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Op 1 januari 2014 heeft het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) het beheer van de databank
SpecsPlaza overgenomen van het Productschap Akkerbouw. Hieronder volgt een kort
overzicht van de recente ontwikkelingen en de stand van zaken:













BELANGRIJKE MEDEDELING: Op 29 april 2014 zal de database worden verhuisd
van het Productschap Akkerbouw naar NBC. Als gevolg daarvan zullen zowel de
webapplicatie als de webservices gedurende deze dag niet beschikbaar zijn!!!
Nadat de database is overgezet kunt u - indien gewenst - uw wachtwoord aanpassen.
Aan de vernieuwde website die www.bakkerijplaza.nl moet gaan vervangen wordt nog
gewerkt, evenals aan een nieuwe DEMO versie.
Nieuwe aanmeldingsformulieren en een nieuw reactieformulier voor verzoek tot
aanpassing van de uniforme ingrediëntenlijst zijn al wel gereed. Ze staan tijdelijk nog
op de oude website (zie bijvoorbeeld
http://www.bakkerijplaza.nl/specsplaza/aanmelden-specsplaza)
Eind vorig jaar heeft het Productschap Akkerbouw een query uit laten voeren naar
specificaties waarop gewichtspercentages van één of meer ingrediënten ontbreken.
Alle leveranciers van de betrokken specificaties zijn begin dit jaar persoonlijk via een
nieuwsbrief door NBC geïnformeerd met het verzoek hierop actie te ondernemen.
Nieuwe wettelijke voorschriften en een voortschrijdende interpretatie van de
Verordening Voedselinformatie brengen veranderingen met zich mee. Concreet
betekent dit:
o dat het soort glutenbevattend graan (tarwe, gerst, rogge, haver) en het soort
noot (amandelen, walnoten, hazelnoten et. cetera) waar relevant, verplicht op
ingrediëntniveau moeten worden aangevinkt in SpecsPlaza omdat dit de
component is die voor de eindgebruiker geaccentueerd moet worden in de
ingrediëntenlijst; leveranciers hebben tot 1 juni 2014 de tijd aan deze
verplichting te voldoen.
o dat de aanduiding "kamut(tarwe)" vervangen wordt door "khorasantarwe"
(volgens Verordening (EU) 78/2014). Deze aanpassing is reeds verwerkt in de
lijst met uniforme ingrediëntenbenamingen.
o dat zowel kamut (khorasantarwe) als spelt uit de allergenenlijst met
glutenbevattende granen verwijderd zullen worden omdat de Europese
Commissie heeft aangegeven dat deze ingrediënten in verband moeten worden
gebracht met het allergeen "tarwe" (volgens Verordening (EU) 78/2014). Deze
aanpassing van de codelijst allergenen zal worden meegenomen in de versie
die op 29 april 2014 wordt gepubliceerd. In de lijst met uniforme
ingrediëntenbenamingen zijn deze aanpassingen al doorgevoerd.
Uiterlijk op 1 juni 2014 zullen leveranciers een aantal velden in de database verplicht
gevuld moeten hebben. Dit wordt verder toegelicht in de BIJLAGE. Vanaf die datum zal
het gebruik van de ingrediëntenbenamingen “plantaardige olie”, “gehard plantaardige
olie”, “plantaardig vet” en “gehard plantaardig vet” zonder bijbehorende
bronvermelding ook niet meer mogelijk zijn, omdat deze worden geschrapt uit de lijst
met uniforme ingrediëntenbenamingen.

