08-04-2014
Nieuwsbrief Plantaardige olie en vet
NBC heeft Qray opdracht gegeven een query uit te voeren naar specificaties waarin een of meer van de volgende
ingrediënten genoemd worden:
• Plantaardig vet – code 1933
• Plantaardig vet (gehard) – code 2081
• Plantaardige olie - code 1931
• Plantaardige olie (gehard) - code 1932
Met ingang van 1 juni komen deze ingrediëntenbenamingen te vervallen omdat het volgens de nieuwe Europese
regels verplicht is de categorie plantaardige olie en vet aan te vullen met een verwijzing naar de plantaardige
herkomst
In bijgevoegd bestand vindt u een overzicht van actieve specificaties van uw bedrijf die nog een of meer
vermeldingen van plantaardige olie of vet zonder bronvermelding bevatten. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk
maar dringend deze gegevens aan te passen.
Dat betekent dat u als leverancier in de uniforme ingrediëntenlijst eerst kiest voor het soort vet (plantaardig vet/olie,
geheel gehard plantaardig vet/olie of gedeeltelijk gehard plantaardig vet/olie). Vervolgens kunt u meteen een keuze
maken uit de verschillende bronnen.
Mochten zich problemen voordoen met het invoeren of wijzigen van gegevens, meldt dit dan tijdig bij de helpdesk
van SpecsPlaza (specsplaza@nbc.nl) zodat we – indien mogelijk - gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken.

Newsletter vegetable oil and fat
NBC has organized a query for specifications containing one or more of the following ingredients:
• Vegetable fat – code 1933
• Vegetable fat (hydrogenated) – code 2081
• Vegetable oil - code 1931
• Vegetable oil (hydrogenated) - code 1932
On 1th of June 2014, these ingredients will be expunged from the list of common ingredients, as within the new EU
regulation on Food Information, it is mandatory to mention the source
of oils and fats of vegetable origin.
In the attached file you will find a list of active specifications of your business that contain one or more entries from
vegetable oil or fat without mentioning the according source. We therefore ask you kindly but urgent to adjust these
data before June 1th 2014.
For you as a supplier this effectively means that in the list of common ingredients you first have
to select the applicable category (“soort”) (vegetable oil/fat, fully hydrogenated vegetable oil/fat, or partly
hydrogenated vegetable oil/fat), after which you can select the according source.

In case any problems occur while adjusting to the new guidelines please feel free to contact the
SpecsPlaza Service Desk (specsplaza@nbc.nl).

