Nieuwsbrief 17 mei 2019
ALLE GEBRUIKERS
1. Zonder tegenbericht zal op donderdagochtend 23 mei 2019 de vernieuwde versie
van de database worden overgezet. Naar verwachting zullen als gevolg hiervan zowel
de web applicatie als de web services tussen 9:00 en 10:00 tijdelijk niet beschikbaar
zijn.
2. De aanpassingen die zijn voorzien, zijn in de nieuwsbrief van 26 maart jl. besproken.
3. De toelichting voor het wettelijke allergeen TARWE (namelijk dat dit allergeen ook
betrekking heeft op spelt en khorasantarwe) is reeds ingevoerd in SpecsPlaza zodat
deze nu in alle schermen te zien is. Deze toelichting verduidelijkt de Europese
wetgeving.
4. Omdat de verplichting op vermelding van LEDA allergenen komt te vervallen en de
LEDA allergenen niet langer in de schermen vermeld zullen worden, is bij het
allergeen MELK nu aangegeven dat dit ook betrekking heeft op lactose. Bij het
ingrediënt lactose wordt tot aan de nieuwe release namelijk verwezen naar zowel het
allergeen melk als het LEDA allergeen lactose. In de Europese Verordening
voedselinformatie (1169/2011) staat bij het allergeen melk en producten op basis
van melk ook “(inclusief lactose)”.
5. Er bestaat in de praktijk nog steeds verwarring over de declaratie van zout in de
voedingswaardetabel. De voedingswaardedeclaratie van zout gaat over
zoutequivalenten en niet over toegevoegd zout. De hoeveelheid zout(equivalenten) uitgedrukt als de hoeveelheid keukenzout oftewel NaCl - wordt berekend als de
hoeveelheid natrium in g/100 gram x 2,5.
De in het product aanwezige hoeveelheid natrium moet door de leverancier verplicht
ingevuld worden in SpecsPlaza in mg/100g vanwege het feit dat we dan een zo klein
mogelijke afrondingsfout krijgen voor de berekening van de hoeveelheid
zoutequivalenten en om leveranciers er bewust van te maken dat ook andere natrium
bevattende ingrediënten (bijvoorbeeld E-nummers met natrium) invloed hebben op
het te declareren zoutgehalte van het product. De gedeclareerde hoeveelheid natrium
en de gedeclareerde hoeveelheid zout (als ze beide worden gedeclareerd) moeten dus
altijd met elkaar in overeenstemming zijn. In SpecsPlaza hebben we om die reden
een tool voor leveranciers op de zoutregel waarmee men de hoeveelheid
zoutequivalenten uit de hoeveelheid natrium kan berekenen.

De bakkerijsoftware kan met behulp van de receptuur van de bakker en de door de
leverancier gedeclareerde hoeveelheid natrium dus ook berekenen welke waarde
moet worden gedeclareerd voor de hoeveelheid zout in het bakkerijproduct
(in g/100 g).
6. Eind april 2019 waren er 949 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 866
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 65 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11974 actieve specificaties. Het overzicht van leveranciers met 5 of
meer actieve specificaties in SpecsPlaza eind april, is te vinden op de website
www.specsplaza.nl onder het kopje “Wie doen er mee”.
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LEVEANCIERS
7. Minimaal eens per 3 jaar moet een specificatie opnieuw worden beoordeeld en
gevalideerd omdat de einddatum anders verstrijkt. Drie maanden voordat de
einddatum verstrijkt wordt dit getoond in het overzichtsscherm van de
productspecificaties.

Specificaties waarvan de einddatum verstreken is krijgen de status “Niet-actief” en
dat betekent richting afnemers dat de informatie niet door de leverancier geborgd is
en dus niet betrouwbaar. We zien momenteel een afname van het aantal actieve
specificaties in SpecsPlaza en dit wijst er op dat de actualiteit van een aantal
specificaties niet voldoende geborgd is. Let er dus op dat uw specificaties opnieuw
gevalideerd worden voordat de einddatum verstrijkt.
8. Verouderde versies van productspecificaties kunt u verwijderen en ook kunt u
producten uit het archief verwijderen. Dit kan alleen via de schermen worden
geregeld, dus niet elektronisch. In het menu “Producten” staat bij het overzicht van
de “versies” van een bepaald product een knop “oudere versies verwijderen”.

Door hierop te klikken blijven alleen de 3 meest recente versies van een specificatie
behouden. Verder is in het menu “Producten archief” ook een knop opgenomen om
geselecteerde productspecificaties te verwijderen. Het verwijderen van verouderde
informatie komt de snelheid van de database ten goede.
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XML-GEBRUIKERS
9. De nieuwe release van SpecsPlaza is geplaatst in de testomgeving. Met behulp van
een testaccount kunt u nagaan of uw software problemen ondervindt met het
insturen dan wel ophalen van gegevens uit de database. XML gebruikers
(softwareleveranciers en leveranciers van bakkerijgrondstoffen die gegevens via XML
insturen) hebben via de mail informatie ontvangen hoe een testaccount te activeren.
 LEDA-allergenen worden niet meer gebruikt in SpecsPlaza. Als de ingestuurde
XML nog codes voor LEDA-allergenen bevat, wordt de specificatie wel
verwerkt, maar de informatie van de LEDA-allergenen wordt genegeerd. Bij
het opvragen van een specificatie wordt geen informatie meer uitgestuurd
over LEDA-allergenen.
 Het toegestane maximum voor het aantal karakters voor de beschrijving van
de waarde van een sensorisch kenmerk wordt uitgebreid van 35 tot 250. Dit
kenmerk kan niet worden ingestuurd, maar wel worden opgehaald via XML.
Van onderdeel foodAndBeverageSensorialInformation, sub sensorialValueNL is
de veldlengte dus opgehoogd van 35 naar 250 karakters.
 Beide wijzigingen zijn doorgevoerd in CatalogueItemNotification3.xsd

3

