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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht
Postbus 43006,3540 AA Utrecht

M ín k tù¡e v fi E@non¡ilh e zored,

Chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen (inspecties en andere activiteiten),
contactmomenten (in persoon en telefonisch) en correspondentie (e-mail, faxen,

brieven, waarschuwingen, beschikkingen) die de relatie vormen tussen de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het geinspecteerde bedrijf

Platteqrond van het bedriif

Nederlandre voedse¡- en
Wårenautor @ I

Larrlhow m InnøúûIie

Dossier van bedrijf (handelsnaam):
Inschrijfnummer Kvk en naam:
Rechtsvorm:
Naam ondernemer:
Adres:
Inspecti elocatie
Telefoonnummer:
@ mail
Tijdvak:
Bedrijf beschikt over de ruimten;

Veiligheid:
1e inspecteur

Djakarta (op de gevel staat'Djanoko')
50303996
V.O,F.

(Van Baerlestraat 61 HS, 10714R Amsterdam)

Directe sluiting dinsdag 16 september 2014

Vanuit het restaurant: bereidingskeuken, lage keuken met fornuis,

koelcel, magazijn met vrieskisten en aangrenzende doorgang
naar materialenmagazijn (geen levensmiddelen) Met achterin een

deur naar nog een magazijn, Buitenopslag van emballage en

vetton.

Nvt

oot

06-46328580/020-6629665

Ooeninqsinsoectie
Datum: 6 november 2O15
Inspecteurs
Gesproken m
Koft verslag:
Betrokkene heeft zich laten adviseren door BdW en heeft monster onderzoek laten doen van
zelfbereide levensmiddelen, direct na de bereiding in de bewaarfase en na 2 dagen bewaren. De
resultaten waren voldoende. Aan betrokkene aangegeven dat het bedrijf weer open mag. De
houten stelling in de koelcel is verwijderd, deze maatregel in ISI opgeheven.

Aanvraao ooeni nqsinsoectie
Datum: 6 november 2O15 om 13.OO uur (via email gemeld bij piket TL)
Behandeld door

noot.
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Telefonisch gesproken De heer vertelde dat Buro de Wit bij hem is gekomen
en het controle formulier heeft mee genomen. Monster uitslag is voldoende. De heer heeft Buro de
Wit opgebeld en controle formulier is naar hem gemaild. Twee inspecteurs voeren vanavond tussen
17 en 18 uur een openingsinspectie uit.

Er zijn vanaf 29 oktober tot ........, inspecties geweest op de beschikking. Daarbij is
vastgesteld dat het bedrijf voor de gasten gesloten is.
I
Sluitinqsbeschikkino
Datum:28 oktober 2O15 om 15.3O uur
fnspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:

eigenaar)

Aan uitingsbeschikking uitgereikt. Hij was er niet blij mee omdat zo als hij het zei
"Ik weet wat er fout was gegaan. Onze keuken hulp heeft met een vuile lepel in de rijst geroerd
Dit was een keer gebeurt en mijn bedrijf moet gelijk dicht. Ik vind het te zware ma atregel voor een
foute monster"
Tijdens gesprek is het duidelijk met de heer Hamid besproken dat hij geen zelf bereide
levensmiddelen in het bedrijf mag bewaren. Er zijn twee vriezers in het magazijn die wel mogen
blijven staan samen met de levensmiddelen die nu in die vriezers waren.

verwacht niet voor woensdag te kunnen bellen. Op de voordeur heeft hij al een
papieftje opgehangen met tekst "gesloten" er op.

2e marsroute inspectie
Datum 20 oktober 2015
Inspecteurs
Gesproken met noot

Br. Nummer: nvt.
Sw. Nummer:

Kort verslag
Hygiëne voldoende.
Bouwkunde onvoldoende SW voor de rekken in de koelcel. Deze rekken waren gemaakt van hout
en waren op meerdere plaatsen beschadigd. Op de beschadigde plekken was donker vuil in
getrokken. 6 weken de tijd voor gegeven.
Ongediefte io
Temp io
Code io

Opmerkingen:
- voorraadbakken in een magazijn voelde plakkerig aan
- deur naar buiten (in magazijn) beter schoon maken.

