
 

 

VERSLAG 
 
Datum:  30 juni 2020  
 
Betreft:  Verslag Werkgroep Standaarden d.d. 23 juni 2020 
 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: Floricode: - Henk Zwinkels - directeur  
 Floricode: - Marjo van der Sman - releasemanager (notulist) 
 Veilingen: - Ron Nieboer - Plantion – applicatiebeheerder 
 Veilingen: - Roel Voerman - FloraHolland - ketenadviseur e-business (voorzitter) 
 Handel: - Bob Voorbraak - WBE Group 
 
Afwezig:  Sector: - vacature 
 
Ref.nr.:  wgs/ms/23062020 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

- Project Integratie registratie en codering (PRECOS) 

- Overleg met RFH 

3.       Verslag en Actielijst WGS d.d. 3 december 2019 

4.       Kwaliteit standaarden en documentatie: 

o      Algemene Implementatie Richtlijnen Coderingen 1.3 – Goedkeuring 

o      CC VMP v1.0 

- Verslag VMP-overleg 3 maart jl. 

5.       Beleid standaardisatie en toezicht proces: 

o Status API toepassingen (nieuwe webpagina, zie https://docs.floricode.com/) 
o Floricode Jaarplan 2020 ter info 

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

o Status E-Invoice 

o Update Floriday <> impact Floricode standaarden (Roel) 

o GS1 position paper on 2D barcodes in Logistics and transport 

o Certificaten generator FSI2020 compliancy 

7.    Wat verder ter tafel komt 

8.       Rondvraag en sluiting 

 

 

 

VERSLAG  

 

1. Opening 

Geen aanvullingen. 

 

2. Mededelingen 

https://docs.floricode.com/
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- Project Integratie registratie en codering (IPRECOS) 

Na enige vertraging - nu door coronamaatregelen - komt er weer beweging in het overleg. Deze week zal 

met het bestuur van VARB worden gesproken over voorstel tot verbreding van Floricode bestuur met een 

zetel voor een persoon uit de productiekant en een IT-specialist per uiterlijk 1 juni 2021. Hopelijk gaat men 

hiermee akkoord en kan de complete stuurgroep weer bijeenkomen om verdere stappen te zetten.  

Sinds een paar weken zijn al wel de productcodes van de vaste planten geïntegreerd, deze migratie gaat 

gewoon door. Dit vergt veel opschoonwerk. Er zal en plan van aanpak worden gemaakt om alles te 

integreren, maar dan zal e.e.a. wel al bestuurlijk geregeld moeten zijn. 

- Overleg met RFH 

Ook dit overleg heeft vanwege de coronamaatregelen vrijwel stil gelegen, maar gaat nu weer worden 

opgepakt. Deze week is er weer overleg m.b.t. financiering/verrekening. Doel is een afrekeningsmechanisme 

te bedenken voor het gebruik van de stamdata. Door de vertraging is de vraag of dit nog voor 1 jan. 2021 

kan worden gerealiseerd. 

Inmiddels zijn alle codetabellen via een API beschikbaar. Echter is de vraag nog beperkt, dit is ook te wijten 

aan de coronamaatregelen. Bedrijven richten zich op andere zaken. Inhoudelijk zijn de data gelijk aan de 

FTP-codetabellen. De certificaten data zijn nieuw. Nagedacht wordt nog over de kosten van een abonnement 

bij gebruik op concernniveau. 

 

3. Verslag vorig overleg d.d. 3 december 2019 

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. 3 december 2019 

Naar aanleiding van: 

Ad 412 - Punt mag vervallen. Na verbreding van Floricode bestuur is het plan om de Adviesraad te laten 

vervallen en ook de WGS te verbreden en de taken te herzien. Aandacht zal meer en meer komen te liggen 

om stamdata. 

Ad 426 - Punt mag vervallen. Er lijkt geen behoefte te zijn voor de e-invoice. Bedrijven hebben eigen 

oplossingen doorgevoerd.  

Ad 437 - Is agendapunt. Punt kan vervallen. 

Ad 439 - Punt is afgehandeld. 

 

4. Kwaliteit standaarden en documentatie 

o Algemene Implementatie Richtlijnen Coderingen 1.3 

Goedgekeurd voor publicatie. 

o CC VMP v1.0 

- Verslag VMP-overleg 3 maart 2020 

V1.0 is vastgesteld als actuele versie; V1.1 wordt als ‘draft’ neergezet is resp. ‘on hold’. DE WGS 

stemt hiermee in en de werkgroep 1969 wordt hiermee officieel afgesloten. Afgesproken is 

mogelijk in september weer een VMP-overleg te organiseren. 

