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Q&A Ledensessies november / december 2020 
Onbeantwoorde vragen uit de ledensessies eind vorig jaar zijn (voor de eerste keer) hieronder alsnog 

beantwoord. Deze reactie heeft helaas langer geduurd dan gepland waarvoor onze excuses.  

 

 

Onderwerp Tarieven 2021 

 

Vraag 1 

Waarom moet voor een fust doordraai €0,76 worden betaald, terwijl voor het vernietigen van een product 

dat met een keuring terugkomt €1 wordt berekend? 

 

Antwoord 1 

Omdat het vernietigen van een product dat met een keuring terugkomt extra (logistieke) handelingen 

en dus extra kosten geeft. Daarom is het tarief hiervoor hoger dan voor fust doordraai.  

Het doordraaitarief is voor A1, A2 en B kwaliteit vanaf 1 januari 2021 €0,67 per fusteenheid. (dus niet 

€0,76). Dit ontstaat wanneer het product niet is verkocht op de klok. Het tarief na herkeur is inderdaad 

hoger. De reden is dat het product wél is verkocht op de klok, het door de logistieke molen gaat en er 

extra (logistieke) handeling plaatsvindt t.o.v. doordraai om dit product te vernietigen. Dit geeft extra 

kosten en dus is dit tarief hoger. 

 

Doordraai op de klok  

€0,67 per fust: 

▪ Veilen 

▪ Doordraai 

▪ Logistiek brengt naar afvalverwerking. 

 

Vernietigen na koop  

€1,03 per fust: 

▪ Veilen 

▪ Kopen door koper 

▪ Logistiek brengt naar koper 

▪ Klacht 

▪ Logistiek brengt naar afvalverwerking. 

 

Onderwerp Diversen 

 

Vraag 2 

Fust; de verschillende landen hebben verschillenden wensen / eisen m.b.t. kleur van de recyclebare 

trays. Welke trays kunnen geleverd worden door Royal FloraHolland?  

 

Antwoord 2 

In principe hebben wij op onze depots van een aantal Normpack codes voorraad, maar alleen in rood 

(terra-cotta) of zwart. In theorie zou iedere kleur besteld kunnen worden maar voor een afwijkende 

kleur geldt normaal een minimum bestelhoeveelheid en een levertermijn. In de praktijk gebeurt dat 

niet via ons maar direct bij een van de Normpack-producenten. 

 

Vraag 3 

In de statuten staat dat RFH er voor is om de hoogste prijs voor de kweker te realiseren. Wat doet RFH 

om de hoogste prijs uit de markt te halen?  

 

Antwoord 3 

Meer dan 100 jaar geleden zijn we gestart als coöperatie van kwekers met het idee dat we samen het 

meest uit de markt kunnen halen door aanbod te verzamelen op één plek. Optimale prijsvorming 

tegen minimale kosten is nog steeds onze doelstelling. In de statuten staat dit onder meer 

omschreven als ‘… bevordering van de afzet van sierteeltproducten …’ en ‘het … tot waarde brengen 

of doen brengen van sierteeltproducten’. Traditioneel speelde de klok hierin de grootste rol. De snelle 

toename van de directe handel verandert deze dynamiek. Door een platform te ontwikkelen (Floriday) 

waarop we meer diverse vormen van dealmaking faciliteren zorgen we ervoor dat we met elkaar de 
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meest krachtige marktplaats in stand houden. Dat aanbod blijft samenkomen op één plek, ongeacht 

hoe het verhandeld wordt. We optimaliseren prijsvorming dus door: (1) concentratie van al het aanbod 

op één plek (Floriday) met verschillende methodes van 'dealmaking' (klok, klokvoorverkoop, 

daghandel en direct), (2) promotie van sierteeltproducten via FPC's en (sectorbreed) Bloemen Bureau 

Holland (BBH) en (3) via dienstverlening van marktinformatie (Insights, marktrapportages) op basis 

waarvan kwekers hun eigen keuzes kunnen maken.  

 

Vraag 4 

In 2027 gaat 30% van de handel via bloemisten, hoe willen jullie van toegevoegde waarde blijven voor 

deze (kleinere) bloemisten? 

 

Antwoord 4 

Het komend half jaar gaan we onderzoeken op welke wijze we van toegevoegde waarde kunnen 

blijven voor deze specifieke doelgroep van kopers; hetzij binnen Landelijk Veilen, hetzij naast landelijk 

veilen met bijvoorbeeld Rijnsburg als bijzondere veiling. Bovendien hebben we Eelde als bloemisten 

veiling neergezet, en hebben wij een aandeel in Plantion en een joint venture met Veiling Rhein-

Maas.  

 

Vraag 5 

Wordt de handel die in Afrika vanwege dure kosten niet verhandeld wordt, vernietigd? 

 

Antwoord 5 

Ja.  

 

Vraag 6 

Met zoveel goede ideeën en plannen moet het beter en vooral goedkoper worden voor de kweker of toch 

niet?  

 

Antwoord 6 

In eerste instantie moeten we ervoor zorgen dat we ons bestaansrecht niet verliezen. We zijn ooit 

opgericht om optimale prijsvorming tegen minimale kosten te faciliteren. Willen we dit doel blijven 

waarmaken dan moeten we de coöperatie anders organiseren. We moeten aanbod blijven 

concentreren op één plek, niet alleen voor de klok maar ook voor de toenemende directe 

(internationale) stromen. Tegelijk moeten we efficiënter werken om de kosten te dekken. Ons platform 

Floriday vormt daarvoor de basis, een digitaliseringsslag waardoor we aanbod weer op één plek 

bundelen en alle partijen hun werk efficiënter (=beter, goedkoper) kunnen inrichten. Met nieuwe 

diensten die we ontwikkelen voor bestellen, betalen en bezorgen kunnen kwekers en hun klanten op 

de door hen gewenste manier hun eigen bedrijfsvoering beter en goedkoper  vormgeven.  