Voornemen tot sluitino
Datum: O1 oktober 2O15
fnspecteurs:
Gesproken met
Kort verslag:

noot.

Tijdgns gesprg(Loelichting over de notoire overtreder gegeven en ook toelichting gegeven over debeschikking'fID gaf het aan dat hij het wei bègrepen heeft. nij zei oó[dãt riin bedrijf
niet verwaarloosd is en dat het structuur even weg was omdat de verantwoordelijke persoon ziek
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was en hij het niet goed overgenomen heeft. volgendlllzijn de tekortkomingen al
hersteld en hij gaat er voor zorgen dat het ook zo blijft:-

fnsoectie zal na l5 oktober 2O15 olaats vinden.

BAH Gesorek
Datum: 29 september'15
Deelnemers NVWA:
Korte weergave van

Tijdens gesprek is vast gesteld dat de procedure goed gevolgd is en dat de voornemen opgemaakt
en uitgereikt kan worden.

Ondernemer
2015 om 14:

, is vandaag ook gebeld en uitreiking zal op donderdag 1 oktober
00 uur plaats vinden.

3" Nazoro
Datum: 22-lJ9-2fJ15
fnspecteurs:
Gesproken met: vennoot
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

3e nazorginspectie uitgevoerd. Was tevens een klacht van ratten in de omgeving van dit
restaurant. Gesproken met vennoot;
Haccp:
Thermometer aanwezig, registratie niet aanwezig volgens vennoot lag dit thuis ( bij vorige
inspectie wel aanwezis). De kok was niet aanwezig ook niet duidelijk of deze nog in dienst was het
restaurant wordt slecht bezocht door gasten volgens vennoot. Producten afgedekt in koelingen.
Geen productie datum erop vermel d. zegt niet langer dan 2 á 3 dagen te bewaren,
Het verhaal tav het terugkoelen onvoldoende waaruit geconcludeerd kan worden dat hij het niet
gecontroleerd aan de hand van metingen. Geen feiten.

Hygiëne:
De keuken en de achtergelegen ruimten onvoldoende schoon en onderhouden zowel apparatuur als
bedrijfsruimten
RVB bedrijfsruimte
RVB apparatuur
(regel 8)

Temperatuur: in orde
Bouwkundig: keukenruímte met name tegelwanden gerepareerd en geverfd. Geringe overtreding
regel 6

Ongedierte:
Antisimex ongedierte bestrijder laatste controle volgens map 15-09-2015. Geen opmerkingen
controle uitgevoerd.
Geen keutels of sporen van ratten binnen waargenomen.

Roken : niet geconstateerd

Volgt TL/BAH gesprek
RVB wordt oopgemaakt

maandag 23 maart 2Ol5:

fnspecteur TZH 23138:
RW monster RW monster rijst: in orde. Middels mail doorgegeven aan betrokkenen
Bedriif kan naar 3e

Journaal

nazorq
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2" Nazoro
Datum
InspecteursTZH
Gesproken met:

: 17 maart 2015.

vennoot.

BR-nummer: nvt
Sw-nummer: nvt

Kort verslag:

HACCP: formulieren code horeca in gebruik. Controles op papier. Schoonmaakplan aanwezig.
Terugkoelen besproken, chef kok (vrij) doet de controle hierop. Thermometer aanwezig. Op papier
staat bij terugkoelen altijd 5 als eindmeting. In koelcel producten niet voorzien van datum
productie/tht. Eigenaar kan aangeven wanneer producten gemaakt zijn, vallen binnen termijnen
aangegeven in de code voor de horeca. N.a.v. rijst RW monster BR heeft eigenaar proces
aangepast. Men maakt een kleine hoeveelheid en verkoopt die op dag bereiden en de volgende
dag, aan het eind van de dag gaat de rijst weg. Rundvleesgerechten gemeten en temp. in orde.
Besproken dat men de prodltht datum aan moet brengen op de bereide producten.

