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Nummer: 2017/283060971/17924

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 17924, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de
naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Toko Sunrise
: Binnen Bantammerstraat 3
: 1011 CH Amsterdam

Datum en tijdstip van de inspectie: 14 februari 2017 omstreeks 11:10 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
.

.

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de horeca zijnde een voor deze branche opgestelde en door de
minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd
in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004. Vervolgens heb ik het
bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Vervolgens zag ik dat in de verkoopruimte levensmiddel te verkoop werden
aangeboden zoals: blikken slaolie, zakken met uien, zakken met rijst en dozen
met appels. In de koelcel zag ik dat op de stelling champignons, bosuien en
paprika’s werden bewaard. Daarna zag ik dat in het keldermagazijn
levensmiddelen werden bewaard zoals onder andere Noodels, sesamzaad,
pindakaas en rijstwijn. Vervolgens zag ik dat in de keuken op de vloer een krat
met gesneden varkensvlees stond. Ook zag ik dat
in de keuken bezig was
met het koken van saus. Desgevraagd aan
in de keuken werd mij
geantwoord dat hij gekruide sojasaus aan het koken was. Daarna zag ik dat in het
magazijn op de tweede verdieping onder andere aardappelzetmeel en kristalsuiker
in zakken werden bewaard.
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Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg haar of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij
bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens mijn inspectie van de voornoemde verkoopruimte zag ik dat:
- op de schappen, waarop verpakte levensmiddelen werden bewaard, meerdere
muizenuitwerpselen lagen;
- de vloer, onder en achter twee diepvrieskisten, onder een machine welke onder
een trap stond, achter balen met aardappelzetmeel en rijst verontreinigd was met
in totaal honderden muizenuitwerpselen.
Tijdens mijn inspectie van de voornoemde keuken zag ik dat:
- de wanden, onder de wasbak, verontreinigd waren met oude productresten en
bruinkleurig vettig vuil;
- de vloer, onder de wasbak, verontreinigd was met oude productresten en
tientallen muizenuitwerpselen;
- het frame, van de wasbak, op meerdere plaatsen verontreinigd was met
meerkleurig vuil;
- de wanden, onder de werkbank met de gasbranders, verontreinigd was met
bruinkleurig aangekoekt vuil en oude productresten;
- de voegen, tussen de betegelde wand boven de werkbank met de gasbranders,
verontreinigd waren met donkerkleurig aangekoekt vuil;
- het frame, van de werkbank met de gasbranders, deels verontreinigd was met
aangekoekte productresten;
- de vloer, onder de werkbank met de gasbranders, verontreinigd was met
tientallen muizenuitwerpselen en oude productresten;
- de vloer, onder twee stellingen, verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen en oude productresten;
- de vloer, achter een diepvrieskist, verontreinigd was met oude productresten en
tientallen muizenuitwerpselen;
- diverse lege witte emmers, aan de buitenzijde, verontreinigd waren met
meerkleurig vuil;
- de vloer, onder de kookketel, verontreinigd was met oude productresten en
tientallen muizenuitwerpselen.
Tijdens mijn inspectie van de voornoemde koelcel zag ik dat:
- de wand, achter een stelling, verontreinigd was met zwartkleurig schimmel;
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- de roosters, van de verdamper, verontreinigd waren met zwartkleurig schimmel.
Tijdens mijn inspectie van het voornoemde magazijn op de tweede verdieping zag
ik dat:
- de vloer, met name onder de stelling en langs de randen, verontreinigd was met
tientallen muizenuitwerpselen.
Tijdens mijn inspectie van het voornoemde keldermagazijn zag ik dat:
- de vloer, met name langs de randen, verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen.
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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens mijn inspectie van de voornoemde keuken zag ik dat:
- de spaanplaat schappen, van een stelling waarop open bakken met suiker en
zout werden bewaard, verontreinigd was met meerdere muizenuitwerpselen;
- de deksel, van een witte emmer waarin bloem werd bewaard, verontreinigd was
met meerdere muizenuitwerpselen en donkerkleurig vuil;
- de buitenzijde, van een witte emmer waarin bloem werd bewaard, verontreinigd
was met meerkleurig vuil;
- de planeetmenger, met name boven de mengbak, verontreinigd was met oude
productresten;
- op de planeetmenger, enkele muizenuitwerpselen lagen.
Tijdens mijn inspectie van de voornoemde koelcel zag ik dat:
- de spaanplaat schappen, van een stelling, verontreinigd waren met zwartkleurig
schimmel.
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, wat 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 51669498 werd deze als, eenmanszaak ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
. Deze
persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam
:
Woonadres
:
Postcode Plaats :
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Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 27 februari 2017.
Toezichthouder 17924
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Nummer: 2017/283160667/19607

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 19607, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de
naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 24221, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op dd. 14 februari 2017 met nummer:
283060971
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: TOKO SUNRISE
: BINNEN BANTAMMERSTRAAT 3
: 1011 CH AMSTERDAM

Datum en tijdstip van de herinspectie: 15 maart 2017 omstreeks 14:35 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van voornoemd
bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf had
vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de horeca zijnde een voor deze branche opgestelde en door de
minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd
in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004. Vervolgens heb ik het
bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Vervolgens zag ik dat in de verkoopruimte levensmiddelen te verkoop werden
aangeboden zoals: blikken slaolie en zakken met rijst. In de koelcel zag ik dat er
onder andere in kratjes vers vlees en vis werden bewaard. Vervolgens zag ik dat
in de keuken op de vloer een krat met gesneden varkensvlees stond. Ook zag ik
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dat
vertelde

in de keuken bezig was met het bereidingshandelingen. Desgevraagd
in de keuken dat hij bezig was met mise en place.

Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik deelde
mede dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de
Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de vragen die
door mij gesteld zouden worden tijdens de inspectie.
Ik vroeg haar of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Ongediertebestrijding
Tijdens de inspectie zag ik dat er onvoldoende adequate maatregelen waren
genomen om ongedierte te bestrijden. Ik zag dat onder andere in de
keukenruimte sporen van muizen aanwezig waren.
Uit het vervolgonderzoek hoorde en zag ik dat:
• u geen vakbekwame gediplomeerde ongediertebestrijder ingeschakeld had.
Hieruit bleek mij dat er geen adequate maatregelen waren getroffen om
schadelijke organismen te bestrijden, waardoor gehandeld werd in strijd met het
bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk IX, onder 4, eerste
volzin, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2,
eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag en of voelde onder andere dat:
In de keuken:
• op de RVS vleesbak, van de gehaktmolen lag een muizenuitwerpsel;
• de deksel, van een witte emmer waarin pekel werd bewaard, verontreinigd was
met een muizenuitwerpsel;
• de rubbers van de vrieskist waren licht bezet met geel/bruinkleurig vuil;
• het frame van de wokbrander was bezet met donkerkleurig aangekoekt vettig
vuil;
• de regelkranen van de wokbranders waren bezet met donkerkleurig vettig vuil;
• op het hakblok lagen "oude" handdoeken die roken naar natte dweillucht.
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In de Koelcel:
• in de koelcel lagen zowel op het verse vlees als de verse vis natte "oude"
handdoeken die roken naar natte dweillucht.in de koelcel lagen zowel op het
verse vlees als de verse vis natte "oude" handdoeken die roken naar natte
dweillucht.
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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon en
goed onderhouden waren.
Ik zag onder andere dat:
In de keuken:
• het frame, van de wasbak, op meerdere plaatsen verontreinigd was met
meerkleurig vuil;
• het frame, van de werkbank met de gasbranders, deels verontreinigd was met
aangekoekte productresten;
• de vloer, onder de werkbank met gasbranders, verontreinigd was met enkele
muizenuitwerpselen;
• de afzuigkap, bovenzijde bezet was met donkerkleurig aangekoekt vettig vuil;
• de kast, naast de woktafel waarin het expansievat en boiler zat bezet was met
buiksmeersporen en enkele muizenuitwerpselen;
• de spaanplaat schap, bovenste schap van de stelling bezet was met
donkerkleurig ingetrokken vuil;
• de vloer, naast de diepvrieskist, verontreinigd was met meerdere
muizenuitwerpselen;
• diverse lege witte emmers, aan de buitenzijde, verontreinigd waren met
meerkleurig vuil.
In de koelcel:
• de roosters, van de verdamper, verontreinigd waren met donkerkleurige
schimmels.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon en niet
goed onderhouden 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, wat 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 51669498 werd deze als, eenmanszaak ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Deze
persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
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Overtreder:
Naam
Woonadres
Postcode Plaats

Ik bracht
als
van mijn bevindingen op de hoogte en
zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 24 maart 2017.
Toezichthouder 19607

Bijlage(n):
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Nummer: 2017/281140874/23158

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 23158, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de
naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 19607, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregelen
door een inspecteur van de NVWA op 15 maart 2017 met nummer:283160667.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Toko Sunrise
: Binnen Bantammerstraat 3
: 1011CH Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 26 mei 2017 omstreeks 15:15 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Tevens in het bedrijf gesproken met
Functie: medewerker.

welke fungeerde als tolk.

Vervolgens zag ik een winkel met diverse schappen waar onder andere rijst en
verpakte levensmiddelen ter verkoop werden aangeboden. Ik zag dat er diverse
vriezers en koelingen stonden waar diverse soorten levensmiddelen in ter verkoop
aangeboden werden. Ik zag dat achter in de winkel een trap was welke naar
boven leidde en een klein trappetje naar beneden wat naar de koelcel leidde. Ik
zag dat er zich boven een keuken bevond waar diverse soorten vis ontdooid
werden in plastic bakken. Ik zag dat op het fornuis een pan met saus stond. Ik
zag dat er in plastic emmers onder andere zout en meel bewaard werden. Ik zag
dat er nog een verdieping hoger de opslagruimte was. Ik zag dat hier onder
andere eieren in een emmer bewaard werden. Ik zag dat toen ik de winkelruimte
door liep, ik via een klein trappetje achter in de winkel naar beneden liep naar de
koelcel. Ik zag dat er een vrieskist waar onder andere pekingeend in bewaard
werd, aan mijn rechterhand stond. Ik zag dat in de koelcel diverse soorten
groenten bewaard werden. Ik zag dat tijdens mijn inspectie enkele klanten in het
bedrijf levensmiddelen pakten en deze afrekenden. Desgevraagd verklaarde
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mij dat ze s ’morgens rijst en vlees in bladeren had bereid in de
keuken.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
kon mij registratielijsten zien welke uit de CBL- Hygiënecode waren
gekopieerd, echter zij kon mij niet vertellen met welke Hygiënecode zij werkte.
Tevens bleek mij dat de processen met levensmiddelen zoals die binnen dit
levensmiddelenbedrijf plaatsvinden, het meest van toepassing zijn op de
voedselveiligheidsprocedures in een door de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport goedgekeurde hygiënecode, namelijk de CBL-Hygiënecode 2016.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen
Ik deelde
mede dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de
Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de vragen die
door mij gesteld zouden worden tijdens de inspectie.
Ik vroeg haar of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.

Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon en
goed onderhouden waren.
Ik zag en/of voelde onder andere dat:
In de verkoopruimte;
- de vloer verontreinigd was met plakkerig zwartkleurig vuil
- de vloer rechts naast de koelcel, waar dozen met onder andere noedels en
rijst waren opgeslagen, verontreinigd waren met snippers karton, losliggend
gif en meerdere muizenuitwerpselen,
- de randen van de vloer, links naast de koelcel waar diverse soorten noten
waren opgeslagen in plastic emmers, verontreinigd waren met buiksmeer en
muizenuitwerpselen,
- het schap boven de dozen met noten, waar onder andere hoisin saus werd
bewaard, verontreinigd was met enkele muizenuitwerpselen,
- de deur van de koelcel verontreinigd was met een waas van bruinkleurig vuil,
- de vloer tegenover de koelcel onder een metalen kast, verontreinigd was met
losliggend gif en muizenuitwerpselen,
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In de keuken;
- de stellingkast waar onder andere kardemom, kippenbouillon en zout in
bewaard werd, verontreinigd was met enkele muizenuitwerpselen,
- de meterkast verontreinigd was met zwartkleurig vuil en enkele
muizenuitwerpselen,
- de deur naar de toiletten verontreinigd was met een waas van bruinkleurig
vuil,
- de stellingkast en vloer achter de wok op de grond verontreinigd was met
een waas van plakkerig vuil,
- de vloer onder de kast met de boiler verontreinigd was met meerdere
muizenuitwerpselen,
- de regaalwagen waar emmers met zout en aardappelzetmeel op lagen,
verontreinigd was met enkele muizenuitwerpselen,
- de randen van de vloer boven aan de trap verontreinigd was met enkele
muizenuitwerpselen,
In de opslag;
- de randen van de vloer verontreinigd waren met muizenkeutels en
bruinkleurig vuil.
- de schappen met daarop witte lege en volle emmers met kruiden of meel,
verontreinigd waren met een waas van grijskleurig vuil.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon en niet
goed onderhouden 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, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het
Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag en of voelde onder andere dat:
In de keuken
- de knoppen van de beide wok branders verontreinigd waren met zwartkleurig
aangekoekt vuil,
- de pan waar de warme saus in stond verontreinigd was met bruinkleurig vuil,
- de emmers welke op een regaalwagen stonden, welke gevuld waren met zout en
aardappelzetmeel, aan de buitenzijden verontreinigd waren met bruinkleurig vuil
en enkele muizenuitwerpselen,
In de opslag;
- de emmers met kruiden verontreinigd waren met bruinkleurig vuil,
In de winkelruimte;
- de vrieskist rechts voor de koelcel, waar onder andere pekingeend in bewaard
werd, verontreinigd was met een waas van zwartkleurig vuil aan de buitenzijde en
dat de rubbers verontreinigd waren met zwartkleurig schimmel en oude
productresten.
- een vrieskist met glazen schuif deksels, waar onder andere vlees in bewaard
werd, verontreinigd was met zwartkleurig vuil in de rubbers.

