
 

 
  

 

 
 

 
 
 
Handleiding Eindgebruikers 
   > Instructie data-aanlevering CSV-bestand 
   > Instructie Floridata Portal SSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Door : Floridata Team – info@sustainablesourcingscan.eu 
Datum : oktober 2021  
Versie : definitief 1.0 

  

 
In deze handleiding wordt beschreven hoe je het benodigde CSV-bestand correct 
kan invullen en wordt de werkwijze van de SSS in de Floridata Portal toegelicht. 

Op de website www.sustainablesourcingscan.eu lees je meer over SSS, o.a. het 
doel, de voordelen en de betrokken partijen. 

Goed om te weten: de tool is in het Engels. Veel succes! 
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Deel 1: Instructie data-aanlevering SSS 
Hier volgt een uitleg over het aanleveren van inkoopgegevens.  

1.1. Technische opzet van het CSV-bestand 
Het aanleveren van handelsstroominformatie vindt technisch plaats middels een UTF-8 CSV-
bestand.  

HEADER De eerste rij van het bestand dient als header en bevat de 
veldnamen zoals in onderstaande tabel gespecificeerd. De 
veldnamen in de header dienen exact overeen te komen met de 
veldnamen zoals in onderstaande tabel genoemd. Wanneer er 
namelijk een aanpassing in de header wordt gemaakt kan het 
bestand niet ingelezen worden. 

OVERIGE RIJEN Rij twee en verder bevatten de inkoopgegevens.  
SCHEIDINGSTEKEN Het kolom scheidingsteken is een ; (puntkomma) en alle waardes 

dienen in het bestand opgenomen te worden met dubbele quotes. 
Getallen dienen zonder scheidingstekens te worden aangeboden. 

PERIODE De data van een periode (maand/jaar) dient in één keer te worden 
aangeleverd. Op het moment dat dezelfde periode in een ander 
bericht nogmaals wordt aangeboden, dan wordt de data van de 
behorende periode overschreven. In één bericht mogen meerdere 
periodes (maanden) aangeboden worden.  

NAAMGEVING De naam van het bericht dient uniek te zijn en mag maximaal 100 
tekens bevatten, waarbij een zinvolle bestandsnaam wordt 
aanbevolen (bedrijfsnaam/periode). 

 
1.2. Het CSV-bestand insturen per e-mail 
Het volledig ingevulde CSV-bestand mail je naar duurzaamheid@floridata.eu.  
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1.3. Specificatie van het CSV-bestand 
Het CSV-bestand met inkoopgegevens dient conform onderstaande specificatie aangeleverd 
te worden.  
 

Attribuut 

Veldnaam in 
bestand (dit vormt 
de header op de 
eerste regel van 
kolom A t/m kolom 
M) 

Type   Verplicht   Validatieregels  Opmerkingen 

Jouw Floridata 
deelnemer 
nummer 

FloridataNummer Numeriek 
(1-4 cijfers) 

JA Waarde ligt 
tussen 1 en 
9999 

Uniek nummer 
waaronder 
jouw bedrijf 
bekend is bij 
Floridata 

 
GLN Koper  
(bedrijfscode)   

KoperGLN   Numeriek 
(13 cijfers) 

JA, één van beide 
velden moet  
gevuld zijn; bij  
voorkeur de GLN 
Koper. 

 

Let op: dus niet zowel 
GLN Koper als 
VeilingcodeKoper 
invullen.  

 
    

Indien gevuld, 
waarde groter 
dan 0   
 
De GLN moet 
een GLN zijn op 
bedrijfsniveau en 
met rol = Buyer   

Unieke  
identificatie 
Koper 

Veilingcode Koper   KoperVeilingCode   Numeriek 
(6 cijfers) 

Indien gevuld, 
waarde groter 
dan 0    

Identificatie veiling 
Koper   

KoperVeiling   Tekst 
(1 letter) 

Verplicht wanneer  
KoperVeilingCode is 
gevuld   

F =  
FloraHolland   
 
P = 
Plantion   

Identificatie 
door welke 
veiling de 
veilingcode 
van de Koper 
uitgegeven is   

GLN 
Verkoper 
(bedrijfscode) 

VerkoperGLN   Numeriek 
(13 cijfers) 

JA, één van beide 
velden moet  
gevuld zijn; bij  
voorkeur 
VerkoperGLN  

 

Let op: dus niet zowel 
VerkoperGLN als 
VerkoperVeilingcode 
invullen.     

