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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. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met veredelaars, 
kwekers/handel, veilingen en platforms. Ook is een bijeenkomst gehouden met softwareleveranciers uit de sector. De presentatie 
en discussiestellingen van die bijeenkomst worden met de werkgroep besproken (2e bijlage).  

5. Operationele zaken: 
a. Mededelingen uit de stuurgroep regelgeving: 

- L11 
- Kenmerken definiëren en opschonen 
- Overleg Bromelia kwekers (indeling productgroepen in 4 niveaus)  

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

6. Rondvraag en datum volgende vergadering 

7. Sluiting 
 

 
1. H. Zwinkels opent de vergadering. 

Ben Ensink is namens GS1 bij de vergadering aanwezig i.p.v. Sarina Pielaat. Jeroen Wolfsen 
(Fleura Metz) is nieuw lid van werkgroep als afgevaardigde van de handel. Er volgt een korte 
voorstelronde. 
 

2. Het verslag en de actiepunten worden doorgenomen en akkoord bevonden. 
 
3. Er zijn geen mededelingen 

 
4. In het kader van het project zijn de afgelopen maanden veel interviews geweest en 14 juni 

was een overleg met softwareleveranciers. Er staan nog interviews met handelsbedrijven 
gepland. Daarna zal de evaluatie van de interviews plaatsvinden en gerapporteerd worden 
aan de stuurgroep. Vervolgens kan de stuurgroep aan de slag. Henk geeft nog een korte 
toelichting over het project. De presentatie van de bijeenkomst met softwareleveranciers 
wordt getoond. Naar aanleiding van de presentatie zijn er diverse opmerkingen en 
aanbevelingen: 

- Bij de doelen aanvullen dat het moet aansluiten op internationale standaarden. 
- Het is gewenst dat er meerdere handels- en/of merknamen per wetenschappelijke naam 

kunnen worden opgenomen. Merken worden steeds belangrijker. Merknamen zijn belangrijk 
in de keten tot en met de bloemist. 

- In het nieuwe systeem de mogelijkheid opnemen om de productcode direct te koppelen aan 
de GPC code. 

- Hou in het nieuwe systeem rekening met GTIN. Zorg dat in het systeem mogelijk is om met 
GTIN’s te kunnen werken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Na discussie over wel of niet verplichten van kenmerken wordt geadviseerd in ieder geval 
kenmerken die met wet en regelgeving te maken hebben, verplicht te stellen.  

- Standaarden blijven belangrijk. Als je in de hele keten met elkaar wilt blijven communiceren 
moet je standaardiseren. 

- Er komen steeds nieuwe technieken bij, hoe lang moeten we oudere technieken blijven 
ondersteunen? 

- Floricode gaat het werken met API’s om codes en data op te vragen beschikbaar stellen. 
 
5. a. Mededelingen stuurgroep regelgeving 
- L11 (aantal stelen per bos) is bij enkele kleine productgroepen als test toegevoegd als advies 

op positie 5 per 1 juni 2018, 3 maanden later wordt L11 verplicht bij deze groepen. Per  1 
augustus volgt lelie als eerste grote productgroep. Per 1 oktober 2018 krijgen alle 
snijbloemen L11 als advies en per 1 januari 2019 als verplicht op positie 5. 

- Jeroen vraagt of L12 (aantal bossen per bundel) ook toegevoegd gaat worden. L12 is gewenst 
om de minimale verkoopeenheid te kunnen vaststellen. Anneke antwoordt dat het niet op 
korte termijn gaat gebeuren.  

- Op dit moment worden maximaal 6 kenmerken geadviseerd of verplicht. Bij verschillende 
systemen van kwekers en kopers zijn  maar 4 of 6 posities beschikbaar voor kenmerken. 
Andere digitale systemen kunnen veel meer kenmerken aan. Geadviseerd wordt uit te 
zoeken wat de gevolgen zijn als een verplicht kenmerk op positie 7  wordt geplaatst. 

- Project opschonen productkenmerken; de eerste 80 kenmerken zijn behandeld. De 
werkgroep gaat gestaag verder, het zal nog geruime tijd in beslag nemen voor alles 
doorlopen is. 

- Er is overleg geweest met Bromeliakwekers. Bij hen was onduidelijkheid over 
omzetgegevens. Bromelia komt niet in de top 10 van bloeiende planten voor. Dit komt omdat 
de omzet per geslacht (o.a  Guzmania, Vriesea) wordt gegeven. Bromelia is geen geslacht 
maar een familie (Bromeliaceae). De omzet van alle Bromelia’s bij elkaar is op te vragen op 
niveau 2 van de groepscode. De afzonderlijke geslachten zitten op niveau 3. RHF zal 
onderzoeken welke informatie over Bromelia naar wie verspreid wordt en of dat mogelijk op 
een andere manier moet. Bijvoorbeeld door de omzet op niveau 2 voor Bromelia op te vragen 
i.p.v. niveau 3. Er wordt ook gevraagd wie de indeling van de niveaus gemaakt heeft en of die 
nog wel juist en gewenst is. Hier wordt naar gekeken door Floricode en RFH. 

 
b. Naamlijsten 

- Vooruitlopend op het inlezen van  Varb-codes worden de namen van de naamlijst houtige 
gewassen en vaste planten (beheerd door Naktuinbouw) vergeleken en gelijkgetrokken met 
de namen in Plantscope. Als eerste worden alle vaste planten gecontroleerd. Deze controle 
is bijna klaar. Daarna zullen de houtige gewassen volgen. 

 
6. Er zijn geen vragen. 

De volgende vergadering is op 15 november 2018 van 8.00 tot 10.00 uur bij Royal 
FloraHolland Aalsmeer. 

 
7. Sluiting 

Henk dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
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