 

Vraag 7 

Hoe staat Floriworld er financieel voor? 

 

Antwoord 7 

Floriworld is op dit moment gesloten als gevolg van de Corona crisis. En heeft daarmee geen 

inkomsten. De kosten zijn zoveel mogelijk teruggebracht, maar er zijn natuurlijk wel vaste lasten. Met 

ondersteuning van de aandeelhouders (RFH, DEX en BBH) lukt het om 2021 financieel te 

overbruggen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Floriworld gedurende 2021 weer open kan . 

 

Vraag 8 

Valt klokvoorverkoop ook onder direct?  

 

Antwoord 8 

Nee. Klokvoorverkoop is gekoppeld aan de klok. 

 

Vraag 9 

Wordt ook aan marketing gedaan door RFH bij Retail en groothandel in het buitenland? 

 

Antwoord 9 
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Er zijn nooit productcampagnes onder de vlag van Royal FloraHolland. In het algemeen loopt de 

sector brede marketing via Bloemenbureau Holland (BBH). Als lid kun je wel marketing & advies 

diensten bij ons afnemen, dan helpen we bijvoorbeeld met het in de markt zetten van noviteiten of met 

salesadvies. Soms ontstaan er marketing initiatieven vanuit de FPC’s. Ook die kunnen we 

desgewenst ondersteunen vanuit onze marketing & sales dienstverlening.  

 

Vraag 10 

Hoe gaat Royal FloraHolland om met de kleine aanvoerder die aparte handel brengt? 

 

Antwoord 10 

Aparte handel gebracht door bijvoorbeeld de kleine aanvoerder, draagt bij aan de diversiteit en 

kwaliteit van het assortiment op de marktplaats. RFH gaat hiermee uiteraard zorgvuldig om. De 

veilmeesters hebben hier oog voor en 'sturen' daarin (bijvoorbeeld ook als een product wordt gemist). 

 

Vraag 11 

Wat is kosten verdeling klok t.o.v. direct/Inkomsten verdeling klok t.o.v. direct. 

 

Antwoord 11 

De provisie opbrengsten van kloktransacties zijn hoger dan de provisie opbrengsten van de directe 

handel. Dat is te verklaren omdat RFH naast dealmaking en financiële dienstverlening, ook logistieke 

dienstverlening levert voor kloktransacties.  

 

Vraag 12 

RFH geeft zelf aan de provisies niet te innen, wat gaat RFH daaraan doen. 

 

Antwoord 12 

RFH int naast de productfacturen ook de dienstenfacturen, hierin zijn de provisies opgenomen. 

 

Vraag 13 

Zijn de staffelkortingen niet tegenstrijdig met het grondbeginsel van een coöperatie? 

 

Antwoord 13 

De zeggenschap over de tarieven voor de leden, ligt sinds 2019 bij de leden. De belangrijkste tarieven 

voor leden worden namelijk vastgesteld door de Ledenraad, op voorstel van de Directie. Hiermee 

wordt juist tegemoet gekomen aan de coöperatieve grondbeginselen van o.a. zeggenschap. Bij de 

introductie van de staffelkorting zijn de voor- en nadelen uiteraard uitvoerig besproken in het licht van 

het gezamenlijk belang.  

 

Onderwerp Financieel 

 

Vraag 14 

Hoeveel is het Royal FloraHolland bedrijf achterop geraakt door Corona? 

 

Antwoord 14 

Inmiddels is bekend dat Royal FloraHolland een verlies schrijft over 2020. Dit verlies is veel kleiner 

dan in de beginperiode van de coronacrisis werd gevreesd. Naar verwachting komt het financieel 

resultaat voor bijzondere baten en lasten uit op -5 tot -10 miljoen euro met name veroorzaakt door het 

lagere verhandelde volume via RFH. Bij aanvang van de corona crisis hebben we de kosten zo veel 

mogelijk afgeschaald. Het gaat hierbij met name om verminderde inzet van uitzendkrachten, externe 

medewerkers, maar ook het uitstellen van salarisverhoging. Door het afschalen van kosten en het 

herstel van de markt de tweede helft van het jaar is het verlies beperkt gebleven. Door een 

statutenwijziging in 2015 worden verliezen niet meer omgeslagen over de leden, maar komen ze ten 

laste van de algemene reserve van Royal FloraHolland. Verdere toelichting op het voorlopige 

jaarresultaat 2020 is gegeven op de RFH intranetsite middels een separaat bericht. 

 

Vraag 15 
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Kwekers kregen klappen door corona en aanvoerregulering. Nu gaat Floraholland deze nog eens 

doorrekenen aan de kweker? 

 

Antwoord 15 

Nee, dit doen we niet. Door een statutenwijziging in 2015 worden verliezen niet meer omgeslagen 

over de leden, maar komen ze ten laste van de algemene reserve van RFH. 

 

Vraag 16 

Begrijp ik goed dat het gebruik van fust door aanvoerders aanzienlijk duurder gaat worden? 2x huur 

betalen en bij transactie 1x retourneren? 

 

Antwoord 16 

Nee, het resultaat blijft hetzelfde maar het proces van verrekenen is aangepast om oneigenlijk gebruik 

van de fustpool te voorkomen. Hoewel de aanvoerder nu 2x betaald bij aanvang, krijgt hij 1x huur 

terug als hij de transactie via de veiling laat lopen. Net zoals we al ingericht hebben bij de FC 566 / FC 

596. Zie ook onderstaand plaatje. Daarnaast staat alles uitgelegd, hier op onze website.  

 

 
 

Vraag 17 

Als de betalingstermijn wordt losgelaten, laten we onze sterke collectieve positie los. Waarom wordt dit 

overwogen? 

