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

\iil\Ê r¡a ilr .conoilil\¿t ! /ai Í,

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 geTnspecteerde bedrijf

Per L oktober 2015 heeft er een beleidsmatige aanpassing plaatsgevonden voor de procedure

Verscherpt toezicht Notoire overtreder i.v,m. deze aanpassing hebben de vervolgstappen andere

benamingen en zijn er termijnen aangepast. Vanaf heden wordt gewerkt met de vernieuwde
procedure BU 101-WV257.

Platteorond van het bedriif

29-7O-2OL-: gelet op diverse malen gesloten en opgeheven volgens KvK. Bedrijf naar

arch ief Notoire overtreders

3e Nazorq
Datum:
fnspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

Rijweg 13 A, 3061DA Rotterdam

7-4-2015 tot heden

E

Verkoopruimte en keukentje
Nvt

Toko Akash
61 1 18575 Toko Akash

Dossier van bedrijf (handelsnaam):
Inschrijfnummer Kvk en naam:
Rechtsvorm:
Naam ondernemer:
Adres:
Inspectielocatie
@-mail
Telefoonnummer:
Tijdvak:
Bedrijvenbeheerder
Bedrijf beschikt over de ruimten;
Vei
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2" Nazoro
Datum:
fnspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

1'Nazoro
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer: nvt
SW-nummer: nvt
Kort verslag:

Ooeninqsinspectie
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

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

Sluitinosbeschikkino
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:

BaH qesorek
Datum
Inspecteurs/ TBM:
Kort verslag:

Evaluatie-insoectie l6e insoectie, Module Eì
Datumr
Inspecteurs:
Gesproken met:
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BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Voornemen tot sluitinq
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:

BAH qesorek
Datum:
Inspecteurs/ TBM:
Kort verslag:

Validatie-insoectie l5e Insoectie, Module Cì
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

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?

14 oktober 2O15:
Bedrijf gesloten om 1O:40 uur en om 14:O0 uur. Voor

een geman vertelde dat de zaak 3 dagen ervoor verkocht was.

13 oktober 2015:

Bedrijf bezocht voor inspectie 1" Marsroute, Bedrijf gesloten om 10:45 en 13:50

6 oktober 2Ol5

Bedrijf bezocht voor een inspectie, maar deze was gesloten. Volgens de buurman beter op
woensdag, donderdag en vrijdag bezoeken. Er stonden veel verhuisdozen binnen in de zaak.
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Gesorek ondernemer
Datum: 15-9-2015
Deelnemers NVWA:
Gesproken met:
Korte weergave van het gesprek:

Er is uitleg gegeven door over de onderstaande punten:

1. Over de NVWA en het project Notoire Overtreders (HWHM) en de daarbij horende maatregelen.

2. Uitleg over de juridische middelen. Het opmaken van Rapporten van Bevindingen en de mogelijkheid

tot sluiting van uw bedrijf of het stilleggen van processen via bestuursdwang.

3. De inspecties zijn toegelicht met de daarbij horende maatregelen.

4. De afspraken die u met ons gemaakt heefi zijn:

U het bedrijf, wat met u de ongediefte gaat bestrijden, gaat bellen en eruoor gaat zorgen dat ze hun

taak goed gaan uitvoeren.

U het plan van aanpak gaat invullen en uitvoeren.

Tot die tijd is afgesproken dat in ieder geval het gehele bedrijf grondig schoongehouden zal worden.

Met betrekkingtot het procesmatig werken (middels Hygiënecode voor de CBL) worden de

temperaturen gemeten en geborgd (voedselveiligheidsplan) en wordt het bedrijf schoongehouden
(bedrijfsruimte).

Na 26-9-2015 komen inspecteurs een inspectíe uitvoeren in uw bedrijf om te

beoordelen of uw bedrijf voldoet aan de wettelijke voorschriften.

op. 10-9-2015 telefonisch op de hoogte gebracht dat híj dinsdag 15
september om 11.00 uur op de dienst in Zwijndrecht wordt ven¡¡acht. Telefonisch contact gehad
met KVK aangezien meneer niet ingeschreven stond, maar wel een kvk uitdraai laat zien. Bij de
kvk gaan ze meneer weer inschrijven.

Verificatie-insoectie l4e Insoectie, Module Al
Datum:9-9-2015
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer: 280841999
SW-nummer: nvt
Kort verslag:

Bedrijf is nog vergeven van de kakkerlakken. Op 22-8 is er door DAS gespoten, maar die
kakkerlakken die daarna flood neergavallen zijn liggen er nog. meneer Kalicharan zegt dat hij nog
schoon moest gaan maken. Lijkt of hij de ernst van de zaak niet zo goed kan overzien en of het
hem allemaal niet veel doet. In de gang achter ligt een plank op de kruipruimte, maar in deze
plank zit weer een gat, mogelijk dat de kakkerlakken hierdoor naar binnen komen. In de meterkast
is het nog een grote rommel, is onduidelijk of de kakkerlakker hier zitten of niet. Er wordt verder
niets aan bereiding gedaan.

