
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  11 januari 2020  
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 15 december 2020 
 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Floricode: - Alexander Zwanenburg (ter kennismaking) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion – applicatiebeheerder 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/01122020 
 

 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Project Integratie registratie en codering (IPRECOS) 

- Overleg met RFH 

- Vergaderschema 2021 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 22 september 2020  

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 – Contacten swl’s 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Status API toepassingen 

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

o Jaarplan 2021 

o Update Floriday (Roel) 

7.    Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Alexander Zwanenburg stelt zich voor als Masterdata specialist, sinds enige maanden in dienst van 

Floricode. Hij gaat Maarten Goedhart vervangen die 1 maart vertrekt wegens het bereiken van de 

pensioenleeftijd. 

 

2. Mededelingen 

- Op 13 april heeft Floricode haar voorjaarsklassieker ‘Sierteeltdigitaal’ gepland, thema ‘Data delen’. Over 

de uitvoering is nog weinig te zeggen, dit is afhankelijk van Coronamaatregelen.  
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Studentenadviesbureau YAG voert een onderzoek uit naar ‘Data delen’ in de sector. Het projectplan zal 

worden rondgestuurd en Henk vraagt de WGS om medewerking bij de te houden interviews. 

 

- Floricode en Squadra werken aan een RfP om een leverancier te selecteren voor een PIM systeem ter 

vervanging van Plantscope en FlocoSier. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 22 september 2020 

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. 22 september 2020 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

440 22 sept. 
2020 

Uitfaseren Edifact-berichten – Plan van aanpak 
15 dec. 2020: 
- De aanwezige Edifact-kennis bij Floricode zal niet meer 
worden overgedragen aan nieuwe medewerkers. 
- De RFH-invulinstructies zullen op de SDK de status ‘end of 
life’ krijgen. Dit geldt ook voor de Plantion invulinstructies. 
- In principe zal er geen onderhoud meer op de berichten 
wordt uitgevoerd. 

Henk 2021 

441 22  sept. 
2020 

FSI compliant op de klok - Testen of de kweker zelf 

een certificaat kan toevoegen 

15 dec. 2020: PM 

Roel Asap 

442 22 sept. 
2020 

Gebruik GLN locatiecodes in Floriday en FX nagaan. 

15 dec. 2020: 

In de afgelopen maanden is met Floriday veel 

gesproken over hoe om te gaan met wijzigingen e.d. 

Kwekers/kopers moeten in principe zelf wijzigingen 

doorvoeren in hun mijnroyalfloraholland-omgeving, 

maar dat werk nog niet. Mensen worden door 

support van het kastje naar de muur gestuurd. 

Roel ASAP 

 

 

4. Stand van zaken Floricode algemeen 

- Project Integratie registratie en codering (IPRECOS) 

De grote stap die men hoopte te hebben genomen valt tegen. Het VARB bestuur maakt pas op de plaats, 

waarmee IPRECOS voorlopig terug op de plank gaat. 

M.b.t. Bestuur Floricode: Leon Buskermolen – Hamiplant volgt Jurjan van der Laarse – Coloriginz op. 

 

- Overleg Floricode – RFH 

Het voorstel voor een nieuw verdienmodel voor Floricode’s datadistributie gaat verder worden onderzocht. 

Uitgangspunt is ‘de gebruiker betaalt’. Beoogd doel: Onafhankelijkheid van Floricode, maar wel transparant. 

Na 2x een overleg lijkt alles er op te wijzen dat wegens drukte e.e.a. geen hoge prioriteit krijgt. 
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5. Ontwikkelingen API dienstverlening 

Uitrol verloopt nog traag, maar technisch loopt het prima, ook m.b.t. de certificaten.  

 

6. Ontwikkelingen certificaten register 

Henk geeft toelichting. 

De data van GlobalG.A.P. is nog niet optimaal, maar zal verbeteren zodra zij ook de verplichting tot 

registratie hebben. 

FSI verscherpt haar eisen m.b.t. milieuregistratie; dit wordt FSI 2025.  

 

7. Stand van zaken Floriday implementatie 

Roel geeft toelichting in het algemeen. 

100% digitaal op 01-01-2021 wordt niet gehaald, de datum is verlegd naar 31-03. D.w.z. dat tot deze datum 

ook nog via Connect EAB kan worden gewerkt. Vanaf 01-04 kan dat ook nog maar dan hangt er aan ander 

tarief aan. Aan de koperskant blijven ook de bestaande standaarden EOS en VMP nog in gebruik. Sowieso 

vindt men over het algemeen de tarieven van Floriday aan de hoge kant. 

 

8. Contacten met softwareleveranciers 

Marjo heeft met Alexander online overleg gevoerd met de belangrijkste swl’s. Men is druk met de Floriday 

koppeling alhoewel de deadline nu verschoven is naar 31 maart. Ook de aankomende Brexit vraagt 

aandacht. M.b.t. de VMP-berichten heeft men geen wensen, voorlopig blijven deze berichten wel worden 

gebruikt. Is het niet met Floriday, dan wel voor de koppeling met bijv. Blueroots en de handel onderling. 

 

9. Wat verder ter tafel komt 

Geen. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

Geen. 

 

 
Vergaderschema 2021  

Datum   Tijd  Locatie 

23 februari 2021 14.00u MS Teams 

20 april 2021 13.00u  Ntb 

29 juni 2021 13.00u  Ntb 

21 sept. 2021 13.00u Ntb 

7 dec. 2021 13.00u Plantion – Ede (in principe live met lunch) 
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Actielijst d.d. 23 juni 2020 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

440 15 dec. 
2020 

Uitfaseren Edifact-berichten – Plan van aanpak 
- De RFH-invulinstructies zullen op de SDK de status ‘end of 
life’ krijgen. Dit geldt ook voor de Plantion invulinstructies. 

Henk/ 
Marjo 

JAN 2021 

441 22  sept. 
2020 

FSI compliant op de klok - Testen of de kweker zelf 

een certificaat kan toevoegen. 

Roel ASAP 

443 15 dec. 
2020 

Vergaderschema 2021 opstellen. Marjo ASAP 

444 15 dec. 
2020 

Sierteeltdigitaal ‘Data delen’ – 13 april 2020 

Reserveren in de agenda’s 

allen 13 april 2021 

 
 

 


