
Reactie nieuwe eigenaar Enda Aardappelprodukten: 

‘De vorige eigenaar heeft de zaak in november 2016 aan mij verkocht. Ik weet uw ook te vertellen 

dat de vorige eigenaar het hele NVWA traject heeft doorlopen en aan de wensen van NVWA heeft 

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

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

LET OP: BEDRTJF BEVüNDT ZüGH 0N EEN PROEFITÛJD" DEZE PROEFTIJD LO@P]| TIMZ?APR0L 20n6.

Platteorond van het bedriif

29-O4-2O16l. Brief 'afzien van voornemen" verstuurd door TBM, brief gearchiveerd ¡n map
'brieven'f )

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

Veiligheid:
Dossiereigenaar r

Enda Aardappelprodukten
140671 05

EZ

-

Reeweg 104 6374 BZ Landgraaf

-

01 -04-201 s -

Opslagruimte voor ongeschilde aardappelen, opslagruimte voor
verpakkingsmateriaal, bereidruimte (snijden en verpakken)

2c Nazoro
Datum: 18 april 2016
Inspecteurs¡
Gesproken met:
BR-nummer: nvt
Sw-nummer: nvt
Kort verslag:

Hygiëne: Hygiene was voldoende, zowel de bedrijfsruimte alsook de apparatuur. Het
plafond verdient wel weer een schoonmaakbeurt.

Bouwkunde: voldoende
Ongedierte: afwezig
Tem pe ratu u r : n i et beoo rdeeld
Code HACCP: niet beoordeeld

Journaal 1t10 16-2-2017
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Sw opgemaakt voor roken op de werkplek.- geeft aan te roken in de kantine, Dit
blijft hij, aldus zijn eigen woorden, ook doen. Ik heb aangegeven dat hij dan van de kantine een
rookruimte of privéruimte moet maken. Het personeel mag hier dan niet, tenzij uit vrije wil, meer
zijn.

Het bedrijf gaat uit het trajekt NO.

Datum: O1-1O-2O15:

Per 1 oktober 2015 heeft er een beleidsmatige aanpassing plaatsgevonden voor de procedure

Verscherpt toezicht Notoire overtreder. l.v.m. deze aanpassing hebben de vervolgstappen andere
benamingen en zijn er termijnen aangepast. Vanaf heden wordt gewerkt met de vernieuwde
procedure BUl01-WV257.

Voor Enda betekent dit concreet: 2" nazorg uitvoeren na 17 maart 2016 m.i.v. de max.
term ijnoverschrijding

Vervolq marsroute:

Datum¡ 24-O9-2Ots
Inspecteun
Gesproken met:
uitgelegd. De 2e nazorg e

duidelijk de nieuwe situatie
met een max. uitloop van 5

weken. Let op: bedrijf bevindt zich nog in een proeftijd. Indien de 2e nazorg onvoldoende is (RvB)
dan komt het bedrijf in aanmerking voor een sluitingsbeschikkingl!!!!!

1€ Nazoro
Datum: 17 september 2Ol5
Inspecteurs: )en
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer: nvt
Kort verslag:

gaf wederom te kennen om te gaan stoppen en het bedrijf wellicht over te doen
naar een concurrent. Hij denkt dat dit binnen 1 jaar gebeurd moet zijn.
Ten tijde van de inspectie was de productie klaar en was er schoongemaakt.
Bedrijf gaat door naar de 2e nazorg.

Hyg --> voldoende
Temp --> niet beoordeeld
Bouwk --> voldoende
Ongedierte --> afwezig
Haccp --> niet beoordeeld

Evaluatie-insoectie (6e insoectie, Module El
Datum: 11 augustus 2O15
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I
Gesproken met:-
BR-nummer: nvt
SW-nummer: nvt
Kort verslag: Ten tijde van de inspectie was er geen productie, De bedrijfsruimte en de
apparatuur waren schoon, Tevens was- bezig met het opruimen van het
buitenterrein en het magazijn. Het bedrijf kan door naar de 1" nazorg.

Voornemen tot sluitino
Datum: 23 juli 2015
Inspecteurs:
Gesproken
Kort verslag:

Uitgereikt: Concept RvB, kopie sluitingsbeschikking van april en nieuwe
voornemensbeschi kking

Voornemensbeschikking toegelicht: hygiëne ruimten en hygiëne apparatuur,
Over 14 dagen volgende controle. Proeftijd 9 maanden. Indien het fout is dan volgt
wederom sluiting.

had geen behoefte om in te gaan op de vraag: "Hoe het met hem gaat."

