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Intentieovereenkomst GS1 datapool – tuin en dier retailers

De Benelux retailers in tuin en dier hebben de intentie om de GS1 datapool (GDSN) voor betrouwbare
productinformatie te gebruiken. Met de datapool kunnen zowel leveranciers en retailers één taal spreken. Dit
helpt bij efficiëntere ketenprocessen en het beter bedienen van de omnichannel klant.
GS1 datapool
Als onafhankelijke not-for-profit organisatie ontwikkelt en beheert GS1 internationale open standaarden voor de
identificatie, het vastleggen en delen van gegevens. GS1 is onder andere bekend van het uitgeven van
barcodes (EAN). GS1 biedt ook één centrale internationale datapool voor het delen van productinformatie en
productafbeeldingen. Retailers en leveranciers in de levensmiddelen-, drogisterij- en doe-het-zelfsector
gebruiken deze datapool al jaren.
Intentieovereenkomst
Deze overeenkomst beschrijft een multilaterale samenwerking tussen de tuin- en dier retailers: BTC-Retail,
GRS Inkoop & GRS Services, Intratuin, Ranzijn Tuin en Dier, Tuincentrum Osdorp, Vijver- en Tuincentrum
Pelckmans, Tuinbranche Nederland, FEBIN, GS1 Belgium & Luxembourg en GS1 Nederland. Hieronder staan de
uitgangspunten en de wederzijds te leveren prestaties van de intentieovereenkomst.
Uitgangspunten
1. De GS1 datapool maakt gebruik van het GS1 Benelux datamodel voor de doe-het-zelf-, tuin- en
diersector.
2. De GS1 datapool is gekoppeld aan het GS1 Global Data Synchronization Network (GDSN). Dit biedt
buitenlandse leveranciers de mogelijkheid om aan Benelux retailers in tuin en dier data aan te leveren.
3. Via de GS1 datapool kunnen basis- en logistieke gegevens, e-commerce data, keurmerken, gevaarlijke
stoffendata, veiligheidsbladen, prestatieverklaringen (DOP) en productafbeeldingen worden gedeeld.
4. Prijsinformatie wordt niet via de GS1 datapool gedeeld. Hiervoor wordt in de sector een Excel smart
sheet standaard ontwikkeld.
5. Het uitwisselen van productdata van levende bloemen, planten en dieren valt buiten de scope van de
overeenkomst.
6. De kosten voor het aansluiten op de GS1 datapool komen voor rekening van de deelnemers. De
tariefstructuur is gebaseerd op de hoogte van de jaarlijkse omzet van bedrijven. De kosten zijn
ingedeeld in omzetcategorieën. Bedrijven betalen een éénmalige bijdrage bij aanmelden en jaarlijks een
bedrag voor het abonnement.

1/7

Wederzijdse prestaties
Tuinbranche Nederland, GS1 Belgium & Luxembourg en GS1 Nederland verklaren:
1. Dat zij de activiteiten rondom de implementatie van de GS1 datapool en de brancheafstemming
ondersteunen. Denk hierbij aan ondersteuning bij onboarding, projectcoördinatie, organiseren van
vergaderingen en initiëren en uitvoeren van communicatieactiviteiten.
2. GS1 biedt kosteloos een GS1 datapool training aan met de volgende onderdelen:
•
de technische aansluitmogelijkheden
•
het datamodel: een beschrijving van de relevante velden en de toepassing daarvan
•
ervaringen van eerdere GS1 datapool implementaties
De retailer verklaart:
1. Uiterlijk 31 december 2020 kunnen wij productdata uit de GS1 datapool uitlezen en in onze
retailsystemen verwerken.
2. Zo snel mogelijk na de ondertekening van de intentieovereenkomst zullen wij een implementatieplan
naar onze leveranciers sturen. Zo weten zij tijdig vanaf wanneer wij productdata via de GS1 datapool
kunnen verwerken.
3. Wij zullen actief meewerken aan de verdere ontwikkeling van het GS1 datamodel voor de sector tuin en
dier binnen de verantwoordelijke GS1 onderhoudsgroep of dit model aanvaarden. Wij beseffen ook dat
dit model zo stabiel mogelijk moet blijven om onnodige kosten binnen de keten te vermijden. Eventuele
noodzakelijke goedgekeurde wijzigingsverzoeken worden verzameld en volgens het door de GS1
stuurgroep bepaalde releasebeleid doorgevoerd.
Door ondertekening van deze overeenkomst verplichten de retailer, Tuinbranche Nederland, GS1 Belgilux en
GS1 Nederland zich tot het leveren van een maximale inzet om de sectorbrede implementatie van de GS1
datapool in de tuin- en diersector te realiseren.
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