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Doc. 94.1

Nummer: 2017/281581016/20131

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 20131, 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.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Remko's Brood & Taartjes
: Rijnstraat 176
: 1079HS Amsterdam

Datum en tijdstip van de inspectie: 3 augustus 2017 omstreeks 11:45 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Vervolgens zag ik dat de bakkerij open was voor publiek. Bij binnenkomst zag ik
een verkoopruimte met een verkoopvitrine waarin onder andere gebak
gepresenteerd werd. Tevens zag tegen achterwand een broodstelling waarop
diverse soorten brood voor de verkoop werden gepresenteerd. Tijdens mijn
inspectie zag ik dat diverse klanten broden kochten om deze vervolgens te betalen
bij de medewerkster.
Vervolgens liep in naar de bakkerij achter, welke in open verbinding stond met de
verkoopruimte. In de bakkerij zag ik onder andere een grote deegmenger waarin
resten brooddeeg in voorraad werd gehouden. Tevens zag ik drie koelkasten
waarin deegstukken in kleine mandjes werden bewaard.
Vervolgens zag ik een trap naar de kelderruimte. Ik zag dat deze kelderruimte de
banketafdeling was. Links naast de trap zag ik een kleine opslagruimte waar
verpakkingsmateriaal in voorraad werd gehouden. Ik zag dat deze opslagruimte in
open verbinding stond met de banketafdeling. Rechts in de ruimte zag ik nog een
kleine opslagruimte, waar onder andere zakken met bloem en emmer met
poedersuiker in voorraad werden gehouden. Ik zag dat deze ruimte in open
verbinding stond met de banketafdeling. In de banketafdeling zag ik meerdere
werktafels, een slagroomapparaat en een vrieskast waarin onder andere
appelgebak in voorraad werd gehouden.
Links in de ruimte zag ik dat er een koelcel gesitueerd was. In de koelcel zag ik
dat er onder andere chocolade, gele room en koekdeeg bewaard werden.
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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 de
Brood- en Banketbakkerij 2008.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg aan de medewerkster in de verkoopruimte of alle levensmiddelen die
aanwezig waren in het bedrijf voor verhandeling bestemd waren. Hierop
antwoordde zij mij bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Ik zag dat de voornoemde bedrijfsruimte niet schoon en niet goed onderhouden
waren. Ik zag namelijk dat:
in de verkoopruimte:
de vloer, met name naast en rondom de broodsnijmachine verontreinigd
was met tientallen muizenuitwerpselen;
de vloer achter de zitbank verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen;
in de bakkerij (begane grond):
de vloer op vele plaatsen, langs de randen en hoeken en onder de
apparatuur ernstig verontreinigd was met honderden muizenuitwerpselen,
oude productresten en donkergekleurd aangekoekt vuil. Tevens rook ik in
de bakkerij penetrante lucht afkomstig van muizen;
de tegelwanden op meerdere plaatsen ernstig verontreinigd waren met
een waas van bruin/geel vettig vuil en aangekoekte oude vuilresten;
het luik van de trap naar benedenruimte ernstig verontreinigd was met
aangekoekt bruin en zwart vuil;
de randen van het luik verontreinigd waren met aangekoekt zwart vuil,
losse vuilresten en tientallen muizenuitwerpselen;
de roosters van de metalen trap naar de kelderruimte ernstig
verontreinigd waren met aangekoekt zwart vuil;
op diverse plaatsen wandtegels ontbraken en beschadigd waren;
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in de banketafdeling (kelderruimte):
de gehele vloer ernstig verontreinigd was met aangekoekt meerkleurig
vuil en honderden muizenuitwerpselen onder de apparatuur;
de tegelwanden op enkele plaatsen verontreinigd waren met meerkleurige
vuilaanslag;
in de opslagruimte met verpakkingsmateriaal (beneden):
de vloer, met name langs de randen en in de hoeken ernstig verontreinigd
was met tientallen tot honderden muizenuitwerpselen en oude vuilresten;
in de opslagruimte met grondstoffen (beneden):
de vloer langs de randen en in de hoeken ernstig verontreinigd was met
honderden muizenuitwerpselen en oude vuilresten;
de vloer achterin deze opslagruimte ruimte ernstig verontreinigd was met
tientallen rattenkeutels;
in de koelcel ( beneden):
de vloer verontreinigd was met aangekoekt zwart vuil;
de wanden, het plafond en de lamp verontreinigd waren met aangekoekt
vuil en schimmelsporen.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat het produceren van levensmiddelen in
ruimtes die ernstig verontreinigd zijn met vuil (oude productresten, keutels, urine,
vet, schimmel), een direct gevaar voor de volksgezondheid is en kan leiden tot
onveilige levensmiddelen.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimte 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 (artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur)
Ik zag dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur niet schoon waren.
Ik zag en of voelde onder andere dat:
in de verkoopruimte:
het onderschap van de verkoopvitrine verontreinigd was met tiental
muizenuitwerpselen
de constructie, aan de onderzijde van de broodsnijmachine verontreinigd
was met tientallen muizenuitwerpselen;
het onderste schap onder de broodmanden verontreinigd was met
tientallen muizenuitwerpselen;
in de bakkerij (begane grond):
de constructie en de binnenzijde van de niet in gebruik zijnde
stokbroodmachine ernstig verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen en aangekoekt vuil;
een niet in gebruik zijnde grote deegmenger zeer ernstig verontreinigd
was met honderden muizenuitwerpselen, opgedroogde muizenurine en
aangekoekte vuilresten;
de verrijdbare platenwagen, naast de oven, waarop broodmandjes,
doeken en een snijplank bewaard werden ernstig verontreinigd waren met
vele tientallen muizenuitwerpselen en aangekoekt bruin vuil;
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de constructie van de bakkersoven in de hoek, ernstig verontreinigd was
met tientallen muizenuitwerpselen en oude vuilresten en buiksmeer
afkomstig van muizen;
diverse bakplaten onder de grote bakkersoven ernstig verontreinigd waren
met honderden muizenuitwerpselen;
de geleiders en de bakranden van een verrijdbare werkbank, waarin
studentenhaver en melkpoeder werden bewaard, ernstig verontreinigd
waren met vijftal muizenuitwerpselen en aangekoekte bruin/geel vuil;
een lege metalen bak in de voornoemde verrijdbare werkbank zeer ernstig
verontreinigd was met vele tientalen muizenuitwerpselen;
de werkbank naast de spoeltafel, met name de geleiders en aan de
binnenzijde ernstig verontreinigd was met oude vuilresten, meelmotten
spinsel en dode meelmotten;
de metalen bakken in de voornoemde werkbank, waarin bloem in
voorraad werd gehouden, ernstig verontreinigd waren met meelmotten
spinsel en aangekoekt vuil;
de in gebruik zijnde deegmenger, waarin een deegstuk bewaard werd,
met name de constructie ernstig verontreinigd was met oude deegresten,
vuilaanslag en tientalen muizenuitwerpselen;
de rubbers van de drie koelkasten waarin deegstukken in mandjes in
voorraad werden gehouden, kapot en ernstig verontreinigd waren met
aangekoekt vuil en schimmelsporen;
de binnenzijde van de voornoemde drie koelkasten verontreinigd waren
met oude productresten en aangekoekte vuilresten;
de bakplaten in de voornoemde koelkasten, waarop de deegmandjes
bewaard werden, verontreinigd waren met meerdere muizenuitwerpselen;
diverse lege deegmandjes in een krat ernstig verontreinigd waren met
tientallen muizenuitwerpselen en opgedroogde muizenurine;
het frame van een metalen stelling met houten rekken ernstig
verontreinigd was met aangekoekt meerkleurig vuil, losse vuilresten,
enkele muizenuitwerpselen en oude productresten;

in de banketafdeling (kelderruimte):
de constructie en de onderschappen van de werkbanken ernstig
verontreinigd waren met tientallen muizenuitwerpselen en aangekoekt
vuil;
meerdere bakken en kratten waarin onder andere hulp- en grondstoffen in
voorraad werden gehouden, ernstig verontreinigd waren met tientallen
muizenuitwerpselen en losse vuilresten;
in de opslagruimte met verpakkingsmateriaal (beneden):
de dozen met diverse verpakkingsmaterialen verontreinigd waren met
tientallen muizenuitwerpselen;
in de opslagruimte met grondstoffen (beneden):
een verrijdbare container waarop onder andere zakken met bloem en een
emmer met poedersuiker die hierop bewaard werden, ernstig
verontreinigd waren met tientallen muizenuitwerpselen;
de voorraadstellingen waarop diverse grondstoffen in voorraad werden
gehouden, ernstig verontreinigd waren met tientallen tot honderden
muizenuitwerpselen;
in de koelcel ( beneden):
de schappen verontreinigd waren met oude productresten en vettig vuil.
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Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat het produceren van levensmiddelen
waarbij gebruik gemaakt wordt van ernstig verontreinigde materialen, apparaten
en uitrustingsstukken een direct gevaar voor de volksgezondheid is en kan leiden
tot onveilige levensmiddelen.
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 de voornoemde ruimten zeer ernstig verontreinigd
waren met honderden muizenuitwerpselen, opgedroogde muizenurine, buiksmeer
afkomstig van muizen en tientalen rattenkeutels.
Gezien de ernst van de overlast zag ik dat er onvoldoende werd gedaan om de
muizen en de ratten te bestrijden. Ik zag dat er onvoldoende bestrijdingsmiddelen
aanwezig waren. Bovendien zag ik dat de voornoemde bedrijfsruimten
onvoldoende gereinigd werden.
Tevens zag ik dat in de bakkerij boven en in de banketafdeling beneden
honderden levende en dode fruitvliegjes aanwezig waren.
Ik, toezichthouder met het nummer 20131, merk op dat ik de aanwezige
medewerkster had gevraagd naar de ongediertebestrijding. Desgevraagd gaf zij
mij aan dat de ongediertebestrijder genaamd
in dienst was. Desgevraagd
gaf zij ook aan dat zij niet wist wanneer de ongediertebestrijder voor het laatst
was geweest.
Ik, toezichthouder met het nummer 20131, merk op dat de aanwezige
medewerkster geen verdere informatie kon verstrekken betreft de
ongediertebestrijding.
Vanuit mijn vakdeskundigheid over schadelijke organismen weet ik dat :
•
muizen en ratten incontinent zijn; en als hiervan in grote getale sporen
aangetroffen worden op of bij levensmiddelen dit een direct gevaar voor de
volksgezondheid is en kan leiden tot onveilige levensmiddelen.
•
muizen en ratten ziekteverwekkende micro-organismen meedragen en deze
verspreiden via hun lichaam, urine en uitwerpselen en als van deze muizen en
ratten in grote getale sporen aangetroffen worden op of bij levensmiddelen dit
een direct gevaar voor de volksgezondheid is en kan leiden tot onveilige
levensmiddelen;
•
iedere vervuiling door schadelijke organismen een direct gevaar voor de
volksgezondheid is en kan leiden tot onveilige levensmiddelen.
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.
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Levensmiddel ongeschikt voor menselijke consumptie
Tijdens de inspectie zag ik dat de hieronder genoemde levensmiddelen onveilig
(ongeschikt) waren voor menselijke consumptie.
In de bakkerij zag ik in een werkbank bakkersbloem, welke in metalen bakken in
voorraad werden gehouden. Ik zag dat deze bakkersbloem verontreinigd was met
vele dode en levende meelmotten en spinsel van de meelmotten.
Uit het voorgaande bleek mij dat de genoemde levensmiddelen, die oorspronkelijk
bestemd waren voor menselijke consumptie, onveilig (ongeschikt) waren voor
menselijke consumptie, als gevolg van verontreiniging door ongedierte.
Hieruit bleek mij dat levensmiddelen in de handel werden gebracht die onveilig
(ongeschikt) zijn voor menselijke consumptie, waardoor gehandeld werd in strijd
met het bepaalde in artikel 14, eerste lid, gelet op het bepaalde in artikel 14,
tweede lid, onder b, gelet op het bepaalde in het derde lid, gelet op het bepaalde
in het vijfde lid, van de Verordening (EG) Nr. 178/2002, wat een overtreding is
van artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 33282352 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Care
Brood B.V. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Care Brood B.V.
Vestigingsadres : Rijnstraat 176
Postcode Plaats : 1079HS Amsterdam
Ik, toezichthouder merk op dat geen van
aanwezig waren tijdens
de inspectie.
die later tijdens de
inspectie het bedrijf binnenkwam, gaf aan dat
op vakantie was. Tevens
gaf hij ook aan dat hij tijdens de afwezigheid van
voor het bedrijf was.
Ik bracht
als
van Care Brood
B.V., 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 3 augustus 2017.
Toezichthouder 20131
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Nummer: 2018/282710586/24012

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 24012, 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 36674, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.

