Nieuwsbrief 18 december 2017
ALLE GEBRUIKERS
1. De najaarsrelease van SpecsPlaza is volgens plan in productie genomen. Daarbij is
ook het script gedraaid om specificaties waarvan de einddatum meer dan een jaar
verstreken was naar het archief te verplaatsen. Als gevolg daarvan zijn 1289
inactieve specificaties naar het archief verplaatst. Bij de volgende release – die
gepland staat voor eind mei 2018 – zal dit script opnieuw gedraaid worden. Zo
houden we de actualiteit van de specificaties in de database onder controle.
2. Gebleken is dat het additief E1520 volgens de huidige additievenwetgeving
(Verordening 1333/2008) alleen nog gebruikt mag worden als draagstof van
kleurstoffen, emulgatoren, antioxidanten, aroma’s en voedingsstoffen. Het is dan een
carry-over additief in producten waarin deze ingrediënten gebruikt worden en hoeft
dus niet gedeclareerd te worden op het etiket van het eindproduct. Dit additief stond
ook nog met de functies “emulgator” en “verdikkingsmiddel” in SpecsPlaza. Verder
was er een nieuwe aanvraag voor de functie “stabilisator”. Vanwege de wettelijke
voorwaarden worden geen nieuwe functies aan dit additief gekoppeld en de functies
“emulgator” en “verdikkingsmiddel” in SpecsPlaza zijn per 11-12-2017 beëindigd voor
E1520. Leveranciers van bakkerijgrondstoffen die een van deze functies in hun
specificaties gebruikten zijn afzonderlijk geïnformeerd hierover via de
nieuwsbrieffunctie. Ook de bakkerijsoftwareleveranciers zijn per mail geïnformeerd
over het feit dat dit additief niet als zodanig aan bakkerijproducten mag worden
toegevoegd en vanwege het feit dat het een carry-over additief is, dit niet op het
etiket van het eindproduct gedeclareerd hoeft te worden.
3. Eind november waren 990 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 897
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 71 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11137 actieve specificaties. Eind november is de einddatum
verstreken van alle specificaties die in het voorjaar van 2017 door een script van een
einddatum zijn voorzien omdat ze nog geen einddatum hadden en minimaal eens in
de 3 jaar opnieuw gevalideerd moeten worden. Een aantal leveranciers is als gevolg
daarvan verdwenen van de lijst met leveranciers met meer dan 5 actieve
specificaties. Zij hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen met het verzoek hun
specificaties opnieuw te valideren en beschikbaar te stellen voor hun afnemers. Ook
hiermee borgen we dus de actualiteit van de gegevens in SpecsPlaza. Het totale
overzicht met de stand van zaken eind november is te vinden op de website
www.specsplaza.nl onder het kopje “Over SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
4. Van 25 december t/m 1 januari is NBC en dus ook de Servicedesk SpecsPlaza
gesloten. Wij wensen u Fijne Feestdagen en een zeer voorspoedig 2018 toe! Vanaf
dinsdag 2 januari staan we weer voor u klaar.
XML GEBRUIKERS
5. Sinds de najaarsrelease van SpecsPlaza in productie is genomen kunnen
bakkerijsoftwareleveranciers informatie opvragen over de validatiedatum. Tot aan de
volgende release van SpecsPlaza in het voorjaar van 2018 hanteren we hiervoor
tijdelijk een apart endpoint (Afnemer_SplazaService_getHeaders2) naast het
bestaande Afnemer_SplazaService_getHeaders endpoint. Afnemers die gebruik willen
maken van de validatiedatum bij het ophalen van headergegevens, dienen hun XMLrequest tijdelijk in te sturen naar het nieuwe endpoint. Voor afnemers die de
validatiedatum niet gebruiken verandert er niets, maar mogelijk ondervindt uw
software problemen wanneer u met de huidige software informatie ophaalt via het

nieuwe endpoint. Het tijdelijk hanteren van 2 endpoints geeft leveranciers van
bakkerijsoftware wat meer tijd de testen uit te voeren en de software aan te passen
indien nodig. Bij de volgende release van SpecsPlaza zal de aanpassing op verzoek
van de leveranciers van bakkerijsoftware worden doorgevoerd in het actuele
Afnemer_SplazaService_getHeaders endpoint en komt
Afnemer_SplazaService_getHeaders2 weer te vervallen. Dit zorgt ervoor dat een
update bij gebruikers niet noodzakelijk is en dat de aanpassing ook niet stoort bij
gebruikers van een oude release van de bakkerijsoftware.

