Nieuwsbrief 3 augustus 2021
ALLE GEBRUIKERS
1. Met het verzenden van Nieuwsbrieven of andere berichten door de Servicedesk
krijgen we nog steeds veel berichten terug met de status “niet bezorgbaar” omdat er
wijzigingen in het personeelsbestand hebben plaatsgevonden.
a. Zorg ervoor dat uw contactgegevens actueel blijven.
b. Geef actuele contactgegevens bij voorkeur schriftelijk door aan de
Servicedesk van SpecsPlaza.
2. In juli 2021 is in SpecsPlaza een aanpassing van de naam en het E nummer
doorgevoerd voor E960. De Europese Commissie heeft namelijk een aanvraag
goedgekeurd voor een nieuwe productieproces voor E960 “Steviolglycosiden”. Daarbij
komt meer Rebaudioside M beschikbaar (één van de zoetstoffen uit de Stevia plant).
EFSA oordeelde dat deze nieuwe productiemethode leidt tot andere onzuiverheden.
Daarom moest voor dit productieproces een aparte specificatie worden opgenomen in
Verordening (EG) 231/2012. Het op de nieuwe wijze geproduceerde additief wordt in
bijlage II van de Additievenverordening opgenomen als E960c “Enzymatisch
geproduceerde Steviolglycosiden”. Daarom is door de Europese Commissie besloten
het additief E960 “Steviolglycosiden” te wijzigen in E960a “Steviolglycosiden uit
Stevia”. Voor de etikettering geldt een overgangstermijn van 18 maanden.
3. Eind juli 2021 waren er 925 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 848
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 67 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11702 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”.
LEVERANCIERS
4. De Servicedesk controleert steekproefsgewijs de specificaties van leveranciers en
geeft middels opmerkingen aan welke verbeterpunten gesignaleerd zijn. Ga ook actief
met deze opmerkingen aan de slag als leverancier! Dit is in het belang van uzelf en
van uw afnemer. Met betrekking tot deze controle is het volgende van belang:
a. We maken helaas nog vaak mee dat er niets met opmerkingen wordt gedaan.
Leveranciers die geen waarde hechten aan de gemaakte opmerkingen kunnen
zich beter schriftelijk afmelden voor deze service bij de Servicedesk van
SpecsPlaza De vrijgekomen tijd kan dan besteed worden aan klanten die wel
actief met de suggesties aan de slag gaan.
b. Een opmerking (zichtbaar als rood kruis) verdwijnt pas uit het scherm van de
leverancier nadat er een nieuwe versie van de specificatie is gevalideerd. Dit
betekent bijvoorbeeld dat als de declaratienaam wordt gewijzigd het rode
kruis zichtbaar blijft omdat hiervoor geen nieuwe versie vereist is. Dit is één
van de punten die we met de bouw van de nieuwe applicatie willen verbeteren
omdat dit verwarring schept.
c. De opmerkingen zijn niet zichtbaar voor afnemers en hebben ook geen
invloed op de toegankelijkheid van de specificatie voor afnemers.
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5. Veel voorkomende opmerkingen van de Servicedesk van afgelopen maanden waren:
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@FoodBase.nl Wij passen deze dan voor u aan.
b. Er 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.
c. De allergenen waarvoor gewaarschuwd wordt bij de allergenenclaim (“kan
bevatten”) horen bij “Via Kruiscontaminatie” ingevuld te zijn.
6. Wees alert op de einddatum van uw specificaties. 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. Is de einddatum meer dan een
jaar verstreken dan worden met een nieuwe release de specificaties naar het archief
verplaatst.
7. Artikelnummers zijn van cruciaal belang voor de afnemer. De combinatie
artikelnummer – leverancier is namelijk uniek voor elk artikel en wordt gebruikt voor
het elektronisch overhalen van gegevens over een artikel. Als u een artikel opnieuw
invoert en daaraan een ander artikelnummer meegeeft is de afnemer zijn koppeling
met het betreffende artikel dus kwijt. Er moet dan handmatig een nieuwe koppeling
worden gemaakt en dat is heel veel (uitzoek)werk. Mocht het om wat voor reden dan
ook nodig zijn een artikelnummer aan te passen, informeer dan uw afnemers
hierover. Geef aan welke artikelen een nieuw nummer hebben gekregen en wat de
oude en de nieuwe nummers zijn.
BAKKERIJEN
8. Informatie over grondstoffen wijzigt. 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.
d.
e.

Komt het versienummer van de grondstof in het softwarepakket overeen met
de laatste versie op SpecsPlaza?
Bedenk dat u daarbij mogelijk ook zelf ingevoerde grondstoffen gebruikt. Is
deze informatie nog actueel?
Is het recept opnieuw berekend?
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