BAH oesorek
Datum: 2O juli 2Of 5
Inspecteurs/ TBM
Kort verslag:

# procedure OK
# geen stap overgeslagen
# Termijnen: De NVWA heeft zich aan de termijnen gehouden, echter doordat het bedrijf

niet in productie was geen controle (1e nazorg) uitgevoerd.I is
mondeling op hoogte gebracht dat wij als nog zouden komen.

# Alle documenten incl. vorige sluitingsbeschikking aanwezig,
# Vorig RvB (280111320) is door.
# Concept RvB accoord
# Voornemensbeschikking: hygiëne ruimte en hygiëne apparatuur

Proeftijd van 9 maanden
Uitreiking gepland op 23 juli 2015

lt Nazoro
Datum: 16-07-2015
Inspecteurs: )
Gesproken met:
BR-nummer:28O11
SW-nummer: nvt
Kort verslao:

Haccp:
-niet beoordeeld.

Hygiëne (ernstige overtreding) :

-diverse machines en transportbanden waren verontreinigd met oud vuil en bruinkleurige
slijmresten.

Bouwkundi g/i nrichtin g
-voldoende.
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Temperatuur:
-niet beoordeeld

Plaagdieren:
-geen sporen aangetroffen

Algemene opmerkingen:
f gaf al aan het begin van de inspectie aan nog voordat we de produktieruimte
inliepen dat de hogedrukspuit het de dag ervoor begeven had.

Bedrijf komt in aanmerking voor een BAH-gesprek.

le Nazoro
Datum: l4-O7-2O15
Inspecteursr
Gesproken met:
BR-nummer: nvt
SW-nummer: nvt
Kort verslag:

Bedrijf was gesloten. De deur was op slot en na een aantal keren op de deur geklopt te hebben
deed de
gaf aan

-open.Wijbevondenonsopdatmomentnaastdeloods.I

dat hij aan het poetsen was en dat hij zondag jl. (2 dagen geleden) voor het laatst
geproduceerd had. Die zondag hebben 2 medewerkers geproduceerd maar de apparatuur en de
ruimte niet schoon gespoten. Vervolgens zelf naar de produktieruimte gegaan en geconstateerd dat
vandaag in ieder geval geen productie had plaats gevonden. (geen verse produktresten op de
apparatuur), vertelde ons dat hij eerst alles ging schoonmaken en vandaag nog
ging produceren.
Tijdens het bezoek werd hij 2 keer emotioneel en werd erg persoonlijk m,b,t. de situatie waarin hij
nu beland was.

le Nazorq
Datum¡ 09-O7-2O15
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer: nvt
Sw-nummer: nvt
Kort verslao

Bedrijf was gesloten. De deur van de loods was gesloten en na enige malen kloppen op de deur
werd de deur geopend doorE. Op het moment van de inspectie geen produktie. De

- 

gaf aan dat hij vorige week woensdag telefonisch contact gehad had met de NVWA.
Hiervan niets bekend bij mij. Tevens verklaarde hij ons dat hij vorige week 1 dag gedraaid had en
dat hij daarna weer gestopt was wegens de aanwezigheid van geesten. verder gaf hij aan dat hij
de frites afnam bij Gielkens indien hij niet produceert. Dit hebben we dezelfde dag geverifieerd bij
Gielkens'-|eigenaarvanGielkens)gafaandatEdeafgelopen2à3
weken 1 keer een beroep op hem gedaan heeft en in het verleden een langere tijd voor hem
geproduceerd heeft wegens defecten aan de apparatuur.
In de bereidruimte waren de machines "droog", Aangegeven dat binnenkort weer een herinspectie
plaats vindt en dat we bij Gielkens verifiëren of het klopt dat hij frites afneemt bij hem.
Tevens diervoeders besproken. Ook een aantal relevante kopiëen uit de Hygiënecode voor de AGF
overhandigd en aangegeven dat hij de complete code dient aan te schaffen.
het aanwezige afval op het bedrijf is bestemd voor de mesthoop en niet voor veevoeder.
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le Nazorq
Datum: 24-06-201.5
Inspecteurs:I enI
Gesproken met:-
BR-nummer: nvt
SW-nummer: nvt
Kort verslag:
Bedrijf gesloten, d.w.z. er vond al een week geen produktie plaats, 

- 

gaf aan dat
hij de laatste tijd wordt lastig gevallen door demonen, geesten o.i.d. Er gebeuren onverklare
dingen in het pand. Hij heeft al 3 onafhankelijke paragnosten benaderd die allen tot dezelfde
conclusie komen; de geesten willen hem "kapot" maken. Wij hebben hetverhaal aangehoord en
met hem de afspraak gemaakt dat hij mij zou bellen als hij weer gaat produceren. Dat zou volgens

