
 

 
 
 
Q&A 
 

Algemeen 

 
Wat houdt PSD2 in voor de sector? 

PSD2 staat voor Payment Services Directive 2. PSD2 is de Europese richtlijn voor het 
betalingsverkeer van bedrijven en consumenten. In het Nederlands staat dit voor '2e 
Betaaldienstrichtlijn'. Deze 2e Betaaldienstrichtlijn is in de gehele Europese Unie van 
toepassing en is in elke EU-lidstaat opgenomen in de nationale wetgeving. In Nederland o.m. in 
het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het Financieel Toezicht. 
 
Begin 2019 is PSD2 in Nederland van kracht geworden. Onder PSD1 gold een uitzondering 
voor handelsplatformen en marktplaatsen, zoals Royal FloraHolland. Met de inwerkingtreding 
van PSD2 in Nederland kwam de eerdergenoemde uitzondering te vervallen en werden de 
eisen voor banken, bedrijven en instellingen die betaaldiensten verrichten aangescherpt. PSD2 
richt zich derhalve niet alleen Royal FloraHolland maar ook andere veilingen en bedrijven die 
betaaldiensten aanbieden. 
 
Royal FloraHolland had PSD2 al vroeg op de radar, maar pas begin 2019 werd duidelijk wat de 
exacte Nederlandse interpretatie van deze Europese richtlijn was. In afstemming met juridisch 
specialisten en De Nederlandse Bank zijn de mogelijkheden bezien om in aanmerking te 
komen voor de zogenaamde ‘handelsagentuitzondering’. Dit vraagt voor de directe handel om 
een aanpassing voor het tot stand komen van transacties. Royal FloraHolland acteert al als 
handelsagent in het klok(veiling)proces. Voor de directe handel is dit ook zo, mits deze 
transacties voor de directe stromen via Floriday tot stand gebracht worden. 
 
Wat betekent 100% Digitaal voor kwekers agenten en kopers? 
Voor kwekers en agenten betekent dit dat zij eind 2020 hun aanbod online moeten hebben 
staan op Floriday. Voor kopers betekent dit dat zij hun inkopen doen via Floriday of orders 
plaatsen via de digitale platformen FloraMondo en FloraXchange. Voor zowel kweker, agent als 
koper geldt dat dit kan via een koppeling vanuit de eigen software, als via het scherm van 
Floriday. Concreet houdt dit in dat de Connect-EAB gaat verdwijnen. Meer informatie over 
100% Digitaal is te vinden via www.floriday.io/100digitaal. 
 
Wat is een API-koppeling? 
API staat voor Application Programming Interface. Een API is een set aan definities waarmee 
softwareprogramma's onderling gemakkelijk kunnen communiceren. De code in een API-
koppeling zorgt ervoor dat de systemen automatisch toegang krijgen tot elkaars informatie en 
functies. Zonder dat ontwikkelaars hoeven te weten hoe het andere programma exact werkt. 
Een API-koppeling zorgt hiermee voor efficiënte communicatie tussen systemen. Deze manier 
van koppelen is het meest recent en beschikt over veel voordelen. Hierdoor zijn meer 
vernieuwingen in bestellen, betalen en bezorgen te realiseren.  
 
Waarom wordt er een tijdelijke coulanceperiode gegeven? 
Floriday heeft in het derde kwartaal de ontwikkelfase voor 100% Digitaal afgerond. Alle 
essentiële functies om via Floriday de directe stromen af te handelen zijn beschikbaar op het 
platform en in de API-koppeling. Momenteel kunnen kwekers en kopers hier dus al gebruik van 
maken voor hun directe transacties. Ook zijn de meeste softwareleveranciers bezig met de 
uitrol van de koppeling met Floriday bij hun kwekers en kopers. We zien op dit moment dat 
diverse softwareleveranciers nog niet lang genoeg beschikken over de API-koppeling en meer 
tijd nodig hebben om de uitrol bij hun klanten te kunnen voltooien.  
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We willen voorkomen dat bedrijven, ondanks hun inspanningen, na 1 januari geen gebruik 
meer kunnen maken van de verrekening via onze marktplaats. Met nog een maand in een 
vooruitzicht beschikken nog niet alle kwekers en kopers over een werkende koppeling tussen 
hun software en Floriday. Kwekers en kopers die hier nog op wachten kunnen om deze reden 
gebruik maken van een coulanceperiode tot en met 31 maart 2021. Na die datum worden 
tarieven op het gebruik van de Connect EAB hoger.  
 