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

: Remko’s Brood & Taartjes
: Rijnstraat 176
: 1079 HS Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 22 mei 2018 omstreeks 12:35 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 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.
Vervolgens zag ik een winkel ruimte met een toonbank en koeling. Ik zag een
medewerkster achter deze toonbank. Ik zag broden en gebak. Ik zag klanten die
aan het eten waren.
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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.
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 (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag en rook onder andere dat:
- Er muizen uitwerpselen lagen op de richel boven aan de trap die naar de
kelder ging.
- Er enkele muizen uitwerpselen lagen op de vloer van de bakkerij.
- Er honderden muizen uitwerpselen lagen in de opslag van de kelder waar
voornamelijk verpakking materiaal lag.
- Er honderden muizen uitwerpselen lagen op de vloer in de ruimte waar
broodkarren stonden. Ik zag dat deze ruimte in directe verbinding met de
bereidruimte was.
- Ik rook een urine lucht en zag meerdere geel gekleurde sleep sporen op de
vloer bij de friteuse.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet 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 33282352 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Care
Brood B.V. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Care Brood B.V.
Vestigingsadres : Rijnstraat 176
Postcode Plaats : 1079 HS Amsterdam

Ik bracht
als
van Care Brood B.V., 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 Wageningen op 24 mei 2018.
Toezichthouder 24012
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Status-informatie BR
Maatregelnr
Van dienst

:
:

Betr. insp.lok.:

BR Status

Oorsprong:

REMKO DE BAKKER
RIJNSTRAAT

Vastgest. door :
KPV vervaard.op:
Mtr-tekst

281851547 Soort:
ZD

176

:

Adm: afloopbericht inschrijven
Inspectie
1079 HS AMSTERDAM
vastgesteld op

28-feb-2019
:

Ne d e r l a nd s e Vo e d s e l >
e n Wa r e n a u t o r i t e i t
______________________
______________________
______________________
____
N r . 281851547 ,
d i e n s t j a a r 2019

P R O C E S - V E R
B A A L
A . BETRE F T I NSPECT I E
I N DE
I NSPECT I ELOCAT I E :
------------------------------------------Na am
DE BAKKER

: REMKO

Ve s t i g i ng s a d r e s :
R I JNSTRAAT 176
HS

AMSTERDAM

1079

Ca t e go r i e
:
amb a c h t e l i j k b e d r i j f ,
b r ood - e n
banke t bakke r i j
______________________
______________________
______________________
____
B.
I NSPECT I E - I NFORMAT I E :
----------------------Ond e r g e t e k e nd e ,
i nspec t eu r van de
Ne d e r l a nd s e Vo e d s e l e n Wa r e n a u t o r i t e i t
( NVWA )
van he t M i n i s t e r i e van
E c onom i s c h e Z a k e n ,
( f acu l t a t i e f
bu i t e ng ewoon
op s po r i ng s amb t e n a a r
b i j ak t e van
b e ë d i g i ng n r .
6006120 - 1 ) e n / o f
t o e z i c h t houd e r me t
t o e z i c h t houd e r numme r
XXX , a l s b e do e l d
in
a r t i k e l 5 : 11 v a n d e
A l g eme n e we t
b e s t uu r s r e c h t ,
a a ng ewe z e n v oo r h e t
houd e n v a n t o e z i c h t op
d e n a l e v i ng v a n
he t
bepaa l de b i j o f
k r ach t ens de
we t t e l i j k e
v oo r s c h r i f t e n
wa a r v a n h e t t o e z i c h t
op d e n a l e v i ng i s
opg e d r a g e n a a n d e
NVWA ,
be r i ch t u he t
v o l g e nd e :
Da g / d a t um / t i j d s t i p v a n
d e i n s p e c t i e : wo e n s d a g
27 f e b r u a r i 2019 , om

Status:

:

27-feb-2019

Mtr-c accoord met Mtr-tekst

14 : 00 uu r .
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I n he t bed r i j f
a a ng e t r o f f e n

F un c t i e :
______________________
______________________
______________________
____
C.
I NSPECT I EBEV I ND I NGEN :
----------------------T i j dens de i nspec t i e
i s geb l eken da t de
bed r i j f s r u i m t e
on v o l do e nd e s c hoon
e n / o f ond e r houd e n wa s .
Di t b l eek u i t
ond e r s t a a nd e f e i t e n :
Op d e v l o e r e n op e e n
s t e l l age van he t
ma g a z i j n i n d e k e l d e r
wa r e n
mu i z e nu i t we r p s e l e n
a a nwe z i g .
De z e ma a t r e g e l i s
g e b a s e e r d op
r e g e l numme r 3 c v a n h e t
NVWA i n t e r v e n t i e b e l e i d
kwa l i t e i t s do c ume n t
I B02 - Sp e c 37 V5 .

H i e r u i t b l eek m i j da t
[ de bed r i j f s r u i m t en
v oo r l e v e n sm i dd e l e n
wa r e n n i e t s c hoon
e n / o f n i e t go e d
ond e r houd e n ] , wa a r doo r
g e h a nd e l d we r d i n
s t r i j d me t h e t
bepaa l de i n a r t i ke l 4 ,
t we e d e l i d , j un c t o
b i j l a g e I I , hoo f d s t u k
I , pun t 1 , v a n d e
v e r o r d e n i ng ( EG )
852 / 2004 , h e t g e e n e e n
o v e r t r e d i ng i s v a n
a r t i ke l 2 , ee r s t e l i d ,
van he t
Wa r e nwe t b e s l u i t
Hy g i ë n e v a n
l e v e n sm i dd e l e n .
T i j dens de i nspec t i e
b l eek da t
l e v e n sm i dd e l e n d i e
oo r s p r on k e l i j k b e s t emd
wa r e n v oo r me n s e l i j k e
c on s ump t i e , ong e s c h i k t
( on v e i l i g ) wa r e n v oo r
c on s ump t i e doo r d e
me n s , a l s g e v o l g v a n
v e r on t r e i n i g i ng doo r
v r e emd ma t e r i a a l o f
a nd e r s z i n s o f doo r
v e r r o t t i ng ,
kwa l i t e i t s v e r l i e s o f
bede r f .
T i j dens de i nspec t i e
i s geb l eken da t een
v e r p a k k i ng g e v u l d me t
e e n b a k k e r i j g r ond s t o f
a a ng e v r e t e n wa s doo r
mu i z e n . I n e e n a a n t a l
v e r p a k k i ng e n g e v u l d
me t b a k k e r i j
g r ond s t o f f e n z i j n i n
d e g r ond s t o f f e n
mu i z e nu i t we r p s e l e n
a a ng e t r o f f e n . He t i s
b e k e nd d a t mu i z e n
i n c on t i n e n t z i j n .
T e v e n s i s b e k e nd d a t
mu i z e n b a c t e r i ë n me e
k unn e n d r a g e n e n
v e r s p r e i d e n v i a hun
l i c h a am e n hun f a e c e s .
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De z e ma a t r e g e l i s
g e b a s e e r d op
r e g e l numme r 14b v a n
h e t NVWA
i n t e r ven t i ebe l e i d
kwa l i t e i t s do c ume n t
I B02 - Sp e c 37 V5 .

H i e r u i t b l eek m i j da t
[ h e t i n d e h a nd e l
b r e ng e n v a n
l e v e n sm i dd e l e n d i e
ong e s c h i k t z i j n v oo r
me n s e l i j k e
c on s ump t i e ] , wa a r doo r
g e h a nd e l d we r d i n
s t r i j d me t h e t
bepaa l de i n a r t i ke l
14 , e e r s t e l i d , g e l e t
op h e t b e p a a l d e i n
a r t i k e l 14 , t we e d e
l i d , ond e r b , g e l e t op
he t bepaa l de i n he t
d e r d e l i d , g e l e t op
he t bepaa l de i n he t
v i j f de l i d , van de
Ve r o r d e n i ng ( EG ) N r .
178 / 2002 , h e t g e e n e e n
o v e r t r e d i ng i s v a n
a r t i k e l 2 , t i e nd e l i d ,
van he t
Wa r e nwe t b e s l u i t
Be r e i d i ng e n
b e h a nd e l i ng v a n
l e v e n sm i dd e l e n .
______________________
______________________
______________________
___
I k h e b op amb t s e e d d i t
p r oces - ve r baa l
opg ema a k t , g e d a g t e k e nd
e n ond e r t e k e nd t e
op
ve r ba l i san t ,

door:
Status MTO

:

Afgesloten, door

Mtr-coordinator:
Eindverd/Overt :
Profiel
Voor OM/BBB
Uitspraak
Intrekreden

laatst gecontr.op:

:
:
:

CARE BROOD B.V.
RIJNSTRAAT
AMSTERDAM

176

1079 HS AMSTERDAM

Mtr-dossier verv. op:
uitspraak op:

05-jun-2019
NL
02-jul-2019
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Nummer: 2019/281851547/34371

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34371, 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 32689, 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. 22 mei 2018 met nummer: 282710586.

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

: Remko brood & taartjes
: Rijnstraat 176
: 1079 HS Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 27 februari 2019 omstreeks 14:00 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 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.

281851547

Pagina 1 van 4

Doc. 94.4

Vervolgens zag ik dat in de verkoopruimte in een gekoelde verkoopvitrine
meerdere soorten nat gebak werden bewaard. Ik zag daar dat in manden en op
rekken die aan de wand waren bevestigd meerdere soorten brood werden
bewaard. Verder zag ik dat daar meerdere eetwaren zoals beschuit, cake en
speltkoeken werden bewaard. Ik zag dat er klanten in de verkoopruimte aanwezig
waren die eetwaren kochten en afrekenden bij de kassa. Ik zag dat achter de
verkoopruimte de bakkerij gelegen was die in open verbinding stond met de
verkoopruimte. Ik zag dat in de bakkerij de oven stond opgesteld. Ik zag daar een
tweetal deegmengers waarin ik deegresten zag. Ik zag dat in de bakkerij
meerdere soorten brood werden bewaard. In een hoek van de bakkerij zag ik een
afsluitbaar trapgat en een trap die naar beneden uitkwam in een kelder die als
magazijn was gesitueerd. Ik zag dat daar meerdere soorten bakkerij grond- en
hulpstoffen en blikconserven 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 (bedrijfsruimten)
Voor mijn inspectie bevond ik mij in het magazijn in de kelder. Daar zag ik een
stellage staan. Ik zag op de vloer naast deze stellage tientallen
muizenuitwerpselen. Ik zag op het onderste schap van de stellage
muizenuitwerpselen. Ik merk op dat op dit schap een aantal blikconserven zag
staan met het opschrift ‘Alcurnia Halve Perziken op siroop’ en ‘bakto ananas op
lichte siroop’. Ik zag muizenuitwerpselen op een aantal van deze blikconserven’.
Verder merk ik op dat ik daar een kar zag staan waarop een aantal plastic bakken
stonden. Ik zag ik een plastic bak gedroogde abrikozen. Ik zag dat deze plastic
bakken waren opgehangen aan metalen geleiders van deze kar. Ik zag op
meerdere geleiders muizenuitwerpselen. Voor mijn inspectie bevond ik in het
gedeelte van het magazijn waar voornamelijk emballage lag opgeslagen. Ik zag
dat in die ruimte ook flessen gevuld met Cola, flessen gevuld met Spa
mineraalwater, glazen potten gevuld met groene olijven en blikken gevuld met
zwarte olijven werden bewaard. Ik zag daar in een hoek een stellage staan. Ik
verschoof deze stellage en zag daar op vervolgens op de vloer tientallen
muizenuitwerpselen en bruinkleurig vettig aanklevend vuil.
Hieruit bleek mij dat deze 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.
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Levensmiddel ongeschikt voor menselijke consumptie
Bij mijn verdere inspectie zag ik in de voornoemde kelder een kar staan waarop
meerdere verpakkingen met bakkerij grond- en hulpstoffen werden bewaard. Ik
zag op de volgende verpakkingen muizenuitwerpselen;
-

Ireks Bonne Brioche product voor de bereiding van luxe zachte en luchtige
boterachtig product,
Bakspeciaal Dew Riso,
Royal Steensma Nogatine Hazelnoot,
Royal Steensma Damco Snow,
Royal Steensma kapselmix met chocoladesmaak,
Zeelandia Parade Oliebol Neutal.