281140874

Pagina 3 van 6

Doc. 1.3

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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.

Ongediertebestrijding
Tijdens de inspectie zag ik dat er onvoldoende adequate maatregelen waren
genomen om ongedierte te bestrijden. Ik zag dat onder andere in de keuken, in
de opslag en in de verkoopruimte sporen van muizen aanwezig waren.
Uit het vervolgonderzoek hoorde ik dat: Toko Sunrise geen vakbekwame
gediplomeerde ongediertebestrijder ingeschakeld had.
Hieruit bleek mij dat er geen adequate maatregelen waren getroffen om
schadelijke organismen te bestrijden, waardoor gehandeld werd in strijd met het
bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk IX, onder 4, eerste
volzin, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2,
eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor een soortgelijke
overtreding.

Presenteren en serveren (de temperatuur gekoeld voorverpakt):
Ik hoorde bij binnenkomst in de winkel een hard piepend duidelijk hoorbaar
geluid. Ik heb de gehele tijd tijdens mijn inspectie dit piepende geluid gehoord. Bij
nader onderzoek bleek dat dit geluid kwam van een gekoeld verkoop meubel
welke niet functioneerde. Ik zag dat op dit gekoeld verkoop meubel een display
zat. Ik zag dat de display 17 graden aangaf. Ik zag dat in dit meubel zowel
verpakte als onverpakte producten ter verkoop werden aangeboden. Toen ik
vroeg waar het geluid vandaan kwam, verklaarde hij mij dat de
koeling het niet goed deed door de hitte.
Tijdens de inspectie zag ik dat in een gekoelde verkoop meubel onder andere een
aantal in plastic voorverpakte tofu, een aantal in voorverpakkingen varkensvlees
en een aantal zakken voorverpakte mini rijstcake ’s werden bewaard. Op de
voorverpakkingen van de tofu zag ik een door de bereider aangegeven
bewaartemperatuur “gekoeld bewaren bij max. 7 °C tenminste houdbaar tot
01.07.17.
Op de voorverpakkingen van de mini rijstcake ’s zag ik een door de bereider
aangegeven bewaartemperatuur “gekoeld bewaren bij max. 7 °C.
Op de voorverpakkingen van het varkensvlees zag ik een door de bereider
aangegeven bewaartemperatuur “gekoeld bewaren tussen 0 en 4 °C tenminste
houdbaar tot12/06/2017.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke waren zijn, zoals
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen. Deze waren dienen teneinde microbiologisch
281140874
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bederf of uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, gekoeld te worden
bewaard, vervoerd of in voorraad te worden gehouden, zodanig dat de
temperatuur van de waar ten hoogste de door de bereider aangegeven
temperatuur bedraagt, zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Met een door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en gekalibreerde digitale
kernthermometer heb ik deze eetwaren gemeten en heb ik de volgende
temperaturen van de genoemde eetwaren vastgesteld:
Tofu ;
mini rijstcake’s ;
varkensvlees ;

16,5°C
17,7°C
21,2°C

Hieruit bleek mij dat voorverpakte bederfelijke eetwaar niet op zodanige wijze
gekoeld vervoerd of in voorraad gehouden werd, dat de temperatuur van de waar
ten hoogste de door de bereider aangegeven temperatuur bedraagt, waardoor
gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 15, eerste lid, onder a, van
het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen.
Van de uitzondering genoemd in artikel 15, zevende lid, van het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling van levensmiddelen werd geen gebruik gemaakt.
Presenteren en serveren (de temperatuur gekoeld onverpakt)
Ik zag dat in bovenstaand gekoeld verkoop meubel ook onverpakte producten
werden aangeboden. Ik zag dat onder andere eend en varkensoren in een
gastronormbak ter verkoop werden gepresenteerd.
Desgevraagd verklaarde
mij, dat deze eetwaren die ochtend om 11
uur bereid waren en nu gepresenteerd en geserveerd werden aan klanten.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke waren zijn, zoals
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen. Deze waren dienen teneinde microbiologisch
bederf of uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, gekoeld te worden
bewaard, vervoerd of in voorraad te worden gehouden, zodanig dat de
temperatuur van de waar ten hoogste 7°C bedraagt, zoals bedoeld in artikel 15,
eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen. Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
verstrekte en gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik deze eetwaren
gemeten en heb ik de temperaturen vastgesteld van de volgende eetwaren:
Eend ;
Varkensoren ;

17,1°C,
15,4°C,

Hieruit bleek mij dat onverpakte bederfelijke eetwaar niet op zodanige wijze
gekoeld vervoerd of in voorraad gehouden werd, dat de temperatuur van de waar
7°C of lager was, waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel
15, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.
Van de uitzondering genoemd in artikel 15, zevende lid, van het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling van levensmiddelen werd geen gebruik gemaakt.
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Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 51669498 werd deze als, eenmanszaak ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Deze
persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam
:
Woonadres
:
Postcode Plaats :

Ik bracht
als
van mijn bevindingen op de hoogte en
zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 26 mei 2017. Identiteitsgegevens van de gehoorde
persoon zijn:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Woonadres
Gemeente
Functie

:
:
:
:
:
:

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd bij de Basisregistratie
personen.
Dit verhoor heeft met uitdrukkelijke instemming van de gehoorde telefonisch
plaatsgevonden.
Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde haar mede
dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding hiervan
een bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik haar, of de rechtspersoon die
zij vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene
wet bestuursrecht, dat zij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde zij
mij zoveel mogelijk weergegeven in haar eigen woorden, het volgende:
''Vandaag was het warm en er kwam een storing. Het muizenprobleem is een
probleem van heel Amsterdam en de gemeente geeft geen geld.''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 30 mei 2017.
Toezichthouder 23158
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Nummer: 2018/281430719/26321

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 26321, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 19311, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregelen
door een inspecteur van de NVWA op 26 mei 2017 met nummer: 281140874.
Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Toko Sunrise
: Binnen Bantammerstraat 3
: 1011CH Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 22 maart 2018 omstreeks 14:35 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Tevens in het bedrijf gesproken met
Functie: medewerker.

welke fungeerde als

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Uit de inspectiegegevens bij de NVWA van het bedrijf was mij bekend, dat de
exploitant bij eerdere inspecties te kennen had gegeven, op welke wijze hij als
exploitant van voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en procedures in het bedrijf had vastgesteld en toepaste ter uitvoering van de
HACCP-beginselen, zoals genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr.
852/2004.
heeft toen verklaard, dat men in het bedrijf bij de bereiding en
behandeling van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte
van de CBL-Hygiënecode 2016, zijnde een voor deze branche opgestelde en door
de minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als
genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004. Vervolgens
heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit deze
hygiënecode.
281430719
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Vervolgens zag ik op de eerste verdieping een keuken, op de tweede verdieping
een opslagruimte met onder meer een snijmachine en op de begane grond een
winkelruimte met daarin koelvoorzieningen en stellingen.
Ik zag dat daarin onder meer vlees, groenten, sauzen en kruiden werden
bewaard.
Ik zag dat in de keuken twee woks met gesneden vlees op de wokbranders
stonden.
Voorts zag ik, dat consumenten in de winkel aanwezig waren.

Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie zag ik, dat:
in de keuken op de eerste verdieping:
- de vloer was vervuild met oude productresten en veel muizenuitwerpselen;
- wanden waren vervuild met een aanslag van oud vuil en oud vet;
- diverse poten van onderstellen waren vervuild met oud vuil en oude
productresten;
- elektriciteitsleidingen en stopcontacten waren vervuild met oude vetresten;
- afvoerbuizen waren vervuild met oude productresten;
in de opslagruimte op de tweede verdieping:
- de vloer was vervuild met oude productresten en veel muizenuitwerpselen;
in de winkel op de begane grond:
- de vloer onder de trap naar de keuken was vervuild met veel
muizenuitwerpselen;
- de wanden onder de trap waren vervuil met oud vuil en oude productresten.

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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
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Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie zag ik, dat:
in de keuken op de eerste verdieping:
- de kookketels aan de buitenzijde waren vervuild met een aanslag van oud vuil
en vet;
- het hakblok was vervuild met oud vuil en oude opgedroogde productresten;
- de mengmachine was vervuild met oude productresten en vet;
- een dunschiller was vervuild met oud vuil, oude productresten en vervuild stukje
tape;
- de wokbranders en de bedieningsknoppen waren vervuild met een laag oud vet;
in de opslagruimte op de tweede verdieping:
- een snijmachine was vervuild met oud vuil en oude productresten.
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, wat 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 51669498 werd deze, als eenmanszaak ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Deze persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam
:
Woonadres
:
Postcode Plaats :

Ik bracht
als
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde
ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 22 maart 2018.
Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon zijn:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Woonadres
Gemeente
Functie

:
:
:
:
:
:

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd aan de hand van een
rechtsgeldig identificatiebewijs.
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Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde haar mede
dat de Minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding hiervan een
bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik haar ingevolge het bepaalde in
artikel 5:10a van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij niet tot antwoorden
verplicht was. Hierop verklaarde zij mij zoveel mogelijk weergegeven in haar
eigen woorden, het volgende:
''Ik erken, dat de hygiene in het bedrijf op dit moment onvoldoende is.
Ik ben net terug van twee maanden vakantie in China, maar het bedrijf is gewoon
open geweest.
We gaan alles nu goed schoonmaken.
Ik heb er geen bezwaar tegen dat
uw vragen en opmerkingen
heeft vertaald en heb alles goed begrepen. ''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Groningen op 23 maart 2018.
Toezichthouder 26321

Bijlage:
Een fotobijlage
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Fotobijlage
Rapport van Bevindingen : 281430719
Inspectiedatum
: 22 maart 2018
Opgemaakt tegen
Naam
Gevestigd

: Toko Sunrise
: Amsterdam
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Foto 1: vervuilde mengmachine
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Foto 2: vervuilde wanden en vloer
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Foto 3: vervuilde wanden
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Foto 4: vervuilde snijmachine
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Foto 5: vervuilde wokbranders en onderstel
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Foto 6: vervuilde afvoerbuizen, wanden en poten van onderstel
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Foto 7: vervuilde wanden en stopcontact

Pagina 8 van 9

Doc. 1.5

Foto 8: vervuild hakblok en dunschiller
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Nummer: 2018/280351122/32647

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32647, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 34453, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op 22 maart 2018 met nummer 281430719.
Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Toko Sunrise
: Binnen Bantammerstraat 3
: 1011CH Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 25 april 2018 omstreeks 13:00 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Ik kon onbelemmerd via de voordeur naar binnen lopen. Ik zag in de winkel
meerdere schappen waarop diverse producten zoals soya saus rijst en groente ter
verkoop aangeboden werden. Ik zag ook dat in de winkel diverse koelingen en
vriezers waren. Ik zag dat in deze koelingen onder andere loempia vellen en
bereide varkens- en rundvlees gerechten bewaard werden.
Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van voornoemd
bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf had
vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de horeca zijnde een voor deze branche opgestelde en door de
minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd
in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004. Ik zag de chineze
vertaling van deze hygiëne code liggen. Ik zag dat de door
gekopieerde en bijgehouden temperatuur registratie lijsten uit dit chineze boek
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kwamen. Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg haar of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Ik deelde
mede dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de
Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de vragen die
door mij gesteld werden tijdens de inspectie
CCP - opslag, bewaren
In de Hygiënecode voor de horeca staat bij processtappen, in hoofdstuk 11 het
kritische proces (CCP) ‘Opslaan producten’ beschreven. Hier staat beschreven dat
opgeslagen producten gecontroleerd moeten worden op bewaartemperatuur,
houdbaarheid en op bewaarvoorschriften. Tevens staat beschreven op welke wijze
dit gecontroleerd moet worden, aan welke temperatuur voldaan moet worden en
dat dit proces aantoonbaar beheerst moet worden.
Onder het kopje ‘Houdbaarheid van producten’ staat beschreven dat zelfbereide
producten maximaal 2 dagen mogen worden bewaard bij een temperatuur van
7°C of lager of maximaal 3 dagen bij een temperatuur van 4°C of lager. Dit geldt
tevens voor de onderstaande producten:
•

Gevacuumeerde bederfelijke producten.

