Nieuwsbrief 13 augustus 2020
ALLE GEBRUIKERS
1. De inventarisatie van welke ingrediënten uit de lijst met uniforme
ingrediëntenbenamingen tot graan in meelbestanddeel gerekend kunnen worden is
inmiddels grotendeels afgerond. Over 4 ingrediënten is momenteel nog discussie
binnen de sector. Voor deze 4 ingrediënten is nog geen oordeel ingevuld. In de lijst
die vanaf de website geëxporteerd kan worden is voor alle overige ingrediënten
aangegeven of ze wel of niet tot graan in meelbestanddeel gerekend kunnen worden.
Pas als de lijst compleet is worden deze gegevens ook uitgestuurd via XML zodat de
bakkerijsoftware dat kan uitlezen. De verwachting is dat de inventarisatie in
september wordt afgerond. Wees alert op het feit dat granen die gebruikt worden
voor decoratie van het brood niet mee mogen tellen voor het meelbestanddeel. Op
onderstaande afbeelding is de link aangegeven van waaruit de export van de
ingrediëntenlijst plaatsvindt:

2. Eind juli 2020 waren er 941 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 862
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 66 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11854 actieve specificaties. Het overzicht van leveranciers met 5 of
meer actieve specificaties in SpecsPlaza eind juli, is te vinden op de website
www.specsplaza.nl onder het kopje “Wie doen er mee”.
BAKKERIJEN
3. Informatie over grondstoffen is niet statisch. De wetgeving verandert en de
samenstelling van grondstoffen kan ook veranderen. Check voor actuele en wettelijk
juiste informatie op uw etiket of specificatie daarom regelmatig de volgende punten:
a. Gebruikt u de laatste versie van de bakkerijsoftware?
b. Heeft u de software opnieuw gesynchroniseerd met SpecsPlaza?
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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
4. In de nieuwsbrief van juni j.l. heb ik al gecommuniceerd over het beëindigen van de
geldigheid van het additief c.q. kleurstof annatto (E160b) en de vervanging daarvan
door 2 additieven met een veldlengte van meer dan 6 karakters. Op 1 september a.s.
worden de nieuwe additieven toegevoegd aan de lijst met uniforme
ingrediëntenbenamingen. De geldigheid van E160b wordt beëindigd op 3 januari 2021
(in navolging van wettelijke voorschriften en daarin genoemde overgangstermijnen).
Dat betekent dat vanaf dat moment het ingrediënt blijft staan in bestaande
specificaties, maar dat op het moment dat een specificatie opnieuw gevalideerd moet
worden, door de leverancier een keuze gemaakt moet worden voor ofwel E160b (i) of
E160b (ii). Een E-nummer kon niet meer dan 6 karakters bevatten. Dat is met de
voorjaarsrelease van SpecsPlaza aangepast. Dit is nu uitgebreid naar maximaal 12
tekens. Deze uitbreiding heeft invloed op de webservice voor het ophalen van de
standaardingrediënten. Element E_NUMMER is uitgebreid van 6 naar 12 tekens. Er is
geen nieuwe versie van de webservice gekomen, maar de bestaande webservice is
aangepast om de gevolgen voor de bakkerijsoftware zoveel mogelijk te beperken.
Alleen als de bakkerijsoftware daadwerkelijk controleert op een beperkte veldlengte
van E-nummers (minder dan 12 tekens), dient deze aangepast te worden.
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