Ik zag dat de verpakking Bakspeciaal Dew Riso op een aantal plaatsen was
aangeknaagd door muizen. Ik zag in de voornoemde verpakkingen
muizenuitwerpselen in het product.
In dit verband merk ik op dat ik meerdere muizenuitwerpselen zag op de
bodemplaat van de kar waarop de voornoemde producten lagen opgeslagen.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat muizen incontinent zijn en dat zij
bacteriën mee kunnen dragen en verspreiden via hun lichaam en hun faeces.
Hierdoor waren de voornoemde levensmiddelen, die (oorspronkelijk) bedoeld
waren voor menselijke consumptie, onveilig (ongeschikt) waren voor menselijke
consumptie.
Hieruit bleek mij dat levensmiddelen in de handel werden gebracht die onveilig
(ongeschikt) zijn voor menselijke consumptie, waardoor gehandeld werd in strijd
met het bepaalde in artikel 14, eerste lid, gelet op het bepaalde in artikel 14,
tweede lid, onder b, gelet op het bepaalde in het derde lid, gelet op het bepaalde
in het vijfde lid, van de Verordening (EG) Nr. 178/2002, wat een overtreding is
van artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 33282352 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Care
Brood B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Care Brood B.V.
Vestigingsadres : Postadres Jacob van Gaesbeeklaan 12
Postcode Plaats : 1391 CE Abcoude

Ik bracht
als
van
Care Brood B.V., 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 28 februari 2019.
Toezichthouder 34371
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Nummer: 2018/281851514/34371

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34371, 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:
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Slagerij Teujib
: Karspeldreef 1237
: 1104 SE Amsterdam

Datum en tijdstip van de inspectie: 13 maart 2018 omstreeks 12:30 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 het Slagersbedrijf 2011 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 in een gekoelde verkoopvitrine
eetwaren zoals runderburgers, lamszadel, spareribs, worsten, salades, hele kippen
en kipfilet werden bewaard. Ik zag een bain marie waarin meerdere soorten
bereide worst warm en consumptie gereed werden bewaard. Ik dat in een
wandkoeling meerdere soorten vleeswaren werden bewaard. Ik zag er in een oven
hele kippen werden bereid. Ik zag dat er klanten aanwezig waren die etenswaren
kochten en afrekenden 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;
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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 een bedrijfsruimte, 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 Presentatie/Verkoop
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk 3
procesbeheersing in paragraaf 3.6 de eisen welke aan de temperatuur
van gepresenteerde producten worden gesteld.
In paragraaf 3.6.2 staat beschreven dat tijdens de presentatie en verkoop de
temperatuur van vlees en vleesproducten nooit boven de 7°C (kipproducten
nooit boven de 4°C), of onder de 60 °C verkocht mogen worden.
Ik zag tijdens mijn inspectie op de toonbank een warmhoudkast met daarin een
aantal bereide kippoten. Ik zag verder op een andere toonbank een
warmhoudkast met daarin in totaal 8 hele gegrilde kippen.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen , aanwezig in de voornoemde warmhoudkasten,
gemeten en als volgt vastgesteld:

-

1 bereide kippenpoot 39,3 graden Celsius,
3 gegrilde hele kippen respectievelijk 28,6 graden Celsius, 32,3 graden
Celsius en 37,0 graden Celsius.

Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke waren zijn. Het
handelde hier om bederfelijke eetwaren die consumptie gereed zijn en bestemd
zijn voor rechtstreekse aflevering aan de consument.
Ook krachtens artikel 15, eerste lid, gelet op het bepaalde in artikel 15, vierde lid,
van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen dient deze
consumptie gerede bewaring van bederfelijke etenswaren niet plaatst te vinden
beneden de 60 °C en boven de 7 °C., waardoor tevens sprake was van een
overtreding van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Ik deelde
mede dat hij ingevolge het bepaalde in artikel 5:10 a
van de Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op de
vragen die door mij zouden worden gesteld gedurende mijn verdere inspectie.
Op mijn vraag of er op temperatuur van de bereide kip(delen), die in dit bedrijf
warm en consumptie gereed ten verkoop worden gepresenteerd, gecontroleerd
werd antwoordde mij ontkennend.
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Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 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) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Ongekoelde verkoop
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staat in hoofdstuk 4, de module
“Ongekoelde presentatie vers gegaarde producten” beschreven. Omdat de
verkoop van ongekoelde producten gevaar kan opleveren voor de gezondheid mag
dit alleen onder strenge voorwaarden. In de module staan de eisen beschreven
die aan dit proces worden gesteld.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat op de toonbank van de voornoemde
verkoopkoelvitrine onder andere bereide kipvleugels, bereide kipdrumsticks,
bereide kipgrillworsten en bereide worsten ongekoeld ten verkoop gepresenteerd
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.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperaturen van de
ondergenoemde producten gemeten en vastgesteld op:

-

2 bereide kipvleugels 15,6 graden Celsius en 19,1 graden Celsius,
1 bereide kipdrumstick 15,5 graden Celsius,
1 kipgrillworst 48,7 graden Celsus,
1 bereide worst 18,2 graden Celsius.

Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke producten
ongekoeld werden verkocht.
Desgevraagd verklaarde
dat de genoemde producten op de dag
van mijn inspectie in het eigen bedrijf waren gegaard en dat gebruik werd
gemaakt van de module ‘Ongekoelde presentatie vers gegaarde producten’.
Ik vroeg of de ongekoelde producten minimaal eenmaal per jaar microbiologisch
werden onderzocht om te bepalen of werd voldaan aan de microbiologische
richtwaarden die genoemd zijn in deze module en of het rapport hiervan was in te
zien. Hierop verklaarde hij mij dat er geen onderzoek plaatsvond en dat er
daarom geen rapport kon worden getoond.
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Ik zag dat direct bij de producten geen aanduiding met de tekst: “Dit is een
dagvers product bestemd voor consumptie op de dag van aankoop”.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf voorschrijft met betrekking tot de eisen van
ongekoelde presentatie. Hieruit bleek mij dat de processtap verkoop 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 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.
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
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.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 57998388 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Teujib
B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Teujib B.V.
Vestigingsadres : Karspeldreef 1237
Postcode Plaats : 1104 SE Amsterdam
Ik bracht
van Teujib B.V., 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 27 maart 2018.
Toezichthouder 34371
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Nummer: 2018/282510878/17927

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 17927, 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 281851514.

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

: Slagerij Teujib
: Karspeldreef 1237
: 1104 SE Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 23 mei 2018 omstreeks 9:45 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 het Slagersbedrijf 2011 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 bedrijf een koeltoonbank staan met hierin diverse soorten
rauw vlees. Ik zag dat op de toonbank diverse bereide kipdelen en soorten
grillworst ter verkoop werden aangeboden. Ik zag dat er een warmhoudkast naast
de koeltoonbank stond waarin kippenbouten werden bewaard. Ik zag dat een
medewerker vlees aan het marineren was. Ik zag een grill waarin kippen werden
gegrilld.
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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 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.

Ongekoelde verkoop
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staat in hoofdstuk 4, de module
“Ongekoelde presentatie vers gegaarde producten” beschreven. Omdat de
verkoop van ongekoelde producten gevaar kan opleveren voor de gezondheid mag
dit alleen onder strenge voorwaarden. In de module staan de eisen beschreven
die aan dit proces worden gesteld.
Tijdens mijn inspectie zag ik eerdergenoemde bereide kipdelen en
grillworstsoorten ongekoeld op de toonbank staan.
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
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperaturen van de
ondergenoemde producten gemeten en vastgesteld op:
- bereide
- bereide
18,6°C.
- bereide
18,7°C.
- bereide
19,0°C.

282510878

drumsticks met peper
kipvleugels met peper

in de kern 18,4 °C
in de kern 15,8°C en in de rand

kipborrelhapjes met peper

in de kern 16,2°C en in de rand

kipdrumsticks

in de kern 18,5°C en in de rand
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- bereide kipvleugels
17,4°C.
- bereide kalkoen piri piri
15,9°C.
- grillworst
17,2°C.
- grillworst met kruiden
18,0°C.

in de kern 15,6°C en in de rand
in de kern 14,6°C en in de rand
in de kern 14,1°C en in de rand
in de kern 17,6°C en in de rand

Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke producten
ongekoeld werden verkocht.
Desgevraagd verklaarde
dat de genoemde producten gisteren in het
eigen bedrijf waren gegaard en dat deze producten vanochtend op de toonbank
zijn gezet ter verkoop en dat gebruik werd gemaakt van de module ‘Ongekoelde
presentatie vers gegaarde producten’.
Ik vroeg of de ongekoelde producten minimaal eenmaal per jaar microbiologisch
werden onderzocht om te bepalen of werd voldaan aan de microbiologische
richtwaarden die genoemd zijn in deze module en of het rapport hiervan was in te
zien. Hierop verklaarde
mij dat er nog geen onderzoek plaatsvond en
dat er daarom geen rapport kon worden getoond.
Ik zag op de verpakking of direct bij de producten geen aanduiding met de tekst:
“Dit is een dagvers product bestemd voor consumptie op de dag van aankoop”.
Op mijn daartoe strekkende vragen hoorde ik
antwoorden:
“Bij de administratie heb ik gevraagd om één en ander uit te zoeken zodat we het
microbiologisch onderzoek kunnen laten uitvoeren. Nee, uw collega heeft niet
uitgelegd wat wij kunnen doen als er nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden.
Het bordje met de aanduiding ‘vandaag consumeren’ hangt er nog niet. We zijn
bezig een bedrijfsplan op te stellen voor het geheel.”.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf voorschrijft met betrekking tot de eisen van
ongekoelde presentatie. Hieruit bleek mij dat de processtap verkoop 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 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.
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
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.
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CCP Opslag en bewaren
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk
procesbeheersing in paragraaf 3.2 de eisen welke aan de temperatuur en
bewaarduur worden gesteld.
In paragraaf 3.2.1 staat beschreven dat producten in de gekoelde opslag bij 7°C
of lager moeten worden bewaard. Voor kip geldt dat dit 4°C of lager is en voor
orgaanvlees 3°C of lager. Daarnaast geldt voor producten in een bain-marie of
warmhoudkast een minimumtemperatuur 60°C of hoger. Het volledige overzicht
van bewaartemperaturen staat vermeld in de tabel ‘maximale en
adviestemperaturen voor opslagruimten’ op pagina 34.
Ik zag tijdens mijn inspectie eerdergenoemde kipbouten in een warmhoudkast
werden bewaard.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen omstreeks 10:10 uur gemeten en als volgt
vastgesteld:
-

Kippenbouten
Kippenbouten met peper

46,7 °C
45,6 °C .

Op mijn daartoestrekkende vragen hoorde ik
antwoorden: “De kast
is om ongeveer acht uur, half negen aangezet. De kippenbouten zijn om ongeveer
half negen in de warmhoudkast geplaatst.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 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) 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 57998388 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Teujib
B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Teujib B.V.
Vestigingsadres : Karspeldreef 1237
Postcode Plaats : 1104 SE Amsterdam

Ik bracht
als
van Teujib B.V., van mijn bevindingen op
de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
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Verhoor:
Datum van het verhoor: 23 mei 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.
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 hebben kennis genomen bij eerste boete. We vinden het te kort tijd dat de
herinspectie nu plaatvindt en daardoor nog niet voldoende hebben kunnen
uitzoeken welk bedrijf die controles kan uitvoeren. En zodat wij het kunnen
invoeren onder het personeel. Ik wil een specifieke registratielijst opstellen gericht
op de situatie in dit bedrijf en dat kost tijd.''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 24 mei 2018.
Toezichthouder 17927
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Nummer: 2018/281540951/34537

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34537, 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 23 mei 2018 met nummer:282510878.