Hygiëne onvoldoende
Bouwkunde: voldoende
Ongedierte: ongediertebestrijder komt, maar men heeft nog steeds last van kakkerlakken.
Temperatuur in orde
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Code HACCP. Wordt weinig bereid of opgeslagen wat bederfelijke is. Dus alleen
temperatuur controleren van de opslag en eventueel ontvangst.

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? Werkt
alleen.
- Toetst u de kennis van rIW 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?

Historie
3" BR, maatregelnummer: 30-jul-2015 283191109

Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc)
Ik, toezichthouder, zag dat de apparatuur ernstig vervuild was.
Ikzag dat het hakblok diepe groeven en kuilen vertoonde waardoor deze niet meer schoongemaakt
kon worden.
Ikzag dat de rubbers van de koelkast verontreinigd waren met uitwerpselen van kakkerlakken. Ik
zag op een zak met rijst een levende kakkerlak.
Ik zag'dat de bodem van de vrieskist, waarin naakte gedroogde vis bewaard werd, verontreinigd
was met oude productresten.
Ikzag en voelde dat de rand van de vrieskist verontreinigd was met oude productresten en vuil.

Hieruit bleek mij dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel
in aanraking kwamen, niet afdoende waren schoongemaakt, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II,
hoofdstuk V, punt 1 onder a, van de Verordening (EG) 852/2OO4, hetgeen een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.

Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Ik, toezichthouder, zag dat de bedrijfsruimte ernstig vervuild was.
Ikzag dat onder de koelvitrine, bij de koelmotor, levende kakkerlakken kropen in diverse stadia
van hun ontwikkeling.Ikzag dat de vloer naast de koelmotor van de koelvitrine verontreinigd was
met dode kakkerlakken, uitwerpselen van kakkerlakken en bruin vuil.
Ikzag dat de schapplanken, waarop diverse levensmiddelen gepresenteerd werden, verontreinigd
waren met levende kakkerlakken en uitwerpselen van kakkerlakken.
Ikzag los, rozegekleurd, gif liggen op de vloer achter de toonbank.
Ik zag een gat in het vloerluik achter de toonbank.
lkzag in de laden bij de toonbank, waarin gebruiksvoorwerpen bewaard werden, levende
kakkerlakken.
Ikzag op de plank onder de magnetron enkele levende kakkerlakken kruipen.

Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon waren,
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in aftikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1, van de Verordening (EG) 852/2004, hetgeen
een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Plaagdierbestrijding
Ik, toezichthouder, zag,zoals uit bovenstaande bevindingen blijkt, dat op meerdere plaatsen in het
bedrijf dode kakkerlakken, levende kakkerlakken in diverse stadia van hun ontwikkeling kropen en
ik zag dat in het bedrijf uitwerpselen van kakkerlakken lagen. Hierop heb i

gevraagdopwelkemanierhijditongediertebestreed.Itsverklaardemijdathijer
ñog geèn professionele ongediertebestrijder geweest was. Ik hoorde Ü|IIIzeggen dat
hij zo snel mogelijk een bestrijder ging bellen.
Uit deze verklaring bleek mij dat de heer Kalicharan geen professionele ongediertebestrijder
ingeschakeld had.

Hieruit bleek mij dat er geen adequate maatregelen getroffen waren om
schadeliike orqanismen te bestrijden, waardoor gehandeld werd in striid met het
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bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk IX, onder 4, van de
verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid,
van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen.

2" BR maatregelnummer: 19-mei-2015281860717

Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc)

Ik, toezichthouder, zag dat apparatuur ernstig vervuild was. Ik zag namelijk het volgende:
- het hakblok vertoonde diepe groeven en kuilen waardoor deze niet meer schoongemaakt kon
worden,
- de weegschaal op het kleine hakblok was verontreinigd met meerdere levende kakkerlakken in
diverse stadia van hun ontwikkeling,
- het scharnier aan de binnenzijde van de deur van de koelkast achter de toonbank was
verontreinigd met levende kakkerlakken in diverse stadia van hun ontwikkeling,
- de rubbers van de koelkast waren verontreinigd met u¡twerpselen van kakkerlakken,
- het bedieningspaneel van de koelvitrine, wat was afgedekt met plastic, was verontreinigd met
meerdere levende kakkerlakken in diverse stadia van hun ontwikkeling.

Hieruit bleek mij dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in aanraking
kwamen, niet afdoende waren schoongemaakt, waardoor gehandeld werd in strijd met het
bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk V, punt 1 onder a, van de Verordening
(EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit
hygiëne van levensmiddelen.

Reini ging en desinfectie (bedrijfsruimten)

Ik, toezichthouder, zag dat de bedrijfsruimten ernstig vervuild was. Ik zag namelijk het volgende:
- onder de koelvitrine, bij de koelmotor, kropen levende kakkerlakken in diverse stadia van hun
ontwikkeling,
- de vloer naast de koelmotor van de koelvitrine was verontreinigd met dode kakkerlakken,
uitwerpselen van kakkerlakken en bruin vuil.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon waren, waardoor
gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk I,
punt 1, van de Verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid,
van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.