 

Antwoord 17 

We zien dat er grote behoefte is aan het werken met betaaltermijnen vanuit kopers. Binnen de huidige 

mogelijkheden zijn er daardoor informele oplossingen ontstaan voor deze wens, zoals het opsparen 

van EAB’s waardoor een soort betaaltermijn ontstaat. We ontwikkelen daarom nu een formele 

oplossing (binnen het risicobeleid van RFH), zodat kopers tegen betaling gebruik kunnen maken van 

betaaltermijnen. Zo houden we het voor kopers interessant om via ons te handelen.  

 

Vraag 18 

Betaaltermijnen, vraag is of de leden wel betalen in tegenstelling tot wat ons is verteld?  

 

Antwoord 18 

Fase 1 van Betaaltermijnen voor enkele klanten, gebaseerd op afgegeven zekerheden, heeft geen 

consequenties voor de kwekers, hiervoor blijft het huidige betaalpatroon in stand. 

 

Vraag 19 

Verandering van de BVO-bijdrage vormt een vrijbrief voor kwekers om rechtstreeks zaken te doen met 

bloemisten, tuincentra en bouwmarkten. Willen we dat? 

 

Antwoord 19 

De tijdelijke ontheffing geldt alleen voor handel op een handelsroute buiten de SEPA zone, waarvan 

de betaling (nog) niet door Royal FloraHolland kan worden ondersteund. Daar vallen de genoemde 

stromen niet onder. Het is bovendien een tijdelijke ontheffing voor 2021 op niet-ondersteunde 

https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2020/week-51/aanpassing-huurstructuur-bloememmers-en-rekken-voor-eerlijk-speelveld
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handelsroutes buiten de SEPA zone. Zodra Royal FloraHolland in 2021 op een handelsroute wél 

diensten aanbiedt, bijvoorbeeld afrekenen, dan vervalt de ontheffing voor die handelsroute. Dat is nu 

bijvoorbeeld al het geval op de route Kenia - Saoedi Arabië. 

 

Vraag 20 

Is het mogelijk om uit te leggen waar de hiaten in het huidige verdienmodel van Royal FloraHolland zich 

bevinden? Waarom is de coöperatie niet kostendekkend? 

 

Antwoord 20 

Royal FloraHolland verwerft op diverse manieren opbrengsten. Contributies vormen een relatief kleine 

opbrengstenbron. Belangrijker bronnen van opbrengsten zijn provisies, verhuur en verkoop van fusten 

en verpakkingen en verhuur van onroerend goed. De grootste bron van opbrengsten wordt gevormd 

door logistieke dienstverlening en komt uit partij- en stapelwagenheffing, verhuur van karren en de 

transactie- en serviceheffing. Deze diensten leveren we met name voor handel via de klok. Met 

klokhandel (volume) genereren we dus het grootste deel van onze opbrengsten. We zien al jaren dat 

de klokproductomzet daalt, maar ook de volumes. Hierdoor dalen de opbrengsten in ons huidige 

verdienmodel. We proberen de kostenstijgingen als gevolg van inflatie te compenseren met 

kostenbesparingen. Op langere termijn dalen de opbrengsten alleen sneller dan we de kosten kunnen 

verlagen. Daarom heeft RFH ook gekozen voor de huidige strategie. Middels digitalisering kunnen we 

niet alleen klokverkoop maar ook directe verkoop aan ons binden, alle stromen zo efficiënt mogelijk 

organiseren met o.a. nieuwe dienstenverlening waarmee we kwekers en kopers services en de 

nodige opbrengsten uit genereren.  

 

Vraag 21 

Begroting 2021 is toch al af dan zouden toch ook de plannen voor 2021 af moeten zijn met duidelijke 

deadlines? Waarom worden die niet gepresenteerd en blijft het allemaal zo vaag wat betreft landelijk 

veilen e.d.? 

 

Antwoord 21 

We hebben ons best gedaan een roadmap te ontwerpen. Maar de complexiteit en samenhang van 

alle veranderingen maken concrete deadlines stellen lastig. Landelijk veilen vergt bijvoorbeeld 

ingrijpende veranderingen in IT systemen en werkwijze in de hele keten. Dit pakken we zorgvuldig en 

stap voor stap aan. Waar we naar toe willen is helder: een landelijke digitale klok met slimme 

logistiek. De praktische uitwerking (hoe werkt dit in de praktijk?) moet op veel onderdelen nog verder 

vorm krijgen. Dat ontwerpen we samen met een begeleidingsteam van kwekers en kopers. Pas als 

een gedragen oplossing ontworpen is (bijvoorbeeld voor schouwen) kunnen we ook een deadline 

geven. De grove roadmap wordt zo steeds concreter, en we houden kwekers en kopers hiervan op de 

hoogte tijdens bijvoorbeeld informatiesessies. 

 

Vraag 22 

Met welk internationaal betaalsysteem wordt er gewerkt? 

 

Antwoord 22 

Wij hebben besloten onze krachten te bundelen met global cash management provider Citi (bank). 

Door de deal krijgt Royal FloraHolland toegang tot het brede en volledige scala aan wholesale 

banking-oplossingen van Citi, dat actief is in meer dan 100 landen en beschikt over uitgebreide kennis 

over de lokale financiële wet- en regelgeving. 

Bij zorgeloos kunnen handelen hoort ook een veilig en efficiënt betaalsysteem dat handel in meerder 

valuta, waaronder in het bijzonder Amerikaanse dollars, mogelijk maakt. Op veel plekken in de wereld 

is de dollar het geëigende betalingsmiddel om internationaal zaken te doen. Het in dollars aanbieden 

van producten van kwekers zal koopkracht brengen naar ons Floriday-platform en nieuwe markten 

aanboren. 

 

Vraag 23 

Wat is de verhouding van procentuele aanvoer 2019 - 2020 t.o.v. de gemiddelde prijs? 
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Antwoord 23 

De vraag is niet helemaal duidelijk. De aanvoer was in 2020 lager dan in 2019. Het overall prijsniveau 

was in 2020 hoger dan in 2019 maar kende een grillig verloop en was divers per productgroep. 

