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 16 september 2014
Er is weer een aantal belangrijke zaken te melden over Specsplaza:
1. In verband met nieuwe wetgeving zijn we voornemens om op maandagochtend
3 november aanstaande om 10:00 uur ’s ochtends een automatische omzetting van
de allergenen “spelt” en “kamut” in bestaande specificaties uit te voeren en deze te
vervangen door het allergeen “tarwe”. Direct daarna zullen de allergenen “spelt” en
“kamut” op niet-actief worden gezet. Daarna zijn deze allergenen niet meer zichtbaar
in de schermen en worden nieuwe specificaties waarin spelt of kamut als allergeen
voorkomt niet meer gevalideerd. Het allergeen spelt of kamut kan vanaf dat moment
dus ook niet meer via XML worden ingestuurd. De definitieve bevestiging van dit
voornemen volgt nog.
2. We zijn verheugd te kunnen melden dat het aantal bakkers met een abonnement op
SpecsPlaza in de eerste 8 maanden na de overname met meer dan 15% is
toegenomen.
3. Op 1 september 2014 is 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 24 leveranciers voor 100% in orde waren. Dat
betekent dat er in de afgelopen maand 6 nieuwe leveranciers aan de lijst toegevoegd
konden worden (groen gedrukt). Het betreft de specificaties van:














AB Mauri (voorheen GB Plange)
Akzo Nobel
Broer Bakkerijgrondstoffen
Buisman Ingrediënts
CSM Benelux BV
Dawn Foods
Decora Food Products
Frizzy
Goemans Versbakkerij
Gourmand
Ireks
Krijger Molenaars
Lodewijckx













Meneba
Polak specerijen
Procema
Prodilijn
VAMO producten voor de bakkerij
BV
Van der Mey
Van der Pol en Zonen
VS Apple Industries
Waddenmolen ’t Hoogeland
(voorheen Ranks Meel)
Weko Eiproducten
Zeelandia Doeleman

4. Verder kunnen we melden dat er achter de schermen nog steeds hard gewerkt wordt
om ook de overige specificaties 100% op orde te krijgen en dat de meeste
leveranciers hiermee goede vorderingen maken.
Damco, Decom, Do-it, Dossche Mills en Klaas de Poel zijn inmiddels zo ver dat
maximaal 1% van de specificaties nog afwijkingen vertoont.

1

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 26 juni
(%)
549
(7)

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

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

Aantal
afwijkende
specs 1 sept
(%)
419
(5)

1102
(15)

1102
(15)

660
(9)

541
(7)

3365
(45)

1704
(23)

1013
(13)

800
(10)

3038
(40)

3028
(40)

1556
(21)

1150
(15)

2697
(36)

2616
(35)

1920
(25)

1558
(20)

7537

7527

7590

7704

5378

4133

2530

1909

5. De volgende audit zal worden uitgevoerd op donderdag 2 oktober.
6. We zijn verder voornemens om de specificaties die begin november 2014 nog
afwijkingen op de in de tabel vermelde onderdelen vertonen te archiveren. Dat
betekent dat de betreffende specificaties pas weer gedownload kunnen worden uit
SpecsPlaza op het moment dat ze worden aangepast en opnieuw gevalideerd door de
leverancier, waarbij automatisch gecheckt wordt of alle verplichte velden zijn
ingevuld.
7. De eenheden die vermeld staan in SpecsPlaza blijken niet altijd overeen te komen
met wat in de praktijk gangbaar is. Zo is gebleken dat de eenheid voor zout vermeld
staat in mg per 100 gram, terwijl zout op het etiket vermeld moet staan in g per
100 gram. Aanpassing van deze eenheid zou echter tot gevolg hebben dat wel de
eenheid, maar niet de daarbij vermelde waarde wordt aangepast. Om die reden
hebben we besloten de eenheid zo te laten staan en gebruikers hierop te wijzen. De
bakkerijsoftware is immers in staat de waarde voor het etiket om te rekenen op basis
van de informatie uit SpecsPlaza door de waarde uit SpecsPlaza door 1000 te delen.
Aanpassing van deze eenheid zou bovendien tot gevolg hebben dat XML gebruikers
hun software aan moeten passen.
8. Verder werd gemeld dat er een verkeerde eenheid bij het peroxidegetal stond. Deze
eenheid was mmol/l terwijl het peroxidegetal uitgedrukt hoort te worden als milliequivalent zuurstof per kg vet (mEq/kg). Omdat het hier ging om een foutieve
eenheidsvermelding hebben we deze eenheid aangepast (maar niet de waarde).
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