Onder het kopje ‘Hoe kan ik dit proces bewaken?’ staat beschreven dat alle
koelingen en vriezers minimaal eenmaal per week moeten worden gemeten met
een gekalibreerde digitale kernthermometer en dat de gemeten temperaturen
moeten worden geregistreerd.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in de wandkoeling in de winkel meerdere
gevacuumeerde verpakkingen met bereide varkens en rundvlees producten
bewaard werden. Ik zag dat op deze verpakkingen stickers met bereiddatum en
houdbaar tot datum aangebracht waren. Ik zag dat op de stickers van de
verpakkingen met bereide varkensoren de bereiddatum 23/4/18 stond en een
houdbaar tot datum 7/5/18. Ik zag dat op de stickers van de verpakkingen met
bereide runderspier de bereiddatum 23/4/18 stond en een houdbaar tot datum
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6/5/18. Ik vroeg aan
of deze varkensoren en runderspier in het
bedrijf bereid waren. Ik hoorde
mij bevestigend antwoorden.
Op mijn vraag waarom deze producten langer dan voorgeschreven in de code
bewaard werden antwoorde
mij dat dit altijd zo werd gedaan. Verder
vertelde
mij dat de producten in de koeling werden verkocht omdat
klanten het niet uit de vriezer wouden hebben. Desgevraagd vertelde
mij dat de houdbaarheid van 2 weken op ervaring gekozen is. Verder vertelde zij
mij dat er geen aanvullend onderzoek naar de werkwijze wordt uitgevoerd omdat
deze onderzoeken te duur zijn. Ook vertelde
mij dat na het koken en
vacuumeren de verpakkingen niet worden na gepasteuriseerd.
Verder zag ik in deze wandkoeling een verpakking runderspier. Op de sticker op
deze verpakking was een bereid datum van 21/4/18 geschreven en een houdbaar
tot datum 6/5/18. Van deze runderspier heb ik met een door de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en gekalibreerde digitale kernthermometer
de temperatuur gemeten en vastgesteld op 4,9°C. Hieruit blijkt mij dat de
runderspier volgens de regels uit de hygiënecode 2 dagen bewaard mag worden.
Deze rundespier werd 4 dagen bewaard en nog ter verkoop aangeboden.
Daarnaast zag ik in dezelfde wandkoeling een verpakking varkensmaag. Op de
sticker op deze verpakking was een bereid datum van 21/4/18 geschreven en een
houdbaar tot datum 6/5/18. Van deze varkensmaag heb ik met een door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en gekalibreerde digitale
kernthermometer de temperatuur gemeten en vastgesteld op 5,4°C. Hieruit blijkt
mij dat de varkensmaag volgens de regels uit de hygiënecode 2 dagen bewaard
mag worden. Deze varkensmaag werd 4 dagen bewaard en nog ter verkoop
aangeboden.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de horeca voorschrijft.
Uit het bovenstaande bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf
geen zorg droeg voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of
meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen,
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto
tweede lid, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel
2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen mede gelet op
artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 51669498 werd deze, als eenmanszaak ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Deze
persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam
:
Woonadres
:
Postcode Plaats :

Ik bracht
als
van mijn bevindingen op de hoogte
en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
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Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 25 april 2018.
Toezichthouder 32647
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Nummer: 2019/280471238/25161

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 25161, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 35495, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op dd 25 april 2018 met nummer:280351122.
Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Toko Sunrise
: Binnen Bantammerstraat 3
: 1011CH Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 7 februari 2019 omstreeks 13:50 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van voornoemd
bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf had
vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling
van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de horeca zijnde een voor deze branche opgestelde en door de
minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd
in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004.
Ik heb tijdens de inspectie de Hygiene code zien liggen op een tafel achter de
kassa. Het was de Chinese versie van 2016.
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Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Bedrijfsruimte en verhandeling:
Winkel:
Vervolgens zag ik bij binnenkomst meerdere klanten in de winkel die eetwaren
pakten van de schappen en deze afrekenden bij de kassa. In de koelingen en
vrieskasten zag ik bereid vlees en visballetjes. Ik zag in de winkel op de schappen
diverse levensmiddelen zoals flessen met sojasaus en pakken met rijstmeel. Op
een schap zag ik 3 hotpots staan met warme vleesgerechten.
Magazijn:
In het magazijn beneden in de zaak, zag ik in de grote ruimte op de betonnen
vloer pallets staan met hierop dozen waarin levensmiddelen zaten, zoals pakken
met rijstmeel en flessen met diverse sojasauzen.
Keuken:
In de keuken, die in open verbinding stond met de winkel, zag ik een
medewerkster de vloer schoon maken met een dweil en ik zag een vleesmolen. In
deze vleesmolen zag ik resten van vlees.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
CCP - opslag, bewaren
In de Hygiënecode voor de horeca staat bij processtappen, het kritische proces
(CCP) ‘Opslaan producten’ beschreven. Hier staat beschreven dat opgeslagen
producten gecontroleerd moeten worden op bewaartemperatuur, houdbaarheid en
op bewaarvoorschriften. Tevens staat beschreven op welke wijze dit gecontroleerd
moet worden, aan welke temperatuur voldaan moet worden en dat dit proces
aantoonbaar beheerst moet worden.
De genoemde temperatuurseis is: “Bewaar bederfelijke producten bij een
temperatuur van 7°C of lager.”
Tevens staat in de hygiënecode voor de horeca onder Bijlage III in de
bederfelijkheidstest, een instructie voor onderzoek beschreven en het volgende is
onder andere benoemd:
Doel:
Het doel van de bederfelijkheidstest is bepalen of een product
bederfelijk of niet bederfelijk is.
Aantoonbaarheid;
Wanneer producten geschikt zijn voor 24-uursborging, dient
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het onderzoeksrapport op de locatie(s) waar het product wordt
gepresenteerd beschikbaar te zijn (digitaal of op papier).

Ik zag tijdens de inspectie naast de kassa, een tafel waarop levensmiddelen
stonden uitgestald, zoals 5 vacuümverpakkingen. Hierin zag ik in elke verpakking
twee vleesstukken met bot. Desgevraagd aan de
,
bleek
dit bereide gezouten eend te zijn.
De temperatuur heb ik gemeten van één van de 5 verpakkingen met een door de
dienst verstrekte gekalibreerde kernthermometer:
Bereide eend: 11,5 graden Celsius.
Cautie:
Ik deelde
mede dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de
Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de vragen die
door mij gesteld werden tijdens de inspectie.
Ik vroeg
waarom de verpakkingen met eend niet in de koeling werden
bewaard. Zij vertelde mij dat dit ongekoeld bewaard kon worden.
Op de 5 verpakkingen zag ik geen etiket met bewaarvoorschrift. Alleen een sticker
met de datum 7-2-2019.
Ik vroeg wanneer zij dit eendenvlees bereid had en ze vertelde mij dat dit de dag
ervoor, gisteren, bereid was door haarzelf.
Tevens vertelde zij desgevraagd dat de verkoop alleen vandaag zou zijn en dat
daarom de sticker 7-2-19 op de verpakking zat.
Ik vroeg haar of zij onderzoek had laten doen op bederfelijkheid om het product
ongekoeld te bewaren, zoals beschreven in de hygiëne code voor de Horeca. Zij
antwoorde mij dat zij dit niet had laten doen.
Later heb ik deze vragen ook nog gesteld aan
die werkzaam is in
dit bedrijf.
vertelde mij desgevraagd dat de eend bereid was door
de
bij haar thuis en dat ze dit altijd ongekoeld bewaren. Tevens
vertelde hij mij desgevraagd dat ze geen onderzoek hebben laten doen op
bederfelijkheid.

Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de horeca voorschrijft.
Uit het bovenstaande bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf
geen zorg droeg voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of
meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen,
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto
tweede lid, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel
2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen mede gelet op
artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen.
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Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag onder andere het volgende:
In het magazijn:
-op de betonnen vloer lagen tientallen keutels onder elke pallet en op enkele
plaatsen los muizengif. Ik zag ongeveer 15 pallets liggen op de grond waarop de
dozen met eetwaren stonden.
In de Winkel:
-langs de randen van de vloer, achter de vrieskist en vrieskast, lagen tientallen
muizenkeutels
-in de kastjes bij de balie waar de kassa stond en waar mappen en doeken in
werden bewaard, lagen een tiental muizenkeutels.
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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.

Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag onder andere het volgende:
In het magazijn;
-Op alle pallets lagen enkele muizenkeutels
In de winkel:
-op één schap lagen enkele muizenkeutels achter een paar blikken
In de keuken:
-op het onderste schap van een karretje, waarop kruiden werden bewaard, lagen
tussen de lege plastic en metalen bakken enkele muizenkeutels.
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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
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Ongediertebestrijding
Tijdens de inspectie zag ik dat er onvoldoende adequate maatregelen waren
genomen om ongedierte te bestrijden. Ik zag dat onder andere in het magazijn en
de winkel sporen van ongedierte aanwezig waren, namelijk muizenkeutels
Uit het vervolgonderzoek zag ik in het logboek van de bestrijder het volgende
vermeld staan:

Datum 29-01-2019
Advies:
-Keutels verwijderen om de huidige mate van besmetting goed waar te kunnen
nemen.
Hieruit bleek mij het volgende:
-dat u de adviezen van de vakbekwame gediplomeerde ongediertebestrijder
onvoldoende opgevolgd had, daar ik op meerdere plekken in het bedrijf
muizenkeutels zag liggen.
Hieruit bleek mij dat er geen adequate maatregelen waren getroffen om
schadelijke organismen te bestrijden, waardoor gehandeld werd in strijd met het
bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk IX, onder 4, eerste
volzin, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2,
eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor soortgelijke
overtredingen.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 51669498 werd deze, als eenmanszaak ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Deze
persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam
Woonadres
Postcode Plaats

:
:

Ik bracht
als
van mijn bevindingen op de hoogte en
zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 8 februari 2019.
Toezichthouder 25161
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> Retouradres Postbus 230 6700 AE Wageningen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Directie Handhaven
Afdeling Regie en Expertise

Wageningen University & Research
Wageningen Food Safety Research

Vitae, Gebouw 123
Akkermaalsbos 2
6708 WB Wageningen
Postbus 230
6700 AE Wageningen

T.a.v. Divisiehoofd
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

Analyserapport

Contact
wfsr@wur.nl
T

201951704-V-12-09-2019 12:06
Onze Referentie
201951704-V-12-09-2019 12:06

Datum rapport
12-09-2019

Monstergegevens
Zegelnummer:
Datum monstername:
Datum monsterontvangst:
Datum start analyse:
Aanduiding:

Bijlagen

36526426
09-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
Gegaarde kip

Directeur van het Wageningen Food Safety Research
dr. ir. R.F.M. van Gorcom.

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op het ontvangen, hierboven geïdentificeerde monster.
Dit analyserapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Wageningen Food Safety Research gereproduceerd, gepubliceerd of
verdeeld worden, tenzij in zijn geheel
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Wageningen University & Research
Wageningen Food Safety Research

Datum
12-09-2019
Onze Referentie

ANALYSERESULTATEN Microbiologie

(Sub)monster

Methode

36526426 - 0

MIC04-WV137 Entero kiemgetal mbv TEMPO, v. 04

201951704-V-12-09-2019 12:06

Resultaat
>490000

MIC04-WV137 Algemeen kiemgetal mbv TEMPO, v. 04 >49000000

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het Wageningen Food Safety Research worden opgevraagd.
Dit analyserapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Wageningen Food Safety Research gereproduceerd, gepubliceerd of
verdeeld worden, tenzij in zijn geheel

Eenheid
/g
/g
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Doc. 76.1

Nummer: 2018/280650817/32909

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32909, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 23713, werkzaam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Fresh & Food Cihan (Beydogan supermarkt)
: Hoofdweg 578 A
: 1055AB Amsterdam

Datum en tijdstip van de inspectie: 17 oktober 2018 omstreeks 15:55 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: Medewerker
Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
liet mij door middel van de lijsten weten dat men in het bedrijf bij de bereiding en
behandeling van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte
van de CBL-Hygiënecode 2016 zijnde een voor deze branche opgestelde en door
de minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als
genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004. Vervolgens
heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit deze
hygiënecode.
Ik, toezichthouder, zag dat er op de gevel van het bedrijf ‘Fresh & Food Cihan’
werd aangegeven. Ik zag dat er voor de winkel stellingen stonden waarop groente
en fruit ter verkoop werden aangeboden. Ik zag dat de voordeur van de
supermarkt open was. Ik zag dat de supermarkt was ingericht met schappen
waarop levensmiddelen ter verkoop werden aangeboden. Ik zag bij binnenkomst
aan mijn linkerhand een kassa. Ik zag dat er een klant haar boodschappen
afrekende bij een medewerkster. Vervolgens zag ik dat er voor mij aan het einde
van de ruimte een koeltoonbank aanwezig was. Ik zag dat in de koeltoonbank dat
er diverse levensmiddelen werden bewaard. Ik zag dat er aan mijn linkerhand in
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de supermarkt naast allerlei schappen met levensmiddelen twee grote
wandkoelingen aanwezig waren. Ik zag in de linker wandkoeling voornamelijk
zuivel producten ter verkoop werden aangeboden. Ik zag dat in de rechter
wandkoeling voornamelijk vleesproducten werden aangeboden.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg
of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het
bedrijf voor verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde hij mij bevestigend.
Opslag bederfelijke eetwaren (temperatuur onverpakt)
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in de koeltoonbank in de winkel meerdere
(zelfbereide) bederfelijke levensmiddelen in voorraad werden gehouden in
gastronorm bakken. Ik zag dat er diverse bederfelijke levensmiddelen werden
bewaard, waaronder: dolma (rijstebladeren gevuld met rijst), olijven, gekookte
bulgur met groente, groentemix en hummus.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke waren zijn, zoals
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen. Deze waren dienen teneinde microbiologisch
bederf of uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, gekoeld te worden
bewaard, vervoerd of in voorraad te worden gehouden, zodanig dat de
temperatuur van de waar ten hoogste 7°C bedraagt, zoals bedoeld in artikel 15,
eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen. Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
verstrekte en gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik deze eetwaren
omstreeks 16:15 uur gemeten en vastgesteld op:

-

Product:
Ongeveer
Ongeveer
Ongeveer
Ongeveer
Ongeveer

2
1
4
3
2

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

dolma (Met rijst gevulde bladeren),
gegrillde groentemix,
bulgur met groente,
paprika Hummus,
blokken feta kaas,

In de kern:
10,7°C en 9,6°C;
11,0°C;
11,4°C en 11,6°C;
9,0°C;
9,7°C.