 

Onderwerp Floriday 

 

Vraag 24 

Floriday loopt nog niet zo, wat wordt het verschil tussen leden en niet leden? (kostenberekening) 

 

Antwoord 24 

Het tariefverschil tussen leden en niet-leden is opgenomen in het verschil in de percentages die 

leden en aanvoerders betalen over hun omzet. Verder werken we samen met leden aan een 

nieuw lidmaatschapsmodel, waarin dit verder wordt uitgewerkt.  

 

Vraag 25 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen via afrekenen via Ai2. Gaan veel kwekers dit doen? 

 

Antwoord 25 

Het is niet precies te zeggen hoeveel kwekers en kopers hun transacties via Ai2 laten lopen. Wij zijn 

momenteel in gesprek met marktpartijen om te zorgen dat Floriday voor iedereen voldoende 

mogelijkheden geeft om wel digitaal te gaan handelen.  

 

Vraag 26 

Mogelijkheid tot inkopen via VMP-koppelingen gaat in de toekomst verdwijnen. Als ik de kosten van 

inkopen zie die berekend worden voor inkopen via Floriday of Blueroots dan wordt dat een sanering 

onder kleine kopers. Komt er voor de kleine KOA/direct kopers een betaalbare oplossing? 

 

Antwoord 26 

Ja, wij werken aan een tariefstelling voor deze kleinere kopers. De kosten van de 24/7 service rondom 

een API-koppeling moeten ook betaald worden. We kijken dus naar een tarief waarbij we recht doen 

aan de omzet, maar ook het daadwerkelijk gebruik van de servicekosten.  

Daarnaast biedt Floriady voor kopers de mogelijkheid om te werken in de schermen en vanuit hier 

direct in te kopen. Dit is gratis voor kopers. 

 

Vraag 27 

Directe handel naar retailers is termijnhandel. Nu wordt de handel gedaan voor 2021. Waarbij de 

daadwerkelijke leveringen via jaar-, week- of dagplanningen worden besteld. Hoe gaat dit in Floriday er 

uitzien en werken? 

 

Antwoord 27 

Hiervoor is de contractmodule ontwikkeld. Hoe dit werkt kunt u vinden onder: 

https://helpcenter.floriday.com/nl/articles/4511131-contracten 

 

Vraag 28 

Waarom wordt er in de software Floriday niet geluisterd naar de kwekers en handel, zeker naar de jonge 

garde? Er zitten zoveel fouten en onhandigheden in Floriday die in het begin goed hadden moeten staan. 

Heb dit al meer dan een jaar geleden aangegeven. Het moet veel eenvoudiger kunnen.  

 

Antwoord 28 

We zien in dat er bepaalde functionaliteiten in Floriday ontbreken om volledig digitaal te handelen. 

Momenteel vinden gesprekken met marktpartijen plaats over de vervolgaanpak voor de implementatie 

van Floriday. Doel van de gesprekken is vast te stellen welke functionaliteiten nog noodzakelijk zijn 

voor gebruikers om met Floriday te werken en wat we kunnen verbeteren. Op basis van deze 

gesprekken stellen we een aanpak op waarmee gebruikers en softwareleveranciers voldoende tijd 

krijgen om Floriday goed te kunnen implementeren.  

 

https://helpcenter.floriday.com/nl/articles/4511131-contracten
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Daarnaast hebben we wekelijks zo'n 500 contactmomenten met kwekers en kopers. Hieruit komen 

verbetersuggesties en reacties die afhankelijk van de wens meegenomen worden in de ontwikkeling 

van Floriday. Daarbij ontwikkelen we alle nieuwe functies samen met kwekers en kopers en testen we 

de gekozen oplossingsrichtingen bij diverse partijen.  

 

Kwekers en kopers hebben altijd de mogelijkheid hun wensen kenbaar te maken via ons Support 

Team. Ook beschikken we over een ideeën pagina op onze website waar u dit tevens kunt 

achterlaten: www.floriday.io/ideeen-formulier 

  

 

Vraag 29 

Waarom ingang van 1 januari als Floriday niet af is?  

 

Antwoord 29 

 De einddatum voor 100% Digitaal schuift op. Na overleg met partijen in de sector concluderen we 

vanuit Royal FloraHolland dat de snelheid waarmee we 100% Digitaal willen realiseren, te ambitieus 

is. Daarnaast zien we in dat er bepaalde functionaliteiten in Floriday ontbreken om volledig digitaal te 

handelen. Momenteel vinden daarom gesprekken met marktpartijen plaats over de vervolgaanpak 

voor de implementatie van Floriday. Doel van de gesprekken is vast te stellen welke functionaliteiten 

nog noodzakelijk zijn voor gebruikers om met Floriday te werken en wat we kunnen verbeteren. Op 

basis van deze gesprekken stellen we een aanpak op waarmee gebruikers en softwareleveranciers 

voldoende tijd krijgen om Floriday goed te kunnen implementeren. 

 

Vraag 30 

Is er inzichtelijk hoeveel omzet er niet afgerekend kan worden vanaf 1 januari 2020?  

 

Antwoord 30 

De einddatum om 100% Digitaal te handelen is verschoven. Zie link 

https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2021/week-6/einddatum-100-digitaal-schuift-

op?canceldnb=true 

 

Vraag 31 

Op dit moment kan maar een deel van een partij aangeboden worden voor klokvoorverkoop. Is het 

mogelijk om de hele kar of partij te verkopen als de gevraagde prijs wordt gegeven?  

