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 04 september 2014
In hoeverre voldoen uw actieve specificaties aan gemaakte afspraken?
NBC heeft Qray eind juli opnieuw opdracht gegeven te onderzoeken in hoeverre actieve
specificaties in de database voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn voor 1 juni 2014. Het gaat
om de volgende onderdelen:
1. Achter elk ingrediënt staat een gewichtspercentage.
2. Wettelijke allergenen worden op ingrediëntniveau vermeld, inclusief het soort
glutenbevattend graan en het soort noot. Hierbij is gekeken naar die gevallen waarvoor
werd aangegeven dat er een glutenbevattend graan of noot aanwezig was en of daarbij
werd aangegeven om welk(e) soort(en) glutenbevattend graan of noot het ging.
3. Bronvermelding plantaardige olie en vet - de volgende ingrediëntaanduidingen mogen niet
meer voorkomen in specificaties:
a. Plantaardig vet 1933
b. Plantaardig vet (gehard) 2081
c. Plantaardige olie 1931
d. Plantaardige olie (gehard) 1932
4. LEDA allergenen worden op artikelniveau vermeld (aanwezig of afwezig).
5. Voedingswaarde: verplichte onderdelen zijn op artikelniveau ingevuld - energetische
waarde (kJ en kcal), vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en
natrium (waarde 0 of hoger). Ook vochtpercentage en voedingsvezel (blijven) verplicht
vanwege eerder gemaakte afspraken respectievelijk de afwijkende energie-inhoud van
voedingsvezel. Op deze twee laatste onderdelen is echter niet specifiek gecontroleerd.
In bijgaand Excel bestand vindt u de resultaten van dit onderzoek voor uw specificaties. U kunt
daarin zien welke van de specificaties niet aan alle afgesproken verplichte criteria voldoen zoals die
eerder zijn afgesproken en gecommuniceerd en op welke van de 5 genoemde criteria ze afwijken
(een “afwijkend” is gemarkeerd met een X, een “voldoet” is niet gemarkeerd). Wij verzoeken u
vriendelijk doch dringend de geconstateerde omissies te verhelpen.
Mochten er naar uw mening ten onrechte specificaties zijn opgenomen in bijgevoegd bestand, wilt
u ons dit dan uiterlijk 12 september melden via specsplaza@nbc.nl.