Hygiëne: in orde, ruimtes zijn schoon, in magazijn achter magazijn met vrieskisten op schap
enkele muizenuitwerpselen. Men is bezig om die ruimte ook op te ruimen en spullen weg te gooien

Temperaturen: in orde, koelingen en bain marie.

Ongedierte: bestrijder Anticimex actief, geen sporen aangetroffen in keuken, tussen ruimte,
ma gazijn overdekte achterplaats.

Bouwkundig staat: voldoende

Bedrijf voldoende beoordeeld, code ook voldoende beoordeeld en RW monster rijst genomen

Datum: woensdag 18 februari 2O15
I
fn overleg met de kerngroep besloten om bedrijf naar 2d" nazorg gaat. Er zijn termijnen
overschreden. Dit is met de betreffende inspecteur en planner gecommuniceerd. In
journaal was het destijds door mij niet vermeld wat het besluit was.

Datum:dinsdag 1O februari 2O15
I
Nav email 6 februari 2075 va ea bekeken en navraag gedaan. Telefoongesprek!

Doordat het bedrijf te lang niet is bezocht periode 12 november 2015
tot en met 15 januari 2075 zijn de termijnen van de marsroute overschreden en kan er geen
gesprek teamleider plaatsvinden,

Bedrijf wordt daarom nu ingepland voor een 2" nazorg inspectie. I doet navraag bij
die heeft dit vorige week besproken???

11 februari 2015

( Van:
Verzonden: woensdag 11 februari 2015 9:35
Aan:
CC:

Onderwerp:

Goedemorgen-
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Nu het al bijna vier weken geleden is dat Indonesisch Restaurant Djakarta bezocht is,
kan er wegens termijnoverschrijding in ieder geval geen corrigerende maatregel meer
genomen worden in de vorm van een voornemen tot stilleggen processen.

Ik stel voor dat het RvB normaal doorgang vindt, maar dat het bedrijf naar de 2e
nazorginspectie gaat om daarbij opnieuw te worden beoordeeld.
Als er bij die inspectie weer een overtreding wordt vastgesteld, dan een BAH-gesprek
houden ter bepaling van een corrigerende maatregel.

Met vriende I ij ke g roeten,

M e d ew erke r be stu u rl ij ke m a atreg e I e n

directie Staf
afdeling Eestuurlijke & juridische zaken
tea m Bestu u rl ij ke maa tregelen
Nederlandse Voedsel- en Warenautor¡teit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG I Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA I Utrecht

T 088 223 2569

Telefonisch contact:
Datum: 28-01-2015
Inspecteur: f
Gesoroxen ,tt-" f'É vennooE
Reden: telefonisch horen voor het monster BR gekookte witte rijst
Aangegeven dat de aanzegging BR onderweg was.

le Nazorq
Datum: 15 januari 2015
Inspecteurs:
Gesproken Venn
BR-nummer: N

SW-nummer: N.V.T.
Kort verslag:
m,i,v. l januari 2015 is deze inspectielocatie een V,O.F. geworden s nu een van de
vennoten. Kop van Journaal aangepast en in de map van het bedri KvK toegevoegd,
Bedrijf zag er goed uit, het was netjes en schoon.
Opmerking gemaakt over een deurpost naar de achterste ruimte, deze was op de plek waar je je
vasthoud vuil.
Geen ongedieÉe en/of uitwerpselen van ongedierte gezien. Anticimex is de bestrljder en was 12
januari weer geweest. Geen opname en geen opmerkingen.
Monster van gekookte witte rijst genomen. Als het monster goed is kan het bedrijf naar de tweede
nazorg,

Hyg Ìë ne g e ri ng e ove rtred i ng
Bouwkunde ok
Ongedierte ok
Temperatuur ok
Code HACCP ok

26-01-O215
!: Monster gekookte witte rijst was afwijkend, bedrijf gaat naar TL gesprek (maatwerk: overleg
geweest met )
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Het aantal kweekbare m¡cro-organismen was meer dan 49.000.000 /9, terwijl dit maximaal
1,000.000 /g mocht zijn.
Het aantal kweekbare Enterobacteriaceae was meer dan 250.000 /9, terwijl dit maximaal 1000 /g
mocht zijn.

le Nazorq
Datum: 12 november
Inspecteurs:
Bedrijf gesloten aangetroffen

Datum:29 september 2O14
Openingsbeschikking is toegestuurd.

