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Nederl¿ndse Voedsel- en
Waren¿utoritelt
il ¡nrsrrls uqn EronomdsÉftg ft &sn,

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 he[ geïnspecteerde onderneming (rechtspersoon).

Dossier van bedrijf (handelsnaam)
Inschrijfnummer Kvk en naam;
Rechtsvorm:
Naam ondernemer:
Adres;
Inspectielocatie
Telefoonnummer:
Openingstijd:
Tijdvak:
Bedrijf beschikt over de ruimten:

Veíliqheid;

restaurant Alhambra
L6052970
Zvi B.V.

6tlm8
1381AV

1 uur

Keuken, spoelkeuken/ magazijn, bargedeelte en nog een
bargedeelte wat er pas is bij getrokken ( buurpand )
nvt

3t Nazorq
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

2e Nazorq info/horen
Datum: f8-O2-2O15 18:OO uur
Inspecteurs:
Gesproken
Geboekt in ISI horen !!

Bedrijf was dicht was voor gasten
Hijwas welaanwezig en hijverklaarde dat hijfaillíet was en gestopt was. Het pand was aan de
binnenzijde deels opengebroken en het was aannemelijk dat hier voorlopig geen gasten meer werden
ontvangen.
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Omdat je het bij hem nooit weet toch is het aan te bevelen om deze nog een keer te bezoeken van de
zomer

1" Nazoro
Datum: 17 december 2Of4
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer: nvt
SW-nummer:nvt
Kort verslag:

We waren in de veronderstelling dat er nu een café met pool gelegenheid zou zijn. Echter de keuken
was weer deels in gebruik.
Er was een eindejaarsborrel en er werden wat snacks afgebakken voor de gasten.

had weer alleriei verhalen over zijn plannen waar nooit iets van terecht komt. Hij zit in
financiele problemen en van de verhuurder mag hij er geen poole gelegenheid van maken.
De keuken is voldoende schoon en hij heeft een wandje geplaatst zodat de keuken nu gescheiden is
van oude afwaskeuken en magazijn.
Ik zie wel dat bij enige drukte hij weer volledig in de problemen komt omdat hij alles alléén moet doen
en er al weer enkele bakken met afwas bij spoelbak en in de spoelbak staan.
Volgens verklaring wordt het bargedeelte aan de voorkant van het pand nu aan een ander verhuurd.
temperaturen zijn goed
Geen ongediefte
bouwkundig voldoende
HACCP (beperkte bereiding) voldoende

Op dit moment weinig activiteiten maar dat kan over twee maanden weer geheel anders zijn
Geen RW voorhanden.

Openingsbeschikking:
Datum 18 november 2O14-ll-19 fnspecteurs
Bedrijf voldeed aan de beschikking
Bedrijf was leeg in de keuken en in de koelcel, geen koelingen in gebruik.
Het gaat zaterdag open en dan worden er pooltafels geplaatst.
Hij wil dan alleen een bitterballetje en een tosti verstrekken.
In het voorjaar wordt de hele keuken weer in gebruik genomen.
Het gedeelte met tafels en stoelen was nog erg rommelig met allerlei opslag van materialen
Nogmaals besproken om het overzichtelijk te houden en dat we terug komen

Haccp:niet beoordeeld, geen voedsel in het bedrijf aanwezig,
Hygiëne:voldoende;
TemperatuurNVT, geen koeling in gebruik;
Bouwkundig : voldoende;
Ongedierte: enkele sporen van muizen uitwerpselen waargenomen
Richtwaarde monster: NVT, geen bereide gerechten in voorraad, keuken buiten gebruik

Controle beschikkinq
Datum 14 november 2O14.
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Er is ergens miscommunicatie geweest, want wij kregen te horen dat we een
openingsinspectie moesten uitvoeren.Jwas verbaasd dat wij binnenkwamen, want
hij vertelde dat hij alleen teruggebeld wilde worden voor het makeñ van een
openingsinspectie. Verteld dat hij alleen kan bellen ats hij klaar is. Gaf aan dat hij nog bezig
was met verbouwen.