Hoe ver is zijn we in de sector op dit moment met 100% Digitaal? 
Meer dan een jaar geleden zijn we gestart met het programma 100% Digitaal. We zijn intensief 
aan de slag gegaan met kwekers, agenten, kopers en softwareleveranciers om deze grote stap 
vooruit te maken in digitalisering. Alle essentiële functies voor 100% Digitaal zijn beschikbaar 
op het platform en in de API-koppeling. Momenteel wordt hier door kwekers en kopers al 
gebruik van gemaakt voor hun directe transacties. We zien dat ongeveer de helft van alle 
partijen kunnen handelen volgens 100% Digitaal. Wij verwachten de komende weken hier nog 
een sterke stijging in gezien het aantal partijen die nu hun software koppelen en week na week 
met meer kwekers of kopers zakendoen over Floriday. Over exacte omzetten, die verlopen via 
Floriday doen wij geen uitspraken.  
 
Hoe zorgen we ervoor dat we binnen 3 extra maanden wel 100% Digitaal kunnen 
worden? 
De grootste stappen die nog genomen moeten worden om 100% Digitaal te kunnen handelen 
in de directe handel, liggen bij de uitrol van de koppelingen met de softwarepakketten. We zien 
dat diverse softwareleveranciers nog niet lang genoeg beschikken over de API-koppeling en 
meer tijd nodig hebben om de uitrol bij hun klanten te kunnen voltooien. In afstemming met de 
softwareleveranciers is gekeken hoeveel tijd zij nodig hebben. In 3 maanden tijd moeten zij dit 
gerealiseerd kunnen hebben en moeten kwekers, kopers en agenten in staat zijn om 100% 
Digitaal te handelen. 
 
Hoe gaat de tijdelijke coulanceregeling in zijn werk? 

Kwekers, kopers of agenten die op 31 december 2020 nog geen gebruik kunnen maken van 
een koppeling tussen hun softwarepakket en Floriday, komen in aanmerking voor de tijdelijke 
coulanceregeling tot 31 maart 2021. Uw softwareleverancier registreert de coulance en meldt 
bij Royal FloraHolland wie hiervoor in aanmerking komt. Tot en met 31 maart is het daarmee 
mogelijk om gebruik te blijven maken van de Connect-EAB. Bekijk het stroomschema om te 
zien of de coulanceregeling voor u van toepassing is. 
 

Hoe weet ik of ik gereed ben voor 100% Digitaal? 

In het stroomschema is terug te vinden of u 100% Digitaal werkt of dat u tot 31 maart gebruik 
kunt maken van de coulanceperiode. Heeft u twijfels over de mate waarin u 100% Digitaal 
werkt? Neem dan contact op met Floriday support via support@floriday.io of 0174-352070.  
 
Verdwijnt de Connect EAB dan na 31 maart definitief? 
Na 31 maart kan Royal FloraHolland de verrekening via de Connect-EAB niet meer op de 
huidige manier verzorgen. Na 31 maart zijn we genoodzaakt om hogere tarieven in rekening te 
brengen. Wij zullen dan namelijk extra maatregelen moeten nemen om de transacties op een 
juiste manier te kunnen verrekenen. We zijn aan het onderzoeken welke financiële partijen ons 
hierin kunnen ondersteunen na 31 maart. De precieze hoogte van deze tarieven en de 
aanvullende voorwaarden die dan zullen gaan gelden, worden begin maart 2021 
gecommuniceerd. Als hier meer duidelijkheid over beschikbaar is, zullen wij hier kwekers, 
agenten en kopers over informeren.  
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Waarom gaat Royal FloraHolland extra controleren op juist gebruik van de Connect 
EAB? 