- 

net zo goed in de nacht van woensdag 24 juni op donderdag 25 juni kunnen zijn,
Vanavond kwam weer een paragnost langs om de situatie te beoordelen. Al met al een moeilijk
verhaal. Binnenkort volgt opnieuw een ínspectie uitgevoerd doorE
Wel is afgesproken dat het bedrijf na verloop van tijd wordt overgedragen aan domein Industrie.
Bij de volgende inspectie wordt ook het veevoederverhaal en haccp meegenomen

OoeninqsinsDect¡e

Datum¡ 25-O5-20f5
Inspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:

heeft in het week-end een openingsinspectie aangevraagd voor maandag 25 mei
20L5.
Inspectie verricht omstreeks 09 :45.
Bedrijf is voldoende schoon. Bedrijf kan weer open. Men voldoet aan de openingsinspectie

Algemene opmerking:
I
zetten. Ve

gaf aan de ,grote, koelcel nog te verwijderen en er een nieuwe voor in de plaats te
rder de koelwagen voor het transport bekeken en deze was verder in orde.

Gaat door naar de eerste nazorg

Controle oo beschikkinq:

Datum: 25-05-2015
Inspecteur:I)
Controle op de sluitingsbeschikking :

Op het moment van het bezoek gespro )'Egar
vandaag om 9.30u 2aan dat hij in het weekend een openingsinspectie h aangevraag en

inspecteurs zouden langs komen voor een inspectie,
Vervolgens heb ik de teamleider van team 7 gebeld en nagevraagd of hij hiervan op de hoogte
was. Dit was ook niet het geval. Vervolgens de piketteamleider gebeld. Zij gaf aan dat het verhaal
vandefklopte.Naenigogenblikverschenen2inspecteursomdeopeningsinspectie
te verrichten.

Controle oo beschikkino:

Datum: 18-05-2015
Inspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking :

Bedriif was qesloten.

ken met de
a
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Men voldoet aan de sluitingsbeschikking,

Ooeningsinsoectie
Datum: 11-O5-2O15
Inspecteurs: en
Gesproken met:
Kort verslag:

- 

heeft in het week-end een openingsinspectie aangevraagd voor maandag 11 mei
2015.
Inspectie verricht. Bedrijf is nog onvoldoende schoon. Bedrijf blijft gesloten. Men voldoet niet aan
de sluitingsbeschikking.

Hygiëne:
- diverse rvs onderstellen van diverse machines waren nog met name op de moeilijk bereikbare
plaatsen verontreinigd met oud vuil,
-diverse machines waren nog op moeilijk bereikbare plaatsen verontreinigd met zwart gekleurd
vuil.
-de uitloop van de schrapmachine was ernstig verontreinigd met zeer oud vuil en een bruinkleurige
derrie. 

- 

verklaarde ons dat hij dit vergeten had. De binnenzijde van de
schrapmachine wordt wel als voldoende beoordeeld.
Wel had de- de uitloop afgedekt met een aluminium plaat zoals afgesproken.
-de rvs-balken waren behandeld met een roestwerende verf.
-de afwerking langs de kozijnen was in orde.
-de stalen steunen waarop de muziekboxen stonden waren uit de ruimte verwijderd.
-de stalen strip van de toegangsdeur van de opslagplaats was behandeld met een roestwerende
verf.
De doorgang in de muur van de productieruimte naar de loods toe was dicht gemaakt.

De ruimte waarin de vaculimzakken bewaard worden was voldoende schoon. Ook het plafond was
gemaakt.

Algemene opmerking:
-op het moment van de inspectie was ook een persoon aanwezig die naar een transportband
gekeken heeft. Deze begon op diverse plaatsen scheurtjes te vertonen. Deze wordt vervangen.

Controle oo beschikkinq:

Datumr 08-05-2015
Inspecteur-)
Controle op de sluitingsbeschikking :

Gesproken me-,

- 

was bezig met diverse (schoonmaak)werkzaamheden samen met nog een andere
persoon, Hij gaf aan dat hij naar alle waarschijnlijkheid weer op maandag 11 mei wil gaan
produceren.
Er vond geen productie plaats. Hij voldoet aan de sluitingsbeschikking.

Controle oo beschikkinq:

Datum: 01-05-2015
Inspecteur-
Controle op de sluitingsbeschikking :

Bedrijf was gesloten.
Men voldoet aan de sluitingsbeschikking

Controle oo beschikkinq:

Datum: 27-04-20L5
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Inspecteur:I
Controle op de sluitingsbeschikking :

Gesproken met een van de klussers, 

- 

was niet aanwezig.
Men was bezig met het inwassen van de vloer (ondeugdelijke voegen).
Verder geen productie,
Men voldoet aan de sluitingsbeschikking.