Controle sluitinosbeschikkinq
Datum 1O november 2Ol4
fnspecteur
Kort verslag
Bedrijf gesloten aangetroffen, eigenaar deed open.
Gesproken met eigenaar.
Is de keuken aan het schoonmaken en apparatuur aan het verwijderen.
Denk erover na om aan het eind van de week een openingsinspectie aan te vragen.
Wil daarna het concept veranderen in een poolcafé en denkt dan in januari hiermee te kunnen starten

Controle sluitinqsbeschikkinq
Datum 8 november 2O14-11-O8
Inspecteur
Kort verslag
Bedrijf gesloten aangetroffen. Deur was dicht en het licht was uit.

Controle sluitinqsbeschikkino
Datum 7 november 2O14-11-O8
fnspecteur
Kort verslag
Bedrijf gesloten aangetroffen. Deur was dicht en het licht was uit

Sluitinqsbeschikkinq
Datum: 6 november 2O14
fnspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:
Ondernemer was op de hoogte van onze komst en was al aan het schoonmaken. Bedrijf was niet open
voor klanten. Beschikking uitgelegd. Eigenaar blijft herhalen dat hij stopt met de keukãn en een
poolcafé wil beginnen. Daarvoor gaat hij alleen de bar openen. Aangegeven dat wanneer hij belt voor
een openingsinspectie de hele beschikking wordt gecontroleerd en niet alleen of de bar schoon is.

lDrt¡uld namelijk een heel verhaal ¿ãt n¡j de-keuken dicht gaat timmeren. Later gaf hij weer aan
dat hij in de zomer wel weer eten gaat verkopen omdat zijn gasten op het terras daaróm vragen,
Blijft onduidelijk wat hij precies gaat doen.

6e insoectie Evaluatie-insoectie

Datum:05-ll-2lJ14
fnspecteurs:
Gesproken
BR-nummer= 281540482
SW-nummer: nvt

Kort verslag:

Bedrijf voldeed niet aan de in de beschikking gestelde voorwaarden. Bedrijf wordt
voorgedra!en voor sluiting.

BR opgemaakt voor;

-Vuile bedrijfsruimte
-vuile apparatuuÌ

r
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-Kruisbesmetting

Gesproken me eigenaar.

had weer allerlei excuses en verklaarde dat hij over twee dagen daadwerkelijk
gaat stoppen om de gehele zaak te veranderen in een biljart/poule bedrijf.
Aangegeven dat het bedrijf door ons ook voorgedragen wordt voor sluiting.
Hij wist dat we na 3o oktober zouden komen maar hij had nog reserveringén.
Hij heeft duidelijk andere criteria voor hygiene en werkwijze omgaan met levensmiddelen.

In de keuken is het een grote chaos. Alles staat vot met afwas omdat ook de afwasmachine
niet werkt. Tijdens het bereiden van rauwe kip veel spetters die overal naar versleept
worden.
Ondettussen was nog wel eten aan het bereiden voor toekomstig gebruik in de
zaak. Hij gaat het invriezen.

Uireikinq voornemensbeschikkino ¡

l6-to-2l¡L4
Oo locatie in Weeso, ondernemerllDkon niet naar Utrecht komen

Beschikking uitgelegd en laten tekenen, Ondernemer is van plan om iets anders met zijn
zaak te doen. Biljard of een Bar. Uitgelegd dat wij naar 3O oktober weer terug zullen kómen.

BAH gesprek Woensdag 8-oktober

Geen opmerkingen verder. Alle procedures opgevolgd bedrijf krijgt voornemens beschikking uitgereikt.
Wat wel opvalt is dat door tijdsgebrek en drukte vaak artikel 5 niet volledig word meegenomen.
D¡t bij de volgende inspecties alsnog doen!

Ondernemer meerdere malen geprobeerd te bellen. Geen gehoor. Ondernemer per brief voor
donderdag 16 oktober 2014 in Utrecht uitgenodigd.

3t Nazorq
Datum: zaterdag 4 oktober 2O14
Inspecteurs:
Gesproken
BR-nummer: 28154O466
SW-nummer:

Kort verslag:
Gesproken met eigenaaal-¡
3e nazorg uitgevoerdfEstond alléén in de keuken en had behoorlijk wat gasten.
De hele keuken en werkbanken stonden vol met vuile vaat. Ook veel zeÉvuiien etensresten
op vloer.
Het was een grote ongestructureerde bende.