100% Digitaal werken helpt om te voldoen aan de aangescherpte Europese financiële 
wetgeving (PSD2). In dat kader neemt Royal FloraHolland aanvullende maatregelen en wordt 
tot en met 31 maart 2021 extra gecontroleerd op juist gebruik van de Connect-EAB. Dat wil 
zeggen dat er steekproefsgewijs gecontroleerd wordt of hetgeen verrekend is, ook op die 
manier besteld is.  

 

 

Voor kwekers, kopers en agenten: 
 
Wanneer kom ik in aanmerking voor de tijdelijke coulanceregeling? 

Kwekers, kopers of agenten die op 31 december 2020 nog geen gebruik kunnen maken van 
een werkende koppeling tussen hun softwarepakket en Floriday, ontvangen een tijdelijke 
coulance tot en met 31 maart 2021. De softwareleverancier meldt bij Royal FloraHolland wie 
hiervoor in aanmerking komt. Tot en met 31 maart is het daarmee mogelijk om gebruik te 
blijven maken van de Connect-EAB. Bekijk het stroomschema of u in aanmerking komt voor 
een tijdelijke coulanceperiode. Na 31 maart 2021 worden tarieven op het gebruik van de 
Connect EAB hoger. 
 
Alle essentiële functies om in Floriday de directe stromen af te handelen zijn beschikbaar. 
Kwekers en kopers die in de schermen van Floriday gaan werken, roepen we daarom 
nadrukkelijk op om direct daarmee aan de slag te gaan om voor 31 december 2020 te voldoen 
aan 100% Digitaal. 
 
Hoe kan ik tijdelijke coulance aanvragen? 
Royal FloraHolland zal in afstemming met de softwareleveranciers bepalen wie in aanmerking 
komen voor de tijdelijke coulance regeling. De softwareleverancier meldt bij Royal FloraHolland 
wie hiervoor in aanmerking komt. Softwareleveranciers geven een planning met hun 
uitrolbezoeken waarbij deze leidend zullen zijn voor het toekennen van de coulanceperiode. 
Floriday stuurt een bevestiging van de coulanceregistratie naar kwekers en kopers, waarbij zij 
geïnformeerd worden over de inhoud van de coulanceregeling. 
 

Wat betekent een toegekende coulanceperiode voor mij? 
U ontvangt een coulanceperiode voor 3 maanden tot en met 31 maart 2021. In deze periode 
kunt u nog gebruik maken van de Connect EAB voor de verrekening van uw directe transacties. 
Parallel hieraan verwachten wij dat u en uw softwareleverancier starten met de uitrol van de 
koppeling tussen uw softwarepakket en Floriday en dat dit uiterlijk 31 maart 2021 gereed is. 
 

Ik als kweker werk 100% Digitaal, maar mijn koper nog niet. Wat kan ik dan doen? 
Als u 100% Digitaal werkt voor 31 december 2020, dan hoeft u zelf geen verdere actie te 
ondernemen. Als uw koper nog niet gereed is, maar u wel dan kunt u evengoed gebruik maken 
van de coulanceperiode t/m 1 maart 2021.  
Tevens kunt u uw koper stimuleren om digitaal bij u in te kopen. Een koper kan dit doen door 
zijn softwarepakket te koppelen aan Floriday, via de schermen van Floriday te werken, gebruik 
te maken van FloraMondo en FloraXchange en/of zijn VMP-koppeling of Florecoms via Floriday 
te koppelen. Daarnaast kunt u inkooptips (kortlopende aanbiedingen) via Floriday sturen zodat 
uw koper deze gemakkelijk kan accepteren.  
Ook kunt u uw kopers altijd naar de Floriday Support verwijzen, mochten zij meer vragen over 
ondersteuning hebben over hoe zij exact in of via Floriday kunnen werken. Het supportteam is 
bereikbaar via de chat in Floriday, support@floriday.io en 0174-352070 
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Meer informatie over wat een koper kan doen vanaf 1 januari 2021 vindt u ook in dit 
nieuwsbericht:  
https://www.floriday.io/nl/update/nog-7-weken-tot-100-digitaal-een-aantal-veelgestelde-vragen-
voor-kwekers  
 