Controle oo beschikkino:

Datum: 24-04-20Ls
fnspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking :

Bedrijf was gesloten.
Men voldoet aan de sluitingsbeschikking.

Controle oo beschikkino:

Datum: 19-04-2015
Inspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking.

Gesproken met-.
Er vond geen productie plaats, Over de machines lagen kunststof zeilen.
De ijzeren balken zijn behandeld. Het plafond in de opslagruimte is klaar. Hij wil vanavond
beginnen met het schoonmaken van de machines. Hij denkt dinsdag klaar te zijn en wil in principe
weer op woensdag gaan produceren.
Men voldoet aan de sluitingsbeschikking.

Controle oo beschikkino:

Datum: 15-04-2015
Inspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking :

Bedrijf was gesloten.
Men voldoet aan de sluitingsbeschikking

Controle oo beschikkinq:

Datum: 13-04-2015
fnspecteur-
Controle op de sluitingsbeschikking:
Bedrijf was gesloten,
Men voldoet aan de sluitingsbeschikking

Controle oo beschikkino:

Datum: 10-04-2015
Inspecteur-
Controle op de sluitingsbeschikking :

Gesproken met
I aan vanavond diverse personen zouden beginnen met

op . Zelf was hij bezig met opruimen.
Waarschijnlijk gaat de kapotte koelcel over een aantal maanden weg en komt er een kleine goed
werkende voor in de plaats.
Er vond geen productie plaats.
Hij voldoet aan de sluitingsbeschikking.
De werkzaamheden zouden best nog een week kunnen duren.
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Controle oo beschikkinq:

Datum: 08-04-2015
Inspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking :

Bedrijf was gesloten.
Men voldoet aan de sluitingsbeschikking.

Controle oo beschikkino:

Datum: 07-04-2OI5
Inspecteur: Wil S (21863)
Controle op de sluitingsbeschikking :

Bedrijf was gesloten,
Men voldoet aan de sluitingsbeschikkinq.

Controle oo beschikkino¡

Datum: 06-04-2015
Inspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking:
Gesproken met-.
Hij was bezig met opruimen. Er vond geen productie plaats. Vandaag zou iemand langs komen om
een aantal zaken te bespreken m.b.t. onderhoudswerkzaamheden.
Verder was de situatie nog hetzelfde als de dag ervoor.
Men voldoet aan de sluitingsbeschikking.

Controle oo beschikkino:

Datum: 05-04-2015
Inspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking :

Gesproken m
n praten met zijr-. Vervolgens een inspectie binnen

De situatie was nog hetzelfde als tijdens de uitreiking vanEr vond geen productie plaats.
de sluitingsbeschikking. De bakken met afual stonden ook nog binnen omdat deze nog niet
vervoerd konden worden naar de boer. Een zuiger van de laadklep van de vrachtauto was namelijk
stuk,
Hij voldoet aan de sluitingsbeschikking.

Controle oo beschikkino:

Datum: 04-04-20Ls
Inspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking: Bedrijf gesloten
Hij voldoet aan de besluitingsbeschikking.

Controle oo beschikkinq:

Datum: 03-04-2015
Inspecteur:-
Controle op de sluitingsbeschikking: Bedrijf gesloten,
Hij voldoet aan de sluitingsbeschikking.
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Vooltqanq Marsroute:

Datum¡02-04-20Ls
Inspecteursrl)
Gesproken met:

Sluitingsbeschikking uitgereikt. 

- 

was al begonnen met de grote schoonmaak. De
33 zakken frites waren vermengd met het ander afual (fout van een medewerker) dat vandaag nog
afgevoerd werd naar de boer als veevoeder.
Duidelijk de eisen in de beschikking toegelicht. Duidelijk het volgende aangegeven:
-opslagruimte van de aardappelen: de schrapmachine en de ruimte erom heen moeten schoon zijn.
Dit heeft eerste prioriteit! Indien het bedrijf weer open gaat komt de rest in de opslagruimte aan de
beurt. Op de schrapmachine en de uitloop naar de snijruimte cq. verpakkingsruimte worden platen
o.i.d. gelegd in het kader van de hygiëne.
-bereidruimte: Alle apparatuur, vloer, wanden en plafond moeten schoon zijn. Alle roest wordt
verwijderd. Het gat door de wand dient dicht gemaakt te worden, Slechte voegen dienen opnieuw
ingevoegd te worden.
-opslagruimte voor verpakkingsmateriaal (staat overigens NIET in de beschikking vermeld!): vloer
en wanden schoonmaken, plafond wordt gemaakt. Gaat waarschijnlijk nog een kast in deze ruimte
zetten om het verpakkingsmateriaal op te bergen.