-heeft 

natuurlijk allerlei ecxcuses omdat hij niet kan inschatten hoeveel gasten
hij krijst.
ook loopt hij rond met een vuile koksdoek over zijn schouder waãrmee hij alles
schoonmaakt. Zowel handen en materialen, en vervolgens met handen alle bereide en
rauwe levensmiddelen aanraakt. Ook viel koksdoek op vuile vloer en vervolgens wordt deze
weer gebruikt.
onder kruisbesmetting in code staat dat alléén gewerkt kan worden in een schone
opgeruim de bedrijfsruimte. Slechter als hier kan het niet.
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Volgens verklaring meet hij wel temperaturen maar kon door de bende de thermometer niet
vinden. Hier verder niet op ingezoomd omdat ondernemer ook onvoldoende tijd had door
drukte.
fn een aangrenzend bargedeelte is het ook een puinhoop maar volgens verktaring is dat van
een andere exploitant. Het staat wel in verbinding met elkaar en er wordt hier wel i¡s
gehaald.
Er zit nog geen deur tussen de keuken en het magazijn en staat nog in open verbinding met
keuken. Hier en daar snel wat ruw hout geschilderd

BR opgemaakt voor vuile bedrijfsruimte
BR voor onhygienisch werken.

Datum: I oktober 2O14
Inspecteurs
Bedrijf gesloten met: Ei was nog aan het schoonmaken en
gaat as weekend open.
3" nazorg willen uitvoeren maar ingeboekt als info/horen.
I

Datum: 24 septembe¡ 2O14
Inspecteurs:
Gesproken met: na
3' nazorg willen uitvoeren maar ingeboekt als info/horen.

Bovenstaand bedrijf was wel geopend maar de eigenaar was bezig met het verplaatsten van apparatuur
en ging schoonmaken.
Er werden op moment van inspectie geen bereidende handelingen uitgevoerd en ook waren er geen
klanten.
Het was echter wel een puinhoop.
ln overleg met eigenaar aangegeven dat het schoonmaken grondig moet plaats vinden en dat hij het
restaurant moet sluiten.
Hij gaf zelf aan dit voor twee dagen te doen en alles ging omzetten en schoonmaken.
Aangegeven dat dit de laatste kans was en anders was terug gevallen in Notoire traject met alle
consequenties. Tevens aangegeven dat we spoedig terug komen.

2" Nazoro
Datum: 19 maart
Inspecteurs:
Gesproken met: eigenaa
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:
In bedrijf weinig aktiviteiten en hij verklaard vrijwel aléén met produlcen uit de vriezer te
werken of bij reserveringen vers bereiden.
Bedrijf is voldoende schoon.
HACCP goed.
Geen ongedieÉe
Temperaturen zijn goed
Bouwkundig nog wel kleine tekortkomingen.
Er is een begin gemaakt met verbouwingen maar de afwerking is nog niet volledig.
2ozit er nog geen deur naar het magazijn en hier en daar nog ruw hout.
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1" Nazoro
Datum: 15 januari 2O14
fnspecteurs:
Gesproken
BR-nummer: nvt
SW-nummer: nvt
Kort verslag:

Hygiëne acceptabel. Wat kattedrollen in non food magazijn
Bouwkunde vrijwel in orde. Verbouwing bijna af
O nged i erte n i et waa rg enom e n
Temperatuur in orde
Code HACCPaIs voldoende beoordeeld. Proces-monster genomen dat in orde bleek te zijn

OoeninqsinsDect¡e
Datum:
fnspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongediefte
Temperatuur
Code HACCP

Controle oo beschikkinq
Periode:
Kort verslag van de totale sluitingsperiode:

Sluitinqsbeschikkino
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:

6e insoectie
Datum:
fnspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Insoectie na uitreiken 'Voornemen tot sluitino' oooino 2
Datum: 21 november 2O13 om t7:45 uur.
Inspecteurs

Journaal

n met: recteur.
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Kort verslag:

Punten in de beschikking waren Bedrijfsruimte & Apparatuur
Bedrijfsruimten waren voldoende schoon.
Apparatuur waren voldoende schoon.

