Met ingang van 1 januari 2014 heeft NBC het beheer van de databank SpecsPlaza overgenomen
van het Productschap Akkerbouw. Daarmee zijn zowel de helpdesk als de backoffice van
SpecsPlaza bij NBC ondergebracht. De huisstijl en het logo van SpecsPlaza zijn daarmee ook
aangepast.

Nieuwsbrief 1 augustus 2014
Er is weer een aantal belangrijke zaken te melden over Specsplaza:
1. Op donderdagochtend 24 juli 2014 is een nieuwe versie van de database in gebruik
genomen. Daarmee zijn enkele bugs die waren geconstateerd door gebruikers
verholpen.
2. We zijn verheugd te kunnen melden dat het aantal bakkers met een abonnement op
SpecsPlaza in de eerste 6 maanden na de overname met meer dan 10% is
toegenomen.
3. Door de automatische omzetting op 30 juni jl. van de status van sub-allergenen van
“niet ingevuld” naar “afwezig” zoals beschreven in de nieuwsbrief van juni 2014
hebben 1661 bestaande actieve specificaties in plaats van een onvoldoende, de score
“voldoende” gekregen voor dit criterium. De overgebleven 1704 specificaties moeten
de leveranciers zelf aanpassen omdat alleen was aangegeven dat het product noten
of gluten bevat, maar niet welk glutenbevattend graan of welke soort noot aanwezig
is.
4. Op 24 juli 2014 is ook weer onderzocht of de actieve specificaties aan alle nieuwe
verplichtingen voldoen. Alle leveranciers zijn individueel geïnformeerd over de
resultaten van deze audit. We zijn verheugd te kunnen melden dat bij deze controle
is gebleken dat de specificaties van 18 leveranciers voor 100% in orde waren. Het
betreft de specificaties van:



















Akzo Nobel
Broer Bakkerijgrondstoffen
Buisman Ingrediënts
Van der Pol en Zonen
Decora Food Products
Frizzy
GB Plange (inmiddels onderdeel van AB Mauri)
Goemans Versbakkerij
Ireks
Van der Mey
Polak specerijen
Krijger Molenaars
Lodewijckx
Procema
Prodilijn
VS Apple Industries
Waddenmolen ’t Hoogeland (voorheen Ranks Meel)
Zeelandia Doeleman

Verder kunnen we melden dat er achter de schermen hard gewerkt wordt om ook de
overige specificaties 100% op orde te krijgen en dat de meeste leveranciers hiermee
goede vorderingen maken. De achterblijvers zullen hierop worden aangesproken.
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Daarbij trekken we gezamenlijk op met de inkoopverenigingen. In onderstaand
schema wordt een overzicht gegeven van de vorderingen op de verschillende
verplichte onderdelen:

Gewichts %
ingrediënten niet
vermeld
Bronvermelding
plantaardige
olie/vet
ontbreekt
Wettelijke
suballergenen
ontbreken
LeDa allergenen
ontbreken
Voedingswaarde:
verplicht
onderdeel
ontbreekt
Totaal aantal
actieve
specificaties
Aantal actieve
afwijkende
specificaties

Aantal
afwijkende
specs 22 mei
(%)
646
(8)

Aantal
afwijkende
specs 26 juni
(%)
549
(7)

Aantal
afwijkende
specs 30 juni
(%)
547
(7)

Aantal
afwijkende
specs 24 juli
(%)
470
(6)

1431
(18)

1102
(15)

1102
(15)

660
(9)

3928
(50)

3365
(45)

1704
(23)

1013
(13)

3624
(46)

3038
(40)

3028
(40)

1556
(21)

3371
(43)

2697
(36)

2616
(35)

1920
(25)

7893

7537

7527

7590

6459

5378

4133

2530

5. De geldigheid van het ingrediënt fructose-glucosestroop (ID nummer 1278) is
verstreken met ingang van 25 juli 2014. Dit is gebeurd op verzoek van bakkers en in
overleg met de Commissie Nomenclatuur en Codelijsten, omdat dit een synoniem is
voor het ingrediënt glucose-fructosestroop (ID 1324). Leveranciers die het fructoseglucosestroop als ingrediënt in bestaande specificaties vermelden zijn hierover
individueel geïnformeerd. Vanaf 25 juli kan het ingrediënt fructose-glucosestroop
(ID 1278) niet meer gekozen worden en kunnen specificaties die dit ingrediënt
bevatten niet meer (opnieuw) gevalideerd worden.
6. Het uitfaseren van de allergenen spelt en kamut in verband met nieuwe wetgeving
laat nog even op zich wachten (zie nieuwsbrief juni 2014 voor een toelichting op dit
onderwerp). In de eerste week van september vindt hierover overleg plaats met
Qray. In de uniforme ingrediëntenlijst zijn alle ingrediënten met spelt of
khorasantarwe (voorheen kamut) al wel gekoppeld aan het allergeen tarwe.
7. Voor wat betreft de voedingswaarde zijn de volgende verplichte velden vastgesteld:
energetische waarde (kJ en kcal), vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, eiwitten
en natrium (voor de berekening van het zoutgehalte = Na x 2,5) alsmede het
vochtgehalte (voor de berekening van het droge stof gehalte) en het
voedingsvezelgehalte (omrekeningsfactor voor de controle op de energetische
waarde). Ook polyolen, salatrims, ethanol en organische zuren hebben een
afwijkende omrekeningsfactor en zouden om die reden gedeclareerd moeten worden
als ze in het product voorkomen, maar aangezien deze stoffen veel minder
gebruikelijk zijn dan voedingsvezel hebben we er voor gekozen ze niet op te nemen
in de lijst met minimaal verplicht te declareren voedingsstoffen.
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Voor softwarebedrijven:
Vanwege de overgang van SpecsPlaza van HPA naar NBC zijn er bepaalde eisen gesteld
met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid van de data in de database. Om die
reden is het koppelen met de database alleen nog mogelijk via een certificaat (https
koppeling). De oude http koppeling werd derhalve met de overgang dichtgezet. Over de
overgang van http naar https is al 2 jaar geleden gecommuniceerd. HPA stelde uit
coulance echter ook de oude URL nog steeds beschikbaar. Bij controle bleek dat in de
maanden voor de overgang geen gebruik was gemaakt van de http-koppeling. Nadat de
http koppeling was dichtgezet meldden zich toch enkele softwarebedrijven met het
verzoek de oude koppeling tijdelijk weer mogelijk te maken om de URL’s om te kunnen
zetten. Aan deze verzoeken is voldaan en voor zover bekend kan de http koppeling nu
definitief vervallen. Mocht u toch nog gebruik maken van de oude koppeling, meldt dit
dan per direct aan de servicedesk via specsplaza@nbc.nl.
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