
Reactie Azië Putten: 

1) Waarom hebt u door middel van een rechtszaak geprobeerd de publicatie door RTL Nieuws tegen 

te houden? 

In publicaties van dergelijke aard wordt veelal een vertekend beeld weergegeven. Alle restaurants 

worden over 1 kam geschoren en als vieste restaurant van Nederland bestempeld. Daar zit je als 

bedrijf niet op te wachten, vooral niet als klein familiebedrijf. Daarnaast betreft het een 

verouderde zaak en was het op moment van publicatie niet meer relevant. Zoals in ons nVWA-

journaal is te zien, hebben wij inderdaad onder verscherpt toezicht gestaan, maar niet omdat ons 

restaurant dusdanig vies was, zoals op de foto’s bij RTL’s laatste publicatie. De nVWA heeft 

monsters genomen die technisch niet voldeden. Wij konden in die periode moeilijk aan goed 

personeel komen, waarvan de reden ook uitgebreid in het nieuws heeft gestaan. Hierdoor was er 

ook een hoog verloop van wisselend personeel. Uiteindelijk is het natuurlijk onze 

verantwoordelijkheid dat alles volgens de regels verloopt, maar het is onmogelijk om altijd overal 

een oog in het zeil te houden. Soms kan dat helaas (zoals in ons geval) wel eens misgaan. Wij 

hechten echter veel waarde aan de voedselveiligheid en hygiëne en doen er ook alles aan om dit te 

waarborgen. De werknemer die tijdens de inspecties werkzaam was op het desbetreffende station 

is juist om die reden niet meer in dienst. Wij hebben het controle-traject in korte tijd succesvol 

voltooid. Gedurende de 28,5 jaar dat wij het restaurant runnen en meerdere inspecties van de 

nVWA hebben wij nooit eerder onder verscherpt toezicht gestaan. Wij gaan er dan ook vanuit dat 

dit niet nogmaals voor komt. 

2) Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn 

gedaan met betrekking uw zaak?  

Ja, er wordt geïnspecteerd volgens een strikt protocol.  

3) Wat is op dit moment de situatie omtrent voedselveiligheid en hygiëne in uw zaak?  

Wij hebben het traject van de nVWA in korte tijd succesvol voltooid. Het ging om kleine 

verbeteringen. Omtrent voedselveiligheid en hygiëne is de situatie dus prima. 

4) Is er nog iets anders wat u zou willen opmerken naar aanleiding van bijgevoegde nVWA-journaals? 

Zoals eerder al is aangegeven kunnen wij niet elke stap die ons personeel neemt tijdens het 

verwerken van voedsel controleren. Het gaat hier ook om een stukje vertrouwen naar je 

werknemer toe. Wij geven aan hoe er gewerkt moet worden in de keuken en wat de regels zijn en 

gaan er dan vanuit dat deze door het personeel opgevolgd worden. Natuurlijk grijpen wij in 

wanneer we zien dat het fout gaat, zoals ook in deze situatie het geval was. In ons geval was dat 

vrij lastig te overzien. Het is bij ons nooit vies geweest, zoals jullie het noemen. Wanneer je met 

voedsel werkt, heb je altijd te maken met bacteriën. Dit is het geval in elke keuken. Omdat deze 

onzichtbaar zijn voor het blote oog is het lastig om dit zonder professionele apparatuur te toetsen. 
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Pll(rharu¡d vrn h¡t hadillf

lnschrflhummer Kvk en naam: -

Rcchtsvonn:
Naam ondememer:
Adres:
InspectlelocaUe
@-mall
Telefoonnummer:
lljdvak:
Bedrfvenbeheerder
Bedrljf besctrlkt over de rulmten:

van

Dorpsstraat 58 a 3881 BE putten

Dorpsstnaat 58 3881 BE putten

Oosters
08013029

VOF

Per 1 oktober Z01S heeft er een beleidsmatige aanpass¡nt plaatsgevonden voor deprocedure Verscherpt toezlcht Notoire overtreder i.v.m. deze aanpasslng hebben de
vervolgstappen andere benamlngen en zijn er termijnen aangepast.
Vanaf heden wordt gewerlG met de vernieuwde procedu re BU|01-WV257

3't¡zoro
D¡tum:
Impcctcuri:
Gctproktn mct:
lR-nu¡nmcn
SW-nummar:
Kort vonh¡:

llyglëne
Eouwkunde
Ongedlerte
Temperatuur
Code IIACCP

2r llzoro
Drh¡m:

Jounrd
111

1E-11.2015



Gcrprokrn mct:
lR-Éumlnor:
SW-numln rs
Kort u.tlllg!

Hyglëne
Bouwkunde
Ongedieûe
Temperatuur
Code HACCp

l'itzora
Drtum:
lneecttu}l!
Güprohüt ln.t!
lR-nummar: nnt
Sw.nummaf: nut
Kort vcrdr¡:

Oa¡nlno¡in¡¡rctla
hum:
Inrprcftun:
Gerprokcn met:
Kort verd.g:

Hyglëne
Bouwkunde
Ongedlcfte
Tempeæ'tuur
Code HACCP

W
Kortvrrrhg v¡n dc lotth ¡lutüng¡pcrlodr:

lrH aerarelc
hþrr
IrEGChur¡l tlltlz
KoÉurrhg:

lrrrp.cftuð!
GCrproken m¡t!
!l-nUrnm¡r
SW-nummat:
Íort

Jouma¡l 21 1el1.2015



IAH or¡¡rrk
Drtum:
lnrprcburs/ Ttil:
Kort ucntrg:

D¡tum:
Inapactcur.!
Gcrprckrn mct:
¡R-numtner:
SW.nuñmG?:
KoÊ urnleg:

Hyglëne
Eouwkunde
Ongedlette
Tempentuur
Codc IíACCP

Gc¡ank ond¡r¡r¡n¡¡
Drh¡m: 09-10-2015
Dc¡ln¡m¡r¡ ITVWA:
GðDrohm m.t!

te hebben om te voorkomen dat monstsrs de volgende
materlaal gekocht.

!'l!tl"g u3l"c No en afspraken gcmaaltt mbt hej voldoen a-an-de wetgevtng ri Hoaa, cn hygtëne.Ultleg gêgeven dat nteu-wc tnspãCle võigt-;; å oktober 2015.

Drtum¡
lnrprctcun:
C..prc¡üt mct:
ll,-nummG?:

Joumaal
3/1 1t-11-2015



Kortulnhg:
Hygtëne
Bouwkunde
Ongedlerte
Tempcntuur
Code HACCp

Hl¡torh
3t !& meetrcAetnummGr: ¡l8OOOZ6t6 gctooktr mtc cnt¡ro'¡ (t3 I Og I z0ltïl

2'lR mretrrcgcrnummer: ¡tlooo2a9g brmt cntqro'¡ in ¡nroctfr gc (zr.losf zorlil
480002498 mihoen ktemen en entero,sln UèwaáfaËJ---,

1'tR mrrürgdnum¡nor¡ 2E3lloffö HAGCp.G¡cn con re tcru¡koclen ¡n codcrçn(2olo.2l20.L3l

1t4 f&11.201s


