
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  28 september 2021 
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 21 september 2021 
 
Locatie:  Van Duyvenvoorde - Honselersdijk 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - vacature 
 Veilingen: - Roel Voerman - RoyalFloraHolland - ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/21092021 
 

 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Statuten, adviesraad en werkgroepen 

- Overleg met RFH 

- Status project PIM (inbreng klankbordgroep) 

- Vacature WGS i.v.m. overlijden Ron Nieboer - Plantion 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 11 mei 2021 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Werkgroep Standaarden wordt Werkgroep Data 

o RFC 2386 – KVV vervroegd uitleveren  

o Aankomende RFC RFH Invoice bericht 

o Status API toepassingen 

o Verder met het thema ‘data delen’? (bijlage) 

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

o Update Floriday (Roel) 

o Update Plantion (PM) 

7.    Wat verder ter tafel komt 

8.      Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Er wordt nog even stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Ron Nieboer. 

 

2. Mededelingen 

- Statuten, adviesraad en werkgroepen 
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De vernieuwde statuten zijn vastgesteld en gedeponeerd. De nieuwe statuten geven ruimte voor meer 

bestuursleden t.b.v. een bredere organisatie. Inmiddels wordt gezocht naar een aanvullend bestuurslid. 

De samenstelling van het Bestuur is momenteel als volgt: 

Gijs Kok (voorzitter) - vanuit de geleding veilingen 

Cor Bremmer (secretaris) - vanuit de geleding veredeling/productie (Wordt gezocht naar vervanging.) 

Leon Buskermolen (penningmeester) - vanuit de geleding handel 

Henk Zwinkels (adviseur) - directeur Floricode 

Het Bestuur is nu bezig met aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. 

 

- 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.  

Idee is te kijken naar de Codepakket 2- gebruikers (de grotere bedrijven, de gebruikers van de certificaten 

en exportcodes). In de komende weken/maanden zullen 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. Bob pleit ervoor te zoeken naar 

meerwaarde voor de gebruikers van de codelijsten, denk m.n. aan de fustcodelijst incl. de prijzen. En 

gegevens i.v.m. de verplichte melding door de exporteur voor de afvalstoffenwet.  

 

- Status project PIM (inbreng klankbordgroep) 

Sprint 0 is deze week gestart met YouWe. Er is over 4 maanden een go/no go moment. In principe is geheel 

2022 uitgetrokken voor implementatie van het nieuwe systeem. Twee RFH-medewerkers hebben 

ondersteuning verleend bij het maken van het plan van aanpak en het contract. Erwin Bakker van Floricode 

heeft de coördinatie. Er zal een klankbordgroep worden samengesteld voor afstemming met Werkgroep 

Coderingen en Regelgeving. 

 

- Vacature WGS i.v.m. overlijden Ron Nieboer – Plantion 

Dit zal worden meegenomen in de nieuwe samenstelling van WGS. 

 

- Met Hoek Consultants is de sollicitatieprocedure gestart om de vacature te vervullen die ontstaat door het 

vertrek van Marjo resp. over 1,5 jaar het vertrek van Henk. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 11 mei 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. 11 mei 2021 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt 
Datum 

445 11-05-
2021 

Jaarverslag ter info toezenden Henk gereed 
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446 11-05-
2021 

Overleg ToR agenderen Henk PM 

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 

In het algemeen zijn softwareleveranciers momenteel druk bezig met vernieuwingen en aanpassingen voor 

Floriday, maar de VMP berichten zullen voorlopig nog in de markt blijven, deze zijn stabiel en inmiddels 

breed uitgerold. De ontwikkelingen van Floriday vragen vooralsnog niet om verandering. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

- Werkgroep standaarden wordt Werkgroep Data 

Er wordt gediscussieerd over hoe een nieuwe werkgroep Standaarden resp. werkgroep Data er uit 

moet zien. De aanwezigheid van een veilingvertegenwoordiger alleen vanwege kennis over de 

(oudere) standaarden  wordt minder vanzelfsprekend. Het lijkt beter om ook de gebruikers van de 

‘Floricode data’ meer te gaan betrekken, immers zij kennen de noodzaak van de data en kennen de 

wensen. 

Wat moet de samenstelling zijn van de nieuwe werkgroep? Duurzaamheid en transport zijn ook 

belangrijke gebieden, maar dan moet er wel ‘vooruit’ gewerkt resp. ondernomen kunnen worden. 

Tijdens het volgende overleg zal een voorstel worden gedaan voor nieuwe Terms of reference. 

- RFC 2386 – KVV vervroegd uitleveren 

Dit RFC (aanpassing van de invulinstructie en actualisering van de FPB) kan worden uitgewerkt en  

afgerond en gepubliceerd. Akkoord. 

- Aankomende RFC RFH Invoice bericht 

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

RFC te verwachten voor het invoice bericht. 

NB: In het overleg met RFH - A. v.d. Linden - is ook gesproken over wie/wat aanspreekpunt is bij RFH 

voor Floricode-zaken. (Marjo heeft e.e.a. ook besproken met Richelle Adegeest van RFH, Informatie 

Consultant Business Support BTO. Zij komt hier in het volgende overleg op terug.) 

- Status API toepassingen 

PM 

- Verder met thema ‘Data delen’ 

In de notitie wordt een voorstel gedaan hoe Floricode het thema ‘data delen’ verder zou kunnen oppakken. 

De werkgroep concludeert dat dit een goed voorbeeld is van een onderwerp voor een werkgroep ‘Data’. 

Deze problematiek is breder dan de huidige focus van de werkgroep.  

 

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

- Update Floriday 

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

- Update Plantion 

PM 

 

 



  

 
 

4 
 

7. Wat verder ter tafel komt 

Geen. 
 
10. Rondvraag en sluiting 

Geen. 

 

 
Vergaderschema 2021  

Datum   Tijd  Locatie 

7 dec. 2021 12.30u Floricode (in principe live met lunch) 

 

 

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 gewijzigde ToR agenderen Henk 7-12-2021 

447 11-05-
2020 

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

allen ntb 

 
 

 


