Nieuwsbrief 4 november 2021
ALLE GEBRUIKERS
1. In het najaar (volgens planning eind november) zal er weer een nieuwe release
worden uitgebracht van SpecsPlaza. Daarin worden de volgende punten
meegenomen:
a. We creëren een mogelijkheid (niet verplicht) voor de vermelding van de in
het recept aanwezige hoeveelheid allergeen eiwit (%). We realiseren dit als
volgt:
i. Er komt een numeriek veld in het tabblad allergenen, voorafgegaan
door het “<”teken om aan te geven dat er sprake is van een worstcase scenario
ii. In dit veld kan een getal van 0-100 (format 00,0000, dus 2 cijfers
vóór de komma en 4 cijfers achter de komma) worden ingevuld
iii. Met als eenheid g/100 g
iv. Elektronisch insturen en ophalen van de informatie wordt mogelijk
gemaakt
v. Het wordt geen verplicht veld.
b. We creëren een mogelijkheid (niet verplicht) voor het geven van
aanvullende informatie over de aard (homogeen of puntbesmetting) en de
aanwezige hoeveelheid allergeen eiwit als gevolg van kruisbesmetting. We
realiseren dit als volgt:
i. In het tabblad allergenen kan de leverancier aanvinken of het gaat
om een homogene verdeling van het eiwit (bijvoorbeeld olie, meel
of emulgator) of van een concentratie van allergeen eiwit
(bijvoorbeeld zaden, stukjes noot of pinda).
ii. Elektronisch insturen van het keuzevinkje wordt mogelijk gemaakt.
a. Wordt “homogeen” aangevinkt, dan kan daarbij de
aanwezige hoeveelheid allergeen eiwit worden ingevuld.
1) Er komt een numeriek veld in het tabblad allergenen,
voorafgegaan door het “<”teken om aan te geven dat
er sprake is van een worst-case scenario
2) In dit veld kan een getal van 0-10000 (format
0000,00, dus 4 cijfers voor de komma en 2 cijfers na
de komma) worden ingevuld
3) Met als eenheid ppm (bijvoorbeeld mg/kg)
4) Elektronisch insturen en ophalen van de informatie
wordt mogelijk gemaakt
5) Het wordt geen verplicht veld.
b. Wordt “puntbesmetting” aangevinkt, dan komt daarbij de
mogelijkheid om:
1) Het gewicht in te voeren/ in te sturen(in gram met 2
cijfers voor en 2 cijfers achter de komma)
2) Het percentage eiwit in te voeren/ in te sturen (hele
getallen)
3) Elektronisch insturen en ophalen van de informatie
wordt mogelijk gemaakt
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4) Het wordt geen verplicht veld.
c. De door de leverancier gekozen volgorde bij het invoeren van parameters
voor fysisch-chemische en microbiologische parameters blijft bewaard. Op
dit moment verandert deze volgorde nog willekeurig bij:
i. het genereren van een PDF
ii. het kopiëren van een specificatie
iii. het aanmaken van een nieuwe versie van een specificatie.
We gaan dit aanpassen door SpecsPlaza aan de ingevoerde parameters in
zowel bestaande als nieuwe situaties een volgnummer toe te laten kennen.
Dit volgnummer blijft dan gehandhaafd bij het uitvoeren van bovenstaande
acties. Een eenmaal gekozen volgorde kan alleen worden aangepast door
items die niet in de goede volgorde staan te verwijderen en opnieuw in te
voeren zodat er een nieuw volgnummer aan wordt toegekend.
d. We gaan op de specificaties aangeven of een ingrediënt mee kan tellen
voor “graan in meelbestanddeel” door middel van de vermelding ja/nee in
een nieuwe kolom “graan in meelbestanddeel” als onderdeel van de tabel
onder het tabblad “declaraties”. We kijken dan alleen naar het soort
ingrediënt. We weten namelijk niet of het gebruikt wordt voor de bereiding
van brood en ook niet of er misschien sprake is van decoratie. Deze
informatie wordt getoond op de schermen en op de PDF. Sinds 1 oktober
2020 wordt deze informatie over wel of geen graan in meelbestanddeel al
via XML uitgestuurd (ze nieuwsbrief 15 september 2020 voor
gedetailleerde informatie hierover).
e. Het kopje % ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) in de tabel van het
onderdeel voedingswaardedeclaratie is achterhaald en verwijderen we. De
voedselinformatieverordening spreekt namelijk over de referentie-inname
en dit begrip is alleen van belang voor het etiket van consument-gerede
producten en dus niet voor SpecsPlaza. Dit onderdeel wordt dus niet meer
getoond in de schermen of op de PDF.
f. Specificaties waarvan de einddatum meer dan een jaar verlopen is
verplaatsen we naar het archief. Dit gebeurde voor het laatst in het
voorjaar van 2020.
2. Op dit moment worden deze wijzigingen geprogrammeerd. Het is nog niet precies
bekend wat dit betekent voor de XML gebruikers. Zodra dat duidelijk is zullen we
daarover communiceren (naar verwachting volgende week).
3. Eind oktober 2021 waren er 943 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 863
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 66 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11773 actieve specificaties. Het overzicht van leveranciers met 5 of
meer actieve specificaties in SpecsPlaza is te vinden op de website www.specsplaza.nl
onder het kopje “Wie doen er mee”.
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