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

: Slagerij Teujib
: Karspeldreef 1237
: 1104SE Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 28 juni 2018 omstreeks 13:50 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: Medewerker.
Telefonisch gesproken met

Ik, toezichthouder zag dat in de verkoopruimte achter de toonbank een drietal
medewerkers werkzaam waren. Ik zag dat de aanwezige klanten geholpen werden
door deze medewerkers. Ik zag dat in een grill kippen werden verhit. Ik zag dat
op de toonbank diverse soorten grillworsten en bereide kippendelen ten verkoop
werden aangeboden. Voorts zag ik dat in een wandmeubel diverse vleeswaren
werden bewaard en dat in een warmhoudkast kippenpoten 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;
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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 Hygiënecode voor het
Slagersbedrijf 2011.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen

Ongekoelde verkoop
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staat in hoofdstuk 4, de module
“Ongekoelde presentatie vers gegaarde producten” beschreven. Omdat de
verkoop van ongekoelde producten gevaar kan opleveren voor de gezondheid mag
dit alleen onder strenge voorwaarden. In de module staan de eisen beschreven
die aan dit proces worden gesteld.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat er bereide kipdelen en diverse grillworstsoorten
ongekoeld op de toonbank ten verkoop werden aangeboden.
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, toezichthouder, zag dat op de toonbank 5 schalen met totaal ongeveer 100
stuks bereide kipdelen zoals drumsticks en kippen vleugels ten verkoop werden
aangeboden. Tevens zag ik enkele schalen met in totaal ongeveer 20 stuks
grillworsten op de toonbank staan.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperaturen van de
vernoemde producten gemeten en vastgesteld op:
- Bereide drumsticks: 24,4 °C en 22,7°C;
- bereide grillworst: 20,2 °C en 20,7°C .
Desgevraagd verklaarde
dat de bereide kipdelen vanmorgen
bereid waren en dat deze kipdelen gedurende dag ongekoeld op de toonbank
bewaard werden en dat ze aan het eind van de dag niet meer bewaard werden
voor de verkoop op de volgende dag. Tevens verklaarde
dat de
grillworsten aan het eind van de dag weer de koeling in gingen om de dag erna
weer ten verkoop aan te bieden.
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke producten
ongekoeld werden verkocht, in het eigen bedrijf waren gegaard en dat deze
281540951

Pagina 2 van 5

Doc. 109.3

producten vanochtend op de toonbank zijn gezet ter verkoop en dat gebruik werd
gemaakt van de module ‘Ongekoelde presentatie vers gegaarde producten’.
Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke producten
ongekoeld werden verkocht.
Ik, toezichthouder, deelde
mede dat één van de voorwaarden die
in de module ongekoelde presentatie vermeld staat is dat eetwaren die ongekoeld
worden bewaard de dag erna niet meer verkocht mogen worden. Uit de verklaring
van
bleek mij dat de grillworsten niet aan deze voorwaarden
voldeden.

Ik vroeg
of de ongekoelde producten minimaal eenmaal per jaar
microbiologisch werden onderzocht om te bepalen of werd voldaan aan de
microbiologische richtwaarden die genoemd zijn in deze module en of het rapport
hiervan was in te zien. Hierop verklaarde
dat hij dit niet wist en
dat
en
niet aanwezig waren.
In een later stadium heb ik telefonisch contact gehad met
van de slagerij. Hij verklaarde mij desgevraagd dat er nog géén microbiologisch
onderzoek had plaats gevonden omdat hij hier nog mee bezig was om dit te
regelen.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf voorschrijft met betrekking tot de eisen van
ongekoelde presentatie. Hieruit bleek mij dat de processtap verkoop 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.
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
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.

CCP Opslag en bewaren
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk
procesbeheersing in paragraaf 3.2 de eisen welke aan de temperatuur en
bewaarduur worden gesteld.
In paragraaf 3.2.1 staat beschreven dat producten in de gekoelde opslag bij 7°C
of lager moeten worden bewaard. Voor kip geldt dat dit 4°C of lager is en voor
orgaanvlees 3°C of lager. Daarnaast geldt voor producten in een bain-marie of
warmhoudkast een minimumtemperatuur 60°C of hoger. Het volledige overzicht
van bewaartemperaturen staat vermeld in de tabel ‘maximale en
adviestemperaturen voor opslagruimten’ op pagina 34.
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Ik zag tijdens mijn inspectie dat in een warmhoudkast ongeveer 15 stuks hele
bereide kippen in voorraad werden bewaard. Ik zag dat in een andere
warmhoudkast ongeveer 10 stuks kippenbouten in voorraad werden bewaard.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen gemeten en als volgt vastgesteld:
- Bereide kippen; 45,1 °C en 41,9°C;
- kippenbouten;
37,5 °C, 34,7 °C en 35,5°C.

Ik vroeg
of de temperatuur van de warmhoudkast gecontroleerd
werd. Hij verklaarde mij dat hij dit niet wist. Voorts liet
mij de
thermometer zien. Ik zag dat deze thermometer op het moment van de inspectie
niet functioneerde tevens kon
mij geen registratielijsten laten
zien waaruit zou blijken dat de temperatuur in de warmhoudkast gecontroleerd
werd om de vereiste bewaartemperatuur van 60,°C aantoonbaar te kunnen
borgen.
Tevens bleek bij controle van de warmhoudkasten dat de warmhoudkast met de
hele bereide kippen niet aanstond.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf voorschrijft.
Voorts zag ik dat voor de toonbank een koelmeubel stond waarin onder andere
diverse verpakkingen met gevacuümeerde worsten en gehaktballen in voorraad
werden bewaard.
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 de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen gemeten en als volgt vastgesteld:
- Gehaktballen: 19,6°C en 19,4°C.
Ik zag dat achter de toonbank een wandkoelmeubel stond waarin diverse soorten
vleeswaren werden bewaard. Met een door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit verstrekte en gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de
temperatuur van de onderstaande levensmiddelen gemeten en als volgt
vastgesteld:
- Ongeveer 1 kilo kalfsrollade: 14,0°C;
- ongeveer 500 gr kiprollade: 13,3 °C.
Ik toezichthouder vroeg
of hij mij geregistreerde temperatuur
controles kon laten zien van de vernoemde koelingen.
kon mij op
het moment van de inspectie geen gemeten temperatuurcontroles laten zien. Hij
verklaarde mij dat
of
deze controles uitvoerde. Bij
controle van de thermometer bleek mij dat deze niet functioneerde.
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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) 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 57998388 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Teujib
B.V. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Teujib B.V.
Vestigingsadres : Karspeldreef 1237
Postcode Plaats : 1104SE Amsterdam

Ik bracht
als
van Teujib B.V., telefonisch 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 2 juli 2018.
Toezichthouder 34537
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Nummer: 2018/280950554/33737

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 33737, 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 32689, werkzaam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel door
een inspecteur van de NVWA op 28 juni 2018 met nummer: 281540951.
Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Slagerij Teujib B.V.
: Karspeldreef 1237
: 1104SE Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 22 augustus 2018 omstreeks 14:00 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
a
a
-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 het Slagersbedrijf 2011 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 bij binnenkomst van het bedrijf een koelvitrine waar onder
andere spareribs en kip in lagen. Ik zag meerdere klanten bestellingen plaatsen
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en afrekenen. Ik liep naar achter. Ik zag een ruimte met een oven. Ik zag een
man vlees uit de oven halen.
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
mij
bevestigend.
CCP Opslag en bewaren
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk
procesbeheersing in paragraaf 3.2 de eisen welke aan de temperatuur en
bewaarduur worden gesteld.
In paragraaf 3.2.1 staat beschreven dat producten in de gekoelde opslag bij 7°C
of lager moeten worden bewaard. Voor kip geldt dat dit 4°C of lager is en voor
orgaanvlees 3°C of lager. Daarnaast geldt voor producten in een bain-marie een
minimumtemperatuur 60°C of hoger. Het volledige overzicht van
aa
a
aa
a
a
a
a
a
a
a
a 34.
Ik zag tijdens mijn inspectie een koelvitrine. Ik zag in de koelvitrine onder andere
kip wings en rauwe kalkoen shoarma liggen.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen omstreeks 14.15 uur gemeten en als volgt
vastgesteld:
kip wings
9,8°C,
rauwe kalkoen shoarma
9,5°C,
rauwe kip burger
14,7°C,
kant en klare spareribs
12,3°C.
Tevens zag ik een koelwand. Ik zag in de koelwand meerdere soorten verpakt en
onverpakt vlees liggen.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik ook de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen omstreeks 14.20 uur gemeten en als volgt
vastgesteld:
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-

-

Kiprollade
Kiprollade spicy
Kalfsrollade

12,6°C,
13,1°C,
12,3°C.

Ik vroeg aan
hoe lang de producten al in de koelwand en koelvitrine
a
.H
a
is vanmorgen om 9.00uur
vanuit de koelcel in de koelwand en koelvitrine geplaatst . T
a
aan dat de spareribs ongeveer 40 minuten geleden pas teruggeplaatst
waren in de koelvitrine vanwege marineren. Op mijn vraag of
zelf
a
a
a
a a
aa
a, meestal wel vier keer
per week en ik meet ook vaak zeven, acht of negen graden. Op mijn vraag rond
welk tijdstip
dan de
a
a a
aa
a ergens in
a .
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 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) 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 57998388 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Teujib
B.V. . Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Teujib B.V.
Vestigingsadres : Karspeldreef 1237
Postcode Plaats : 1104SE Amsterdam
Ik bracht
als
van Teujib B.V. , 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 Den Haag op 24 augustus 2018.
Toezichthouder 33737
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Nummer: 2019/281851545/34371

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34371, 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 26301, 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. 29 november 2018 met nummer:
480005798.
Deze inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Slagerij Teujib
: Karspeldreef 1237
: 1104 SE Amsterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 7 februari 2019 omstreeks 12:15 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerker.

