Nieuwsbrief 19 juni 2020
ALLE GEBRUIKERS
1. Op donderdagochtend 4 juni 2020 is de nieuwe release van SpecsPlaza volgens
planning gerealiseerd. Als onderdeel hiervan zijn 973 specificaties waarvan de
einddatum meer dan een jaar verstreken was naar het archief verplaatst.
2. Zoals in de voorgaande nieuwsbrief reeds werd gecommuniceerd heeft de Europese
Commissie besloten dat het levensmiddelenadditief E160b (Annatto, Bixine,
Norbixine) verwijderd wordt van de lijst met toegestane additieven en wordt
vervangen door 2 aparte additieven, namelijk Annatto bixine E160b (i) en Annatto
norbixine E160b (ii). Dit besluit is inmiddels officieel gepubliceerd (Verordening
2020/771 van 11 juni 2020). In SpecsPlaza komt E160b momenteel nog voor op de
lijst van uniforme ingrediëntenbenamingen. De geldigheid van dit ingrediënt zal
worden beëindigd op 3 januari 2021 (volgens de wettelijke voorschriften en de
daaraan gekoppelde overgangstermijn) en vervangen door E160b (i) en E160b (ii).
Dat betekent dat E160b vanaf 2 januari 2021 alleen nog in bestaande specificaties
blijft staan, maar dat op het moment dat een specificatie opnieuw gevalideerd moet
worden, een keuze gemaakt moet worden voor ofwel E160b (i) of E160b (ii).
Voorafgaand aan de voorjaarsrelease kon een E-nummer niet meer dan 6 karakters
bevatten. Dat is vanwege deze verandering in de wetgeving aangepast en uitgebreid
naar maximaal 12 tekens. Om de bakkerijsoftware voldoende tijd te geven de
software waar nodig hierop aan te passen, zullen de uitgebreide additiefnamen E160b
(i) of E160b (ii) pas op 1 september toegevoegd worden aan de lijst met uniforme
ingrediëntenbenamingen. Vanaf dat moment kunnen de nieuwe namen en nummers
dus gekozen worden bij het invoeren van nieuwe of het aanpassen van bestaande
specificaties.
3. Eind mei 2020 waren er 940 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 860
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 66 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11794 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”.
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