Ik als koper ben 100% Digitaal, maar mijn kweker nog niet. Wat kan ik dan doen? 
Als u 100% Digitaal werkt voor 31 december 2020, dan hoeft u zelf geen verdere actie te 
ondernemen. Als uw kweker niet gereed is, maar u wel, kunt u gebruik maken van de 
coulanceperiode t/m 1 maart 2021. 
Tevens kunt uw kwekers/leveranciers stimuleren om het aanbod online te zetten. Kwekers 
kunnen hun softwarepakket koppelen aan Floriday of direct in de schermen van Floriday gaan 
werken. In de schermen kunnen zij een kloklevering aanmaken, klokvoorverkoop aanbod 
aanbieden en directe verkoop aanbod online zetten. Daarnaast kunnen zij u vanuit de 
schermen in Floriday inkooptips (kortlopende aanbieding) sturen die u gemakkelijk kunt 
accepteren. 
Ook kunt u uw kwekers/leveranciers altijd naar de Floriday Support verwijzen, mochten zij meer 
vragen over ondersteuning hebben over hoe zij exact in of via Floriday kunnen werken. Het 
supportteam is bereikbaar via de chat in Floriday, support@floriday.io en 0174-352070. 
 
Ik werk deels in de schermen en deels via mijn eigen softwarepakket. Is deze tijdelijke 
coulanceperiode ook voor mij van toepassing? 

Als u deels in de schermen van Floriday werkt en deels in uw eigen softwarepakket, dan is 
deze tijdelijke coulanceperiode ook voor u van toepassing als u nog wachtend bent op een 
werkende koppeling tussen uw softwarepakket en Floriday.  
 
Ik was altijd klant bij AntEater, wat betekent dit voor mij? 

U kunt in de schermen werken van Floriday en vanuit daar uw klokleveringen aanmaken en 
direct zakendoen met kopers. Indien uw kopers al werken met Floriday kunt u gemakkelijk een 
inkooptip versturen. Indien uw kopers nog niet werken met Floriday kunt u uw directe orders in 
Floriday handmatig invoeren zoals u dit ook gewend was te doen via AntEater. De mogelijkheid 
om handmatig in te voeren verloopt op 31 maart 2021.  
 

Ik ben een agent en handel namens kwekers, wat kan ik doen? 
Indien u agent bent en namens kwekers handelt met kopers, dan geldt voor u dezelfde route 
als in het stroomschema staat beschreven bij de kweker. 
 
Is deze tijdelijke coulanceperiode ook van toepassing op VRM en Plantion? 

Als u nog wacht op een koppeling met uw softwarepakket, dan geldt dat de werkwijze voor Plantion en 

VRM hetzelfde blijven als u nu gewend bent. Werkt u in de schermen van Floriday dan kunt u uw 

klokaanbod of directe handel voor Plantion en VRM via Floriday doen.  

 

Ik verkoop via de Handelsregeling, wat kan ik doen? 
Indien u handelt via de Handelsregeling dan is er met u contact opgenomen over de 
mogelijkheden in relatie tot Floriday. Indien u daar nog vragen over heeft dan verzoeken wij u 
om contact op te nemen met uw Accountmanager of het Klant Contact Center 
(klantenservice@royalfloraholland.com of 088-789 89 89). 
 

Ik koop via de Handelsregeling, wat moet ik doen? 
Indien u koopt van leveranciers via de Handelsregeling dan zullen deze leveranciers U duidelijk 
maken hoe zij na 31 Maart met u zakendoen. Indien u over dit onderwerp nog vragen heeft dan 
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verzoeken wij u om contact op te nemen met uw Accountmanager of het Klant Contact Center 
(klantenservice@royalfloraholland.com of 088-789 89 89). 
 
 
 
 
Wat gebeurt er als ik geen coulance krijg? 
Dan gaan wij ervan uit dat u voor 31 december in de schermen van Floriday werkt. U kunt 
hiervoor gebruik maken van de wekelijkse online workshops die worden gegeven. Aanmelden 
kan via www.floriday.io/workshops. Ook vindt u in ons Helpcenter de informatie die u nodig 
heeft om te starten in Floriday: https://www.floriday.io/nl/helpcenter. 
U kunt eveneens contact opnemen met het supportteam van Floriday over de mogelijkheden 
die u heeft om 100% Digitaal te gaan werken. Dit kan via support@floriday.io en 0174-352070.  
 