Indien gevuld, 
waarde gelijk aan 
of groter dan 0   

  Unieke  
identificatie 
Verkoper  

    
FloraHolland  
Veilingcode 
Verkoper   

VerkoperVeilingCo
de   

Numeriek 
(6 cijfers) 

Indien gevuld, 
waarde groter dan 
0   

Identificatie veiling  
Verkoper   

VerkoperVeiling   Tekst 
(1 letter) 

Verplicht wanneer  
VerkoperVeilingCode 
is gevuld   

F =  
FloraHolland   
 
P = 
Plantion 

Identificatie 
door welke 
veiling de 
veilingcode 
van de 
Verkoper 
uitgegeven is. 
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Voor meer informatie over bovenstaande attributen en coderingen:  
 
Toegankelijk met een abonnement:  
GLN Kopers en Verkopers, FloraHolland/Plantion veilingcodes, GPC Bricks en VBN 
Producten. 
http://www.floricode.com/nl-nl/distribueren/downloadcodes.aspx#VBN%20Productcoderingen    
 
Toegankelijk zonder een abonnement:  
ISO-landcodes 
http://www.floricode.com/Portals/0/Downloads/VBN%20codes/N-Landencodes.pdf 
 
  

GPC Brick   ProductGPC   Numeriek 
(8 cijfers) 

JA, één van beide 
velden moet gevuld 
zijn; bij voorkeur de  
GPC. 

Indien gevuld, 
waarde groter  
of gelijk aan 
10000000   

Unieke  
identificatie  
Productgroep  
(in GPC termen  
is dit een Brick)  

 VBN productcode   ProductVBNCode Numeriek 
  (6 cijfers) 

  Indien gevuld, 
waarde tussen 1 
en 999999 

       

ISO-landcode van 
het land van 
herkomst   

LandVanHerkomst   Tekst 
(2 letters) 

JA   Tweeletterige 
code in 
hoofdletters   

Unieke  
identificatie van 
het land waar 
vandaan de 
aangekochte 
producten 
afkomstig zijn   

Jaar   Jaar   Numeriek 
(4 cijfers) 

JA   >= 2015   Het jaar waarin 
de producten 
aangekocht zijn   

Maand   Maand   Numeriek  
(1/2 cijfers) 

JA    1 - 12   De maand 
waarin de 
producten 
aangekocht zijn   

Aantal   Aantal   Numeriek 
 

JA   > 0   Het aantal 
stuks  
dat aangekocht  
is   
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1.4. Voorbeeld van een correct ingevuld CSV-bestand 
 

 

Kolom A 

 

jouw Floridata deelnemernummer invullen 

Kolommen B, C, D  
 

• eigen GLN (kolom B) OF KoperVeilingCode (kolom C) 
invullen  

• wanneer kolom C is gevuld, dan bij kolom D, een F of P 
invullen (en B leeglaten) 

• wanneer kolom B is gevuld, dan kolommen C en D leeglaten  
Kolommen E, F, G • GLN van de kweker (kolom E) OF VerkoperVeilingCode 

(kolom F) invullen 
• wanneer kolom F is gevuld, dan bij kolom G, een F of P 

invullen (en E leeglaten) 
• wanneer kolom E is gevuld, dan kolommen F en G leeglaten 
• wanneer beide nummers onbekend zijn dan bij kolom E een 

0 invullen 
Kolommen H en I • 1 van deze 2 kolommen dient ingevuld te worden 

• vul bij voorkeur kolom H in: ProductGPC 
• wanneer beide productcodes onbekend zijn, verwijder deze 

regel dan uit het bestand en bewaar deze verwijderde regels 
in je eigen administratie voor de SSS 

Kolom J 2 hoofdletters 

Kolom K 4 cijfers 

Kolom L 1-12 cijfers 

Kolom M een cijfer groter dan 0 (geen scheidingstekens voor 

duizendtallen gebruiken) 

 
>> Goed om te weten: voor de juiste resultaten in de SSS is het van belang om de 
inkoopgegevens op GLN/veilingcode van de bron aan te leveren.  
Dit betekent dat de inkoop op naam van de kweker aangeleverd dient te worden in plaats 
van de tussenhandelaar. Wanneer een kweker een geldig certificaat heeft, maar de 
bijbehorende inkoopgegevens op nummer van de tussenhandelaar wordt geregistreerd, dan 
worden de ingekochte producten als niet-gecertificeerd of niet-geïdentificeerd aangemerkt in 
de SSS.  
 
