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.
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ALLE GEBRUIKERS
1. In februari 2015 is het aantal aangesloten bakkerijen verder toegenomen. Inmiddels
zitten we op een groei van meer dan 71% ten opzichte van een jaar geleden (780
bakkerijen)! Het aantal leveranciers met 5 of meer actieve specificaties is ook weer
toegenomen. Grosse Mühle Gebr. Engelke en Smilde Bakery zijn aan de lijst
toegevoegd. Het totale overzicht met de stand van zaken op 3 maart is te vinden op
de website www.specsplaza.nl onder het kopje “Over SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
In totaal waren er op dat moment 77 leveranciers met 1 of meer actieve specificaties
en 9065 actieve specificaties (een toename van bijna 1450 specificaties ten opzichte
van het moment van overname).
2. Heeft u hulp of advies nodig bij het etiketteren? Adviseurs van NBC kunnen u een
helpende hand bieden. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Voor meer informatie en
inhoudelijke vragen kunt u terecht bij het kennisloket van NBC via kennis@nbc.nl of
telefoon 0317 471212.
LEVERANCIERS BAKKERIJGRONDSTOFFEN
3. De Servicedesk SpecsPlaza constateert dat er nog regelmatig foute declaratienamen
worden gebruikt op specificaties. Het gebruik van een juiste declaratienaam is een
wettelijk voorschrift. Dit is de naam waaronder een samengestelde grondstof op het
etiket van een bakkerijproduct wordt vermeld. Dit mag geen fantasienaam of een
handelsnaam zijn. Het moet een wettelijk gereserveerde aanduiding zijn of een
gebruikelijke aanduiding of een goede omschrijving geven van het ingrediënt zodanig
dat de consument begrijpt om wat voor product het gaat.
4. De Servicedesk SpecsPlaza gaat verder een actievere communicatie voeren met
leveranciers die hun specificaties laten controleren maar die onvoldoende doen met
de opmerkingen die geplaatst worden door de Servicedesk. Leveranciers zijn niet
verplicht om deze controle uit te laten voeren. Door de afnemers wordt dit wel gezien
als extra borging van de kwaliteit van de specificaties. Leveranciers die geen prijs
stellen op een dergelijke controle vragen we sowieso om dit via de mail te melden bij
de Servicedesk.
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