Plaagdierbestríjd in9
Ik verbalisant zag, zoals uit bovenstaande bevindingen blijkt, dat op meerdere plaatsen in het
bedrijf dode kakkerlakken, levende kakkerlakken in diverse stadia van hun ontwikkeling en
uitwerpselen van kakkerlakke@-Hierop heb ik ilI-' gevraagd op welke manier
hij dit ongedierte bestreed.- verklaarde mij vervolgens dat hij iemand bij Roteb
kende en dat die persoon hem hielp zonder contract. Hij toonde mij vervolgens een plastic zak
waarin een plastic spuit zat (zie foto 1 en 2) en vertelde dat hij deze bestrijdingsmiddelen via zijn
contact bij Roteb had gekocht en dat hem uitgelegd was hoe hij dit moest gebruiken. Uit deze
verklaring bleek mij dat de heer Kalicharan geen professionele ongediertebestrijder ingeschakeld
had.

Hieruit bleek mij dat er geen adequate maatregelen getroffen waren om schadelijke organismen te
bestrijden, waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto
bijlage II, hoofdstuklX, onder 4,van de verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is
van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen.

le BR maatregelnummer= 07-apr-2015 281860700

Ik, toezichthouder, zag dat de bedrijfsruimten ernstig vervuild was. Ik zag namelijk het volgende
- onder de koelvitrine, bij de koelmotor, kropen levende kakkerlakken in diverse stadia van hun
ontwikkelinq,

Journaal 6n 17-11-2015



Doc 94

- de vloer naast de koelmotor van de koelvitrine was verontreinigd met dode kakkerlakken,
uitwerpselen van kakkerlakken en bruin vuil,
- achter en in de papierrolhouder kropen levende kakkerlakken in diverse stadia van hun
ontwikkeling,
- de bovenzijde van de papierrolhouder was verontreinigd met grijs-zwart plakkerig vuil en stof,
- de zijkant van de koelkast achter de toonbank was verontreinigd met meerdere levende
kakkerlakken,
- de afzuigkap in de keuken was verontreinigd met een laag geel vet.

Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon waren, waardoor
gehandeld werd in strijd met het bepaalde in arLikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk I,
punt 1, van de Verordening (EG) 85212004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid,
van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.

Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc)

Ik, toezichthouder, zag dat apparatuur ernstig vervuild was. Ik zag namelijk het volgende:
- de onderzijde van de plank boven het hakblok was verontreinigd met bruine spetters,
- het hakblok vertoonde diepe groeven en kuilen, waarin zich bruin-rood vuil ophoopte en waardoor
deze niet meer schoongemaakt kon worden,
- de weegschaal op het kleine hakblok was verontreinigd met meerdere levende kakkerlakken in
diverse stadia van hun ontwikkeling,
- de bovenzijde van de ben&jerry's vriezer was verontreinigd met bruin, plakkerig vuil en stof,
- het scharnier aan de binnenzijde van de deur van de koelkast achter de toonbank was
verontreinigd met meerdere levende kakkerlakken in diverse stadia van hun ontwikkeling,
- de rubbers van de koelkast waren verontreinigd met uitwerpselen van kakkerlakken.

Hieruit bleek mij dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in aanraking
kwamen, niet afdoende waren schoongemaakt, waardoor gehandeld werd in strijd met het
bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk V, punt 1 onder a, van de Verordening
(EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit
hygiëne van levensmiddelen.

Plaagdíerbestrijding
Ik verbalisantzag, zoals uit bovenstaande bevindingen blijkt, dat op meerdere plaatsen in het
bedrijf dode kakkerlakken, levende kakkerlakken in diverse stadia van hun ontwikkeling en
uitwerpselen van kakkerlakken lagen. Hierop heb ik gevraagd op welke manier
hij dit ongedíerte bestree verklaarde mij vervolgens dat hij iemand bij Roteb
kende en dat die persoon hem híelp zonder contract. Daarnaast verklaarde hij mij dat hij zelf een
spqitbus van Vapona gebruikte om de kakkerlakken weg te kregen. Vervolgens toondell
q¡mijdespuitbusvanVapona'UitdezeverklaringbleekmijdatËgõn
professi onele on g ed iertebestrijder ingeschakeld had.

Hieruit bleek mij dat er geen adequate maatregelen getroffen waren om schadelijke organismen te
bestrijden, waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto
bijlage II, hoofdstuklX, onder 4,van de verordening (EG) 852/2004, hetgeen een overtreding is
van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen.

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer
61118575 werd deze als éénmanszaak ingeschreven, door mij bezochte inspectielocatie, gedreven
voor rekening en verantwoording van Uit het uittreksel blijkt namelijk dat de
onderneming is uitgeschreven uit het Handelsregister per 17 maart 2015. Hierop heb ik telefonisch
contact opgenomen met een medewerker van het Handelsregister. Deze persoon veftelde mij dat
genoemde onderneming door het Handelsregister zelf was uitgeschreven omdat van

l-¡fzijnde eigenaar, geen vaste woon- of verblijfplaats was geregistreerd.
Deze persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
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