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, weet op basis van een eerdere inpectie van mij in dit bedrijf 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. In het bedrijf maakt men bij de
bereiding en behandeling van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid,
gebruik maakte van de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 2011 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 in de verkoopruimte een tweetal verkoopkoelvitrines stonden
opgesteld. Ik zag dat in een verkoopkoelvitrine eetwaren zoals worst,
runderbiefstuk, lamszadel en kipslavinken werden bewaard. Op de toonbank van
deze koeling zag ik een opzetkoeling staan waarin meerdere gegrilde worstsoorten
werden bewaard. Ik zag dat op de andere gekoelde verkoopvitrine meerdere
gegrilde kipproducten ongekoeld ten verkoop gepresenteerd werden. Verder zag
ik dat in deze ruimte kippen in een grill werden gegrild. Ik zag dat in bakken
geplaatst in een warmhouder gehaktballen en worsten warm en consumptie
gereed werden bewaard. Ik zag dat klanten in de verkoopruimte aanwezig waren
die etenswaren kochten.
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 een bedrijfsruimte, 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 Presentatie/Verkoop
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk 3
procesbeheersing in paragraaf 3.6 de eisen welke aan de temperatuur
van gepresenteerde producten worden gesteld.
In paragraaf 3.6.2 staat beschreven dat tijdens de presentatie en verkoop de
temperatuur van vlees en vleesproducten nooit boven de 7°C (kipproducten
nooit boven de 4°C), of onder de 60 °C verkocht mogen worden.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in de voornoemde opzetkoeling meerdere
bederfelijke eetwaren in voorraad werden gehouden zoals eerder omschreven. Ik
zag onder meer kipgrillworsten peper, rundergrillworsten en kalfsgrillworsten.
Verder zag ik dat op de toonbank van een verkoopkoeling gegrilde kipproducten
zoals kippeling, drumsticks en kipvleugels ongekoeld ten verkoop gepresenteerd
werden.
Desgevraagd verklaarde
mij dat zowel de voornoemde
grillworsten als de gerilde kipproducten in eigen bedrijf bereid waren die dag en
na kort te zijn afgekoeld in de keuken in de opzetkoeling dan wel op de toonbank
waren geplaatst om te verkopen.
Ik zag vervolgens dat alle voornoemde gegrilde kipproducten, aanwezig op de
toonbank van de verkoopkoelvitrine, in die verkoopkoeling werden geplaatst door
personeelsleden en dat er van verkocht werd aan klanten. De verkoop was van
een ongekoelde wijze overgegaan op een gekoelde verkoop. De temperatuur van
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een bederfelijke waar mag bij verkoop vanuit een koeling niet boven de 7 graden
Celsius zijn.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik deze eetwaren gemeten en heb ik
de temperaturen van de volgende eetwaren vastgesteld:
Twee kipgrillworsten peper, 22,6 graden Celsius en 24,6 graden Celsius,
Twee rundergrillworsten, 23,8 graden Celsius en 23,1 graden Celsius,
Twee kalfsgrillworsten, 21,3 graden Celsius, 21,0 graden Celsius,
Twee gegrilde kipdrumsticks, 28,6 graden Celsius en 24,4 graden Celsius,
Gegrilde kippeling, 19,3 graden Celsius,
Gegrilde kipvleugel, 34,9 graden Celsius.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke waren zijn.
Ook krachtens artikel 15, eerste lid, gelet op het bepaalde in artikel 15, vierde lid,
van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen dient deze
consumptie gerede bewaring van bederfelijke etenswaren niet plaatst te vinden
beneden de 60 °C en boven de 7 °C., waardoor tevens sprake was van een
overtreding van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Een uitzondering op de temperatuurregel dat temperatuur van vlees en
vleesproducten nooit boven de 7°C (kipproducten nooit boven de 4°C), of onder
de 60 °C verkocht mogen worden, vormen producten die na een verhittingsstap
onder bijzondere voorwaarden, zoals vermeld in de betreffende module van de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf, gedurende maximaal 12 uur ongekoeld
mogen worden gepresenteerd. Hier was geen sprake (meer) van. De presentatie
van de grillworstsoorten was gekoeld en de ongekoelde presentatie van de
gegrilde kipproducten was gestopt en omgezet naar een gekoelde presentatie.
Tevens 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.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 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) 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 57998388 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Teujib
B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Teujib B.V.
Vestigingsadres : Karspeldreef 1237
Postcode Plaats : 1104 SE Amsterdam
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Ik bracht
als medewerker van Teujib B.V., 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 7 februari 2019.
Toezichthouder 34371
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Reactie Kwaliteit Supermarkt Amstelveen
1. Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde
inspectierapporten zijn gedaan met betrekking tot uw zaak?
Ik ben het niet eens met de constateringen zoals die zijn beschreven in de inspectierapporten. Enkel
de opmerking dat mijn koeling onvoldoende werd gekoeld is een correcte constatering door de
inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Wat betreft de overige constateringen ben ik het niet mee eens. Ik ben van mening dat de
inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bepaalde constateringen onjuist
hebben weergegeven en/of groter hebben gemaakt dan dat het daadwerkelijk is. Neem bijvoorbeeld
de aanwezigheid van muizenkeutels.
Afgaande op inspectiedocumenten zou geconcludeerd kunnen worden dat ik last zou hebben van
muizen. Dit was echter niet het geval. Het klopt inderdaad dat er enkele muizenkeutels waren in mijn
zaak, maar enkel de aanwezigheid van incidenteel enkele muizenketels is in mijn ogen onvoldoende
om te constateren dat mijn zaak last heeft van muizen en derhalve sprake is van ongedierte. Dit dient
genuanceerder verwoord te worden door de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Hetzelfde geldt ook voor de constateringen van mijn gehaktmolen. De inspecteurs van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zouden hebben geconstateerd dat mijn gehaktmolen met
chimmel bedek
ij Hie
de la e f
a
de
e legd Wa ik ech e me k aa dig
vind, is het feit dat de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit mij nooit hebben
geconfronteerd in mijn zaak met de beschimmelde gehaktmolen. Derhalve ben ik het niet eens met
de constateringen met de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Ik ben van mening dat de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit misbruik
maken van hun bevoegdheden. Hetgeen wat in de rapporten staan beschreven komt niet overeen
met de werkelijkheid. Zij hebben nooit en te nimmer mij geconfronteerd in mijn zaak met hetgeen
wat zij hebben weergeven in de rapportages. De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit hebben zich ook niet gelegitimeerd tegen over mij, ondanks het feit dat ik dit
herhaaldelijk vroeg.
2. Welke maatregelen heeft u genomen om aan de voorwaarden van de NVWA te hebben voldoen
en wat is op dit moment de stand van zaken in uw zaak (m.b.t. voedselveiligheid, ongedierte en
hygiëne)?
Ondanks het feit dat ik het niet eens ben met de constateringen van de inspecteurs van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ben ik uiteraard overgegaan tot het nemen van
maatregelen.
Met betrekking tot de defecte koeling kan ik het volgende aangeven. Ik heb een monteur
ingeschakeld om de koeling te repareren. Dit heb ik nog op dezelfde dag gedaan. Voorts heb ik bij de
overige koelingen die wel werkend waren een onderhoudsreparatie laten uitvoeren. Dit om te
voorkomen dat deze koelingen door enige technische mankementen zouden uitvallen.
Verder heb ik een grootschalig schoonmaak gehouden in mijn zaak. Alle schappen waren
leeggehaald, schoongemaakt en zodoende weer gevuld met producten. De producten heb ik
gecontroleerd op houdbaarheidsdatum alsmede of de verpakking geen beschadigingen c.q.
openingen heeft.
Tot slot heb ik een externe partij ingehuurd voor advies en begeleiding.
3. Veel ondernemers die net als u 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?

Zoals eerder aangegeven heb ik enkel incidenteel last gehad van muizen. Ik ben het derhalve ook niet
mee eens dat mijn zaak wordt bestempeld als een plek waar er een muizenprobleem is. Muizen
komen immers af op voedsel en hebben een voorkeur voor granen en noten, maar ook voor kaas en
boterproducten. Ik heb een supermarkt en ben gestationeerd op de begane grond.
Hiernaast hadden wij ten tijde van de constatering, door de inspecteurs van de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit, last van een hittegolf in Nederland. De hittegolf was een landelijk probleem. Een
dergelijke hittegolf helpt niet bij het buiten houden van muizen. Gezien de tijd van het jaar was en de
omstandigheden was het wellicht onvermijdelijk om de muizen buiten de deur te houden.
4. Is er nog iets anders dat u zou willen opmerken naar aanleiding van bijgevoegde NVWArapporten?
Ik ben ca. 23 jaar ondernemer. Na verschillende supermarkten geëxploiteerd te hebben heb ik mij in
uiteindelijk gevestigd in Amstelveen.
Vanaf het begin af aan heb ik de indruk gekregen dat mijn aanwezigheid door de omringende
ondernemers niet op prijs werd gesteld. Dit heeft zich geresulteerd in enkele slepende rechtszaken,
zo ook bij de rijdende rechter. De zaak bij de rijdende rechter heb ik gewonnen. Momenteel heb ik
nog twee rechtszaken tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit lopen, omdat ik het niet
eens ben met hun constatering en hun bevindingen zoals aangegeven in de rapportages.
Ook is mijn zaak veelvuldig middels een blog negatief benaderd, zonder dat hier een rechtvaardiging
voor was.
Gelukkig krijg ik ook steun. Na de rijdende rechter heb ik veel brieven en bloemen gekregen van
mensen die hun steun uitspreken. Ook de gemeenteraadsleden van de gemeente Amstelveen
hebben mij bezocht en hun steun uitgesproken. Dit heeft mij erg goed gedaan.
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Nummer: 2017/283210974/23714

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 23 juni 2017 met nummer:280350992.
Voor een
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

herinspectie bevond ik mij te:
: Kwaliteit Supermarkt Amstelveen
: Bankrashof 51
: 1183NR Amstelveen

Datum en tijdstip van de herinspectie: 8 augustus 2017 omstreeks 17:05 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 CBLHygiënecode 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 een supermarkt met diverse stellingen met onder opslag van
fruit, groenten, zelfrijzend bakmeel.
In een verkoopvitrine zag ik opslag van rundvlees, lamsvlees en kip.
Ik zag dat klanten hun bestelde waren afrekenden.
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;
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- 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 dat:
In de Slagerij:
- de binnenzijde van de koelwerkbank verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen.
- de stelling in de vleeskoelcel aan de onderzijde van de rekken verontreinigd
waren met oude productresten en zwartkleurig vuil;
In de grote koelcel met onder andere opslag van zuivel:
- een stelling aan het frame en de rekken verontreinigd was met oude vuilresten
en schimmelplekken.
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 54706092 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 12 augustus 2017.
Toezichthouder 23714
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Nummer: 2017/281250605/32720

RAPPORT VAN BEVINDINGEN
Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32720, 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 8 augustus 2017 met nummer 283210974.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Kwaliteit Supermarkt Amstelveen
: Bankrashof 51
: 1183 NR Amstelveen

Datum en tijdstip van de herinspectie: 29 augustus 2017 omstreeks 12:15 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Ik zag dat de entreedeur van de locatie open stond en ik kon derhalve de locatie
onbelemmerd via deze entreedeur betreden. In de ruimte die ik betrad zag ik
meerdere stellingen staan met daarin droge kruidenierswaren. Rechts in de ruimte
zag ik een tweede entreedeur die open stond. Links in de ruimte zag ik een
slagerijafdeling met een koeltoonbank waarin meerdere soorten vlees, zoals
kippenpoten, lagen. Ik zag dat op deze slagerijafdeling een persoon aan het werk
was. Ik zag dat hij stukken vlees portioneerde en deze porties in de koeltoonbank
legde. Tevens zag en hoorde ik hoe meerdere keren klanten een bestelling deden,
waarna deze door de man op de slagerijafdeling werd gemaakt, verpakt en werd
overhandigd.
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.
281250605
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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.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg
of alle levensmiddelen in het bedrijf voor verhandeling
waren. Hierop antwoordde zij mij bevestigend.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in de winkel tientallen vliegen aanwezig waren. Ik
zag dat in de koeltoonbank van de slagerijafdeling meerdere vliegen aanwezig
waren. Ik zag dat deze vliegen direct op het vlees zaten. Ik zag dat het vlees in de
koeltoonbank was slechts deels afgedekt met een plastic folievel, maar dat dit
onvoldoende was om de vliegen tegen te houden. Ik zag dat ook op het hakblok
waarop vlees werd gesneden een vlieg aanwezig was.
Hieruit bleek mij dat levensmiddelen niet in alle stadia van de productie,
verwerking en distributie werden beschermd tegen elke vorm van verontreiniging,
waardoor de levensmiddelen ongeschikt konden worden voor menselijke
consumptie, schadelijk konden worden voor de gezondheid, dan wel op een
zodanige wijze konden worden verontreinigd dat zij redelijkerwijs niet meer in die
staat konden worden geconsumeerd. Hierdoor werd gehandeld in strijd met het
bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk IX, onder 3, van de
Verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Uit de historie van het bedrijf bleek mij, 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 54706092 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 september 2017.
Toezichthouder 32720

(n): Fotobijlage met 2 foto’s. De foto’s zijn in grootte aangepast, maar zijn
niet bewerkt.
281250605
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bijlage 1
1.
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Ik zag dat deze vliegen direct
op het vlees zaten.

2.
Ik zag dat ook op het
hakblok waarop vlees werd
gesneden een vlieg
aanwezig was.

1
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Nummer: 2018/280171364/34878

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34878, 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 een consumentenmelding met
aanmelddatum 12-01-2918 met nummer 676061.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Kwaliteit Supermarkt Amstelveen
: Bankrashof 51
: 1183 NR

Datum en tijdstip van de inspectie: 7 februari 2018 omstreeks 13:00 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:

Vervolgens zag ik dat in de verkoopwinkel diverse kratten met groenten, zoals
uien en pompoenen ter verkoop in voorraad werden bewaard. Ik zag dat op
diverse stellingen onder andere zakken met rijst en pakken suiker ter verkoop in
voorraad werden bewaard. Ik zag dat in de koelcellen onder andere stukken vlees
en yoghurt ter verkoop in voorraad werden bewaard. Tevens zag ik dat winkelend
publiek verschillende levensmiddelen in hun mandje stopten en vervolgens deze
af te rekenen bij de kassa. Eveneens zag ik dat een leverancier broden kwam
leveren.
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
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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
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de voornoemde bedrijfsruimten onvoldoende
schoon en goed onderhouden waren.
Ik zag onder andere dat:
- de vloer in de verkoopruimte langs de randen en onder diverse stellingen
deels verontreinigd was met tientallen muizenuitwerpselen en meerkleurig
vuil. Tevens lagen op de vloer onder diverse stellingen oude ingedroogde
productresten,
- de vloer in de voornoemde koelcel, met onder andere yoghurt, langs de
randen deels verontreinigd was met meerkleurig vuil en muizenuitwerpselen,
- de vloer in de voornoemde koelcel, met onder andere stukken vlees, langs de
randen deels verontreinigd was met meerkleurig vuil.
Tevens waren diverse vloertegels in de afwaskeuken gebroken.

