Nieuwsbrief 5 september 2019
ALLE GEBRUIKERS
1. In overleg met de Werkgroep SpecsPlaza (gebruikersplatform is besproken geen
najaarsrelease van SpecsPlaza uit te brengen dit jaar omdat de nog openstaande
punten wel kunnen in elk geval wachten tot volgend voorjaar.
a. Uitstel van archivering van specificaties waarvan de verloopdatum meer dan een
jaar verstreken is gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de gegevens in de
database en leveranciers kunnen specificaties indien gewenst ook zelf archiveren.
b. Er staat nog een wens uit 2018 open m.b.t kwantificering van de in de receptuur
aanwezige hoeveelheid allergeen eiwit. Daarmee kunnen VITAL berekeningen
worden uitgevoerd en dat is veel nauwkeuriger dan een inschatting op basis van
percentages (afrondingen) en tabellen met hoeveelheden eiwit. Het is echter nog
te vroeg om dat nu al in te voeren.
c. Sinds het voorjaar van 2019 nog de vraag uit of declaratie van transvetten
verplicht kan worden gesteld in de voedingswaarde i.v.m. de wetgeving die met
ingang van 1 april 2021 van kracht wordt.
 Samengevat komen de regels neer op het volgende:
 In levensmiddelen die bestemd zijn voor de eindgebruiker of voor de
detailhandel (en die dus als zodanig door de consument worden
gekocht) mag het industriële transvetzuurgehalte maximaal 2 gram per
100 gram vet zijn.
 Transvetzuren die van nature aanwezig zijn in vetten van dierlijke
oorsprong tellen niet mee voor deze grenswaarde.
 In aangeleverde grondstoffen of halffabricaten die niet bestemd zijn
voor de eindgebruiker of voor levering aan de detailhandel (en die dus
tussen bedrijven onderling verhandeld worden), mag het industriële
transvetzuurgehalte hoger zijn (dus meer dan deze 2 gram per 100
gram vet). De afnemer moet hierover dan wel door zijn leverancier
geïnformeerd worden.
 Levensmiddelen die niet aan deze Verordening voldoen mogen nog tot
en met 1 april 2021 in de handel worden gebracht (overgangstermijn).
 Reacties uit de sector geven aan dat leveranciers op dit moment in Nederland
al aan het maximum toegestane industriële transvetzuurgehalte uit de
Verordening voldoen en dat actie dus niet noodzakelijk is. Een verplichte
declaratie van het industriële transvetzuurgehalte gaat verder dan wat de wet
vereist. Zonder dat, kan de bakkerijsoftware er echter geen berekeningen op
uitvoeren.
 In SpecsPlaza kunnen leveranciers op de specificaties nu al aangeven dat het
industriële transvetzuurgehalte hoger is dan de wettelijke norm (zij kunnen
daarvoor een vrij tekstveld gebruiken); het transvetzuurgehalte kan bij de
voedingswaarde gedeclareerd worden, maar maakt nog geen onderscheid
tussen van nature aanwezige transvetzuren en industriële transvetzuren. Als
er in de praktijk geen overschrijdingen zijn van de wettelijke norm, kan de
discussie over een eventuele verplichte declaratie van industriële
transvetzuren uitgesteld worden tot het voorjaar van 2021.
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2. Eind augustus 2019 waren er 952 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan
868 bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 66 leveranciers met 1 of meer
actieve specificaties en 11912 actieve specificaties. Het overzicht van leveranciers
met 5 of meer actieve specificaties in SpecsPlaza eind mei, is te vinden op de website
www.specsplaza.nl onder het kopje “Wie doen er mee”.
LEVERANCIERS
3. Met betrekking tot de controle van specificaties door de Servicedesk van SpecsPlaza
is het volgende van belang:
a. Let er op dat de declaratienaam voldoet aan de wettelijke voorschriften. Deze
naam is de aanduiding voor een samengestelde grondstof die op het etiket wordt
vermeld. Uit de omschrijving moet de consument kunnen begrijpen om wat voor
product het gaat. U kunt de declaratienaam zelf niet wijzigen. U kunt de gewenste
declaratienaam en het betreffende artikelnummer mailen naar specsplaza@nbc.nl.
Wij passen deze dan voor u aan.
b. Door de Servicedesk van SpecsPlaza wordt nog regelmatig gesignaleerd dat er
geen autorisatietype is ingevuld voor specificaties. Als er geen autorisatietype is
gekozen kunnen afnemers de specificaties niet lezen. Het autorisatietype kiest u
in het menu-onderdeel “Autorisatie” aan de linker kant van het scherm. Vergeet
bij het autorisatietype ‘Inzage per afnemer en/of groep’ niet om ook de afnemers
die u wilt koppelen te selecteren en groepen die u wilt machtigen
achtereenvolgens te definiëren (menu-onderdeel “Afnemersgroepen”) en te
selecteren.
BAKKERIJEN
4. In de praktijk blijkt nogal eens dat een specificatie voor een bakker niet zichtbaar is
terwijl de leverancier aangeeft dat deze is toegevoegd, gevalideerd en dat hij de
betreffende bakker heeft geautoriseerd. In de meeste gevallen kan dit probleem
eenvoudig worden opgelost door de software opnieuw met SpecsPlaza te laten
synchroniseren. De software kijkt namelijk altijd naar de situatie zoals die was op het
moment dat er voor het laatst gesynchroniseerd werd. Als er na die tijd wijzigingen
door leveranciers zijn doorgevoerd (zoals de invoer van een nieuw product of een
nieuwe versie van een product) moet de synchronisatie opnieuw uitgevoerd worden.
5. Check voor actuele en wettelijk juiste informatie op uw etiket of specificatie de
volgende punten:
a. Gebruikt u de laatste versie van de bakkerijsoftware?
b. Heeft u de software opnieuw gesynchroniseerd met SpecsPlaza?
c. Komt het versienummer van de grondstof in het softwarepakket overeen met
de laatste versie op SpecsPlaza?
d. Bedenk dat u daarbij mogelijk ook zelf ingevoerde grondstoffen gebruikt. Is
deze informatie nog actueel?
e. Is het recept opnieuw berekend?

XML-GEBRUIKERS
6. De veldnamen en de relatie met de webservices in SpecsPlaza worden door ons bij
elke nieuwe release gedocumenteerd, geactualiseerd en op de website geplaatst.

Mocht u onjuistheden vaststellen of suggesties hebben voor verbetering, laat het ons
dan weten.

2

