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1. Invulling plantenpaspoort



33

Botanische naam maakt onderdeel uit van de 

artikelstam in Floriday. Suggestie vanuit de Floricode

VBN structuur. Zo niet, door de kweker in te vullen.

Positie A
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Het fytosanitaire nummer maakt onderdeel uit van de 

bedrijfsinstellingen. Mogelijk ingevuld door Floricode. 

Zo niet, door de kweker.

Positie B
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Positie C

De traceerbaarheidscode vullen we in het geval van 

een levering naar de klok met het BatchId.

Bij directe orders geplaatst op een verkoopkanaal

gebruiken we het SalesOrderId.

Beide zijn te herleiden tot de bron via API
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Positie D

Het land van herkomst is een verplichte in te vullen

door de kweker
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Afhandeling & levervoorwaarden
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Levervoorwaarden

De kweker kan in zijn levervoorwaarden opnemen op 

welke eenheid het paspoort geleverd wordt.
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Ingestelde levervoorwaarden door een

kweker zijn zichtbaar op de verkoopkanalen

Zichtbaar op verkoopkanalen
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Afhankelijk van de instellingen bij de levervoorwaarden 

genereren we het aantal benodigde paspoorten.

Printen van de paspoorten
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Formaat van het plantenpaspoort

Gegenereerde PFD
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> Kweker kan Floriday gebruiken als plantenpaspoort generator 
en hieruit stickers afdrukken

> Kweker heeft mogelijkheid uitvoering (kar/tray/plantniveau) vast
leggen in leveringsvoorwaarden

> Via API stelt Floriday aan kopers de plantenpaspoort data ter
beschikking voor zowel via Klok als Direct 

> Sleutels zitten in berichten EKT, DESADV waarmee
plantenpaspoort data simpel opvraagbaar zijn)

> De traceerbaarheidscode kan in Floriday gegenereerd worden

> Traceerbaarheidscode kan worden opgezocht door
de kweker



Plantenpaspoort doorkijk Royal FloraHolland 
• Welke toegevoegde waarde kunnen we als veiling hierbij realiseren. 

• We zullen  de data van het Plantenpaspoort in ieder geval onderdeel maken van 
Floriday. 

• Per 14 december op klok  minimaal per tray zoals ook nu in VBN 
productspecificatie. (m.u.v. eenkoopskar)

• Zichtbaar via kenmerk op de klok/aanbod of  PP op plantniveau aanwezig is.

• De informatie graag op termijn naar potniveau krijgen het voorgenomen besluit 
is:
• Vanaf 15 juli 2020              ≥    potmaat 15
• Vanaf 31 dec. 2020            ≥    potmaat 10

• We nemen hier dus een extra jaar de tijd voor. 

• E.a. gaat gepaard met extra kosten. We zullen kijken hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat niet alleen de kwekers, maar ook de handel hieraan meebetaalt.