Zijn er extra kosten verbonden aan de tijdelijke coulanceregeling? 
Nee, er zijn tot 31 maart 2021 geen extra kosten verbonden aan de tijdelijke coulanceregeling. 
Wel wordt de inhoud van de EAB-Connect extra gecontroleerd op juist gebruik gedurende deze 
periode. 
 
Ik ben niet afhankelijk van de koppeling, maar ik ben ook niet gereed op 1 januari. Kom 
ik in aanmerking voor de coulance regeling? 
Indien u niet afhankelijk bent van een koppeling tussen uw softwarepakket en Floriday, dan 
kunt u in de schermen van Floriday werken. Indien u nog niet gereed bent, dan kunt u zich 
aanmelden voor een (online) workshop. Dit kan via www.floriday.io/workshops. Indien u graag 
direct een Floriday expert aan de telefoon wilt, kunt u contact opnemen via 0174-352070. 
 
Indien u van mening bent dat u wel in aanmerking zou moeten komen voor de 
coulanceregeling, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met uw Accountmanager en het 
Klant Contact Center (klantenservice@royalfloraholland.com of 088-789 89 89). 
 
Mijn seizoen start pas na 31 maart. Ik ben nu dus ook nog niet gereed voor 100% 
Digitaal. Hoe werkt dit voor mij? 

Deze coulanceregeling heeft betrekking op alle directe handel transacties die gaat plaatsvinden 
tussen 1 januari en 31 maart 2021. Indien u in deze periode geen directe transacties heeft, is er 
ook geen sprake van een coulanceregeling. Het is van belang dat u tijdig, voordat u start met 
directe handel transacties, gereed bent voor 100% Digitaal. Na 31 maart worden directe handel 
transacties alleen nog maar verrekend als deze voldoen aan 100% Digitaal. Om u voor te 
bereiden kunt u een workshop volgen Floriday waarin u uitleg krijgt hoe te starten met Floriday. 
Kijk hiervoor op www.floriday.io/workshops. Ook kunt u contact opnemen met het Support 
Team van Floriday via 0174-352070 of via support@floriday.io.  
 
Ik handel alleen via de klok, is dit dan ook voor mij van toepassing? 
Nee. Deze coulanceregeling is alleen van toepassing voor transacties in de directe handel. 
Voor kwekers en kopers die alleen verkopen en inkopen via de klok verandert er niets. De 
klokstromen voldoen reeds aan de PSD2-wetgeving. 
 
Op welke softwareleveranciers heeft dit betrekking? 

Deze coulanceregeling heeft betrekking op alle softwareleveranciers die momenteel bezig zijn 
om een API-koppeling gereed te maken en uit te rollen naar hun klanten. Een overzicht van de 
softwareleveranciers en de status hiervan is te vinden op: 
Overzicht softwareleveranciers kwekers: https://www.floriday.io/nl/softwareleveranciers 

Overzicht softwareleveranciers kopers: https://www.floriday.io/nl/softwareleveranciers-koper  
 
Ik maak gebruik van een ‘eigenbouw’ softwarepakket, wat betekent dit voor mij? 
Maakt u gebruik van een softwarepakket dat ‘eigen gebouwd’ is of door een externe partij gebouwd is 

welke niet op het overzicht met softwareleveranciers vermeld staat, dan komt u ook in aanmerking voor 
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de coulanceperiode. U kunt zich hiervoor melden bij het Support Team van Floriday via 0174-352070 of 

via support@floriday.io.   

 

 
 
 
Wat betekent dit voor de uitrol van de koppeling tussen ons softwarepakket en Floriday? 

De komende maanden zullen softwareleveranciers alle kwekers, agenten en kopers, die nu 
gebruik maken van hun pakket, voorzien van een koppeling tussen hun softwarepakket en 
Floriday. Indien u wilt weten wanneer u op de planning staat, kunt u contact opnemen met uw 
softwareleverancier. 
 