Desgevraagd vertelde
dat de groentemix en bulgur bij hem
thuis waren bereid 2 dagen terug. Vervolgens vroeg ik of er ook registraties
inzichtelijk waren waarop
mij lijsten liet zien. Ik zag dat op
deze lijsten de koeltoonbank met olijven gemeten was op 10-10-2018 op 6°C.
Desgevraagd vertelde
dat
de metingen altijd doet.
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Hieruit bleek mij dat onverpakte bederfelijke eetwaar niet op zodanige wijze
gekoeld vervoerd of in voorraad gehouden werd, dat de temperatuur van de waar
7°C of lager was, waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel
15, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.
Tevens merk ik op, dat de bepaling ongekoelde opslag onder voorwaarden,
genoemd in artikel 15, lid 7 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling
van levensmiddelen niet van toepassing was.
Presenteren en serveren (de temperatuur gekoeld voorverpakt):
Tijdens de inspectie zag ik dat in de rechter grote wandkoeling meerdere
voorverpakte vleesproducten ter verkoop werden aangeboden. Zo zag ik onder
meer de volgende producten:
- Ongeveer 10 verpakkingen
(kipworstjes)’ met een inhoud van
500 gram. Ik zag dat de THT datum was vastgesteld op: 16-12-2018. Ik zag dat
er door de bereider of leverancier een bewaartemperatuur was aangegeven:
‘Bewaren bij max +7°C.’
- Ongeveer 12 verpakkingen
(vleeswaren kip)’. Ik zag dat
de THT datum was vastgesteld op: 09-11-2018. Ik zag dat er door de bereider of
leverancier een bewaartemperatuur was aangegeven: ‘Bewaren bij max +7°C.’
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke waren zijn, zoals
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen. Deze waren dienen teneinde microbiologisch
bederf of uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, gekoeld te worden
bewaard, vervoerd of in voorraad te worden gehouden, zodanig dat de
temperatuur van de waar ten hoogste de door de bereider aangegeven
temperatuur bedraagt, zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Met een door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en gekalibreerde digitale
kernthermometer heb ik deze eetwaren gemeten en heb ik de volgende
temperaturen omstreeks 16:30 uur gemeten en vastgesteld op:
Product:
-

(kipworstjes),
,

in de kern:
9,6°C en 9,4°C;
9,4°C.

Desgevraagd waren de
(kipworstjes)op de dag van de inspectie
geleverd door de leverancier. Desgevraagd vertelde
dat de
andere overige producten in de dagen ervoor waren geleverd.
Hieruit bleek mij dat voorverpakte bederfelijke eetwaar niet op zodanige wijze
gekoeld vervoerd of in voorraad gehouden werd, dat de temperatuur van de waar
ten hoogste de door de bereider aangegeven temperatuur bedraagt, waardoor
gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 15, eerste lid, onder a, van
het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen.
Van de uitzondering genoemd in artikel 15, zevende lid, van het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling van levensmiddelen werd geen gebruik gemaakt.
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Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor een soortgelijke
overtreding.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 61695793 werd deze, als eenmanszaak ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Deze persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam
:
Woonadres
:
Postcode Plaats :
Ik bracht
als
van mijn bevindingen op de hoogte
en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 17 oktober 2018. Identiteitsgegevens van de gehoorde
persoon zijn:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Woonadres
Gemeente
Functie

:
:
:
:
:
:

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd bij de Basisregistratie
personen.
Dit verhoor heeft met uitdrukkelijke instemming van de gehoorde telefonisch
plaatsgevonden.
Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede
dat de Minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding hiervan een
bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik hem, of de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet
bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde hij mij
zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende:
''Ik heb niks te verklaren.''
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 18 oktober 2018.
Toezichthouder 32909

Reactie Zara Market
1. Bent u eens met het constateringen die door de opstellers van bij gevoegde
inspectierapporten zijn gedaan met betrekking tot uw zaak?
Ik ben het niet mee eens omdat er in Nederland ongedierte een groot probleem is waarvan
je weinig wat aan kan doen.
2. Welke maatregelen heeft u genomen om aan de voorwaarden van de NVWA te
voedselveiligheid, ongedierte en hygiëne?
Wij hebben het ongedierte ingeschakeld en zij hebben het ongedierte aangepakt. Regelmatig
worden er schoon gemaakt in het winkel. Dagelijks worden de houdbaarheidsdatum en
groente bij gehouden en gecontroleerd.
3. Veel ondernemers die net als onder verscherpt toezicht stonden hadden net als u last van
muizen . kunt u aangeven waarom het u niet lukte om muizen buiten de deur te houden?
Probleem komt gewoon in de wijk vaak voor. En dit is bekend dat dit een groot probleem is
in Amsterdam.
4. Is er nog iets anders dat u zou willen opmerken naar aanleiding van bijgevoegde NVWArapporten?
We hadden op dat moment weinig personeel waardoor we weinig tijd hadden om alles bij te
houden
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Zaaknummer: 2018-0043878

bijlage 1
1. Zak rijst
aangevreten door
muizen.

2. Zak rijst
aangevreten door
muizen.
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3. Zak bulgur
aangevreten en
verontreinigd met
muizenuitwerpsele
n.

4. Zak bulgur
aangevreten en
verontreinigd met
muizenuitwerpsele
n.
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5. Zak Pasta
aangevreten en
verontreinigd met
muizenuitwerpsele
n.

6. Zak Pasta
aangevreten en
verontreinigd met
muizenuitwerpsele
n.
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7. Verrotting,
kwaliteitsverlies,
bederf van
limoenen.

8. Verrotting,
kwaliteitsverlies,
bederf van
limoenen.

9. Verrotting,
kwaliteitsverlies,
bederf van rode
pepers.

10. Verrotting,
kwaliteitsverlies,
bederf van peren.
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Nummer: 2018/283211061/23714

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 23714, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur, toezichthouder
met toezichthoudernummer 34429, bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
: Supermarkt Yakhlaf
Adres
: Burgemeester De Vlugtlaan 135
Plaats
: 1063BK Amsterdam
Datum en tijdstip van de inspectie: 13 februari 2018 omstreeks 12:55 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van eetwaren,
ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de CBL- Hygiënecode
2016 zijnde een voor deze branche opgestelde en door de minister goedgekeurde
code, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd in Hoofdstuk III, van de
Verordening (EG) Nr. 852/2004. Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Vervolgens zag ik in het winkelgedeelte met daarin een slagerij gedeelte, een
groente gedeelte en in het verdere winkel gedeelte diverse schappen met onder
andere conserven, koekjes, chocolade, kruiden en frisdranken.
Ik zag klanten met mandjes lopen en hun bestelde waren afrekenen bij de kassa.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
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- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik deelde
mede dat hij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a
van de Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de
vragen die door mij gesteld werden tijdens de inspectie
Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag onder andere dat:
In het slagerijgedeelte:
In de werkplaats:
- het frame van een werkbank verontreinigd was met oude ingedroogde
productspatten en resten;
- een regaalwagen verontreinigd was met oude productspatten en de wielen van
deze wagen verontreinigd waren met zwartkleurig oud vuil;
In de verkoopruimte van de slagerij:
- een verkoopvitrine met onder andere olijven aan de binnenzijde verontreinigd was met
zwartkleurig vuil en oude productresten;
- de buitenzijde van deze verkoopvitrine verontreinigd was met zwartkleurig oud
vuil en schimmelplekken;
- een grijze grote vierkante bak met daarin zakken met olijven aan de buiten- en
binnenzijde verontreinigd was met oude productresten en zwartkleurig oud vuil;
- de vleesvitrine aan de buitenzijde verontreinigd was met oude
productspatten en meerkleurig vuil;
In de verkoopruimte supermarkt:
bijna alle schapplanken verontreinigd waren met zwartkleurig oud 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) 852/2004, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
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Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag onder andere dat:
In het slagerijgedeelte:
In de werkplaats:
de vloer langs de randen en in de voegen verontreinigd was met
zwartkleurig vuil;
de muren aan de onderzijde verontreinigd waren met zwartkleurig oud
vuil;
In de verkoopruimte van de slagerij:
de vloer in het gehele slagerijgedeelte langs de randen en in de voegen
verontreinigd was met zwartkleurig vuil;
- de ruimtes onder de koelvitrines waar motoren en ventilators in zitten
verontreinigd waren met oude productresten en een dikke laag zwartkleurig
oud vuil;
In de verkoopruimte supermarkt:
in de gehele supermarkt de vloer onder de schappen en in de hoeken
verontreinigd was met zwartkleurig oud vuil en oude productresten;
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, wat 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 67376452 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Supermarkt Yakhlaf West. B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Supermarkt Yakhlaf West B.V.
Vestigingsadres : Burgemeester De Vlugtlaan 135
Postcode Plaats : 1063BK Amsterdam
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 15 februari 2018.
Toezichthouder 23714

283211061

Pagina 3 van 3

Doc. 85.2

Nummer: 2018/280981807/33082

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 33082, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op dd. 13 februari 2018 met nummer:
283211061.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Supermarkt Yakhlaf
: Burgemeester de Vlugtlaan 133-135
: 1063 BK Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 13 maart 2018 omstreeks 15:55 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en
behandeling van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, geen gebruik
maakte van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
goedgekeurde hygiënecode, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd in
Hoofdstuk III van de Verordening (EG) Nr.852/2004. Later verklaarde
mij telefonisch dat hij de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf besteld had.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 2011.
Vervolgens zag ik bij binnenkomst in het verkoopgedeelte diverse stellingen
waarop levensmiddelen zoals meel, pasta, blikken olijven, koekjes, flessen olie en
conserven in blik gepresenteerd stonden. Ik zag dat diverse klanten met een
mandje door de winkel liepen. Ik zag een klant welke meloen en suiker in zijn
mandje had liggen. Ik zag dat diverse levensmiddelen waaronder groente, fruit en
brood afgerekend werden bij de kassa. Ik zag dat in de verkoopruimte een
toonbank stond waarin diverse soorten olijven onafgedekt gepresenteerd stonden.
Ik zag dat enkele klanten een olijf pakte en proefde. Vervolgens zag ik dat er een
koelcel gesitueerd was bij de groenten afdeling, hierna genoemd groenten koelcel.
Ik zag dat in deze koelcel diverse levensmiddelen zoals kruiden, ijsbergsla en
champignons opgeslagen stonden.
280981807
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Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik, toezichthouder, zag dat in het verkoopgedeelte:
• de vloer onder de olijvenkoeling ernstig verontreinigd was met zwartkleurig vuil
en tientallen oude ingedroogde olijven;
• de vloer onder het pallet, waarop emmers olijven gepresenteerd stonden,
verontreinigd was met bruin- en roodkleurig vuil en enkele oude ingedroogde
olijven;
• de vloer onder de stelling met wasmiddelen verontreinigd was met oude
productresten en zwerfvuil;
• de vloer onder het schap met schuursponzen verontreinigd was met zwerfvuil;
• de vloer en wand links van de koelwand verontreinigd was met bruinkleurig
spatvuil;
• de vloer onder de stelling met thee verontreinigd was met zwerfvuil;
• de vloer onder de stelling met koek verontreinigd was met zwerfvuil en oude
productresten;
• de vloer onder de stelling met pasta verontreinigd was met productresten;
• de vloer onder de stelling met olijven verontreinigd was met zwerfvuil en oude
productresten;
• de vloer onder de stelling met gedroogd fruit verontreinigd was met
bruinkleurig aangekoekt vuil en oude productresten;
• de vloer onder de stelling met flessen olie verontreinigd was met aangekoekt
zwartkleurig vuil en oude productresten van groenten en fruit;
Ik, toezichthouder, zag dat in de groenten koelcel:
• de verdamper en koelmotorleidingen deels verontreinigd waren met
grijskleurige schimmel;
• de wand deels verontreinigd was met grijskleurige schimmelpunten.
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, wat een
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overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor een soortgelijke
overtreding.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 67376452 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Supermarkt Yakhlaf West B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Supermarkt Yakhlaf West B.V.
Vestigingsadres : Burgemeester de Vlugtlaan 135
Postcode Plaats : 1063 BK Amsterdam
Ik bracht
als
van Supermarkt Yakhlaf West B.V.,
telefonisch van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van
bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 16 maart 2018. Identiteitsgegevens van de gehoorde
persoon zijn:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Woonadres
Gemeente
Functie

:
:
:
:

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd bij de Basisregistratie
personen. Dit verhoor heeft met uitdrukkelijke instemming van de gehoorde
telefonisch plaatsgevonden.
Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede
dat de Minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding hiervan een
bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik hem, of de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet
bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde hij mij
zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende:
''We gaan hard aan het werk.''
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 19 maart 2018.
Toezichthouder 33082
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Nummer: 2018/283350471/35495

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 35495, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op 13 maart 2018 met nummer: 280981807.

Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Supermarkt Yakhlaf
: Burgemeester De Vlugtlaan 135
: 1063 BK Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 3 mei 2018 omstreeks 16:45 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Ik kon onbelemmerd het bedrijf binnentreden. Bij binnenkomst zag ik het
slagerijgedeelte waar een medewerker vlees stond te snijden op een houten
hakblok. Tevens zag ik een vleeskoelvitrine waarin lamsvlees, kip en donervlees
werden bewaard. Ik zag een grote supermarkt waar diverse levensmiddelen
werden gepresenteerd op de stellingen. Ik zag onder andere een stelling met rijst
en linzen, een stelling met diverse koeken en frisdranken en een stelling met
diverse blikken tomaten. Tevens zag ik een zuivelkoelvitrine waarin boter, melk
en kazen werden gepresenteerd. Ik zag dat een medewerker achter de kassa
producten scande en deze afrekende met de klanten.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
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- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Tevens bleek mij dat de processen met levensmiddelen zoals die binnen dit
levensmiddelenbedrijf plaatsvinden, het meest van toepassing zijn op de
voedselveiligheidsprocedures in een door de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport goedgekeurde hygiënecode, namelijk de CBL-Hygiënecode 2016.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg
of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf
voor verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde hij mij bevestigend.
Reiniging en desinfectie bedrijfsruimten
Tijdens de inspectie zag ik dat de bedrijfsruimte onvoldoende schoon was.
Ik zag onder andere dat:
de vloer in de hele supermarkt, met name onder de stellingen,
verontreinigd was met oude productresten, vuil en stof.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimte voor levensmiddelen niet schoon was,
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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren. Ik zag en of voelde onder andere dat:
in het slagerijgedeelte:
het houten hakblok verontreinigd was met ingetrokken donkerkleurig vuil;
de onderkoelingen van de vleeskoelvitrine, waarin bakken met kruidenolie
werden bewaard, op diverse plaatsen verontreinigd waren met
groene/witte schimmel en aangekoekt vuil;
de rubbers van deze onderkoelingen verontreinigd waren met
schimmelsporen;
de constructie van de vleeskoelvitrine, op diverse plaatsen, verontreinigd
was met aangekoekt vuil;
de onderkant van het wormhuis van de gehaktmolen verontreinigd was
met oude aangekoekte vleesresten;
in de supermarkt:
meerdere voornoemde voorraadstellingen verontreinigd waren met
aangekoekt donkerkleurig vuil;
de binnenzijde van de zuivelkoelvitrine, op meerdere plaatsen,
verontreinigd was met schimmel en aangekoekt vuil;
diverse vrieskisten, met name langs de randen en aan de buitenkant,
verontreinigd waren met donkerkleurig aangekoekt 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,
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hoofdstuk V, punt 1 onder a, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor een soortgelijke
overtreding.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 67376452 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Supermarkt Yakhlaf West B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Supermarkt Yakhlaf West B.V.
Vestigingsadres : Burgemeester De Vlugtlaan 135
Postcode Plaats : 1063 BK Amsterdam

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 3 mei 2018.
Toezichthouder 35495
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Nummer: 2019/281021086/33084

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 33084, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 32781, werkzaam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op 16 augustus 2018 met maatregelnummer
280580578.
Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Supermarkt Yakhlaf
: Burgemeester De Vlugtlaan 135
: 1063 BK Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 28 februari 2019 omstreeks 17:05 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Vervolgens bevond ik mij in het supermarktgedeelte. Ik zag dat in de supermarkt
meerdere verkoopstellingen stonden waarop levensmiddelen zoals rijst, meel,
spaghetti en blikken olijven werden gepresenteerd. Tevens zag ik dat achter de
kassa een medewerker zat. Ik zag en hoorde dat deze medewerker de
boodschappen van klanten scande, waarna deze klanten hun boodschappen bij
deze medewerker afrekenden. Ook zag ik dat in de supermarkt een medewerker
liep welke bezig was het schoonmaken van de vloer. Vervolgens liep ik door
richting het AGF-gedeelte. Ik zag dat deze ruimte voorzien was van een koelcel.
Na het openen van de koelcel deur zag ik dat in deze koelcel levensmiddelen
werden bewaard zoals koriander. Vervolgens liep ik door richting de slagerij. Ik
zag dat hier zich een koeltoonbank bevond waarin levensmiddelen werden
bewaard zoals vlees en kip.
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Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Tevens bleek mij dat de processen met levensmiddelen zoals die binnen dit
levensmiddelenbedrijf plaatsvinden, het meest van toepassing zijn op de
voedselveiligheidsprocedures in een door de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport goedgekeurde hygiënecode, namelijk de Hygiënecode voor het
Slagersbedrijf 2011.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij
bevestigend.
Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
bevuild waren. Deze artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur waren onder
andere bevuild met muizenuitwerpselen. Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik
dat muizen incontinent zijn. Tevens weet ik vanuit mijn vakdeskundigheid dat
muizen bacteriën en ziektes mee kunnen dragen en verspreiden via hun lichaam
en hun faeces.
Ik, toezichthouder, zag tijdens mijn inspectie van de voornoemde supermarkt,
dat:
- het onderste schap van de verkoopstelling, waarop levensmiddelen zoals blikken
olijven werden gepresenteerd, bevuild was met enkele muizenuitwerpselen en
oude productresten.
- het onderste schap van de verkoopstelling, waarop levensmiddelen zoals blikjes
frisdranken werden gepresenteerd, bevuild was met enkele muizenuitwerpselen
en oude productresten.
- het onderste schap van de verkoopstelling, waarop levensmiddelen zoals
spaghetti werden gepresenteerd, bevuild was met oude productresten.
- meerdere verkoopstellingen, waarop onder andere de voornoemde
levensmiddelen werden gepresenteerd, bevuild waren met bruinkleurig roestig
vuil.
- het onderste schap van de verkoopstelling, waarop levensmiddelen zoals zakken
rijst werden gepresenteerd, bevuild was met oude productresten.
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- de rekken in de koelkast, waarin levensmiddelen zoals Fanta en Cola werden
gepresenteerd, bevuild waren met zwart/grijskleurig schimmel en grijs/witkleurig
schimmel.
- de ventilatoren in deze koelkast bevuild waren met zwart/grijskleurig schimmel.
- de rekken in de koeltoonwand, waarin levensmiddelen zoals verschillende
soorten kazen werden gepresenteerd, bevuild waren met bruinkleurig roestig vuil.
- de onderste schappen van vier verkoopstellingen, welke zich naast elkaar
bevonden en waarop levensmiddelen zoals Gerstemeel en Griesmeel werden
gepresenteerd, bevuild waren met tientallen muizenuitwerpselen,
buiksmeersporen van muizen, urine sporen, aangevreten materiaal door muizen
en oude productresten. Tevens rook ik hier de penetrante geur van muizenurine.
- de buitenzijde van een kunststofbak, waarin Griesmeel Fine werd gepresenteerd,
bevuild was met enkele muizenuitwerpselen.
- de binnen en buitenzijde van meerdere opgestapelde blauwe presenteer kratten,
waarop levensmiddelen zoals blikken kaas in pekelwater werden gepresenteerd,
bevuild waren met tientallen muizenuitwerpselen en buiksmeersporen van
muizen.
- de buitenzijde van de houten presenteer pallet, waarop deze kratten stonden
opgestapeld, bevuild was met tientallen muizenuitwerpselen.
- de buitenzijde van de houten presenteer pallet, waarop levensmiddelen zoals
zakken Volkorenmeel werden gepresenteerd, bevuild was met tientallen
muizenuitwerpselen en buiksmeersporen van muizen.
- de buitenzijde van de twee houten presenteer pallets, waarop levensmiddelen
zoals Tarwe Griesmeel werden gepresenteerd, bevuild waren met tientallen
muizenuitwerpselen.
- de buitenzijde van de houten presenteer pallet, waarop levensmiddelen zoals
flessen water werden gepresenteerd, bevuild was met enkele muizenuitwerpselen.
- de buitenzijde van de twee houten presenteer pallets, waarop levensmiddelen
zoals verpakkingen
werden gepresenteerd, bevuild waren met een
tiental muizenuitwerpselen.
Ik, toezichthouder, zag tijdens mijn inspectie van de voornoemde koelcel, dat:
- de rekken van het opslagrek, waarop levensmiddelen zoals koriander werden
bewaard, bevuild waren met witkleurig schimmel en bruinkleurig roestig vuil.
Ik, toezichthouder, zag tijdens mijn inspectie van de voornoemde slagerij, dat:
- de binnenzijde van de gehaktmolen bevuild was met bruinkleurig aangekoekt
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) 852/2004, wat 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 67376452 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Supermarkt Yakhlaf West B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
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Overtreder:
Naam bedrijf
: Supermarkt Yakhlaf West B.V.
Vestigingsadres : Burgemeester De Vlugtlaan 135
Postcode Plaats : 1063 BK Amsterdam
Ik bracht

als
van Supermarkt Yakhlaf West B.V., van mijn bevindingen op de
hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 28 februari 2019. Identiteitsgegevens van de gehoorde
persoon zijn:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Woonadres
Gemeente
Functie

:
:
:
:
:
:

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd bij de Basisregistratie
personen.
Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede
dat de Minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding hiervan een
bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik hem, of de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet
bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde hij mij
zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende:
''Wij zijn aan het uitbouwen. Binnenkort gaan wij binnen verbouwen. In het
verleden hebben wij nog nooit overlast gehad van muizen.''
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 1 maart 2019.
Toezichthouder 33084
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Nummer: 2017/280281086/24011

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 24011, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de
naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 33082, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Afrah Fes
: Plein '40-'45 7
: 1063KP Amsterdam

Datum en tijdstip van de inspectie: 29 maart 2017 omstreeks 15:45 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Tevens telefonisch gesproken met

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 zijnde een voor deze
branche opgestelde en door de minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor
goede praktijken als genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr.
852/2004. Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Ik kon de verkoopruimte onbelemmerd via de entreedeur betreden. Bij
binnenkomst zag ik dat een vrouw, die achter de verkoopvitrine stond, bezig was
met het inpakken van bestellingen, zoals brood, koekjes en gebak. Ik zag dat zij
de bestelde waren vervolgens, tegen betaling, aan de aanwezige klanten
overhandigde. Voorts zag ik dat vanuit de verkoopruimte de bakkerij te betreden
was. Ik zag dat in deze bakkerij, onder andere één grote planeetmengmachine,
één opbolmachine, één werkbank en één wastafel stonden, tevens was in deze
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bakkerij de inloopvriescel gesitueerd. Ik zag dat in deze inloopvriescel onder
andere voorverpakte donuts, koekjes en cake in voorraad gehouden werden.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag onder andere dat:
In de verkoopruimte:
• de kastenwand achter de verkoopvitrine, bij de magnetron, verontreinigd was
met meerdere muizenuitwerpselen. Tevens was de aanrechtstrip plaatselijk
stuk en kwam de daarachterliggende staalwol vrij, deze was plaatselijk
verontreinigd met enkele muizenuitwerpselen;
• diverse stopcontacten en elektraleidingen verontreinigd waren met
bruingekleurd aangekoekt vuil.
In de bakkerij:
• onder de twee stellingen, helemaal achter in de bakkerij, de vloer verontreinigd
was met stoffig zwerfvuil en meerdere muizenuitwerpselen;
• op de schappen, van voornoemde stellingen, enkele muizenuitwerpselen lagen;
• de hoeken van de vloer en achter diverse apparatuur, verontreinigd was met
meerdere muizenuitwerpselen;
• de vaste onderbouw, van de grote bakplaat, voornamelijk aan de
onderzijde verontreinigd was met aangekoekt vettig vuil;
• de onderzijde en de wielen van de koelwerkbank, welke niet meer in gebruik
was, verontreinigd was met geelgekleurd, aangekoekt vettig vuil;
• de vloer onder de wastafel, plaatselijk verontreinigd was met zwerfvuil en
tuientallen muizenuitwerpselen;
• de afzuigkap plaatselijk verontreinigd was met bruingekleurd, vettig vuil;
• diverse stopcontacten plaatselijk met bruingekleurd vuil verontreinigd waren;
• de vloer achter de grote oven, plaatselijk verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen;
• het vaste rvs schap aan de muur naast de oven, plaatselijk verontreinigd was
met enkele muizenuitwerpselen;
• de geleiders in de inloopvriescel, plaatselijk verroest waren;
• de vloer, onder de stellingen in de inloopvriescel, plaatselijk verontreinigd was
met aangekoekte productresten.
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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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor een soortgelijke
overtreding.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 52502244 werd deze als, vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Brood- en Banketbakkerij Afrah Fes. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder,
als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Brood- en Banketbakkerij Afrah Fes
Vestigingsadres : Plein '40-'45 7
Postcode Plaats : 1063 KP Amsterdam