Wij waren al begonnen met het beoordelen van de code en kwamen erachter dat dit onvoldoende
beheerst werd. Telefonisch contact gehad metf . Besloten om alleen de punten uit de
beschikking te beoordelen. Verteld tegen de directeur dat de punten uit de beschikking voldoende
waren, maar dat de code onvoldoende zou zijn als deze beoordeeld zou worden. Verteld dat de kennis
van de code beter moet zijn en dat hij een kernthermometer moet aanschaffen. Volgens betrokkene
had hij alleen een infraroodthermometer, maar kon deze niet tonen.
Kennis onvoldoende mbt terugkoelen en bewaren. Er werden geen metingen verricht of genoteerd.
Terugkoelen: 3 uur buiten de koeling en dan in de koeling, volgende dag werd het geportioneerd en
eventueel in de vriezer gestopt. Bewaren: Zelfbereide gerechten werden 4 dagen bewaard en een pak
met witte wijnsaus was geopend op 11-11-13, zelfde voor een pak demi glacé. Bij pak demi glacé
begon uiteinde van het pak vies te worden.

Datum 13 november 2O13.
Inspectie na uitreiken voornemen tot sluiten.
Inspecteurs:
Kort verslag:

Bij aankomst om 16:30 de deuren aan beide zijde gesloten, bord buiten.
Door het raam de eigenaar gezien die nadat hij mij zag wegdook en zich niet meer liet zien.
Op een later tijdstip was het restaurant donker en ook na herhaaldelijk bellen werd geen gehoor
9egeven.
Aangezien de eigenaar had aangegeven niet tussen 18;00 en 20:00 te komen nu eerder ingepland.
Kennelijk wil de eigenaar hier niets van weten.
Nu opnieuw inplannen voor inspectie.

Datum: Dinsdag 29 oktober 2O13
Uitreiken beschikking voornemen te Amsterdam
Namens bedrijf eigenaar
Namens NVWA: )

lJgaf aan dat het moeilijk gaat in het bedrijf. Hij werkt alleen in de keuken, heeft heel veel al
schoon gemaakt. Zegt dat hij afspraken heeft met inspecteur , en dat er door de laatste
inspecteurs niet naar keken is. Hij geeft aan bezwaar te gaan maken tegen de laatste inspectie. Wij
hebben aangegeven dat we het jammer vinden dat zijn beeld van hygiëne niet overeenkomt met ons
beeld en de foto's die gemaakt zijn. We hebben geprobeerd duidelijk te maken dat de eis voor schone
bedrijfsruimte geldt voor de gehele ruimte en voor alle ruimtes in het bedrijf. Hij moet dus niet met
het concept BR door het bedrijf lopen, afvinken en dan denken klaar te zijn. Vast niet alles is
opgeschreven door de inspecteurs. Dhr nam ons advies om iemand hem te laten helpen, om mee te
kijken, op.
Dhr gaf aan liever geen controle te krijgen tussen 18 en 20 uur, omdat hij alleen staat heeft hij geen
tijd voor de inspecteurs en geeft hij door de spanning de verkeerde antwoorden. We hebben
aangegeven niets te kunnen beloven, maar het wel door te geven.

Vrijdag 25 oktober 2O13
Telefonisch: .

Ondernemer uitgenodigd voor in ontvangst nemen beschikking op dinsdag 29-10 om 11 uur. Dhr gaf
aan te komen. Bevestiging is maandag 28-10 via email verstuurt.

BAH 23 oktober 2O13
Telefonisch:

Laatste inspectie was niet volledig, Omdat artikel 5 ontbreekt, maar in verleden niet tot een BR heeft
geleidt (3x SW), en er is voor de maatregelen van 18-10 vaker beboet, besloten om marsroute te
volgen met dit BR en een beschikking voornemen op te maken. Omdat 3e BR bij TA is blijven liggen

)
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even een slag om de arm mbt uitreiken op 29-10. 3e B wordt vandaag, 23-t0, behandeld en
verstuurd.