 

Antwoord 31 

Een kweker kan een klokvoorverkoopprijs opgeven voor partijen die zijn aangeboden aan de klok, 

zodat een inkoper van deze partij kan inkopen voorafgaand aan het veilen. Het betreft partijen die zijn 

opgegeven aan de klok, en waarvan andere inkopers rekening houden dat dit aanbod (voor een deel) 

geveild gaat worden. De partijen zijn zichtbaar in de veilvoorbereiding van inkopers. Een kweker die 

een partij voor een vaste prijs wil verkopen, zonder dat het aanbod is opgegeven voor de klok, kan 

kiezen voor directe verkoop. Meer informatie en uitleg over klokvoorverkoop via Floriday is te vinden 

via ons Helpcenter: https://helpcenter.floriday.com/nl/articles/3950240-klokvoorverkoop  

 

Vraag 32 

Gaat de kweker op den duur volle karren voor de klok leveren of gaat hij verdelen en dus veel meer 

kleine partijen uitleveren?  

 

Antwoord 32 

De vraag is niet helemaal duidelijk. Een kweker kan straks partijen op een kar zetten die hij heeft 

toegekend aan de klok en op dezelfde kar partijen zetten die al verkocht zijn in de directe handel. Of 

andere combinaties van verkoopkanalen. Met het toekomstige logistieke proces is het niet langer 

nodig klokkarren en directe handel karren te onderscheiden. Een kweker kan hier om eigen redenen 

wel voor kiezen natuurlijk. 

 

Vraag 33 

http://www.floriday.io/ideeen-formulier
https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2021/week-6/einddatum-100-digitaal-schuift-op?canceldnb=true
https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2021/week-6/einddatum-100-digitaal-schuift-op?canceldnb=true
https://helpcenter.floriday.com/nl/articles/3950240-klokvoorverkoop
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Als je via Floriday de kloklijsten en directe handel lijsten in kan vullen, dan wordt onze huidige EAB 

software overbodig. Of zie ik dit verkeerd? Wel jammer van de €700 die dit kostte dit jaar, omdat 

AntEater ermee stopte vanwege de Floriday ontwikkelingen. 

 

Antwoord 33 

De functionaliteiten klokaanbod en directe handel verkoop zijn opgenomen in Floriday en hier kan een 

kweker gebruik van maken. Als een kweker reeds gebruik maakt van een EAB pakket kan hij dit ook 

op deze manier blijven doen, indien de koppeling met Floriday tot stand is gekomen. Hiervoor kunt u 

informeren bij uw softwareleverancier. 

 

Vraag 34 

Worden de exporteurs die geen Floriday gaan gebruiken /willen gebruiken nog geholpen om hier wel in 

mee te gaan door FloraHolland? 

 

Antwoord 34 

Op dit moment kunnen kopers nog gebruik maken van FloraMondo en FloraXchange voor hun 

aankopen. De functionaliteiten van FloraMondo en FloraXchange worden in 2021 ook mogelijk 

gemaakt in Floriday zodat kopers hier straks terecht kunnen voor al in hun inkopen.  Daarnaast zijn er 

ook kopers die willen blijven werken vanuit hun eigen softwarepakket. Ook deze kopers begeleiden 

wij samen met hun softwareleverancier om te komen tot een goede en volledige koppeling aan 

Floriday. Regelmatig organiseren we workshops voor kopers om hen te informeren over de 

mogelijkheden binnen Floriday. Ook gaan diverse Floriday experts langs bij kopers om hen uitleg te 

geven.  

 

Vraag 35 

Het is nu ook mogelijk om via Floriday bij veiling Plantion orders en klokaanvoer in te voeren. Is het ook 

mogelijk om deze verkoop in de overzichten van Insights te krijgen? 

 

Antwoord 35 

Hier wordt momenteel aan gewerkt. Wij zorgen ervoor dat Plantion orders in de toekomst ook in 

Insights verschijnen, daarover hebben we ondertussen afspraken gemaakt met Plantion. In Floriday 

kunnen alle kwekers die floriday gebruiken straks ook hun plantion orders zien, en dus verschijnen 

deze orders ook in Insights. Voor Insights is het wel nodig om ook een RFH nummer te hebben, zodat 

het abonnement kan worden doorbelast.  

 

Vraag 36 

Niche / speciale producten zijn de olie en kleine radertjes waar bedrijven / platformen zich mee kunnen 

onderscheiden. Hoe waarborg je als (digitaal) platform dat dit voor kwekers financieel haalbaar blijft? 

Kostprijs voor dit soort producten ligt hoog. 

 

Antwoord 36 

Wij willen in 2021 ook een speciale sectie gaan ontwikkelen voor Noviteiten en Speciale producten.  

 

Vraag 37 

Wat is het databeleid van Floriday? 

 

Antwoord 37 

Deze is gecommuniceerd, zie link 

 

Onderwerp Landelijk Veilen 

 

Vraag 38 

Wat doet RFH nu eigenlijk aan het voorkomen dat de klok verder wegzakt. 

 

Antwoord 38 

https://www.royalfloraholland.com/nl/nieuws-2020/week-45/integere-omgang-met-data-als-belangrijke-randvoorwaarde-voor-uw-transacties-via-floriday
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In principe bepalen vraag (kopers) en aanbod (kwekers, inclusief onze eigen leden) zelf de mate 

waarin de klok succesvol is. We zien de laatste jaren de trend naar direct verschuiven. Een trend die 

we niet kunnen negeren . RFH vindt het belangrijk dat er meerdere prijsstellingsmechanismen zijn, 

zodat kwekers en kopers zelf kunnen optimaliseren. Het programma Landelijk Veilen is één van de 

speerpunten in de strategie van RFH. Met Landelijk Veilen concentreren we vraag en aanbod op de 

digitale landelijke veiling. En dat moet leiden tot versterking van de klok. Bovendien worden straks het 

directe en klokkanaal bijeengebracht op 1 platform (Floriday). Waardoor Bestellen, Betalen én 

Bezorgen straks slim gecombineerd kunnen worden (denk ook aan Logistieke dienstverlening).  

 

Vraag 39 

Landelijk Veilen producten staan op verschillende plekken. Hoe zit dat met de transportkosten? 