Ik bracht
als
van Brood- en
Banketbakkerij Afrah Fes, van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake
een rapport van bevindingen aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 10 april 2017.
Toezichthouder 24011
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Nummer: 2017/283350314/35495

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 35495, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de
naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregelen
door een inspecteur van de NVWA op 29 maart 2017 met nummer: 280281086.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Afrah Fes
: Plein '40-'45 7
: 1063KP Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 9 mei 2017 omstreeks 13:00 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerkster.
Ik merk op dat ik tijdens mijn inspectie
Afrah Fes, telefonisch gesproken had.

van Bakkerij

Ik zag dat het bedrijf open was voor de klanten. Bij binnenkomst zag ik dat er
klanten aanwezig waren in de winkel. Ik zag dat deze klanten broodjes bestelden
en rekenden deze af bij de medewerkers. Achter de verkoopvitrine zag ik dat er
vier medewerkers stonden.
Tijdens mijn inspectie in de verkoopruimte zag ik onder andere een verkoopvitrine
waarin onder andere frikandelbroodjes, gehaktbroodjes en saucijzenbroodjes in
voorraad werden gehouden. Achter de verkoopruimte zag ik de bakkerij, welke in
open verbinding stond met de verkoopruimte. In deze bakkerij zag ik dat er
kratten met brood op de vloer bewaard werden. Tevens zag ik hier een grote
deegmenger, een deegpletter en een grote bakkersoven staan.
Verderop in de bakkerij zag ik aan de linkerkant nog een ruimte alwaar een
wastafel, een lange plaatoven en een koelwerkbank gesitueerd waren. In deze
ruimte zag ik een verrijdbare stelling waarop pannenkoeken in voorraad werden
gehouden. Verder zag ik achter in de bakkerij een werktafel waar een
medewerker deegwaren aan het bereiden was.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
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- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Tevens bleek mij dat de processen met levensmiddelen zoals die binnen dit
levensmiddelenbedrijf plaatsvinden, het meest van toepassing zijn op de
voedselveiligheidsprocedures in een door de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport goedgekeurde hygiënecode, namelijk de Hygiënecode voor de
Brood- en Banketbakkerij 2008.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen
Ik deelde
mede dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a
van de Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de
vragen die door mij gesteld zouden worden tijdens de inspectie.
Ik vroeg haar of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij
bevestigend.
Verkoop Ongekoelde presentatie: (het proces)
In de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 staat in deel 3,
Procesbeheersing, onder punt 3.9 de processtap “Verkoop” beschreven. Hier staat
beschreven hoe ongekoelde presentatie van bederfelijke producten doormiddel
van een twee-uursregeling, dan wel een twaalf-uursregeling uitgevoerd moet
worden. De voorwaarden voor ongekoelde verkoop staan beschreven in de
aanvullende module 4.3 Module Ongekoelde Presentatie Bakkerijproducten. Deze
aanvullende module beschrijft welke producten gedurende maximaal 8 uur dan
wel 12 uur ongekoeld gepresenteerd mogen worden (dat wil zeggen: verkoop op
de dag van productie). Hier staat beschreven op welke wijze gecontroleerd moet
worden, of aan de eisen voldaan wordt en hoe dit proces bewaakt kan worden. De
kerntemperatuur van de producten na afbakken dient eenmaal per week bij het
verlaten van de oven gecontroleerd en geregistreerd te worden.
Ongekoelde presentatie is alleen toegestaan nadat is aangetoond dat groei van
bepaalde micro-organismen niet of slechts in geringe mate optreedt. Minimaal
eenmaal per jaar dient microbiologisch onderzoek te zijn uitgevoerd van de
producten, waarbij getoetst wordt of de producten voldoen aan de
microbiologische richtwaarden, genoemd in de module.
Ik zag tijdens mijn inspectie in de voornoemde verkoopvitrine ondermeer
producten met droge vleesvulling zoals saucijzenbroodjes, frikandelbroodjes en
gehaktbroodjes. Tevens zag ik dat er tonijn pizzastukjes en vegetarische
pizzastukjes in de verkoopvitrine bewaard werden.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke waren zijn, zoals
bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen. Deze waren dienen teneinde microbiologisch
bederf of uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan, gekoeld te worden
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bewaard, vervoerd of in voorraad te worden gehouden, zodanig dat de
temperatuur van de waar ten hoogste 7°C bedraagt, zoals bedoeld in artikel 15,
eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen.
Ik stak mijn hand in de vitrine en bemerkte dat deze niet koud aanvoelde.
Met behulp van een daartoe door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
verstrekte en met regelmaat gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik door
aflezing van de display de temperaturen vastgesteld van de hieronder genoemde
bederfelijke producten:
Saucijzenbroodjes:
19,2°C.
Gehaktbroodjes:
20,3°C
Frikandelbroodjes:
18,8°C.
Vegetarische pizzastukjes: 16,9°C.
Tonijn pizzastukjes:
16,5°C.
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke producten
ongekoeld werden verkocht.
Vervolgens vroeg ik
de medewerkster of genoemde producten in eigen
bedrijf waren afgebakken. Desgevraagd verklaarde zij dat genoemde bake-off
producten diezelfde dag in eigen bedrijf, maar op de andere vestiging, Javastraat
66 te Amsterdam, waren afgebakken. Desgevraagd gaf zij aan dat deze producten
in de ochtend geleverd waren en sindsdien stonden deze in de verkoopvitrine.
Op mijn vraag of er een systeem aanwezig was waarbij aangetoond werd hoe laat
de producten uit de oven komen en de daarbij opgetelde maximale presentatietijd
(8 of 12 uur) en de tijd waarop de producten uit de verkoop worden gehaald
antwoordde de medewerkster
de ontkennend. Ik merk op dat ik deze
vraag ook aan
had gesteld. Desgevraagd gaf hij aan dat er geen
systeem aanwezig was om de ongekoelde presentatie te borgen.
Op mijn vraag of er van de producten minimaal eenmaal per jaar microbiologisch
worden onderzocht om of wordt voldaan aan de microbiologische richtwaarden die
genoemd zijn in deze module, en de resultaten van het microbiologisch onderzoek
zijn in te zien, antwoordde
ontkennend.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 voorschrijft met betrekking
tot de eisen van ongekoelde presentatie. Hieruit bleek mij dat de processtap
“Verkoop”, onderdeel “Ongekoelde presentatie van bederfelijke producten” niet
werd beheerst.
Hieruit bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen zorg droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente
procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto tweede lid, van de
verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Tevens bleek mij hieruit dat de bepaling ongekoelde opslag onder voorwaarden,
genoemd in artikel 15, lid 7 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling
van levensmiddelen niet van toepassing was.
Ook bleek mij uit het bovenstaande dat onverpakte bederfelijke eetwaar niet op
zodanige wijze gekoeld vervoerd of in voorraad gehouden werd, dat de
temperatuur van de waar 7°C of lager was, waardoor gehandeld werd in strijd
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met het bepaalde in artikel 15, eerste lid, onder b, gelet op artikel 15, zevende
lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, wat
een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen.

Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Ik zag dat de voornoemde bedrijfsruimte niet schoon was. Ik zag namelijk dat:
in de bakkerij:
de vloer onder een lange plaatoven verontreinigd was met aangekoekt
zwartgekleurd vuil en vet;
de tegelwanden naast deze lange plaatoven, op meerdere plaatsen
verontreinigd waren met geel vuil en vet;
de afzuigkap, met name aan de randen verontreinigd was met aangekoekt
vettig vuil;
de vloer onder en rondom een grote deegmenger verontreinigd was met
honderden muizenuitwerpselen en vuil;
de vloer, achter een deegpletterapparaat, ernstig verontreinigd was met
vettig vuil;
meerdere stekkerdozen en snoeren in de bakkerij verontreinigd waren
met aangekoekt zwart 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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag en of voelde onder andere dat:
in de bakkerij:
een koelwerkbank naast de wastafel, welke gebruikt werd als een
voorraadkast, met name de binnenzijde en de rubbers ernstig
verontreinigd waren met aangekoekt vettig vuil;
het frame van een verrijdbare stelling, waarop pannenkoeken in voorraad
werden gehouden, verontreinigd was met bruingekleurd aangekoekt vuil;
wanden, het plafond van een koelkast verontreinigd waren bruingekleurd
aangekoekt vuil;
het rooster van de verdamper van deze koelkast verontreinigd was met
zwart vuil;
het frame en de potten van een werktafel op meerdere plaatsen
verontreinigd was met aangekoekt bruin vuil;
de kom van een grote deegmenger verontreinigd was met
muizenuitwerpselen;
de standaard van deze deegmenger verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen en muizenurine;
de potten van een werktafel, waarop een grote schaal stond, verontreinigd
was met aangekoekt bruingekleurd vuil;
de gele kratten, waarin onverpakt brodden bewaard werden, verontreinigd
waren met zwart aangekoekt vuil.
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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, wat 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 52502244 werd deze als, vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Bakkerij Afrah Fes. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Bakkerij Afrah Fes
Vestigingsadres : Plein '40-'45 7
Postcode Plaats : 1063KP Amsterdam

Ik bracht
als
van Bakkerij Afrah Fes, van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 17 mei 2017.
Toezichthouder 35495
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Nummer: 2017/283210961/23714
RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 23714,
toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
van het Ministerie van Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van
de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke
voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de
NVWA, rapporteert het volgende:
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen
maatregel(en) door een inspecteur van de NVWA op 9 mei 2017 met
nummer: 283350314.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
: AFARH FES
Adres
: Plein '40-'45 no 7
Plaats
: 1063KP Amsterdam
Datum en tijdstip van de herinspectie: 10 juli 2017 omstreeks 11:30 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerkster.
Ik merk op dat ik na mijn inspectie
Afrah Fes, telefonisch gesproken heb.

