester. Van 

de Adviesraad zal de naam en samenstelling wijzigen. Dit zal worden vastgelegd in het te vernieuwen/aan 

te passen Huishoudelijke Reglement. 

Ook zal WGS wijzigingen ondergaan naar aanleiding van voornoemde wijzigingen. Zo zal het in de WGS 

meer gaan over data/databeheer dan over standaardisatie van berichten. Voorgesteld wordt om tijdens het 

volgend overleg de Terms of Reference van de WGS te agenderen. 

 

- M.b.t. het overleg met RFH is afgesproken dat eind van de zomer stappen zullen worden gezet. Floricode 

krijgt er ‘last’ van waar het gaat op de API-distributie dat zaken hieromtrent (nog) niet duidelijk zijn. 

Floriday zou nl. ook deze data kunnen distribueren. Verrekening naar gebruikers zou mogelijk via een post 

‘Floricode data’ op de veilingfactuur kunnen gaan lopen. 

 

- M.b.t. vervanging van de systemen van productregistratie/-informatie is nog geen definitieve ‘go’ 

gegeven. Er moeten veel stappen worden gezet om de analyse kloppend en compleet te krijgen. De WGC 

en Stuurgroep Regelgeving zijn ook ingeschakeld om mee te denken. De vraag is of regelgeving en o.a. 

productcodering niet op afzienbare termijn zullen wijzigen of gaan bijv. veldlengtes wijzigen etc. 

2 mensen van RFH zijn betrokken ter ondersteuning bij het maken van keuzes, het plan van aanpak en het 

contract. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 23 februari 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. 23 februari 2021 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

440 22 sept. 
2020 

Uitfaseren Edifact-berichten – Plan van aanpak 
23 febr, 2021: 
- Datum status ‘end of life’ wordt vastgesteld op 1 april 
2021. 

Henk gereed 

441 22  sept. 
2020 

FSI compliant op de klok - Testen of de kweker zelf 

een certificaat kan toevoegen 

23 febr. 2021: Volgend overleg 

Roel gereed 

444 15 dec. 
2020 

Sierteeltdigitaal ‘Data delen’ – 13 april 2020 

Reserveren in de agenda’s en aanmelden 

allen gereed 

 

Naar aanleiding van: 

Ad 441 -  FSI compliant op de klok 
Artikelen kweker in Floriday: 

 Kweker legt bij het artikel de certificaten vast 

 Dat kunnen ook de artikel specifieke certificaten zijn, die (nog ?) niet via Floricode worden 
aangeleverd 

 Er komt een controle, waarbij er gewaarschuwd wordt als een certificaat niet overeenkomt met die 
van Floricode 
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Artikelen en aanbod Directe Verkoop aan de koperkant 

 Deze bevatten de certificaten, zoals vastgelegd door de kweker 
 
Certificaten kweker aan de koperkant 

 Hier worden de certificaten van Floricode weergegeven 
 
Klokhandel 

 Bij het klokaanbod en kloktransacties zijn de certificaten van Floricode leidend 
 

Naar aanleiding van de vraag van Ron m.b.t. welke certificaatdata in de XML factuur wordt weergegeven 
heeft Henk bij Nikki Hulzebos – RFH geïnformeerd. Het antwoord luidt als volgt: 
“Bij het klokaanbod is de data vanuit Floricode leidend voor aanbod dat via Floriday wordt aangemaakt zowel 
als aanbod dat op de ‘traditionele manier’ wordt aangemaakt. 
 
In de directe handel, zowel via Floriday als Connect is de opgave van de kweker leidend voor de data van de 
certificaten die worden uitgewisseld.  
 
In alle gevallen komen alle kenmerken die mee zijn gegeven bij de partij terug op de XML factuur en EKT.  
Voor de klokpartijen is dit dus op basis van de Floricode data, indirect is dit op basis van de door de kweker 
ingevulde data.  
In de directe handel kan er dus verschil zitten tussen de informatie op de XML factuur en wat Floricode heeft 
staan.  
Daarnaast wordt in alle gevallen, zowel klok als direct het GGN nummer van de kweker op de XML factuur 
meegegeven.  
 
Het verzoek staat nu uit om ook Floriday in de directe handel een validatie toe te voegen op basis van jullie 
database, zodat ook hier deze informatie leidend zal zijn.” 
 
Dit is reeds gecommuniceerd naar de WGS, dus hier wordt geen nieuw actiepunt voor aangemaakt. 
 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

- CC VMP v1.0 

In het algemeen zijn softwareleveranciers momenteel druk bezig met vernieuwingen en aanpassingen. Er is 

vraag naar de VMP berichten in het verlengde van de keten, er zijn verschillende nieuwe abonnees, maar er 

is zijn ook vragen over de EAB/Flowav, aldus Ron. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

- Status API toepassingen 

PM 

- ‘Data delen’ – Oplevering YAG fase 1 

Men is bijzonder te spreken over de presentatie van het YAG rapport tijdens de Data delen-meeting op 13 

april. Ook over de andere presentaties op deze middag is men enthousiast. 

N.a.v. YAG rapport is nu de vraag of Floricode hier een rol in kan spelen dan wel wat de volgende stap moet 

zijn om verder te gaan. 

 

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

- Update Floriday 
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De deadline van 31 maart is losgelaten. Bij de softwareleveranciers is/wordt geïnventariseerd wat er nog 

nodig is om goed te kunnen ‘draaien’. De softwareleveranciers willen een duidelijk releasebeleid/-

management. Het concept hiervoor ligt klaar en gaat worden besproken. 

- Update Plantion 

De realisatie van de koppeling Plantion <> Floriday verloopt traag, maar is nu zover dat na de Pinksteren 

kan getest gaan worden. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

VGB (M. Mesken en F. Schamp) hebben onlangs overleg gehad met de betrokkenen vanuit de handel bij 
Floricode samen met Leon Buskermolen die sinds dit jaar in het bestuur zit. Aanleiding was het komende 
automatiseringsproject van Floricode met de vraag hoe de VGB daaraan kan bijdragen om ook de wensen 
en ideeën van de handel naar voren te kunnen brengen.  
 
10. Rondvraag en sluiting 

Geen. 

 

 
Vergaderschema 2021  

Datum   Tijd  Locatie 

20 april 2021 13.00u  Online 

29 juni 2021 13.00u  In overleg gecanceld 

21 sept. 2021 13.00u Ntb 

7 dec. 2021 13.00u Plantion – Ede (in principe live met lunch) 

 

 

Actielijst d.d. februari 2021 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt 
Datum 

445 11-05-
2021 

Jaarverslag ter info toezenden Henk  

446 11-05-
2021 

Volgende overleg ToR agenderen Henk 21-09-2021 

447 11-05-
2020 

Zonder overleg toegevoegd aan de actielijst: 
Organiseren Floricode SWL-middag in het najaar 

allen  

 
 

 