 

5. Beleid standaardisatie en toezicht proces 

o Stand van zaken API toepassingen 

Voor de API datadistributie wordt een aparte website opgemaakt. Rest besproken onder punt 2. 



  

 
 

3 
 

o Floricode jaarplan 2020 ter info 

Henk geeft waar nodig toelichting. De verwachting is dat de omzet ca. 10% lager zal worden dan 

begroot door de coronamaatregelen. Een eventueel tekort kan echter uit eigen vermogen worden 

gehaald. Even zo is het de bedoeling om zelf te voorzien in de financiering van de vernieuwing van de 

automatiseringssystemen. Het doel is en blijft uiteindelijk financieel niet meer afhankelijk te hoeven 

zijn van RFH. 

 

6. Floricode standaarden <> UN/CEFACT en GS1 

o Status E-Invoice 

Besproken onder punt 3 – actielijst punt 426. 

o Update Floriday <> impact Floricode standaarden 

Roel geeft mondelinge toelichting. Begin 2021 100% digitaal lijkt moeilijk te worden. Niet alle 

softwareleveranciers maken snelheid; de verschillen in de status van de ontwikkeling zijn erg groot. 

Dat zit elkaar soms in de weg. De contouren van de handelsregeling en de kweker/kweker-regeling 

zullen naar verwachting in september bekend worden. 

Floricode heeft verzocht om een demo, maar daar kan momenteel geen gehoor aan worden 

gegeven. Aansluiten en ondersteunen van kwekers heeft voorrang. Afgesproken wordt dat Floricode 

en Regelgeving de vragen op een rij zetten. Daarna zal worden bekeken hoe deze het beste kunnen 

worden beantwoord. 

o GS1 position paper on 2D barcodes in Logistics and transport 

GS1 werkt aan een z.g. position paper over 2D barcodes zoals wij dit kennen op de aanvoerbrief. Het 

kan zinvol zijn een bijdrage te leveren aan GS1 zodat het document aansluit bij de wijze waarop wij 

onze sector gebruik maken van 2D barcodes. We kunnen van elkaars ervaringen leren en er voor 

zorgen dat onze werkwijze ook onderdeel is van de ‘standaard’ d.w.z. de toepassing van 2D 

barcodering in de logistiek en transport  

o Certificaten generator FSI2020 compliancy 

Floricode heeft een tool ontwikkeld waarmee we op basis van de actuele certificaten van een teler 

vaststellen of hij voldoet aan de actuele normen van FSI. Dit komt voort uit de vraag vanuit de handel 

om in ieder geval op de klok in één keer te kunnen zien of het product duurzaam is geproduceerd. 

Inkopers zien nu nl. door de bomen (van de vele verschillende certificaten) het bos niet meer.  Royal 

FloraHolland onderzoekt nu of zij het kenmerk ‘FSI Compliant’ kunnen gaan tonen op de klok; zodra 

dat gaat gebeuren zal Floricode deze service in productie nemen. De exacte werkwijze wordt in de 

presentatie toegelicht.  

 

7. Wat verder ter tafel komt 

Geen. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Geen. 
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Vergaderschema 2020  

Datum   Tijd  Locatie 

22 sept. 2020 13.00u RoyalFloraHolland – Naaldwijk 

1 dec. 2020 13.00u Plantion – Ede* 

 

 

 

 

 

Actielijst d.d. 23 juni 2020 
(cursief = toegevoegd of gewijzigd) 

 

Nr. Datum 
Actie 

Beschrijving Toegewe-
zen aan 

Richt Datum 

412 door-
lopend 

Aandachtpunten WGS n.a.v. evaluatie: 
- Samenstelling: Zijn telers voldoende vertegenwoordigd? 
- 1x per jaar aandacht besteden aan nieuwe technieken. 
- Toekomstvisie en aandacht voor ontwikkelingen in de 
sector. 
- Actualiteit Terms of Reference. 
23 juni 2020: Vervallen 

Allen nvt 

426 6 juli 2017 Invulinstructie e-invoice: Plan maken en belangstelling 
peilen. 
23 juni 2020: Vervallen 

Henk direct 

437 30 april 
2019 

Status Werkgroep RFC 1969 – Voorraad/aanbod 
Publicatie v1.1 na swl-middag. 
23 juni 2020: Vervallen 

Marjo asap 

439 3 dec. 
2019 

Voorstel communicatie End of Service kwekerberichten 
23 juni 2020: Vervallen 

Henk direct 

 
 

 