5" Insoectie
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

vrijdag 18 oktober 2013 - 18.4O uur

Doc 50

2829OOO87: betreft bedrijfsruimten en artikelen, apparatuur.
zie openstaande maatregel 28321O293 van 4-9-2013.
Termijn: tlm 4-12-2Ot3

Bedrijfsruimten (keuken, bar) (H I) en apparatuur, uitrustingsstukken (H V)
SW zie 4 sept. 2013, gelegenheid om voor 4 december 2013 aan te passen.
Is bezig om keuken te verkleinen; is aan het verbouwen. Hierdoor keuken
kleiner. Ruwe (gas)betonnen muur achter dubbele wasbak.

een rvs-plaat achter bakwand plaatsen
enkele m.k. naast koffiemachine & fruitvliegjes bij lege frisdrankflesjes.

koelcel oké, overige niet beoordeeld.
gezien drukte en ondernemer stond er alleen voor: bepaalde onderdelen niet
beoordeeld.
Coderen van producten; deels wel, deels niet.
Producten in koelcel en op werkbanken: geen structuur, overzicht / fifo.

Enkele producten zoals paprika's, pepers, kruiden: verschrompeld, oud.
Stuk geitenkaas pl. schimmelplek = weggegooid

BR-nummer:
SW-nummer:

Kort verslag:
Hygiëne onvoldoende:
Bouwkunde:

Ongedierte:

Temperatuur
Code HACCP:

Bedrijf gaat naar BAH

Kernthermometer en 5-12-2O13 bouwkundig

Monitoring toelichtingsvragen van de 4" 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?
- 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?

Dinsdag 24 september
heeft weer aan de telefoon gehad. Meneer heeft moeite om het op papier

te krijgen en heeft toch al enige keren uitgebreide info gehad.
Ook vroeg hij of we wat later konden komen omdat hij hard aan het werk was.
Verteld dat van uitstel geen sprake kan zijn en dat het schoonmaakplan moet komen.
Ik heb de indruk dat meneer wel wil, maar dat hij het niet kan overzien en plannen.

Zie PDF van 20 september, betreft tel gesprek en Email over plan van aanpak.

Gesorek teamleider
Datum: 11 september 2O13
Deelnemers NVWA
Gesproken met: recteur
Korte weergeve van het gesprek: Duidelijk alle punten besproken en de marsroute besproken
Meneer had een summier plan van aanpak bij zich omdat hij het gesprek eerst wilde afwachten.
Meneer stuurt het uitgebreide plan van aanpak per Email naar

Donderdag 5 september 2O13
De ondernemer per tel en SMS uitgenodigd voor gesprek op 11 september 10.45 uur

4" fnsoectie - A-insoectie
Datum: 4 september 2O13
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fnspecteurs
Gesproken met: recteur
BR-nummer: 28321lÐ292
SW-nummert 28321O293

Kort verslag:
Hygiëne:
Bedrijfsruimte: BR
- keuken en hetin open verbinding staand magazijn waren op de wanden, schapplanken,alzuigkap,
spoelbakken, kozijnen en koelcel deels bezet met zwartkleurig vuil, oude productresten en vetaãnslag.

Apparatuur: BR
- de aanwezige koelkasten, vriezers werkbanken, snijplanken, kruidenemmers, magnetrons,
deurrubbers van diverse koelingen waren deels bezet met zwartkleurig vuil, oude productresten en
vetaanslag.
Temperaturen: in orde;

Bouwkundig: SW
- de overgang naar de spoelkeuken was niet afgewerK, tegels ontbraken, nu ruw steen;
- boven de saladiëre was de muur niet afgewerkt, ruw steen;
- in het spoelgedeelte van de keuken los isolatie materiaal aan bovenzijde.
- diverse vloertegels waren kapot of ontbraken.

Voor de SW is een termiin van 3 maanden afqesoroken,

Ongedierte: in orde
Haccp: als voldoende beoordeeld. Opm: men had geen digitale steekthermometer, alleen infrarood;
registratie niet toonbaar; let op datering, een pan met ballen gehakt in tomatensaus was niet van een
productiedatum voorzien.

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 uitqevoerd en geregistreerd?

Historie
3'BR:9april 2013.
BR 28L7 20487 : bedrijfsruimte en uitrustingsstukken
SW 28L720488: codering van een product verstreken

2" BR:31 januari 2O13:
BR 280171100: bedrijfsruimte en uitrustingsstukken
Code in orde: dateren en terugkoelen wordt gemeten en geregistreerd

le BR : 1 november 2Ol.2¿
BR 280171095: bedrijfsruimte en uitrustingsstukken
SW 280171094: art. 5 code terugkoelen
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