Datum: O1-04-2015
Inspecteurs:E) e-
Gesproken met: de
BR-nummer:28O11 20
SW-nummer: nvt
Kort verslag:

Bij binnenkomst in de productieruimte zag ik een enorme bende van oude restanten
aardappels, verrotte aardappels, zeer vuile bedrijfsruimte en zeer vuile apparatuur. Vervolgens is
een spoedsluiting in gang gezet.

Haccp (geringe overtreding) :

- 

gaf aan (achteraf telefonisch) dat hij wel op de hoogte was van haccp, De
dagproduktie wordt in de koelwagen bewaard en dezelfde dag geleverd aan de klanten.

Hygiëne (zeer ernstige overtreding): BR
-Zeer ernstige vervuilde bedrijfsruimten en apparatuur te weten:
Ruimten:
-De vloer van de opslagruimte waarin de schrapmachine stond was zeer ernst¡g verontreinigd met
een zeer dikke laag smurrie bestaande u¡t water vermengd met zeer oude restanten van rauwe
aardappelen, aarde en ander ondefieerbaar oud vuil.
-De vloer en het plafond van de opslagruimte waar onder andere de kunststof doozichtige zakken
bewaard werden waarin de gesneden frites verpakt werden, waren zeer ernst¡g verontreinigd met
bruinkleurig oud vuil en ingedroogde aarde. Tevens ontbraken diverse plafondplaten in het plafond
-De vloer in de bereidruimte waren zeer ernstig verontreinigd met een zeer dikke laag van oude
rottende en gistende restanten van aardappels. Alle wanden waren zeer ernstig verontreinigd met
een zeer dikke laag van bruinkleurig oud vuil.
Apparatuur:
-diverse transportbanden zeer ernstig verontreinigd waren met een zeer dikke laag van oud
aangekoekt bruinkleurig vuil.
-2 vacuüm machines zeer ernstig verontreinigd waren met een grijskleurige laag van ingedikt oud
vuil.
-de snijmachine waarin de aardappels gesneden werden was zeer ernstig verontreinigd met een
zeer dikke laag van oude aardappelrestanten.
-de weegschaal was zeer ernstig verontreinigd met een zeer dikke laag van oude
aardappelrestanten. Aan de binnenzijde was de trechter zeer ernstig vervuild met een dikke
bruinkleurige slijmlaag en oude aangekoekte productieresten.

Bouwkundig/inrichting (ernstige overtreding) : BR
-ernstig roestende stalen balken in de bereidruimte.
-afwerking langs de kozijnen ontbreekt (vuil en niet qoed schoon te houden.)
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-stalen steunen waarop de muziekboxen stonden waren ernstig verroest.
-stalen strip van de toegangsdeur naar de opslagplaats was ernstig verroest

Temperatuur
-nvt

Plaagdieren (geringe overtreding) :

-geen sporen van ongedierte aangetroffen.
ratten gevangen te hebben.

gaf aan de laatste maanden enkele

In de opslagruimte stond een schaaltje met los vergif. Aangegeven dat alleen een gecertificeerde
ongediertebestrijder chemische bestrijdingsmiddelen mag gebruiken.
Door de buitenpoort is van binnen naar buiten daglicht waarneembaar. Deze kieren dicht maken.

Algemene opmerkingen:
-Duidelijk aangegeven dat het bedrijf per direct gesloten wordt en de dag erna de
sluitingsbeschikking uitgereikt wordt.
-het traject Notoire overtreders besproken,
-RVH: de- gaf aan dat hij bij de poort vaker een sigaret rookt. Aangegeven dat dit
niet is toegestaan. Hij kan een rookruimte inrichten (advies om bv de voormalige koelcel hiervoor
te gebruiken).
Het eerste gedeelte van de ruimte bij binnenkomst opruimen, De poort en het toilet was ook aan
de binnenzijde bezet met vuil maar we hebben aangegeven dat dit nu niet eerste prioriteit heeft.
Echter als het bedrijf weer open mag dan is dit de volgende stap om aan te werken. verder de
gehele ruimte opruimen! !

Historie: NVT
3' BR (datum, maatregelnummer, tekortkomingen):

2e BR (datum, maatregelnummer, tekortkomingen):

1' BR (datum, maatregelnummer, tekortkomingen):
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