van Bakkerij

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in
het bedrijf had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de
HACCP-beginselen, zoals genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG)
nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de
bereiding en behandeling van eetwaren, ten behoeve van de
voedselveiligheid, gebruik maakte van de Hygiënecode voor de Brood- en
Banketbakkerij 2008 zijnde een voor deze branche opgestelde en door de
minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als
genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
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Vervolgens zag ik dat het bedrijf open was voor de klanten. Bij
binnenkomst zag ik dat er klanten aanwezig waren in de winkel. Ik zag
dat deze klanten broodjes bestelden en afrekenden bij de medewerkster.
Tijdens mijn inspectie in de verkoopruimte zag ik een verkoopvitrine
waarin onder andere frikandelbroodjes, gehaktbroodjes en
saucijzenbroodjes in voorraad werden gehouden.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1,
eerste lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in
respectievelijk artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening
(EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van
het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en
als bedoeld in Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr.
852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3,
onder 2, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als
bedoeld in artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002,
gelet op het geldende uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel en gelet op de bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik deelde
telefonisch mede dat hij ingevolge het
bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet bestuursrecht niet tot
antwoorden verplicht was op de vragen die door mij gesteld werden over
de inspectie.
Inspectiebevindingen:
Ik vroeg
of alle levensmiddelen die aanwezig waren in
het bedrijf voor verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Verkoop Ongekoelde presentatie: (het proces)
In de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 staat in deel 3,
Procesbeheersing, onder punt 3.9 de processtap “Verkoop” beschreven.
Hier staat
beschreven hoe ongekoelde presentatie van bederfelijke producten
doormiddel van een twee-uursregeling, dan wel een twaalf-uursregeling
uitgevoerd moet worden. De voorwaarden voor ongekoelde verkoop staan
beschreven in de aanvullende module 4.3 Module Ongekoelde Presentatie
Bakkerijproducten.
Deze aanvullende module beschrijft welke producten gedurende maximaal
8 uur dan wel 12 uur ongekoeld gepresenteerd mogen worden (dat wil
zeggen: verkoop op de dag van productie).
Hier staat beschreven op welke wijze gecontroleerd moet
worden, of aan de eisen voldaan wordt en hoe dit proces bewaakt kan
worden.
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De kerntemperatuur van de producten na afbakken dient eenmaal per
week bij het verlaten van de oven gecontroleerd en geregistreerd te
worden.
Ongekoelde presentatie is alleen toegestaan nadat is aangetoond dat
groei van bepaalde micro-organismen niet of slechts in geringe mate
optreedt. Minimaal eenmaal per jaar dient microbiologisch onderzoek te
zijn uitgevoerd van de producten, waarbij getoetst wordt of de producten
voldoen aan de microbiologische richtwaarden, genoemd in de module.
Ik zag tijdens mijn inspectie in de voornoemde verkoopvitrine onder meer
producten met droge vleesvulling zoals saucijzenbroodjes,
frikandelbroodjes en gehaktbroodjes. Tevens zag ik dat er vegetarische
pizzastukjes in de verkoopvitrine bewaard werden.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke waren zijn,
zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding
en behandeling van levensmiddelen. Deze waren dienen teneinde
microbiologisch bederf of uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan,
gekoeld te worden bewaard, vervoerd of in voorraad te worden gehouden,
zodanig dat de temperatuur van de waar ten hoogste 7°C bedraagt, zoals
bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling van levensmiddelen.
Ik stak mijn hand in de vitrine en bemerkte dat deze niet koud aanvoelde.
Met behulp van een daartoe door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit verstrekte en met regelmaat gekalibreerde digitale
kernthermometer heb ik door aflezing van de display de temperaturen
vastgesteld van de hieronder genoemde bederfelijke producten:
Saucijzenbroodjes
: 18,6°C.
Gehaktbroodjes
: 19,8°C
Frikandelbroodjes
: 17,8°C.
Vegetarische pizzastukjes : 16,8°C.
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke
producten ongekoeld werden verkocht.
Vervolgens vroeg ik
de medewerkster of genoemde
producten in eigen bedrijf waren afgebakken.
Desgevraagd antwoorde ze mij bevestigend.
Op mijn vraag of er een systeem aanwezig was waarbij aangetoond werd
hoe laat de producten uit de oven komen en de daarbij opgetelde
maximale presentatietijd (8 of 12 uur) en de tijd waarop de producten uit
de verkoop worden gehaald antwoordde de medewerkster
ontkennend.
Ik merk op dat ik deze vraag ook telefonisch aan
had
gesteld. Desgevraagd gaf hij aan dat er geen systeem aanwezig was om
de ongekoelde presentatie te borgen.
Op mijn vraag of er van de producten minimaal eenmaal per jaar
microbiologisch worden onderzocht om of wordt voldaan aan de
microbiologische richtwaarden die genoemd zijn in deze module, en de
resultaten van het microbiologisch onderzoek
zijn in te zien, antwoordde
ontkennend.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld
zoals de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 voorschrijft
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met betrekking tot de eisen van ongekoelde presentatie. Hieruit bleek mij
dat de processtap “Verkoop”, onderdeel “Ongekoelde presentatie van
bederfelijke producten” niet werd beheerst.
Hieruit bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen
zorg droeg voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of
meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCPbeginselen, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto tweede lid,
van de verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2,
eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Tevens bleek mij hieruit dat de bepaling ongekoelde opslag onder
voorwaarden, genoemd in artikel 15, lid 7 van het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling van levensmiddelen niet van toepassing was.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel met nummer 52502244 werd deze, als vennootschap onder
firma ingeschreven, door mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor
rekening en verantwoording van Brood- en Banketbakkerij Afrah Fes.
Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
Vestigingsadres

: Brood- en Banketbakkerij Afrah Fes
: Plein '40-'45 no 7

Postcode Plaats

: 1063KP Amsterdam

Ik bracht
als
van Brood- en Banketbakkerij Afrah
Fes, van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport
van bevindingen aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en
ondertekend domicilie kiezend te Amsterdam op 19 juli 2017.
Toezichthouder 23714
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Nummer: 2017/280351052/32647

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32647, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de
naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 35495, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op 10 juli 2017 met nummer: 283210961.
Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Afrah Fes
: Plein '40-'45 7
: 1063KP Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 19 oktober 2017 omstreeks 15:30 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en
behandeling van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, geen gebruik
maakte van een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
goedgekeurde hygiënecode, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd in
Hoofdstuk III van de Verordening (EG) Nr.852/2004. Ook verklaarde hij
(desgevraagd) dat er in het bedrijf geen gebruik werd gemaakt van een voor dit
bedrijf zelf opgesteld voedselveiligheidsplan. Verder vertelde hij mij dat er wel
temperatuurregistratielijsten werden bijgehouden.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008.
Vervolgens zag ik bij binnenkomst dat ik in de verkoopruimte van de bakkerij was.
Ik zag een koeltoonbank met hierin diverse soorten gebak zoals slagroomtaart en
cheese cake. Ik zag en hoorde dat tijdens mijn inspectie meerdere klanten in de
winkel waren. Ik hoorde dat zij onder andere brood bestelden en afrekenden.
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Ik zag dat via een doorgang achter de toonbank de bakkerij met bijkeuken
betreden kon worden. Ik zag dat hier onder andere kratten met broden en koekjes
bewaard werden.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag en of voelde onder andere dat:
in de bakkerij:
- de gele broodkratten, met hierin broden, aan de binnen en buitenzijde
verontreinigd waren met zwart kleurig vuil;
- de binnenzijde van de deegpletter bij de motor en de veer van de deksel ernstig
verontreinigd was met bruinkleurig aangekoekt vettig vuil en oude deegresten;
- de bouten van de bol machine verontreinigd waren met bruin kleurig aangekoekt
vettig vuil;
- de geleiders van een regaalwagen verontreinigd waren met bruinkleurig vettig
vuil;
- de onderzijde van de bakplaten in de bovengenoemde regaalwagen
verontreinigd waren met aangekoekt vettig vuil;
- de onderzijde van de werkbank, waar bakken met koekjes stonden,
verontreinigd was met meerkleurig aangekoekt vettig vuil;
- de roosters van de verdamper in de koelkast, waarin onder andere deeg en
boter in voorraad gehouden werden, verontreinigd waren met meerkleurig
aangekoekt vuil;
- het frame van de werkbank, met een bak knoflook en een doos spijs,
verontreinigd was met meerkleurig vuil;
- de platen van de stelling, met emmers kruiden, verontreinigd waren met
meerkleurig plakkerig vuil;
in de bijkeuken:
- de onderste stelling van de werkbank met pannen verontreinigd was met
meerkleurig vuil;
- de buitenzijde van de bakken suiker en zout verontreinigd waren met
meerkleurig aangekoekt vuil;
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in de verkoopruimte:
- de binnenzijde van de kasten met plastic zakken en een motor voor de koeling
verontreinigd waren met tientallen muizenuitwerpselen;
- de randen van de schuifdeuren van de gebakskoeling verontreinigd waren met
zwartkleurig 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) 852/2004, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon en
goed onderhouden waren.
Ik zag en voelde onder andere dat:
in de bakkerij:
- de vloer naast en achter de oven verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen;
- de vloer achter en onder twee vrieskisten verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen en meerkleurig vettig vuil;
- een deel van de platen in het plafond verontreinigd waren met bruin kleurig vuil;
- diverse wandcontactdozen verontreinigd waren met bruinkleurig vettig vuil;
- de vloer in de meterkast verontreinigd was met tientallen muizenuitwerpselen.
in de bijkeuken:
- de deurpost deels verfloos was;
- diverse wandcontactdozen verontreinigd waren met bruin kleurig vettig vuil;
- het raamkozijn verontreinigd was met aangekoekt vuil;
- de kit rand achter de wasbak verontreinigd was met zwart kleurig schimmel en
slijmerig vuil;
- de vloer onder een grote plaatoven, ernstig verontreinigd was met aangekoekt
vettig donkergekleurd vuil;
in de verkoopruimte:
- de vloer, in de hoek bij de weegschaal, verontreinigd was met een tiental
muizenuitwerpselen;
- de contactdoos en snoeren, bij de weegschaal, verontreinigd waren met enkele
muizenuitwerpselen en bruin kleurig vettig vuil.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon en niet
goed onderhouden 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, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het
Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
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Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 52502244 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Bakkerij Afrah Fes. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Bakkerij Afrah Fes
Vestigingsadres : Plein '40-'45 7
Postcode Plaats : 1063KP Amsterdam

Ik bracht
als
van Bakkerij Afrah Fes, van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 20 oktober 2017.
Toezichthouder 32647
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Nummer: 2018/282441037/25565

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 25565, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 32781, werkzaam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op dd. 19 oktober 2017 met nummer:
280351052.

Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Afrah Fes
: Plein '40-'45 7
: 1063 KP Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 25 juli 2018 omstreeks 12:15 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
n emd bed ijf de
ed el eiligheid
g amma en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 zijnde een voor deze
branche opgestelde en door de minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor
goede praktijken als genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr.
852/2004. Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
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Vervolgens zag ik dat het bedrijf open was, bij binnenkomst van de bakkerij zag ik
dat er klanten aanwezig waren in de verkoopruimte. Ik zag en hoorde dat deze
klanten broodjes bestelden en afrekenden bij de medewerkers. Achter de
verkoopvitrine zag ik dat er twee medewerkers stonden. Tijdens mijn inspectie in
de verkoopruimte zag ik stellingen met broodjes en verkoopvitrines waarin onder
andere hartige broodjes in voorraad gehouden en aangeboden werden. Achter de
verkoopruimte zag ik de bereidruimte van de bakkerij. In deze bereidruimte zag ik
dat er kratten met brood bewaard werden. Tevens zag ik hier apparatuur
waaronder een deegmenger, deegpletter en een inloop vriescel staan. In deze
vriescel zag ik bewaring van diverse verpakt en voorverpakte levensmiddelen.
Verderop in de bereidruimte zag ik aan de linkerkant nog een ruimte alwaar een
wastafel, een lange plaatoven en een koelwerkbank gesitueerd waren. Verder zag
ik in de bereidruimte verrijdbare stelling waarop bereide Marokkaanse
pannenkoeken en hapjes in voorraad werden gehouden.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik deelde
mede dat hij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a
van de Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de
vragen die door mij gesteld werden tijdens de inspectie. Ik vroeg hem of alle
levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor verhandeling bestemd
waren. Hierop antwoordde hij mij mij bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Ik zag tijdens mijn inspectie dat de voornoemde bereidruimte niet schoon was.
Ik zag namelijk dat:
- De vloer in de bereidruimte en aangrenzend halletje op diverse plaatsen, in
hoeken, achter en onder apparatuur en gebruiksvoorwerpen zoals kratten, pallets
en dozen, ernstig vervuild was met aangekoekt en vastzittende oude resten van
grondstoffen en levensmiddelen;
- In de bereidruimte op diverse plaatsen tientallen muizenuitwerpselen en
urinesporen aanwezig waren;
- De afzuigpijp en plafondplaten in de bereidruimte aan de buitenkant bezet
waren met een donkerkleurige bruine en vettig laag en aanslag van vuil en stof;
- De vloer in de inloop vriescel, was rondom de poten van de stellingen ernstig
vervuild met aangekoekt oude resten van levensmiddelen en oud vettig 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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
282441037
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Ongediertewering
Ik zag tijdens mijn inspectie dat de indeling en het ontwerp van bedrijfsruimtes
voor levensmiddelen niet zodanig waren dat goede hygiënische praktijken
mogelijk waren. Dit bleek uit het feit dat onder andere:
In uw bedrijf is er sprake van overlast van muizen. Er zijn namelijk
muizenuitwerpselen en andere sporen van muizen aangetroffen.
Ik zag op diverse plaatsen in uw bedrijf dat er openingen, naden en kieren in en
onder toegangsdeuren (voor en achter), waardoor gelegenheid is voor muizen om
de bedrijfsruimten binnen te komen. Tevens is er door ondermeer de indeling in
de bedrijfsruimten voldoende schuil- en nestelgelegenheid voor muizen om zich te
kunnen handhaven achter schappen, stellingen en opslag ongebruikte spullen,
voorwerpen en apparatuur.
Hieruit bleek mij dat de indeling en het ontwerp van ruimtes voor levensmiddelen
niet zodanig waren dat goede hygiënische praktijken mogelijk waren, waardoor
gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage
II, Hoofdstuk I, onder a t/m c, van de verordening (EG) 852/2004, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.

Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor een soortgelijke
overtreding.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 52502244 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Bakkerij Afrah Fes. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Bakkerij Afrah Fes
Vestigingsadres : Plein '40-'45 7
Postcode Plaats : 1063 KP Amsterdam

Ik bracht
als
van Bakkerij Afrah Fes, van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 25 juli 2018. Identiteitsgegevens van de gehoorde
persoon zijn:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Woonadres
Gemeente
Functie

282441037

:
:
:
:

Pagina 3 van 4

Doc. 86.5

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd aan de hand van een
rechtsgeldig identificatiebewijs.
Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede
dat de Minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding hiervan een
bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik hem, of de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet
bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde hij mij
zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende:
''Ik ben sinds kort
en wil deze zaak opknappen. We gaan direct goed
schoonmaken en naden en kieren dichten. Tevens zal ik een ongediertebestrijder
inhuren.''
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Zwolle op 26 juli 2018.
Toezichthouder 25565

Bijlage(n):
9F
. De f
ijn digi aal gen men. De f
in grootte aangepast zijn.
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Nummer: 2018/280351135/32647

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32647, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 23158, werkzaam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel(en)
door een inspecteur van de NVWA op 25 juli 2018 met nummer: 282441037.

Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Afrah Fes
: Plein '40-'45 7
: 1063KP Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 15 november 2018 omstreeks 12:45 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Vervolgens zag ik dat de deuren van het pand geopend waren. Ik zag dat ik bij
binnenkomst direct de winkel kon betreden. Ik zag een toonbank met hierin
diverse soorten hartige broodjes zoals pizza, saucijzenbroodjes, frikandel broodjes
en verschillende soorten gebak. Ik zag in de winkel meerdere klanten staan. Ik
hoorde dat de klanten bestellingen plaatsten bij een medewerker. Ik zag dat de
medewerker onder andere brood en puntjes verpakte en deze aan de klant
overhandigde. Ik zag dat de klant deze broodjes afrekende. Ik zag dat achter de
verkoopruimte de bakkerij was. Ik zag dat in de bakkerij een metalen kar stond.
Ik zag dat in deze kar platen zaten. Ik zag de op deze platen onder andere broden
en broden gevuld met gehakt lagen. Ik zag dat achterin de bakkerij een koelkast
was. Ik zag dat in deze koelkast een metalen bak met kipvulling, een schaal
tompoezen en een plastic zak met rauw gehakt bewaard werden.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
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- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Op mijn vraag of er in het bedrijf gebruik werd gemaakt van een door de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurde hygiënecode antwoorde
mij ontkennend. Tevens bleek mij dat de processen met
levensmiddelen zoals die binnen dit levensmiddelenbedrijf plaatsvinden, het meest
van toepassing zijn op de voedselveiligheidsprocedures in een door de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurde hygiënecode, namelijk de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij
bevestigend.
Ik deelde
mede dat hij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a
van de Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de
vragen die door mij gesteld werden tijdens de inspectie
CCP – Presentatie / verkoop ongekoeld:
In de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 staat in hoofdstuk 4.3
de module ‘ongekoelde bakkerijproducten 2010’ beschreven. Hier staat
beschreven dat categorie 1 tot en met 4 producten maximaal 12 uur ongekoeld
gepresenteerd mogen worden. Tevens staat beschreven dat:
•

•
•
•

De kerntemperatuur van de producten eenmaal per week bij het verlaten van
de oven gecontroleerd en geregistreerd moet worden. Voor snacks dient de
temperatuur minimaal 90°C te zijn. Voor rijstevlaaien geldt een minimale
temperatuur van 80°C;
Producten die na 12 uur over zijn, weggegooid dienen te worden;
Ongekoelde presentatie niet is toegestaan in een ruimte waarvan de
omgevingstemperatuur hoger is dan 25°C;
Minimaal eenmaal per jaar microbiologisch onderzoek uitgevoerd moet
worden. De producten dienen te voldoen aan de in deze module opgenomen
microbiologische richtwaarden. Producten uit categorie 5 en 6 worden op al
deze organismen onderzocht. De overige alleen op entero’s en kiemgetal.

Ik zag tijdens mijn inspectie in de winkel een toonbank met hierin diverse soorten
hartige broodjes zoals pizza, saucijzen, frikandel broodje en verschillende soorten
gebak.
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Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de volgende
producten gemeten en vastgesteld op:
Toonbank:
6 stuks pizza tonijn 21,3°C, afgebakken, om 6 uur ’s morgens uit de oven,
gemeten om 13:00uur;
6 stuks frikandel broodje 21,7°C, afgebakken, om 6 uur ’s morgens uit de oven,
gemeten om 13:00uur;
7 stuks Saucijs 23,1°C, afgebakken, om 6 uur ’s morgens uit de oven, gemeten
om 13:00uur;
Desgevraagd vertelde
mij dat deze broodjes de gehele dag
ongekoeld ter verkoop aangeboden werden. Verder vertelde
mij
dat er geen lijsten aantoonbaar waren waaruit bleek dat de voornoemde punten
van het proces beheerst werden. Verder vertelde
mij dat er
geen microbiologisch onderzoek werd verricht naar deze wijze van verkoop.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 voorschrijft.
Hieruit bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen zorg droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente
procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto tweede lid, van de
Verordening (EG) nr. 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid,
van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen mede gelet op artikel 15,
eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat de bepaling ongekoeld in voorraad
houden onder voorwaarden, genoemd in artikel 15, zevende lid, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen niet van
toepassing was.
CCP – Terugkoelen:
In de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 staat in versie 3,
hoofdstuk 3.5 de processtap ‘Terugkoelen’ beschreven. Hier staat beschreven dat:
•

Gebakken eindproducten binnen 5 uur teruggekoeld moeten worden tot 7°C of
lager.

Ik zag tijdens mijn inspectie dat achterin de bakkerij een koelkast was. Ik zag dat
in deze koelkast een metalen bak met kipvulling bewaard werd.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de volgende
producten gemeten en vastgesteld op:
Kipvulling in de kern 18,3 en langs de rand 13,1°C, gemeten om 13:15uur.
heeft ter plekke de kok gebeld. De kok vertelde dat de kip ‘s nachts
door de bakkers in de oven is gezet om te bakken. Rond een uur of 4 in de
ochtend is de kip uit de oven gehaald. De kip is daarna op een werkbank
weggezet om af te koelen. De kok heeft de kip rond half 10 in de ochtend in de
metalen bak gedaan en deze vervolgens in de koeling geplaatst.
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Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 voorschrijft.
Hieruit bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen zorg droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente
procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto tweede lid, van de
Verordening (EG) nr. 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid,
van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen mede gelet op artikel 15,
eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.
CCP – Opslag / Bewaren
In de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 staat in versie 3, in
hoofdstuk 3.4 de processtap ‘Opslag grondstoffen en halffabricaten’ beschreven.
Hier staat beschreven dat:
•
•
•
•
•

Gekoelde producten binnen een half uur na aflevering opgeborgen dienen te
worden in de koelcel om de juiste temperatuur vast te houden;
Zelfbereide, bederfelijke producten maximaal 2 dagen bij 7°C of 3 dagen bij
4°C of lager bewaard mogen worden;
Wanneer zelfbereide producten niet op dezelfde dag verwerkt worden, moet
de productiedatum genoteerd worden;
Wanneer voorverpakte producten niet op dezelfde dag verwerkt worden, dient
de datum van opening van de verpakking genoteerd te worden.
Wanneer de houdbaarheidtermijn van ingekochte voorverpakte producten
wordt verlengd, de onderstaande criteria gelden:
- Noteer de datum waarop de producten worden ingevroren op de verpakking;
- Noteer de datum waarop het product weer uit de vriezer wordt gehaald;
- Verwerk bederfelijke producten binnen twee dagen na ontdooien of zoveel
sneller als de houdbaarheidstermijn van het product vereist.

Vervolgens staat in versie 3, hoofdstuk 3.6 de processtap ‘Bewaren van gereed
product’ beschreven dat de temperatuur van bederfelijke producten die in een
warmhoudkast worden gepresenteerd 60°C of hoger moet zijn.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat achterin de bakkerij een koelkast was. Ik zag dat
in deze koelkast plastic zak met ongeveer 10 kilo rauw rundergehakt bewaard
werd.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de volgende
producten gemeten en vastgesteld op:
Koelkast:
Rundergehakt, in de kern 12,7 langs de rand 13,5°C.
Desgevraagd vertelde
mij dat dit gehakt ca. 30min voor meten
(13:15uur) door een medewerker van de bakkerij is gehaald bij de slager. De
slager is op ongeveer 5 minuten rijden vanaf de locatie. Dit gehakt is bij leveren
direct zonder controle in de koelkast geplaatst. Verder vertelde
mij dat dit gehakt bedoeld was om de volgende ochtend verwerkt te worden in de
gevulde broden.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 voorschrijft.
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Hieruit bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen zorg droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente
procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto tweede lid, van de
Verordening (EG) nr. 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid,
van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen mede gelet op artikel 15,
eerste en/of vierde lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 52502244 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Brood- en Banketbakkerij Afrah Fes. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder,
als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Brood- en Banketbakkerij Afrah Fes
Vestigingsadres : Plein '40-'45 7
Postcode Plaats : 1063KP Amsterdam
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 15 november 2018.
Toezichthouder 32647
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Nummer: 2019/283350512/35495

A

AN BE INDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 35495, toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 32647, werkzaam bij de NVWA.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregelen
door een inspecteur van de NVWA op 15 november 2018 met nummer:
280351135.

Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Afrah Fes
: Plein '40-'45 7
: 1063 KP Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 22 augustus 2019 omstreeks 11:45 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerker.
Goede praktijken inzake hygi ne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
kon mij hierop geen aantwoorden geven en ook geen registratielijsten laten zien.
Ik zag in de open kast de mappen van NBC staan. Ik zag dat het bedrijf gebruik
maakte van de Hygi necode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 zijnde een
voor deze branche opgestelde en door de minister goedgekeurde code, zijnde een
gids voor goede praktijken als genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG)
Nr. 852/2004. Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygi necode.
Ik kon onbelemmerd het bedrijf binnentreden. Bij binnenkomst zag ik de
verkoopruimte met onder andere een verkoopvitrine waarin diverse broodjes in
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werden bewaard. Tevens zag ik een drankkoeling en diverse broodjes op de
houten voorraadrekken. Ik zag dat in de verkoopruimte de klanten broodjes en
gebakjes bestelden en vervolgens deze afrekenden bij de medewerker.
Via de linkerkant van de verkoopruimte liep ik naar de bakkerij. Ik zag in de
bakkerij verschillende machines, bakkers grondstoffen en kratten met broden
staan.
In de bakkerij zag ik dat een vriescel gesitueerd was. Ik zag dat in de vriescel
onder andere broodjes werden bewaard.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Reiniging en desinfectie artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
Tijdens de inspectie zag ik dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren. Ik zag en of voelde in de bakkeij onder andere dat:

-

de g e en laa
aa
Ma kkaan e annenk eken lagen me name
lang de anden de nde kan en de leidingen e n ig e n einigd a en
me e ig aangek ek
il

-

de Rvs platen van de genoemde ovenplaat verontreinigd waren met
aangekoekt vettig vuil;
de metalen stelling aan de muur, waarop schalen en boorden werden
bewaard, verontreinigd was met geelkleurig aangekoekt vettig vuil;
de randen, de wielen en onderzijde van meerdere (verrijdbare) stellingen
verontreinigd waren met geelkleurig aangekoekt vettig vuil;
De grote deegmenger, op meerdere plaatsen verontreinigd was met
aangekoekt geelkleurig vuil;
de pizzapletter, met name in de machine en langs de randen verontreinigd
was met aangekoekt vettig vuil;
de opbolmachine, met name aan de randen verontreinigd was met
geelkleurig aangekoekt vuil;
de bakkersweegschaal verontreinigd was met geelkleurig aangekoekt vuil;
de randen van de twee kunststof bakken met grondstoffen verontreinigd
waren met geelkleurig aangekoekt vuil;
meerdere voorraadbakken met grondstoffen, die bewaard werden op een
stelling aan de muur, verontreinigd waren met plakkerig aangekoekt vuil;
de rand van de deksel van de vrieskist verontreinigd was met zwartkleurig
vuil;
de gele kratten, waarin broden werden bewaard, verontreinigd waren met
aangekoekt zwartkleurig vuil.

-
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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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygi ne van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie bedrijfsruimten
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bovengenoemde bedrijfsruimten
onvoldoende schoon waren. Ik zag en/of voelde onder andere dat:
in de bakkerij:

-

-

de l e in de bakke ij me name in he gedeel e aa Ma kkaan e
annenk eken e den gebakken nde de en laa en lang de anden
e n einigd a me aangek ek e ig il
de be egelde m en mee de e laa en e n einigd a en me e ig
aangek ek
il
de af igka e n einigd a me e ig geelkle ig il
de bbe an de ie celde
e n einigd a en me
a e
chimmel
en en il
de ekke d en en de n e en e n einigd a en me aangek ek
il

in de verkoopruimte:
de vloer onder de verkoop(koel)vitrine verontreinigd was met aangekoekt
en losliggend 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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygi ne van
levensmiddelen.
Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor een soortgelijke
overtreding.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 52502244 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Bakkerij Afrah Fes. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Bakkerij Afrah Fes
Vestigingsadres : Plein '40-'45 7
Postcode Plaats : 1063KP Amsterdam
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Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 22 augustus 2019.
Toezichthouder 35495
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