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 etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag en voelde onder andere dat:
- op schappen tussen diverse levensmiddelen, onder andere zakken rijst en
suiker, een tiental muizenuitwerpselen lagen en op enkele levensmiddelen,
- diverse schappen deels verontreinigd waren met buiksmeer,
- de rekken in de koelcel, met onder ander yoghurt, deels verontreinigd waren
met meerkleurig vuil, gelijkend schimmel en enkele muizenuitwerpselen,
- een niet werkende onderkoeling in de slagerij ruimte, dat gebruikt werd voor
opslag van onder andere verpakkingsmateriaal, aan de binnenzijde deels
verontreinigd was met enkele muizenuitwerpselen en meerkleurig vuil. Tevens
waren de deurtjes deels verontreinigd met oude ingedroogde productresten,
plakkerig meerkleurig vuil en gelijkend schimmel,
- de rekken aan de onderkant, vleeskoelcel, deels verontreinigd waren met
aangekoekte oude productresten,
- de tafel onder de gehaktmolen verontreinigd was met zwartkleurig aangekoekt
vuil.
280171364
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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.

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 54706092 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
, van mijn bevindingen op de hoogte en
zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 7 februari 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.
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, 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:
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''Door ziekte van personeel en de mop kapot lopen wij nu achter met
schoonmaken. Ik heb al een personeelslid moeten ontslaan omdat hij niet deed
wat ik vroeg van hem op het gebied van schoonmaken. ''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 27 februari 2018.

Toezichthouder 34878
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Nummer: 2018/280351119/32647

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 24011, 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

: Kwaliteit Supermarkt Amstelveen
: Bankrashof 51
: 1183NR Amstelveen

Datum en tijdstip van de inspectie: 4 april 2018 omstreeks 11:25 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Vervolgens zag ik bij binnenkomst dat ik in de verkoopruimte van de winkel was.
Ik zag links en rechts van mij diverse schappen met producten zoals verse
groente, kruiden en verpakte producten zoals koek en rijst. Ik zag dat recht voor
mij een koelvitrine was. Ik zag dat in de koelvitrine onder andere verse kip
bewaard werd. Ik zag dat achter de koelvitrine een medewerker stond. Ik zag dat
deze medewerker bezig was met het mengen van rauwe kip met rauwe groente
en kruiden. Ik zag dat achter de kassa een medewerkster aanwezig was. Ik zag
en hoorde dat tijdens mijn inspectie diverse klanten in de winkel aanwezig waren.
Ik zag en hoorde dat deze klanten diverse producten bij de kassa afrekenden en
meenamen.
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.

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 CBLHygiënecode 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.
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:
- de werkbank met niet werkende onderkoeling, in de slagerij ruimte, aan de
binnenzijde deels verontreinigd was met enkele muizenuitwerpselen en
meerkleurig vuil. De bovenkant en scharnieren van de deurtjes waren deels
verontreinigd meerkleurig vuil;
- de schap planken met onder andere meel en couscous verontreinigd waren met
tientallen muizenuitwerpselen;
- in een doos met verpakkingen maismeel op en tussen de verpakkingen tientallen
muizenuitwerpselen lagen;
- in 2 dozen met verpakkingen griesmeel op en tussen de verpakkingen een
tiental muizenuitwerpselen lagen;
- in 2 dozen met verpakkingen couscous op en tussen de verpakkingen tientallen
muizenuitwerpselen lagen;
- de schap planken met onder andere linzen verontreinigd waren met tientallen
muizenuitwerpselen;
- de schap planken met diverse zakken specerijen verontreinigd waren met
tientallen muizenuitwerpselen;
- op een zak met gemalen komijn enkele muizenuitwerpselen lagen;
- op een zak knoflookpoeder enkele muizenuitwerpselen lagen;
- op een doos vijgen enkele muizenuitwerpselen lagen;
- op een zak rijst een tiental muizenuitwerpselen lagen.
Tevens rook ik op deze plaatsen in de winkel een sterke geur van muizenurine.
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 bedrijfsruimte onvoldoende schoon was.
Ik zag onder andere dat:
De vloer in de verkoopruimte, met name onder de stellingen, deels verontreinigd
was met tientallen muizenuitwerpselen.
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.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 54706092 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: 4 april 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.
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, 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:
''Ik ben 2 dagen dicht geweest. Daarna had ik een afspraak in de ochtend.
Daarom heb ik 4 dagen niks kunnen doen. ''
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Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 11 april 2018.
Toezichthouder 32647
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Nummer: 2018/280580574/34453

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34453, 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 34421, 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

: Kwaliteit Supermarkt Amstelveen
: Bankrashof 51
: 1183 NR Amstelveen

Datum en tijdstip van de inspectie: 18 juli 2018 omstreeks 11:15 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 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 dat buiten diverse soorten fruit, zoals watermeloen gepresenteerd werd.
Bij binnenkomst zag ik een wandkoelingen met onder andere vleeswaren en melkproducten en een
wandkoeling met olijven.
Ik zag in de verkoopruimte een slagerij met een presenteervitrine waar onder andere rauw vlees zoals
kippenpoten en gemarineerd gehakt bewaard werd. Ik zag rechts achter de presenteervitrine een deur
naar een koelcel waar tevens rauw vlees bewaard werd. Hier werd onder andere kipfilet en rundvlees
bewaard.
Tijdens mijn inspectie zag en hoorde ik dat klanten hun levensmiddelen bij de kassa afrekenden met een
medewerker die achter de kassa zat.
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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
die bij binnenkomst achter de kassa zat, of alle
levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
zij mij bevestigend.
Ik deelde
toen zij later tijdens de inspectie binnen kwam 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.
Opslag bederfelijke eetwaren (temperatuur voorverpakt)
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in een van de wandkoelingen in de verkoopruimte meerdere voorverpakte
bederfelijke eetwaren in voorraad werden gehouden. Ik zag onder meer diverse soorten vleeswaren,
melkproducten en kazen.
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 Voedselen Warenautoriteit verstrekte en gekalibreerde, digitale kernthermometer heb ik deze eetwaren gemeten
en heb ik de temperaturen van de volgende eetwaren vastgesteld. Ik zag dat het display van mijn
thermometer de onderstaande temperatuur aangaf:
Linksonder in de wandkoeling:
64 x Gouda kaas, bewaren bij max. 7°C, 400 gram, resp. 12,0 tot 20,3 °C;
In het midden van de wandkoeling:
9 x Kasar Peyniri Schnittkase, bewaren bij max. 7°C , 400 gram, resp 15,9 tot 16,2°C;
6 x C- Yala Yoghurt 3,5% vet, bewaren tussen de 4-6 °C, 500 gram, 19,7 °C;
Rechtsonder in de wandkoeling:
12 x Fulya Hindi Salami, bewaren bij max. 7°C, 150 gram, 15,2 °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 lager was dan de door de bereider aangegeven
temperatuur, 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.
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Van de uitzondering genoemd in artikel 15, zevende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen werd geen gebruik gemaakt.
Opslag bederfelijke eetwaren (temperatuur onverpakt)
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in de presenteervitrine in de slagerij en de koelcel in de slagerij meerdere
bederfelijke eetwaren in voorraad werden gehouden. Ik zag onder meer plastic bakken met rauwe
kipfilets, rundvlees en gemarineerd gehakt.
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 van de
volgende eetwaren vastgesteld:
In de presenteervitrine in de slagerij:
een bak met gemarineerde rauwe kip in het midden 10,0°C en aan de buitenkant 9,2°C;
een bak met gemarineerd gehakt in het midden 9,9°C en aan de buitenkant 9,6°C;
een bak met zakken kippenpoten resp. 9,5°C , 10,1°C en 9,8°C.
In de koelcel in de slagerij:
6 bakken met rauwe kipfilets tussen de 7,8°C en 8,8°C;
een bak met rauw rundvlees in het midden 9,1°C en aan de buitenkant 8,8°C;
een bak met gemarineerd gehakt in het midden 9,9°C en aan de buitenkant 9,6°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.
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.
verklaarde desgevraagd dat als het warm weer is de temperatuur van de presenteervitrine
in de slagerij kan lopen. Ik vroeg
vervolgens of zij deze week de diverse koelingen
gemeten had in verband met de warme dagen.
verklaarde vervolgens dat zij dit nog niet
gedaan had, maar dat tot zaterdag alles in orde was geweest. De registratie van de opslag was inzichtelijk
tot 02-07-2018 en deze week ontbrak.
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 54706092 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
rapport van bevindingen aan.
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Verhoor:
Datum van het verhoor: 18 juli 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.
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,
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:
''Ik heb afgelopen weekend problemen gehad, waardoor ik onder andere op het politiebureau aangifte heb
moeten doen. Ik ben door alles wat er gebeurd is vergeten maandag te controleren. Daarvoor was alles
nog goed.''
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend domicilie kiezend te
Amsterdam op 18 juli 2018.
Toezichthouder 34453
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Nummer: 2018/280750730/32781

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32781, 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, 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 18 juli 2018 met nummer: 280580574.

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

: Kwaliteit Supermarkt Amstelveen
: Bankrashof 51
: 1183 NR Amstelveen

Datum en tijdstip van de herinspectie: 18 september 2018 omstreeks 14:24 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Tevens gedurende de inspectie gelegitimeerd aan en gesproken met
Functie:

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
e d bed i f de
ed e ei igheid
g a
a e -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 CBLHygiënecode 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.
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Vervolgens zag ik dat buiten diverse soorten fruit, zoals watermeloen
gepresenteerd werden. Bij binnenkomst in de supermarkt zag ik meerdere
stellingen met verpakte levensmiddelen. Ik zag een wandkoeling met onder
andere vleeswaren en melkproducten en een wandkoeling waarin onder andere
aardappelsalades, linzensoep en bulgursalade bewaard werden.
Ik zag in de verkoopruimte een slagerijgedeelte met een koelvitrine waarin onder
andere rauw vlees zoals kippenbouten en lamsvlees en gehakt bewaard werd.
Tijdens mijn inspectie zag en hoorde ik dat klanten hun levensmiddelen bij de
kassa afrekenden met een medewerker die achter de kassa zat.
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
Opslag bederfelijke eetwaren (temperatuur onverpakt)
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in de koelvitrine in het slagerijgedeelte meerdere
bederfelijke eetwaren in voorraad werden gehouden. Ik zag onder meer rauw
kippenvlees, rauw lamsvlees en rauw- en gemarineerd gehakt.
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 van de volgende eetwaren vastgesteld:
lamsvlees
lamsvlees in plastic bak (fotobijlage, foto 1)
lamskarbonade in plastic bak (fotobijlage, foto 2)
ribnek
kipdrumsticks (fotobijlage, foto 3)
kippenbouten
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:
:
:
:
:
:

10,6°C;
12,6°C;
13,2°C;
9,4°C;
12,0°C;
9,4°C;
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gehakt
: 12,0°C;
lamsbout (fotobijlage, foto 4)
: 11,1°C;
gehaktballen
: 9,9°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.
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.
CCP Terugkoelen:
In de CBL-hygiënecode 2016 staat in hoofdstuk 3, paragraaf 4.8.3 het kritische
ce (CCP) e g e e be ch e e . Hie
aa be ch e e da e hi e f
opgewarmde levensmiddelen die worden gekoeld binnen maximaal vijf uur tot
7°C of lager teruggekoeld moeten worden. Tevens staat in het bewakingsplan CCP
van de eerder genoemde hygiënecode op pagina 129 hoe dit proces aantoonbaar
beheerst moet worden.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat in een wandkoeling onder andere
aardappelsalade, durumsalade, rijstepap en linzensoep bewaard werden.
Desgevraagd antwoorde
mij het volgende:
dat deze producten in het bedrijf waren bereid;
dat deze producten tijdens het terugkoelen niet met een kernthermometer
gecontroleerd werden en er geen registraties waren van het terugkoelproces;
dat het niet bekend was hoelang na bereiding het heeft geduurd voordat de
producten teruggekoeld waren naar 7°C of lager.
Uit bovenstaande bleek mij dat de controle en borging van het terugkoelproces
van zelfbereide producten onvoldoende was. Binnen de juiste tijd terugkoelen is
belangrijk, omdat bij verhitting zogenaamde bacteriesporen kunnen overleven. Bij
te langzaam terugkoelen van verhitte levensmiddelen kunnen deze sporen
ontkiemen, gaan groeien en het levensmiddel onveilig voor consumptie maken.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
CBL-hygiënecode 2016 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) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
CCP Bewaren, transport, verkoop en presentatie:
In de CLB-hygiënecode 2016 staat in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en hoofdstuk 5,
paragraaf 3 beschreven dat de volgende houdbaarheidstermijn geldt voor
zelfbereide of zelf bewerkte levensmiddelen:
- Twee dagen bij een bewaartemperatuur van 7°C of lager;
- Drie dagen bij een bewaartemperatuur 4°C of lager.
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Ik zag tijdens mijn inspectie dat in de eerdere beschreven wandkoeling,
aardappelsalade en linzensoep bewaard werden. Ik zag dat de aardappelsalades,
die gisteren bereid waren, voorzien waren van een codering met bewaardatum
23/09. Desgevraagd verklaarde
mij het volgende:
de linzensoep vries ik niet in en worden in de koeling circa een week bewaard;
de aardappelsalade wordt in de koeling 4 á 5 dagen bewaard;
ik baseer deze bewaartermijnen op mijn ervaring;
ik heb geen microbiologische onderzoeken uitgevoerd voor het verlengen van
de houdbaarheidstermijnen.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
CBL-hygiënecode 2016 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) 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 Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 54706092 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: 18 september 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.
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, of de rechtspersoon die zij
vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet
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bestuursrecht, dat zij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde zij mij
zoveel mogelijk weergegeven in haar eigen woorden, het volgende:
''geen verklaring''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 19 september 2018.
Toezichthouder 32781

Bijlage: fotobijlage met 4 fo o s. De fo o s ijn digi aal genomen. De fo o s ijn nie
bewerkt maar kunnen in grootte aangepast zijn.
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bijlage 1
1.
Lamsvlees in plastic
bak.