Ooeninqsinsoectie
Datum¡ 24 september 20t4
Inspecteurs:
Gesproken genaar E.Z.
Kort verslag:
Openingsinspectie Notoire overtreder volgend op een directe sluiting.

Tekortkomingen in de sluitingsbeschÍkking zijn opgelost.
- Bedrijfsruimten zijn schoon.
- Apparatuur en uitrustingstukken zijn schoon.
- Contract afgesloten met Anticimax, zijn nu een 7e keer geweest met een opstartactie van 4
bezoeken. Daarna gaat meneer naar de reguliere bestrijding.

De heer Hamid laat de doorgang zien waar links een nieuwe muLtr van kalkzandsteenblokken is
opgetrokken, verder is de vloer volgestort met beton. Het idee was dat de ratten en muizen bij de
buren vandaan kwamen.

=> Bedrijf kan weer open!

Opmerking(en):
- de deur in de doorgang gaat naar een magazijn met oude apparatuur, achterin is nog een deur
waar onder ander nog treeën met eieren stonden. A/refs mee gedaan omdat deze ruimten niet in de
beschikki ng zijn benoemd.
- vriezer met ingevroren levensmiddelen(gedoogd? Staat niet in de beschikking!)
- verder is in het magazijn met de vriezer nog een deur naar een buitenruimte waar de emballage
en de tonnen met vet staan opgeslagen. (aangevuld in de vraag over de ruimten)

Controle oo beschikkinq
Datum 22-9-20l4t 14.55 uur
Inspecteur:
Kort verslag van de totale sluitingsperiode:

Bedrijf was gesloten. Hing een papier op de deur met de tekst, Gesloten wegens keuken
reParat¡es.

Controle oo beschikkino
Datum L9-9-2O14, 14.14 uur
fnspecteur: )
Kort verslag van de totale sluitingsperiode:

Bedrijf was gesloten.

Sluitinosbeschikkinq
Datum: donderdag 18 september 2Ol4 om 17,15 uur
Inspecteurs: BO
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Gesproken met (eigenaar)
Kort verslag:

Bedrijf was gesloten. Stond ook aangegeven op het pand. Men was de zaak aan het reinigen en de
levensmiddelen waren niet meer in de keuken en in koelingen aanwezig.

Ondernemer heeft een contract afgesloten met de plaagdíerbestrijder Anticimex. Zij zijn al langs
geweest. Ik heb het contract gezien.

Sluitinqsbeschikkinq
Datum:17 september 2O14 om 17.3O uur

Gesproken met:
Kort verslag:

eigenaar)

's Morgens telefonisch contact gehad met |!Çen aangegeven dat we 's middags
zouden langskomen voor het uitreiken van de besthikking. Uitleg gegeven over de sluiting, de
wijze van het aanvragen van een openingsinspectie. Tevens bedrijf doorgelopen en ruimten met
elkaar doorgenomen. Vanuit de bar kom je in de eerste ruimte genaamd bereidingskeuken
(hoogste keuken) hier mogen geen levensmiddelen meer in bewaard blijven.. Hierna kom je in de
ruimte lage keuken met fornuis die tevens toegang geeft tot de koelcel (in zowel de lage keuken
als de koelcel mogen geen levensmiddelen meer in bewaard blijven). In de lage keuken met fornuis
staat 1 vriezer (deze vriezer mag met levensmiddelen gevuld blijven). Als je vanuit de lage keuken
doorloopt naar achteren kom je in het magazijn met twee vrieskisten en de aangrenzende
doorgang. (in beiden mogen geen levensmiddelen bewaard blijven). In de 2 vrieskisten mogen wel
levensmiddelen bewaard blijven. Afgesproken dat de controle op de beschikking vanaf donderdag
10.00 uur gaat plaatsvinden op de levensmiddelen.