Een uitzondering is de GLOBALG.A.P. groepscertificaten; deze administratie wordt 
beheerd door Floricode. Hiervoor neem je zelf contact op met Floricode.   
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Deel 2: Instructie Floridata Portal SSS 
 

In deze instructie worden de SSS functionaliteiten van de Floridata Portal 2021 beschreven 
(https://portal.floridata.nl).  
 
Let op: alle gegevens die worden getoond in de screenshots betreffen fictieve data. 
 

2.1. Gebruikersrechten en toegang tot de Floridata Portal 
De Eindgebruiker ontvangt van Floridata een gebruikersaccount om toegang te verkrijgen tot 
de Sustainable Sourcing Scan in de Floridata portal. Op verzoek van de Eindgebruiker 
kunnen eventueel meerdere gebruikersaccounts worden aangemaakt door Floridata. Hier 
zijn geen extra kosten aan verbonden. Daarnaast kan Floridata, op verzoek van de 
Eindgebruiker, de toegang tot een gebruikersaccount blokkeren en/of verwijderen. 

 
Om toegang te krijgen tot het gebruikersaccount ontvangt de (Eind)gebruiker een e-mail van 
Floridata waarin gevraagd wordt het wachtwoord opnieuw in te stellen. De e-mail ziet er als 
volgt uit: 

 

 

 

 

 

.

Beste gebruiker, 
 
Gebruik de volgende link om het wachtwoord aan te 
passen https://portal.floridata.nl/Account/ChangePassword?token... 
Wachtwoord vereisten:  
- minimaal 10 tekens 
- minimaal 1 cijfer 
- minimaal 1 hoofdletter 



 

   

2.2. Vier dashboards beschikbaar in de Floridata Portal 

In de Floridata Portal zijn er vier dashboards beschikbaar: Summary, Growers, Product Groups en Countries. 
Daarnaast is het mogelijk om een Excelbestand van de gehele inkoopdataset te downloaden en de Proof of Sustainable Purchase (PoSP). 
 
2.3. Dashboard Summary 
De Summary geeft een compleet beeld van het duurzame en niet duurzame volume over een bepaalde tijdsperiode. In de Summary kun je 
filteren op productgroep, land en/of periode. Een consortium kan zowel de gegevens inzien voor alle bedrijven samen  
óf ieder dochterbedrijf apart.  
 

   
Met de mouse-over functie kunnen de bijbehorende volumes en percentages getoond worden. 

Switch tussen weergave: Volume 
of Percentage. 

Download de Proof of 
Sustainable Purchase (PoSP) 
(zie 2.4). 
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2.4. Proof of Sustainable Purchase 
De Proof of Sustainable Purchase (PoSP) is een pdf om aan te tonen hoe duurzaam is ingekocht op basis van de FSI2025 Basket of 
Standards. 

   

De vijf productgroepen in de FSI-scope zijn: 
• Cut flowers 
• Plants 
• Cut greens 
• Shrubs/Trees 
• Vegetables/Fungi Plants 
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2.5. Dashboard Growers 

   

  

Download de gehele inkoopdataset De top 10 “growers” duurzaam en niet-
duurzaam worden weergegeven met het 
bijbehorende volume en percentage. 
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2.6. Dashboard Product Groups 

 
  Per productgroep wordt de top 3 niet duurzame kwekers getoond, inclusief het 

bijbehorende totale en niet duurzame volume, zowel in volume als percentage. 
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2.7. Dashboard Countries 

 

Met de mouse-over functie kan de top 3 
productgroepen per land worden getoond, 
inclusief het totale duurzame volume in 
aantallen en percentage.  