2.
Lamskarbonade in
plastic bak.

3.
Kipdrumsticks.
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Lamsbout.
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Nummer: 2016/280791156/32689

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32689, 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 18451, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van een consumentenmelding met
aanmelddatum 26 oktober 2016 met nummer 532854.00.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Tanger Markt
: Zoetelaarpassage 19
: 1315 AV Almere

Datum en tijdstip van de inspectie: 10 november 2016 omstreeks 11:50 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
e d bed ijf de
ed e ei igheid
g a
a e -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 het Slagersbedrijf 2011 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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Ik kon onbelemmerd via de entreedeur naar binnen lopen. Vervolgens bevond ik
mij in het verkoopruimte. Ik zag dat de voornoemde verkoopruimte in open
verbinding stond met een slagerijgedeelte en een groenteafdeling. Ik zag dat in
voornoemde verkoopruimte levensmiddelen werden bewaard zoals onder andere
verpakte pumpkin seeds, verpakte spliterwten, verpakte couscous, verpakte
geraspte kokos en balen met khanem indian rice. Ook zag ik dat in de
verkoopruimte klanten liepen. Tevens zag ik dat enkele klanten hun
boodscha e af eke de aa de ka a .
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.
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 verkoopruimte ernstig verontreinigd was
met buiksmeer, urinesporen en uitwerpselen van muizen. 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 verkoopruimte
dat:
In de verkoopruimte:
de vloer onder de schappen, op meerdere plaatsen, bezet was met
honderden muizenuitwerpselen;
de schappen met daarop verpakte levensmiddelen, op meerdere plaatsen,
verspreid bezet waren met honderden muizenuitwerpselen, buiksmeer van
muizen en urinesporen van muizen (zie foto 1);
de vloer achter de pallets met daarop Capri sonne, met name langs de
rand, bezet was met honderden muizenuitwerpselen;
de vloer achter en onder de verkoop diepvrieskisten, waar onder andere
i i e
ia i
e de be aa d, dee be e
a
e h de de
muizenuitwerpselen;
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het schap met onder andere verpakte Zidney amandelen, op meerdere
plaatsen, bezet was met tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen.
Tevens waren de verpakkingen Zidney amandelen bezet met buiksmeer,
urinesporen en tientallen uitwerpselen van muizen;
het schap met daarop verpakte pumpkin seeds salt verpakkingen verspreid
bezet was met tientallen muizenuitwerpselen. Tevens waren de
verpakkingen Zidney amandelen bezet met urinesporen en tientallen
uitwerpselen van muizen;
het schap met daarop potten honing bezet was met tientallen
muizenuitwerpselen en urinesporen. Tevens rook ik hier de penetrante
geur van muizenurine;
de potten met honing, aan de bovenzijde, bezet waren met tientallen
muizenuitwerpselen en urinesporen;
het schap met daarop emmers met glucose arome miel, op meerdere
plaatsen, bezet was met tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen.
Tevens rook ik hier de penetrante geur van muizenurine;
de emmers met glucose arome miel, met name op de deksels, bezet
waren met muizenuitwerpselen en urinesporen;
het schap met daarop verpakte zakken pasta, op meerdere plaatsen, bezet
was met tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen. Tevens rook ik hier
de penetrante geur van muizenurine;
de verpakkingen Zidney amandelen bezet waren met urinesporen en
tientallen muizenuitwerpselen;
het schap met daarop verpakte zakken Zidney spliterwten, op meerdere
plaatsen, bezet was met tientallen muizenuitwerpselen, buiksmeer en
urinesporen (zie foto 2). Tevens rook ik hier de penetrante geur van
muizenurine;
de verpakkingen zidney spliterwten bezet waren met urinesporen en
tientallen muizenuitwerpselen;
het schap met daarop verpakte zakken couscous, op meerdere plaatsen,
bezet was met tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen; Tevens rook
ik hier de penetrante geur van muizenurine;
het schap met verpakte pakken Alpella ring koekjes, op meerdere
plaatsen, bezet was met tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen (zie
foto 3). Tevens waren de verpakkingen met Alpella ring koekjes bezet met
muizenuitwerpselen en urinesporen;
het schap met verpakte zakken bulgur köftelik, op meerdere plaatsen,
bezet was met tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen. Tevens
waren de verpakkingen met bulgur köftelik bezet met tientallen
muizenuitwerpselen en urinesporen;
het schap met daarop verpakte zakken sunflower seeds, op meerdere
plaatsen, bezet was met tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen.
Tevens waren de verpakkingen sunflower seeds bezet waren met
urinesporen en tientallen uitwerpselen van muizen;
het schap met daarop verpakte geraspt kokos, op meerdere plaatsen,
bezet was met tientallen muizenuitwerpselen en urinesporen. Tevens
waren de verpakkingen geraspte kokos bezet met urinesporen en
tientallen uitwerpselen van muizen;
het schap met daarop verpakte mie cheveux d'ange, op meerdere
plaatsen, bezet was met tientallen muizenuitwerpselen. Tevens waren de
verpakkingen mie cheveux d'ange bezet met urinesporen en enkele
uitwerpselen van muizen;
het schap met daarop pakken bloem, op meerdere plaatsen, bezet was
met tientallen muizenuitwerpselen. Tevens waren de verpakkingen bloem
bezet met urinesporen en tientallen uitwerpselen van muizen;
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Foto 1 van 10
Schap verontreinigd met
buiksmeersporen van muizen,
urinesporen van muizen en
muizenuitwerpselen.

Foto 2 van 10
Schap verontreinigd met
buiksmeersporen van muizen,
urinesporen van muizen en
muizenuitwerpselen.
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Foto 3 van 10
Muizenuitwerpselen op schap in
verkoopruimte.

Foto 4 van 10
Aangevreten verpakking
pumpkin seeds
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Foto 5 van 10
Aangevreten verpakking spliterwten

Foto 6 van 10
Aangevreten verpakking couscous
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Foto 7 van 10
Aangevreten verpakking geraspte
cocos

Foto 8 van 10
Baal Khanem indian rice
aangevreten
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Foto 9 van 10
Baal Khanem indian rice
aangevreten en verontreinigd met
muizenuitwerpselen
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Foto 10 van 10
Baal Khanem indian rice
verontreinigd met
muizenuitwerpselen
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Nummer: 2017/282510814/17927

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 17927, 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 34537, 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 november 2016 met nummer
280791156.

Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van een consumentenmelding met
aanmelddatum 20 juni 2017 met nummer 608260.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Tanger markt
: Zoetelaarspassage 19
: 1315 AV Almere

Datum en tijdstip van de herinspectie: 29 juni 2017 omstreeks 11:30 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 CBLHygiënecode 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.
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Vervolgens zag ik in de winkel een groentenafdeling met hierin een uitstalling van
diverse soorten groenten en fruit. Ik zag op de groentenafdeling een opening met
kunststof flappen die toegang bood tot het magazijn. Ik zag dat in het magazijn
onder andere appels, paprika, meloenen, eieren en emmers met olijven en
ingemaakte citroenen werden bewaard. Ik zag dat in het magazijn een
koelceldeur zat die toegang bood naar een koelcel waarin onder andere
kalfsstaart, rundersnippers en eieren in werden bewaard. Ik zag dat in de winkel
vele houten pallets stonden waarop onder andere diverse soorten meel,
zonnebloemolie, dozen met vermicelli, verpakkingen voor harirasoep en diverse
specerijen werden bewaard en ter verkoop aangeboden. Ik zag schapplanken en
bodemplanken in de winkel waarop onder andere honing, noten, zaden,
verschillende soorten frisdrank en schoonmaak- en wasmiddelen ter verkoop
werden aangeboden en bewaard. Ik zag twee eilanden van ieder vier
diepvrieskisten waarin onder andere frituursnacks en patat en visproducten in
werden bewaard en ter verkoop aangeboden. Ik zag dat deze diepvriezers twee
aan twee met de ruggen naar elkaar toestonden. Ik zag dat er twee
diepvrieskisten bij een muur waren geplaatst. Ik zag dat in deze diepvrieskisten
onder andere samosa’s, rotivellen en churros werden bewaard en ter verkoop
werden aangeboden. Ik zag dat er vele klanten in de winkel waren die
levensmiddelen in hun mandje of winkelwagentje deden deze producten bij de
kassa afrekenden.

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 namelijk dat op de groentenafdeling een pallet stond, waarin
watermeloenen werden bewaard, die vervuild was met vele tientallen
muizenuitwerpselen.
Ik zag in het magazijn dat:
- in de hoek waar het verpakkingsmateriaal werd bewaard de vloer ernstig
vervuild was met een dikke laag muizenuitwerpselen,
- meerdere omdozen voor verpakkingsmateriaal, die op een container stonden,
vervuild waren met vele tientallen muizenuitwerpselen,
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- de houten plank op de container voor verpakkingsmateriaal vervuild was met
vele honderden muizenuitwerpselen,
- twee dozen met verpakkingsmateriaal vervuild waren met enkele honderden
muizenuitwerpselen,
- één van deze twee dozen voor een deel was weggevreten door de muizen en in
één van deze dozen twee babymuisjes leefden en
- de vloer in het magazijn onder de pallets vervuild was met in totaal vele
honderden muizenuitwerpselen.
Ik zag dat in de winkel:
- de vloer onder elke pallet met meel vervuild was met vele tientallen
muizenuitwerpselen,
- enkele palletdozen van een pallet met vermicelli vervuild waren met enkele
tientallen muizenuitwerpselen,
- de vloer in de hoek bij de schappen met honing vervuild was met vele tientallen
muizenuitwerpselen, muizenurine en –buiksmeer,
- de vloer onder de schappen met noten, zaden en honing vervuild was met
buiksmeersleepsporen en links onderin bij deze schappen de vloer vervuild was
met muizenurine en vele tientallen muizenuitwerpselen,
- de vloer achter de diepvrieskisten die bij de muur stonden vervuild was met
enkele honderden muizenuitwerpselen,
- de vloer achter de opstelling met frisdranken, naast de twee diepvrieskisten
vervuild was met geelkleurig vuil en vele tientallen muizenuitwerpselen,
- de vloer onder de pallets met
verpakkingen vervuild was met vele
tientallen muizenuitwerpselen,
- drie kartonnen palletdozen, met hierop potten geconserveerde jalapeno’s en
turkse pepers, vervuild waren met ieder enkele tientallen muizenuitwerpselen,
- de vloer bij de diepvrieseilanden, tussen de diepvriezers, vervuild waren met in
totaal honderden muizenuitwerpselen en aangevreten productresten,
- de vloer achter de pallet met verpakkingen harirasoep vervuild was met vele
tientallen muizenuitwerpselen,
- enkele kartonnen palletdozen met harirasoep vervuild waren met ieder tientallen
muizenuitwerpselen,
- de vloer onder de pallet met specerijen vervuild was met enkele tientallen
muizenuitwerpselen,
- de kartonnen omdoos met verpakte peper vervuild was met ongeveer tien
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 de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag onder andere dat:
- in de koelcel drie rekken voor de opslag van vlees op meerdere plekken vervuild
waren met pluizig schimmel in meerdere kleuren en aangekoekt vuil.
- in het magazijn elke pallet vervuild was met enkele tientallen
muizenuitwerpselen,
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- in het magazijn acht kunststof emmers met olijven en ingemaakte citroenen
vervuild waren met enkele muizenuitwerpselen
- elke pallet in de winkel vervuild was met ieder tientallen muizenuitwerpselen,
- de bodemplaten met frisdranken als cola en sinas vervuild waren met vele
tientallen muizenuitwerpselen,
- de bodemplaten met wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en wegwerpbestek
vervuild waren met in totaal honderden muizenuitwerpselen.
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 het magazijn
babymuizen en sporen van muizen aanwezig waren. Ik zag dat er in de winkel en
op de groentenafdeling sporen van muizen aanwezig waren.
Uit het vervolgonderzoek zag ik dat:
• de tijd tussen het laatste bezoek van de vakbekwame gediplomeerde
ongediertebestrijder en heden onvoldoende frequent is gezien de huidige
ongedierte overlast. Het laatste bezoek dat uw vakbekwame gediplomeerde
ongediertebestrijder had afgelegd, dateerde van 5 april 2017. Dit bleek uit de
schriftelijke rapportage van uw ongediertebestrijder.
• er geen klemmen, vallen of andere toegestane vormen van bestrijding tegen
muizen waren geplaatst;
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.

