
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  15 maart 2021  
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 23 februari 2021 
 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion – applicatiebeheerder (voorzitter) 
 Veilingen: - Roel Voerman - RoyalFloraHolland - ketenadviseur e-business 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/23022021 
 

 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Project Integratie registratie en codering (IPRECOS) 

- Overleg met RFH 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 15 december 2020  

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      CC VMP v1.0 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Status API toepassingen 

o ‘Data delen’- Oplevering YAG fase 1 

o De Floricode voorjaarsklassieker op 13 april 

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

o Update Floriday (Roel) 

7.    Wat verder ter tafel komt 

8.      Rondvraag en sluiting 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Geen opmerkingen. 

 

2. Mededelingen 

- Het project Integratie registratie en codering (IPRECOS) is stopgezet. Het VARB bestuur heeft gepast, 

waarmee IPRECOS voorlopig terug op de plank gaat. De organisaties hebben elkaar in ieder geval beter 

leren kennen. Wellicht over enige jaren weer een nieuwe poging. 

- In het overleg met RFH zijn nog geen verdere stappen gemaakt. 

- De voorlopige jaarrekening 2020 van Floricode geeft een resultaat van ca. -/- 5%. Gezien het Corona-jaar 

is dit niet schrikbarend. 
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3. Verslag vorig overleg d.d. 15 december 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. 15 december 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. 
23 febr, 2021: 
- Datum status ‘end of life’ wordt vastgesteld op 1 april 
2021. 

Henk 2021 

441 22  sept. 
2020 

FSI compliant op de klok - Testen of de kweker zelf 

een certificaat kan toevoegen 

15 dec. 2020: PM 

23 febr. 2021: Volgend overleg 

Roel 20 april 2021 

 

 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

- CC VMP v1.0 

Kent voorlopig geen end of life, de berichten blijven verderop in de keten volop gebruikt. 

Naar aanleiding van: 

Er zijn momenteel veel vragen over de e-Cert-berichten, m.n. waar het gaat om de fytosanitair certificaten 

voor snijbloemen naar het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van de Brexit. Het KCB en met name de 

NVWA zijn voor de eindgebruiker slecht bereikbaar, dus komt men bij Floricode terecht. Sowieso is de 

kwaliteit van de bestanden niet optimaal, maar er is mee te leven. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

- Status API toepassingen 

In de afgelopen maanden zijn er weer enkele gebruikers van de API’s bijgekomen, w.o. Floral Trade 

Group. En DFG wil de certificaten op concernniveau gaan installeren. 

M.b.t. het certificaatregister, GlobalGap gaat milieuregistratie toevoegen aan het certificaat (m.m.v. 

GreenLinqData. En er is de wens om de frequentie van updates te verhogen. 

- ‘Data delen’ – Oplevering YAG fase 1 

De eerste presentatie is ter informatie meegestuurd. Binnenkort is de eindpresentatie van het onderzoek 

door YAG. Op 13 april staat de eindpresentatie op het programma. 

Veel mensen onderkennen de problematiek in de komende jaren rondom data delen. Sommigen zijn ook 

huiverig om data te delen. 

- De Floricode voorjaarsklassieker op 13 april 
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Floricode relatiemiddag in samenwerking met Tuinbouw Digitaal of de Tuinbouw Digitaal meeting 

georganiseerd door Floricode, what’s in a name. Het thema van de middag is ‘Data delen’. De 

meeting is alleen online te bezoeken. Het concept programma is te vinden op 

https://td.floricode.com/Nieuws. De communicatie zal de eerste week maart starten. 

 

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

- Binnen GS1 wordt gewerkt aan een nieuw toepassingsreglement m.b.t. GLN’s. Vooralsnog lijkt dit geen 

gevolg te hebben voor ons gebruik/onze distributie. 

- Update Floriday 

De deadline van 31 maart is losgelaten. Eind maart zal het verder verloop worden gecommuniceerd. Bij de 

softwareleveranciers wordt geïnventariseerd wat er nog nodig is om goed te kunnen ‘draaien’, maar Roel 

heeft geen voldoende beeld van issues die spelen. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

- De softwaregids heeft een update ondergaan, de nieuwe versie zal dezer dagen worden gepubliceerd. Voor 
een volgende versie: Toevoegen verwijzing naar Floriday info en modules die door softwareleveranciers 
worden ondersteund? 
- Peter van Nieuwkoop is Hoofd Keuringsbeleid, Kwaliteit en Laboratorium bij Bloembollenkeuringsdienst BKD. 

- De bestaande Floricode systemen voor productregistratie- en codering gaan worden vernieuwd. 
Leverancierskeuze is gemaakt. IN maart en april zijn er workshops teneinde tot de uitwerking van de 
functionaliteit en de definitieve offerte te komen. Uitgangspunt is standaard software (PIM). In eerste 
instantie bestaande doelgroep bloemen en planten en rekening houdende met 
Naktuinbouw/boomkwekerij en KAVB/Edibulb.   
 

10. Rondvraag en sluiting 

Geen. 

 

 
Vergaderschema 2021  

Datum   Tijd  Locatie 

20 april 2021 13.00u  Online 

29 juni 2021 13.00u  Ntb 

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) 

 

https://td.floricode.com/Nieuws
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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. 
23 febr, 2021: 
- Datum status ‘end of life’ wordt vastgesteld op 1 april 
2021. 

Henk/ 
Marjo 

april 2021 

441 22  sept. 
2020 

FSI compliant op de klok - Testen of de kweker zelf 

een certificaat kan toevoegen. 

Roel Volgend 
overleg 

444 15 dec. 
2020 

Sierteeltdigitaal ‘Data delen’ – 13 april 2020 

Reserveren in de agenda’s en aanmelden 

allen 13 april 2021 

 
 

 


