
 

 

VERSLAG 
 
Datum: 27-11-2018 
Betreft: Verslag Werkgroep Coderingen Floricode dd. 15-11-2018 
Aanwezig: R. Voerman, A. van Asch, G. van Logtestijn, J. Wolfsen, Y. Fung, S. Pielaat, R. Vellekoop, H. Zwinkels, 

C. Hietbrink.                 
Afwezig: E. Moor, E. de Jong, L. Miedema (agendalid). 
Ref.nr.: CH181511 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Agenda  
1. Opening 
2. Verslag vorige vergadering (1e bijlage ) 
3. Mededelingen 
4. Project productregistratie en productcodering sierteelt 

Vorige vergadering is gesproken over het project dat Floricode uitvoert samen met Naktuinbouw en Beurshal naar de toekomst 
van de productregistratie en productcodering voor de sierteelt. Het eindrapport van de werkgroep is vastgesteld door de 
stuurgroep en bureau Hillenraad heeft nu de opdracht om een voorstel te doen voor de bestuurlijke en organisatorische invulling. 
Het bijgevoegde rapport zal worden besproken (2e bijlage).  

5. Vraag over het gebruik van gestandaardiseerde iconen door Heemskerk Flowers (3e bijlage) 
6. Voorstel opschoning productcodes: hoe pakken we dit aan (4e bijlage) 
7. Operationele zaken: 

a. Mededelingen uit de stuurgroep regelgeving: 
- L11 
- Stand van zaken Kenmerken definiëren en opschonen 
- Bijeenkomsten plantenpaspoort: voor meer info zie https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2018/week-

41/bijeenkomst-verplicht-plantenpaspoort-2019 
b. Vergelijken/gelijktrekken naamgeving Plantscope met Naamlijst van houtige gewassen en vaste planten en inlezen 

vaste planten/boomkwekerij productcodes (VARB)  
8. Rondvraag en datum volgende vergadering 
9. Sluiting 

 
 

 
1. H. Zwinkels opent de vergadering. 

E. moor heeft zich afgemeld, C. Hietbrink is iets later. 
 

2. Het verslag en de actiepunten worden doorgenomen en akkoord bevonden. 
 
3. Er wordt een extra agendapunt 8 toegevoegd op verzoek van Sarina. 

Henk vertelt dat Floricode inmiddels een API beschikbaar heeft op de data van de Certificaten 
en GLN codes. Royal FloraHolland werkt aan de implementatie aan hun kant.  
 

4. Project productregistratie en productcodering sierteelt 
- Henk presenteert het eindrapport van de werkgroep dat is vastgesteld door de stuurgroep. 

Naar aanleiding van de presentatie geven de aanwezige leden aan dat ze voorstander zijn  van 
regelgeving inclusief verplichting.. Er wordt gevraagd om aan de VBN stuurgroep regelgeving 
te vragen in welke mate je kenmerken kunt verplichten.  
Vraag is bijvoorbeeld of Floriday (en de andere platforms) verplichte kenmerken kent en 
controleert zoals dat nu gebeurt bij de verwerking van de EAB berichten door de veilingen.  

- Er wordt voorgesteld dat de werkgroep nader onderzoek doet naar het gebruik van Varb codes 
door handelsbedrijven. Uit de tot nu toe gevoerde interviews is niet duidelijk genoeg naar 
voren gekomen dat men deze codes graag zou willen gebruiken zoals de VBN codes. Wellicht 
nog een aantal handelsbedrijven interviewen. 
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5. Naar aanleiding van de vraag van Heemskerk Flowers volgt discussie over de 
gestandaardiseerde iconen. Er blijkt veel tijd en geld besteed te zijn aan het tot stand komen 
van de huidige symbolen (voor orchideeën) die op de website van VBN staan. Is het mogelijk 
de teksten die bij de symbolen staan als kenmerk op te nemen zodat kwekers deze kunnen 
gebruiken? VBN stuurgroep regelgeving wordt gevraagd uit te zoeken wat mogelijk is. 

6. De lijst van te blokkeren tuinplantencodes zal Floricode ook voorleggen aan Stichting Beurshal 
en bijvoorbeeld Groendirect (met name de VBN-codes die gelijk zijn aan Varb-codes). Veder 
wordt vooraf afgestemd met de betreffende veredelaars/aanvragers. 

7. T.a.v. het plantenpaspoort is het op dit moment mogelijk het nieuwe NVWA registratienummer 
(= plantenpaspoort nummer) van de kweker mee te geven in de digitale berichten. Er is geen 
controle op. De wens bestaat meer informatie m.b.t. het plantenpaspoort mee te kunnen 
geven. Henk is in overleg met  NVWA om de bedrijfscode in de codebestanden aan te vullen 
met het NVWA registratienummer.  

- Er zijn veel vragen over hoe om te gaan op het plantenpaspoort met samengestelde producten 
m.n. van verschillende herkomst (kwekers). Het plantenpaspoort nummer moet op de kleinste 
verkoopeenheid aanwezig zijn (tray of zelfs pot).  

8. Sarina wil een nieuwe tool van GS1 presenteren. Helaas werk het internet niet goed, Sarina 
geeft een korte mondelinge toelichting over de tool en zal de link doorsturen zodat we het  zelf 
kunnen bekijken op de site van GS1.* 

9. Er zijn geen vragen. 
De volgende vergadering is 28 maart 2019 van 8.00 tot 10.00 uur bij Royal FloraHolland 
Aalsmeer. Anneke zal de vergaderruimte reserveren 

 
10. Sluiting 

Henk dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
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*Links van Sarina: 
https://www.gs1.nl/nieuws/nieuws/2018/gs1-digital-link-brug-tussen-fysieke-product-en-zijn-

digitale-identiteit 

 

https://www.gs1.org/articles/2444/new-generation-gs1-standards-now-available 

 

https://www.gs1.org/docs/news/PR-GS1-welcomes-ratification-GS1-Digital-Link.pdf 
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