
CR CR naam CR omschrijving

CR-938 Naam nutriënt  'Foliumzuur' (code FOLDFE) wordt 

'Foliumzuur/Vitamine B9'

De naam van het nutriënt 'Foliumzuur' (code FOLDFE) wordt aangepast in 'Foliumzuur/Vitamine B9‘ waardoor duidelijk wordt dat de 

code voor alle (naam)varianten van dit nutriënt kan worden gebruikt.
CR-915 Etiketinformatie detergenten - aankondiging 

verplicht per augustus 2020

Etiketinformatie voor detergenten wordt (conditioneel) verplicht vanaf augustus 2020

De verplichting geldt voor de velden (wanneer op etiket):

- Merknaam (brandName)

- Soort lokaal contact (contacttypeCode = CXC)

- Contactnaam (contactName)

- Communicatieadres (contactAddress)

- Type communicatiekanaal (communicationChannelCode = TELEPHONE or WEBSITE)

- Gegevens communicatiekanaal (communicationValue)

- Ingrediëntendeclaratie (ingredientStatement)

- Gebruiksinstructies (consumerUsageInstructions)

- Netto-inhoud (netContent)

- Netto-inhoud eenheid (netContentUom = E55)
CR-214 Aanpassen datatype van het veld 'Wettelijke 

benaming' (regulatedProductName)

Het veld 'Wettelijke benaming' (regulatedProductName) verandert van datatype. Op dit moment is het een description500 en het wordt 

een formattedDescription500. Met formattedDescription kan een volgnummer worden meegegeven, zodat voor de ontvanger duidelijk is 

in welke volgorde het veld 'regulatedProductName' moet worden weergegeven, als deze vaker dan één keer voorkomt.

CR-890 Wijziging in instructie voor allergenen De instructie voor allergenen wordt aangepast om te voorkomen dat verkeerde informatie wordt ingevoerd.

Instructie voor verplichte/hoofdallergenen wordt aangepast:

- Verplichte allergenen die zijn gehighlight op het etiket MOETEN worden overgenomen in de datapool.

- Verplichte allergenen die niet zijn gehighlight in de ingrediëntenlijst MOGEN worden overgenomen, nu MOET dit.

- Informatie over verplichte allergenen die in de wettelijke benaming staat MOETEN worden overgenomen.

De instructie voor suballergenen verandert niet.

CR-959 Wijzigingen GPC - publicatie december 2019 Nederlandse vertaling van de GPC-publicatie van december 2019 wordt toegevoegd. Ook is er een wijzigingsoverzicht gemaakt.

CR-932 Verduidelijking instructies verpakkingsinformatie In hoofdstuk 3 'Verpakkingsmateriaal' van het toelichtingsdocument voegen we voorbeelden toe om te verduidelijken hoe artikelen 

verwerkt moeten worden die ook een emballageverpakking hebben.

CR-919 Verduidelijken toelichtingsdocument en instructies 

met betrekking tot verplichte zinnen bij 

voedingsclaims en gezondheidsclaims

Aan de bijlage in het toelichtingsdocument wordt de wetgeving toegevoegd waarin staat aangegeven welke informatie verplicht is om te 

vermelden als er een gezondheidsclaim of voedingsclaim op een levensmiddel staat. Deze informatie mag opgenomen worden in het 

veld 'Gezondheidsclaim' of 'Voedingsclaim' of in het veld 'Verplichte vermeldingen' als het op het etiket staat.
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CR-905 Verduidelijking instructie - aanduiding wanneer de 

gevaarlijke stoffen velden verplicht zijn

Vanaf de november 2019 release is het verplicht om gevaarlijke stoffen info in GDSN in te voeren, als dit van toepassing is voor een 

product. In de GS1 documentatie (Attribute Explorer) stond vermeld dat deze velden optioneel waren, deze worden nu als 'conditioneel 

verplicht'.

Wijzigingen in verplichtingen voor de volgende velden:

- Gevaarlijke stoffen classificatiesysteem (dangerousGoodsRegulationCode)

- Gevarentype (ADR) (dangerousGoodsHazardousCode)

- ADR verpakkingsgroep (dangerousGoodsPackingGroup)

- Gevarenaanduidingencode (Hazard) 2.2 (hazardStatementsCode

- Gevarenaanduidingencode (Hazard) 2.1 (propertyCode)

- Veiligheidsaanbevelingencode (precautionaryStatementsCode)

- Indicatie SDS wettelijk verplicht (propertyCode)

- Indicatie limited quantity (propertyCode)

- Classificatiecode (ADR) (dangerousGoodsClassificationCode)

- BRZO/Seveso gevarencategorie (propertyCode)

- VOS-categorie (chemicalIngredientIdentification)

- Indicatie viscositeitsuitzondering (specialPermitOrExemptionIdentification)

- GHS-symbool (gHSSymbolDescriptionCode)

- GHS-signaalwoordencode (gHSSignalWordsCode)

CR-973 Validatie NL-V229 - update van goederencodelijst 

CBS

Versie 2020 van de CBS goederencodelijst wordt geimplementeerd. Hier wordt in de validatie gebruik van gemaakt.

CR-946 Verbeteren/aanscherpen van de bewoording van 

validaties NL-V243 en NL-V252

Validaties regels worden verbeterd. Zie validatie-overzicht voor details.

CR-959 Aanpassen van GDSN-validaties GDSN-validaties aangepast. Zie validatie-overzicht voor details.

CR-971 Wijzigingen in nutriëntvelden gaan weer oproepen 

genereren

Wijzigingen die worden gemaakt in nutriëntvelden gaan weer oproepen voor controle genereren. Daarnaast worden fouten in 

nutriëntvelden weer afgekeurd in plaats van dat er een signalering wordt gegeven. 

Wijziging datakwaliteitcontroles   

Nieuwe en gewijzigde validaties (zie validatie-overzicht voor alle details)