 

Antwoord 39 

De transportkosten zijn er vandaag de dag al. Deze zijnop dit moment, afhankelijk van de situatie, 

voor rekening van de kweker en koper. Door stromen (klok en directe transacties) te combineren kan 

transport efficiënter en kunnen kosten afnemen. De vraag hoe we in de toekomst deze kosten gaan 

verrekenen is op dit moment nog niet beantwoord. 

 

Vraag 40 

Met hoeveel productgroepen gaat er nog getest worden met het landelijk veilen? Ik denk dat het 

belangrijk is dat dit ook met grotere producten gaat gebeuren in verband met de prijsvorming. 

 

Antwoord 40 

Inmiddels is er een pilot gedaan met snij-anthurium. Onze aanpak is om eerst de logistiek te 

vernieuwen, en daarna stapsgewijs de landelijke klok te implementeren. We doen dit zorgvuldig en 

stap voor stap. Samen met kwekers en kopers . 

 

Vraag 41 

Landelijk veilen, dan uiteindelijk ook naar één locatie? Geen onnodig transport tussen locaties. 

 

Antwoord 41 

De logistiek en de klok zijn gescheiden. De logistiek is niet het meest efficiënt met één locatie. Er 

zullen dus verschillende locaties blijven. Op dit moment zijn er geen ideeën of plannen om locaties te 

verminderen of toe te voegen. De nieuwe logistiek maakt gebruik van de huidige locaties.  

 

Vraag 42 

Hoe staat het met versterk de klok? 

 

Antwoord 42 

Dit programma is opgegaan in het programma Landelijk Veilen 

 

Vraag 43 

Er zouden meerdere testen gedaan worden. Met een betrekkelijk klein artikel heb je te weinig 

onderbouwing om te zien wat hier de gevolgen zijn voor de prijsvorming! Dit was in eerste instantie 

gepland. Waarom doen jullie dit nu niet? 

 

Antwoord 43 

In 2021 worden diverse testen gedaan. Zo is in Eelde al de nieuwe logistiek getest. In het eerste 

kwartaal van dit jaar testen we onze nieuwe logistiek in Aalsmeer. Dit doen we met één productgroep 

(Alstroemeria)  Ook met de klok gaan we aspecten testen. Eerst functioneel daarna ook in het echt.  

 

Vraag 44 

Productgroep voor productgroep, kun je de kinderziektes eruit halen? 

 

Antwoord 44 
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Ja, dat is de bedoeling. We gaan klein beginnen en zullen dat stapje voor stapje verbeteren. Pas als 

een gewenste situatie is bereikt nemen we weer de volgende stap. Zo zorgen we ervoor dat we deze 

enorme logistieke veranderingen gecontroleerd en met de minste overlast implementeren. 

 

Vraag 45 

Wat doet dit met prijsvorming specialties? 

 

Antwoord 45 

De prijsvorming van de specialties wordt gevormd door al het aanbod en alle kopers te concentreren. 

Waardoor je een landelijke prijs krijgt in plaats van drie regionale prijsvormingen. Met andere 

woorden, een kweker biedt zijn aanbod aan aan alle kopers. 

 

Vraag 46 

Gaat het veilen niet heel erg lang duren als je landelijk gaat veilen, dus alles bij elkaar veilen bedoel ik 

daarmee? 

 

Antwoord 46 

Als we de veiltactiek in stand houden – zoals het veilen vandaag de dag gaat – klopt dit. Daarom 

werken we aan nieuwe manieren van veilen en veilschema’s. Daarnaast is het zo dat we via landelijk 

veilen kunnen kiezen voor meerdere klokken. Het aantal klokken dat nodig is om het veilproces niet 

langer te laten duren is nog niet bepaald. 

 

Vraag 47 

Wordt inkopen op de klok qua kosten voor de koper weer interessanter bij landelijk veilen? 

 

Antwoord 47 

Jazeker, ook lokale producten komen landelijk beschikbaar 

 

Vraag 48 

Hoe wordt omgegaan met levertijd wanneer product overgereden moet worden naar een andere locatie? 

 

Antwoord 48 

Bij de aankoop is van een product is duidelijk wanneer het wordt afgeleverd. 

 

Vraag 49 

Als prijsvorming verslechtert door landelijk veilen, gaan we dan weer terug naar bestaand veilsysteem? 

 

Antwoord 49 

Nee, landelijk veilen zorgt dat er een nationale markt komt i.p.v. 3 regionale markten. Deze 

schaalvergroting qua aanbod en kopers zorgt voor de marktprijs. 

 

Vraag 50 

Hoe zit het met de mogelijkheid om zelf aan te voeren met Landelijk veilen? 

 

Antwoord 50 

Die mogelijkheid blijft bestaan  

 

Onderwerp: Digitale milieuregistratie en milieucertificering 

 

Vraag 51 

Ik had begrepen dat met betrekking tot milieucertificering pas gesanctioneerd zou worden als er ook 

duidelijk was hoe het commitment van de koperskant gewaarborgd wordt. Ik merk nu dat het 

sanctieverhaal aan kwekerskant ingevuld is, maar zie nog nergens een concreet verhaal over hoe dit 

gewaarborgd wordt. Graag hoor ik van u hoe dit geregeld wordt? 

 

Antwoord 51 
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Wij werken eraan om  samen met de handel tot breed gedragen afspraken te kunnen komen over 

gecertificeerd duurzame inkoop, in het belang van de sierteeltsector. Op dit moment zijn we met de 

handel in gesprek over hoe we deze afspraken meer concreet kunnen maken. Het begeleidingsteam 

duurzaamheid bewaakt ook het commitment van de handel en RFH stuurt in overleg met het 

begeleidingsteam bij indien dit onvoldoende gerealiseerd wordt. 

