
 

 

VERSLAG 
 
Datum: 2-4-2019 
Betreft: Verslag Werkgroep Coderingen Floricode dd. 28-3-2019 
Aanwezig: A. van Asch, Y. Fung, C. Hietbrink, G. van Logtestijn, R. Voerman,  J. Wolfsen, H. Zwinkels. 
Afwezig: E. Moor, S. Pielaat, R. Vellekoop, E. de Jong, L. Miedema (agendalid). 
Ref.nr.: CH192803 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

Agenda: 
1. Opening 
2. Verslag vorige vergadering (1e bijlage ) 
3. Mededelingen 
4. Project productregistratie en productcodering sierteelt 

Bureau Hillenraad werkt in opdracht van  de stuurgroep een plan uit met de nieuwe opzet van de organisatie, 
producten en diensten voorde productregistratie en –codering voor de gehele sierteelt. De stand van zaken zal 
worden besproken. 

5. Plantenpaspoort 
a. Stand van zaken invoering 
b. Behoefte de data van het PP ook op te nemen in digitale berichten; welke aanpak is gewenst?  

6. Operationele zaken: 
a. Opschoning productcodes per 1 april 
b. Mededelingen uit de stuurgroep regelgeving: 

- Kenmerken definiëren en opschonen 
- Indeling groepscodes gerbera 

c. Vergelijken/gelijktrekken naamgeving Plantscope met Naamlijst van houtige gewassen en vaste planten en 
inlezen vaste planten/boomkwekerij productcodes (VARB)  

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 
8. Sluiting 

 
 

 
1. H. Zwinkels opent de vergadering. 
       R. Vellekoop heeft zich afgemeld. E. Moor heeft zijn deelname aan de werkgroep opgezegd.  

Hij heeft een andere functie binnen Sion gekregen, het is lastig voor hem te combineren. H. 
Zwinkels overweegt of er een andere afgevaardigde van een telersvereniging gewenst is. 
 

2. Het verslag en de actiepunten worden doorgenomen: 

 4. Verplichte kenmerken blijven ook in Floriday verplicht en worden gecontroleerd. Het 
is in Floriday al direct bij de EAB verplicht de kenmerken in te voeren. 

 5. De teksten die bij de verzorgingssymbolen staan zijn als kenmerk toegevoegd. Dit is 
gecommuniceerd naar Heemskerk Flowers en de orchideeën kwekers. Iedereen kan de 
kenmerken gebruiken. Over een half jaar het feitelijk gebruik controleren. 

 
3. R. Voerman ligt de actuele ontwikkelingen bij Floriday die op dit moment spelen toe. De 

houding van de softwareleveranciers begint te veranderen nu men beseft op welke wijze 
kwekers met Floriday zullen gaan communiceren. .  
Er wordt een extra agendapunt (6.d API’s Floricode) toegevoegd op verzoek van H. Zwinkels. 
 

4. H. Zwinkels vertelt de stand van zaken van het project Integratie productregistratie en 
productcodering sierteelt (IPRECOS). M. Penning van Hillenraad is ingehuurd om de 
stuurgroep te ondersteunen en organisaties dichter bij elkaar te brengen. Het voorlopige idee 
is dat er een nieuwe stichting komt die boven de verschillende organisaties staat. Deze 
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stichting zal de uitvoering van de registratie-, coderings- en distributiewerkzaamheden 
neerleggen bij de verschillende deelnemende organisaties (Naktuinbouw, KAVB en Floricode). 
De samenwerking in de stuurgroep verloopt in een goede sfeer.  
De werkgroep gaat binnenkort uitwerken welke producten en diensten kunnen worden 
aangeboden voor de gehele sierteelt. 
 

5. Er is de afgelopen weken veel overleg over het Plantenpaspoort.  
a. In Nederland is men i.h.a. wel goed voorbereid, in Italië ook, maar bijvoorbeeld 

Duitsland en België zijn er nog nauwelijks mee bezig. 
b. Floricode, Royal FloraHolland Floriday en de groep exporteurs hebben met elkaar 

gesproken. Naast de wettelijke verplichtingen van het fysieke paspoort op de 
producten wil men de 4 gegevens ook digitaal hebben om deze in de 
computersystemen vast te kunnen leggen i.v.m. de mogelijkheden voor Tracking& 
Tracing. Het voorstel wordt gedaan dit in een gezamenlijke werkgroep op te gaan 
pakken.  
 

6. Operationele zaken 
a. Per 1 april 2019 worden ruim 4800 productcodes geblokkeerd. Het betreft 

productcodes die langer dan drie jaar niet gebruikt zijn volgens de informatie van Royal 
FloraHolland, Plantion, Veiling Rhein-Maas, registranten en veredelaars.  

b. Stuurgroep regelgeving gaat door met opschoning en definiëren van de kenmerken. 
Er komen de laatste tijd verzoeken binnen om de benaming en indeling van VBN 
groepscodes te wijzigen, o.a. van FPC Gerbera en Kalanchoe. Men wil de 
omschrijvingen zoals bijvoorbeeld grootbloemig, enkelbloemig,  gevuldbloemig graag 
in het Engels.  De werkgroep codering kan zich vinden in Engelse omschrijvingen. Wel 
bij alle groepen dezelfde omschrijvingen gebruiken. Het advies van werkgroep 
Coderingen wordt meegenomen naar de eerstvolgende vergadering van de VBN 
stuurgroep regelgeving. 

c. De belangrijkste naamswijzigingen zijn doorgevoerd. De VARB codes zijn ingelezen in 
Plantscope en het coderingssysteem. De BKD is nu aan het testen met de  eerste output 
van het bestand. 

d. Extra agendapunt API’s Floricode. Floricode gaat alle codebestanden via API’s 
ontsluiten. Als eerste wordt nu het certificaten register aangeboden; dit in combinatie 
met de bedrijfs- en locatiecodes. Het bevat de data over de geldigheid van certificaten 
van de door FSI goedgekeurde duurzaamheid certificaten. Er vindt wekelijks een 
update plaats van de data van MPS en GlobalGAP. Royal FloraHolland maakt hier al 
gebruik van. 
 

7. Er zijn geen vragen. 
De volgende vergadering is 10 oktober 2019 van 8.00 tot 10.30 uur bij Royal FloraHolland 
Aalsmeer. Anneke zal de vergaderruimte reserveren 

 
8. Sluiting 

H. Zwinkels dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
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