Bedrijf is na de directe sluiting gesloten en er hangt een briefje op de deur dat het bedrijf gesloten
ts.

Als je aan de voorkant van het pand staat met je neus richting het pand zit er rechts nog een
bedrijf die een grote bedrijfskantine schijnt te hebben. Hiervoor wordt ivm het
muizen/rattenprobleem ook een controle ingeregeld.

Insoectie directe sluitino
Datum: 16-09-2014 om ca. 21.OO uur
Inspecteurs:
Gesproken aar
BR-nummer:
SW-nummer¿ 283280182
Kort verslag:
Inspectiehistorie :

Herinspectie op 30 mei 2013; bevindingen opgeheven; voldoende bevonden.
Inspectie 8 februari 2013 nav klacht:
- BR 281810289 voor bedrijfsruimten niet goed schoon en BR 28181029 voor apparatuur en
uitrust¡ngstukken niet goed schoon.

Tevens SW (281810290) voor onvoldoende toepassen hygiënecode voor de horeca, geen adequate
wering en bestrijding van ongedierte, constructie (gat in plafond en kier onder deur naar overdekte
buitenplaats).

Inspectie verslao 16-9-2014
Inspectie n.a.v. klacht 34972O; vuil bedrijf en slechte bouwkundige staat. bedrijf per direct
gesloten om ca. 22.15 uur. We hebben n.a.v. onderstaande gezegd dat er geen eten meer
verkocht mag worden. Er zaten nog 4 mensen te eten. Zij konden hun bord leeg eten, maar er
mogen geen klanten meer bij en de aanwezigen geen nieuwe gerechten laten bestellen alleen een
drankje.

Hygiënecode
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Ze passen de hygiënecode voor de horeca toe. Ze hebben een thermometer. De controle van en de
beheersing van het afkoelen gaat niet goed. Geen feiten, maar de chefkok vertelde dat ze de
producten, die moeten worden afgekoeld, na verhitting 5 uur buiten de koeling blijven staan.
Daarna worden ze in de koelcel geplaatst en de volgende dag worden ze gemeten. En dan meten
ze steevast 5 graden Celsius. Dit gaat dus niet goed, nogmaals uitgelegd aan met name de kok dat
product binnen 5 uur al 7 graden moet zijn en dus eerder de koeling in moet. = SW

Hygiëne
Zeer vuil bedrijf. Er zijn muizen- en rattenkeutels in het magazijn en in de voorbereidingskeuken.
In een, in open verbinding staande nis met het magazijn liggen heel veel rattenkeutels en is de
grond verzakt. Hierdoor kunnen ratten het bedrijf binnen komen. Tijdens de inspectie liep hier een
rat door naar binnen, staarde mij even aan en verdween weer door het gat naar buiten.
In de lager gelegen keuken kwam een muis/ rat uit het fornuis, die schrok door de gil van mijn
collega (ze schrok) en weer in het fornuis verdween. De keuken is ernstig vervuild met
zwaftkleurige schimmel op de wanden en bruinkleurig plakkerig vuile n buiksmeersporen en
muizenuitwerpselen. Ook de uitrustingstukken en apparatuur is heel vuil. Het bedrijf meteen
gesloten hierom. = BR (artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1) en ((artikel 4,
tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk V, punt 1 onder a).

Geen handenzeep en handdoeken bij de wasbakken = SW

Temperaturen
Presentatie en opslag in orde

Bouwkundig
Het gebouw is aan het verzakken, Hierdoor waarschijnlijk het rattenprobleem. gaan dit ook bij de
gemeente melden. Lv.m. mogelijk rioleringsprobleem.