 

 

Vraag 52 

Waarom uiteindelijk toch de verplichting? (MR/MC) 

 

Antwoord 52 

Zowel het besluit tot de verplichting als het besluit over de handhaving is na een zorgvuldig proces 

met de leden, het Regieteam en de Ledenraad tot stand gekomen. De verplichte digitale 

milieuregistratie en milieucertificering geven op een betrouwbare manier transparantie over hoe we 

met het milieu omgaan in de productie van onze bloemen en planten. Deze verplichting geldt voor alle 

aanvoerders (lid of geen-lid) op onze marktplaats. Het is de basis voor een goed imago voor onze 

sector. En daarom moeten we het met z’n allen doen. Zo geven we een krachtig signaal af naar de 

markt, dat we, ook op het gebied van duurzaamheid en certificering als coöperatie het verschil maken. 

Daarnaast worden duurzame productie en producten steeds meer de norm. De markt, overheid en 

maatschappij vragen er in toenemende mate om. Digitale milieuregistratie en milieucertificering maakt 

ons klaar voor de toekomst.  

Onze kwekers (en de sector) zijn erg kwetsbaar voor incidenten. Een incident kan al snel leiden tot 

zeer negatieve perceptie over de wijze van productie met de kans dat daarmee de consument minder 

bloemen of planten koopt. Daarnaast komen veel bloemen in een gezamenlijke bos samen. Om deze 

reden hebben we na uitgebreid overleg besloten om dit verplicht te stellen, zodat we als gezamenlijke 

coöperatie (en kwekers) veel minder kwetsbaar zijn. Sancties en boetes zijn nooit het doel. Juist 

daarom biedt RFH de helpende hand. Maak daar ook gebruik van. Het is de laatste stap waar RFH 

het liefst van wil wegblijven. Laten we de beweging met elkaar vanuit overtuiging maken. 

 

 

Onderwerp: Floriway 

 

Toevoeging i.v.m. de actualiteit (5/3/2021): 

Op 11 november vorig jaar werd Floriway aangekondigd, waarbij Royal FloraHolland 

de krachten bundelt met drie leidende vervoerders in de sierteeltsector in de vorm van een joint-

venture. Aangezien de betrokken partijen bij Floriway de wettelijke omzetdrempel overschrijden, is 

Floriway aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM geeft aan dat er 

een vergunningsaanvraag is vereist omdat er meer tijd en informatie nodig is voor een zorgvuldig 

oordeel.   

Royal FloraHolland heeft kennisgenomen van de conclusie, zal de terugkoppeling van de ACM 

bestuderen en de vervolgstappen bepalen.  

 

Vraag 53 

Floriway, hoe is dit tot stand gekomen, wie heeft inspraak gehad en wat is het verdien model voor RFH? 

 

Antwoord 53 

Floriway is een logische invulling van het programma Slimme Logistiek, onderdeel van de RFH-

strategie op Bezorgen. De totstandkoming van de joint venture is in opdracht van directie en 

management van RFH. Naast de eigenaren van de betrokken vervoersbedrijven hebben de betrokken 

ondernemingsraden en de RvC van Royal FloraHolland inspraak gehad. De ledenraad van Royal 

FloraHolland is geconsulteerd bij het nemen van het besluit.  

Met deze samenwerking bouwen we de meest optimale logistieke keten voor de coöperatie. Zo wordt 

logistiek voor alle transacties, voor zowel klok als directe handel, ingericht zoals de kweker of koper 

het wenst. Tegelijkertijd wordt op het gebied van sierteelttransport een duurzame efficiencyslag 

gemaakt voor de coöperatie. Elke kweker is vrij om te kiezen van welk transport hij gebruik maakt: 

eigen transport, Floriway of commercieel transport.  
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Vraag 54 

Als voordeel van Floriway wordt genoemd efficiënter transport met minder vervoersbewegingen; De 

Winter heeft nu een beladingsgraad van boven de 90% hoe denkt RFH dit efficiënter te maken? 

 

Antwoord 54 

We zien onder meer mogelijkheden om de beladingsgraad te verbeteren met een hogere dichtheid 

van stops waar vrachtwagens kunnen laden of lossen.  

 

Vraag 55 

Als er niets gaat veranderen, wat gaat Floriway dan concreet doen? 

 

Antwoord 55 

Floriway heeft als doel de keten te optimaliseren en te verduurzamen, en een aantrekkelijke 

dienstverlener te worden voor de gehele sector. In de loop van dit jaar wordt gestart met de integratie 

van dienstverlening. Daarin worden klanten van RFH en van vervoerders stap voor stap 

meegenomen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat partijen in de sector altijd zelf kunnen kiezen 

welke logistieke dienstverlening het beste bij hun wensen en behoeften past.  

Reeds 5 jaar geleden is aangetoond dat door efficiënte samenwerking 15% kosten op transport 

bespaard kan worden. Ooit heeft RFH geparticipeerd in Hubways, maar daar is door gebrek aan 

commitment de efficiency niet gerealiseerd. Nu heeft RFH namens haar leden de handschoen 

opgepakt om dit samen met de huidige vervoerders wel te gaan realiseren. 

 

Vraag 56 

Is Floriway straks dan een gesloten transportsysteem of wordt het een open systeem waar losse rijders 

en eigen vervoerders ook mee kunnen werken? 

 

Antwoord 56 

Samenwerking met andere vervoerders in de sector is mogelijk in verschillende vormen en maten.  

 

Vraag 57 

Dus over een paar jaar bezorgt Floriway door heel Europa?  

 

Antwoord 57 

Floriway werkt in opdracht van haar klanten (kopers en kwekers) vanaf het begin voornamelijk in de 

Benelux en de Duitse teeltregio’s net over de grens. Dit is ook de focus van Floriway voor de 

toekomst. 

 

Vraag 58 

Wordt Floriway gedwongen winkelnering of kunnen kwekers ook nog gewoon zelf rijden?  