Mijn koper stuurt aan op alternatieve betaalmogelijkheden. Wat kan ik hier als kweker 
over zeggen?  
Het komt voor dat kopers aan kwekers vragen om dit vanaf het nieuwe jaar op een alternatieve 
wijze te gaan doen. We merken dat dit o.a. komt doordat kopers niet goed weten wat zij 
volgend jaar wel of niet kunnen. Wat kunt u hier als kweker op zeggen? We geven u een aantal 
handvatten voor het gesprek met een koper: 

• Kwekers en kopers die op 31 december 2020 nog geen gebruik kunnen maken van een 
koppeling tussen hun softwarepakket en Floriday, komen in aanmerking voor de 
coulanceregeling tot en met 31 maart 2021. Tot en met 31 maart is het daarmee 
mogelijk om gebruik te blijven maken van de Connect-EAB. Na 31 maart 2021 worden 
tarieven op het gebruik van de Connect EAB hoger. 

• Op korte termijn wordt het via een andere partij verrekenen een duurder alternatief. 
Voor de koper vervalt de transactieheffing van Royal FloraHolland, maar de extra 
kosten van een andere dienstverlener komen bovenop het huidige tarief van Royal 
FloraHolland. We willen kosten in de keten niet onnodig verhogen. 

• Als uw koper aangeeft dat hij nog wacht op een koppeling met zijn softwareleverancier, 
komt hij in aanmerking voor de coulanceregeling. In dat geval kunt u tot 31 maart 2021 
op de gebruikelijke manier blijven handelen tot de koppeling werkt en is uitgerold. U 
kunt de koper ook aangeven dat hij tot de koppeling gereed is, alvast kan werken in 
Floriday om te kunnen bestellen. Kopers kunnen hier gemakkelijk een account voor 
maken en starten met inkopen. Orders die hier geplaatst worden, worden direct 
afgehandeld. 

• Als een koper nog steeds telefonisch zijn bestellingen blijft doorgeven, dan kunt u 
aangeven dat u in het vervolg via Floriday een inkooptip verstuurt die de koper terugziet 
op zijn Floriday dashboard. De koper ontvangt hiervan een notificatie op zijn telefoon en 
kan de order snel goedkeuren. 

• Als uw koper nu inkoopt via een VMP-koppeling of Florecom-orders instuurt vanuit zijn 
pakket, dan kan hij dit op dezelfde wijze blijven doen. U kunt aangeven dat het nodig is 
om de VMP-koppeling en de Florecom-orders te koppelen aan Floriday. Hiervoor kan 
een koper terecht bij het supportteam van Floriday. 

• Als uw koper nu bestelt via FloraXchange of FloraMondo dan verandert dit in principe 
niet volgend jaar. U kunt aangeven dat kopers dit volgend jaar gewoon op deze wijze 
kunnen blijven doen. 

 

 

Voor softwareleveranciers 

 

Wat betekent dit voor mij als softwareleverancier? 
Bij alle softwareleveranciers zullen we ophalen welke kwekers en kopers op de planning staan 
voor het aansluiten op Floriday en daarmee recht hebben op de tijdelijke coulance regeling. 
Mocht u als softwareleverancier niet benaderd zijn, meld u zich dan bij de support van Floriday 
via support@floriday.io. Er wordt dan snel contact met u opgenomen. 

 

Voor softwareleveranciers geldt dat er na 1 januari nog 2 maanden de tijd is om alle kwekers en 
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kopers aan te sluiten op Floriday. Zodoende hebben de kwekers en kopers zelf ook nog 
voldoende tijd om tijdig gewend te raken en daarmee uiterlijk 31 maart gereed te zijn.  
 
 
 
Komt de planning inclusief namen van kwekers en kopers beschikbaar? 
De planning wordt beschikbaar gesteld door softwareleveranciers aan Royal FloraHolland. 
Royal FloraHolland zal deze niet verder delen. Indien u wilt weten of u op de planning staat en 
daarmee in aanmerking komt voor de coulanceperiode, dan kunt u contact opnemen met uw 
softwareleverancier. 
 

 

 