Ongediettebestrijder
naar aanleiding van het BR vorig jaar heeft híj eenmalig Anticimex laten komen, Nu geen
bestrijder, maar heeft nog wel de doosjes staan. Als hij overlast zou constateren zou hij ze weer
bellen. Zo beperkte hij de kosten. Na de cautie verklaarde hij dat hij nu geen probleem
signaleerde, Hij heeft niet gezien dat hij zo'n ernstig probleem heeft = BR (artikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk IX, punt 4)

Tijdens de inspectie stond een raam in de keuken naar buiten open en er waren veel vliegen in het
magazijn = SW hor.

roken
geen overtredingen aangetrofl'en

5e Insoectie
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

Monitoring toelichtingsvragen van de 4e inspectie:
- Met welke hygiënecode wordt er gewerkt en is deze aanwezig in het bedrijf?
- Op welke wijze brengt u uw medewerkers op de hoogte van geldende werkinstructies?
- ïoetst u de kennis van uw medewerkers en op welke wijze toetst u die kennis?
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- Op welke wijze houdt u de kennis van uw personeel op peil?
- Door wie worden de benodigde controles uitgevoerd en geregistreerd?

Gesorek teamleider
Datum:
Deelnemers NVWA:
Gesproken met:
Korte weergave van het gesprek:

4e Insoectie - A-insoectie
Datum:
fnspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

Antwoorden op toelichtingsvra gen:
- Met welke hygiënecode wordt er gewerkt en is deze aanwezig in het bedrijf?
- Op welke wijze brengt u uw medewerkers op de hoogte van geldende werkinstructies?
- Toetst u de kennis van uw medewerkers en op welke wijze toetst u die kennis?
- Op welke wijze houdt u de kennis van uw personeel op peil?
- Door wie worden de benodigde controles uitgevoerd en geregistreerd?
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2e BR (SPOEDSLUTTTNc)
Datum: 16 september 2014
fnspecteurs: (60,4l-529)
Gesproken met: S. HAMID, eigenaar

BR-nummer: 283280181
- de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon en/of niet goed onderhouden
- artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in aanraking kwamen, waren niet
afdoende schoongemaakt en/of zo nodig ontsmet
- er waren geen adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen te bestrijden en/of te
voorkomen dat huisdieren op plaatsen kunnen komen waar levensmiddelen worden bewerkt,
gehanteerd of opgeslagen.

SW-nummer:
- de exploitant van een levensmiddelenbedrijf droeg geen zorg voorde invoering, de uitvoering en de

handhaving van één of meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen
- in de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren de wasbakken voor het reinigen van

handen niet voozien van warm en koud water en/of van middelen voor het reinigen en
hygienisch drogen van de handen

Kort verslag:
Bedrijf vervuild met ratten- en muizenuitwerpselen. Ook een levende rat in het bedrijf
aangetroffen. Enkel gaten waardoor de rat naar binnen kwam.
Geen bestrijder. In het verleden is er een bestrijder geweest. Meneer neemt contact op met
bestrijder als het nodig is. Dit heeft hij nog niet gedaan.

Na overleg melf teamleider is besloten het bedrijf te sluiten. De sluiting omstreeks
22:15 mondeling medegedeeld. Tevens aangegeven dat er op 17 september 2OL4 contact
opgenomen gaat worden met betrekking tot de sluitingsbeschikking.

lE BR
Datum: 08-feb-2013

BR-nummer= 281810289
- de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon en/of niet goed onderhouden
-adikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in aanraking kwamen, waren niet afdoende
schoongemaakt en/of zo nodig ontsmet

SW-nummer:281810290
- de exploitant van een levensmiddelenbedrijf droeg geen zorg voorde invoering, de uitvoering en de

handhaving van één of meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen
- de indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmeting van de ruimtes voor levensmiddelen

was niet zodanig dat goede hygienische praktijken mogelijk waren, o,a. door bescherming tegen
verontreiniging en bestrijd¡ng van schadelijke organismen

- er waren geen adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen te bestrijden en/of te
voorkomen dat huisdieren op plaatsen kunnen komen waar levensmiddelen worden bewerkt,
gehanteerd of opgeslagen
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