 

Antwoord 58 

De doelstelling van Floriway is de dienstverlening te verbeteren en een aantrekkelijke dienstverlener 

te worden voor potentiële klanten, ook voor zelfrijders. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat partijen in 

de sector altijd zelf kunnen kiezen welke logistieke dienstverlening het beste bij hun wensen en 

behoeften past. Floriway is een zelfstandig organisatie met een eigen directie. Indien vraag is van 

handelspartijen/exporteurs aan Floriway om in hun opdracht transport te verrichten, zal Floriway dit 

kunnen offreren en in concurrentie aanbieden. Het is dan aan de handelspartij wie de opdracht 

gegund krijgt. Echter, de focus van Floriway is gericht op de aanvoerlogistiek tussen kwekers in de 

Benelux en regio Rhijn-Maas, en onze distributiecentra (incl. VRM). 

 

Vraag 59 

Kunnen andere transporteurs ook participeren in Floriway? Nu zijn er 3 transporteurs die een 

samenwerking aangaan met RFH maar je kunt toch niet de overige buitenspel zetten (wat mij ook niet 

goed lijkt voor de concurrentiepositie). Ook een vervolgvraag of de hubs openblijven voor alle 
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transporteurs tegen dezelfde condities? Verder vind ik het wat bedenkelijk of RFH hierin moet 

deelnemen. RFH moet volgens mij faciliteren en niet participeren.  

 

Antwoord 59 

Andere vervoerders in de sierteeltsector zijn welkom om met Royal FloraHolland in gesprek te gaan 

over eventuele toekomstige samenwerking. De leden van RFH en de sector zijn erbij gebaat een zo 

efficiënt mogelijke marktplaats te faciliteren op hun handelsterreinen. Daarom blijven hubs open voor 

alle transporteurs.  

 

Vraag 60 

Krijgen we binnen Floriway de beste prijs? Royal FloraHolland heeft bewezen dat ze dergelijke diensten 

niet competitief kan uitvoeren.  

 

Antwoord 60 

RFH heeft initiatief genomen een nieuw bedrijf op te richten in de vorm van een joint venture met 

bestaande transportbedrijven. De bijbehorende middelen, kennis en kunde zijn in de samenwerking 

opgenomen. De markt bepaalt de prijs voor de dienstverlening. Floriway is een op zichzelf staand 

bedrijf dat zijn eigen tarieven bepaalt, in lijn met de markt. Om succesvol te kunnen zijn en zwarte 

cijfers te kunnen schrijven zal Floriway dus zeer efficiënt moeten zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit 

gaat lukken. 

 

Vraag 61 

Ik ben een groot voorstander van Floriday en Floriway. Over een aantal jaar is dit de standaard. Dus dan 

wordt Royal FloraHolland een coöperatieve aandeelhouder binnen deze organisaties. Want de inhoud 

van Royal FloraHolland is uitgehold en ondergebracht in Floriday en Floriway. In hoeverre zijn wij dan 

nog een coöperatie? 

 

Antwoord 61 

De coöperatieve gedachte is dat we vraag en aanbod bundelen op een plek zodat er optimale 

prijsvorming ontstaat tegen de laagste kosten. Dat is waarom de coöperatie is opgericht en dat blijft 

ons doel. De markt digitaliseert en we moeten als coöperatie mee veranderen. Daarom ontwikkelen 

we onze fysieke marktplaats tot een digitale marktplaats waar vraag en aanbod samen komt en we 

ondersteunende diensten aanbieden, zoals die van Floriway.  

De vraag op welke wijze we onze prachtige coöperatie vormgeven kent in elke tijd zijn eigen vorm. 

Daarover voeren we dan ook coöperatieve discussies met alle leden en ledenraad. Dit jaar staat 

bijvoorbeeld het lidmaatschap op de agenda. 

 

Vraag 62 

Wat gaat Floriway voor mij, als kleine klokkweker betekenen? Ongetwijfeld zal transport vele malen 

duurder worden. 

 

Antwoord 62 

De markt bepaalt de prijs. Floriway gaat dus werken in lijn met de marktprijs. Floriway is een op 

zichzelf staand bedrijf dat zijn eigen tarieven bepaalt, in lijn met de markt. Eigen transport blijft ook 

mogelijk. 

 

Vraag 63 

Transport tussen locaties. Wie betaalt dat? 

 

Antwoord 63 

De eigenaar van het product. Bij landelijk veilen wordt RFH de opdrachtgever en er wordt nu 

onderzoek gedaan op welke wijze we dit het best kunnen opnemen in de tarieven. 

 

Vraag 64 

Dus Royal FloraHolland heeft 51% en geen risico en de transporteurs 49% en wel risico? 
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Antwoord 64 

Royal FloraHolland heeft een meerderheidsbelang in de joint venture. Voor alle aandeelhouders geldt 

dat zij het risico lopen voor het aandeel dat zij hebben ingelegd. Buiten de inleg die RFH heeft gedaan 

is er geen garantie gegeven aan vermogensverschaffers.  

 

Vraag 65 

Hoe wordt transport geregeld voor bedrijven waar geen trailer op het erf kan komen? 

 

Antwoord 65 

Dit wordt op dezelfde wijze opgelost als dat momenteel al door vervoerders wordt gedaan. Denk 

bijvoorbeeld aan kleinere vrachtwagens. Floriway heeft beschikking over voertuigen in allerlei maten, 

van klein (Bloementaxi.com) tot LZV.  

 

Vraag 66 

Hoe wordt transport gerealiseerd bij deelpartijen? 

 

Antwoord 66 

In dit geval komt het efficiency voordeel van Floriway extra tot uitdrukking. Doordat Floriway meer 

klanten heeft dan bestaande bedrijven, kunnen van die deelpartijen juist volle vrachtwagens worden 

gemaakt.  

 

Vraag 67 

Hoe wordt transport georganiseerd voor stekgoed en halfwas product? 

 

Antwoord 67 

Floriway blijft werken voor de gehele sierteeltsector, van stek tot retail. Dit geldt dus ook voor stromen 

buiten Royal FloraHolland om.  

 