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 55456553 werd deze als, besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Tanger
Supermarkten Almere B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Tanger Supermarkten Almere B.V.
Vestigingsadres : Zoetelaarspassage 19
Postcode Plaats : 1315 AV Almere

Ik bracht
als
van Tanger Supermarkten
Almere B.V., van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport
van bevindingen aan.
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Verhoor:
Datum van het verhoor: 29 juni 2017. 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.
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:
''Bij de diepvriezers maken we elke week schoon. Dat gaan we nu vaker doen. Ik
neem contact op met het distributiecentrum omdat het zo op de pallets zit,
wellicht dat het daar vandaan komt. Het magazijn wordt vandaag nog leeg
gehaald. De bestrijder komt nu vaker langs.''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 3 juli 2017.
Toezichthouder 17927
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Nummer: 2018/282990467/26301

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 26301, 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 een consumentenmelding met
aanmelddatum 13 juni 2018 met nummer 720381.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Tanger Markt
: Zoetelaarpassage 19
: 1315 AV ALMERE

Datum en tijdstip van de inspectie: 26 juni 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
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 CBLHygiënecode 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 een winkelruimte. Ik zag dat in deze winkel diverse
levensmiddelen in voorraad werden gehouden. Ik zag onder andere brood,
groenten en kaas. Ik zag dat diverse consumenten in de winkel aanwezig waren.
Ik zag dat consumenten onder andere sinaasappels, komkommers en yoghurt
pakten en vervolgens afrekenden bij de kassa.
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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

Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag onder andere dat:
- aan de binnenkant van de scherfijsmachine, welke in het magazijn aanwezig
was, de zijwanden, de achterwand en de klep bezet waren met zwartkleurige
schimmel;
- op een rek in de koelcel, waarin onder andere diverse soorten vlees aanwezig
waren, zwartkleurige schimmel aanwezig was;
- op de achterwand en de bodemplaat van een wandkoelmeubel, waarin onder
andere gouda jonge kaas, knoblauchwurst en yoghurt aanwezig waren,
witkleurige schimmel aanwezig was.
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 bedrijfsruimte niet schoon was.
Ik zag onder andere dat:
- de achterwand en de zijwanden onder het zellfbedieningsmeubel met olijven,
bezet waren met zwartkleurig oud vuil;
- de vloer onder de rolkar, waarin onder andere gele paprika’s en banana
schalotten aanwezig waren, bezet was met oud zwartkleurig aangekoekt vuil. Ik
zag dat naast deze rolkar een losse deur aanwezig was. Ik zag dat deze deur aan
de onderzijde bezet was met zwartkleurig oud vuil.
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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.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 55456553 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Tanger
Supermarkten Almere B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Tanger Supermarkten Almere B.V.
Vestigingsadres : Zoetelaarpassage 19
Postcode Plaats : 1315 AV ALMERE

Ik bracht
als
van Tanger Supermarkten
Almere B.V., 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 6 juli 2018.
Toezichthouder 26301
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Nummer: 2018/281540958/34537

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34537, 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 32689, 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 26 juni 2018 met nummer:282990467.

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

: Tanger Supermarkt
: Zoetelaarspassage 19
: 1315AV Almere

Datum en tijdstip van de herinspectie: 23 augustus 2018 omstreeks 14:50 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 het Slagersbedrijf 2011 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 in de geopende supermarkt tientallen klanten liepen.
Ik zag dat klanten eetwaren uit de schappen namen en deze afrekenden aan de
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kassa. Ik zag dat in de schappen onder andere droge kruidenierswaren zoals rijst,
bloem, en droge pasta’s ten verkoop werden aangeboden. Voorts zag ik dat in een
wandkoelmeubel zuivel en vleeswaren ten verkoop werden aangeboden. Ik zag
dat er een slagerijafdeling was alwaar enkele personen werkzaam waren. Ik zag
dat hier in een koelvitrine onder andere kip en rundvlees ten verkoop werd
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
CCP Presentatie/Verkoop
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk 3
procesbeheersing in paragraaf 3.6 de eisen welke aan de temperatuur van
gepresenteerde producten worden gesteld.
In paragraaf 3.6.2 staat beschreven dat producten tijdens de presentatie en
verkoop bij 7°C of lager moeten worden bewaard.
Ik zag tijdens mijn inspectie, dat in een wandkoelmeubel onderstaande
voorverpakte eetwaren ten verkoop werden aangeboden. Ik zag dat op deze
eetwaren de volgende aanduidingen en vermeldingen waren aangebracht:
Diverse verpakkingen met Auberginesalade
; 200g e, tenminste
houdbaar tot 11.09.18 bij +2 -+7°C. Verder te noemen product 1.
Diverse verpakkingen
vleeswaar; 200g e, tenminste houdbaar tot
13.09.18 bij +2 -+7°C. Verder te noemen product 2.
Ongeveer 20 emmers met
; 1Kg e, tenminste houdbaar tot 08.09.18
Koel bewaren tussen bij +4 -+6°C. Verder te noemen product 3.
Diverse verpakkingen met
; 200g e, 2 -4°C aufbewahren.
Mindesten haltbar bis 23.10.2018. Verder te noemen product 4.

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
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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 de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen gemeten en als volgt vastgesteld:
-

Product
Product
Product
Product

1;
2;
3;
4;

14,3
14,6
13,6
18,4

graden
graden
graden
graden

Celsius.
Celsius.
Celsius.
Celsius.

Ik, toezichthouder, zag dat de thermometer in het wandkoelmeubel zelf 12 graden
Celsius aangaf.
Ik, toezichthouder, vroeg aan
wie de laatste temperatuurmeting
had uitgevoerd van het wandkoelmeubel waarin vernoemde eetwaren in werden
bewaard.
verwees mij naar een medewerkster. Deze
medewerkster verklaarde mij desgevraagd dat ze dit pas sinds een paar dagen
deed en dat ze een snelle instructie had gekregen om de temperatuur te
controleren. Nadat ik haar gevraagd had om eens te laten zien hoe deze controle
werd uitgevoerd wist ze niet goed hoe ze de meting moest uitvoeren. Tevens wist
ze niet bij welke temperatuur de eetwaren in het koelmeubel bewaard diende te
worden. Nadat ze een aantal keren met een screen thermometer te hoge
temperaturen had gemeten vroeg ze aan mij wat ze nu eigenlijk moest doen.
Ik deelde haar mede dat ze dit niet aan mij moest vragen maar dat ze dit moest
doorgeven aan
zodat er actie ondernomen kan worden.
Hieruit bleek mij dat de persoon die verantwoordelijk was voor de
temperatuurcontroles niet goed geïnstrueerd was.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 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) 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 supermarkt:
- In een stelling waarin emmers met glucosesiroop werden bewaard, op de
emmers, tientallen muizenuitwerpselen lagen;
- de stellingen en schappen plaatselijk, met name bij de emmers met
glucosesiroop, verontreinigd waren met buiksmeervet afkomstig van muizen en
tevens met diverse muizenuitwerpselen.
Tevens rook ik rondom vernoemde stelling een penetrante lucht, vermoedelijk
afkomstig van muizenurine.
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.

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 55456553 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Tanger
Supermarkten Almere B.V. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Tanger Supermarkten Almere B.V.
Vestigingsadres : Gyroscoopweg 6
Postcode Plaats : 1042AB Amsterdam

Ik bracht
als
van Tanger Supermarkten
Almere B.V., 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 27 augustus 2018.
Toezichthouder 34537
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Nummer: 2019/282990470/26301

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toe ichthoudernummer 26301, toe ichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van
Landbou , Natuur en Voedselk aliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene et bestuursrecht, aange e en voor het houden van toe icht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de ettelijke voorschriften aarvan het
toe icht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende:
De e inspectie heb ik uitgevoerd, verge eld door collega-inspecteur,
toe ichthouder met toe ichthoudernummer 32689, erk aam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
De e inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toe icht'.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Tanger Supermarkten Almere B.V.
: Zoetelaarpassage 13
: 1315AV Almere

Datum en tijdstip van de inspectie: 5 juni 2019 omstreeks 15:40 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:

Goede praktijken in ake h gi ne en HACCP-beginselen.
Ik, toe ichthouder, vroeg
op elke ij e de e ploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, oals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eet aren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
H gi necode voor het Slagersbedrijf 2011 ijnde een voor de e branche
opgestelde en door de minister goedgekeurde code, ijnde 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
de e h gi necode.
Vervolgens ag ik een verkoopruimte inclusief een vis- en slagerijafdeling. Ik ag
dat in de e verkoopruimte diverse producten aan e ig aren, oals onder andere
potten conserven, brood en groenten. Tevens ag ik in de verkoopruimte een
koel andmeubel aan e ig as met daarin onder andere voorverpakkingen
oghurt, voorverpakkingen geraspte kaas en voorverpakkingen A ran. Ik ag dat
in de vis- en slagerijafdeling een koeltoonbank aan e ig as met onder andere
282990470
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verse alm, verse forel en verse inktvis en een koeltoonbank aan e ig as met
daarin onder andere kippenpoten, gehakt en shoarmavlees. Ik ag dat in de
verkoopruimte inclusief vis- en slagerijafdeling diverse consumenten hun
boodschappen deden en afrekenden bij de kassa. Ik ag dat e onder andere
sinaasappelen, druiven, een bosje verse kruiden en vijgen kochten.
Hieruit bleek mij dat;
- er eet aren erden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Waren et;
- er levensmiddelen in de handel erden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake as van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Waren etbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake as van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake as van een e ploitant 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 aan e ig
verhandeling bestemd aren. Hierop ant oordde
bevestigend.

aren in het bedrijf voor
mij

Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimte onvoldoende schoon

as.

Ik inspecteerde de verkoopruimte inclusief vis- en slagerijafdeling. Ik ag dat hier
een koeltoonbank aan e ig as met daarin onder andere verse alm, verse forel
en verse inktvis en een koeltoonbank aan e ig as met daarin onder andere
kippenpoten, gehakt en shoarmavlees.
Ik ag dat consumenten voor de koeltoonbanken aan e ig aren en vis en vlees
bestelden bij de achter de koeltoonbank aan e ige mede erkers. Ik ag dat een
van de e mede erkers be ig as met het snijden van vis op een vissnij erkbank.
Ik ag dat op het onderstel van de vissnij erkbank itkleurig stof aan e ig as.
Ik ag dat op de vissnij erkbank een metalen houder aan e ig as voor plastic
tasjes. Ik ag dat op de houder itkleurig stof aan e ig as. Ik veegde met mijn
vinger over de e stoflaag heen en ag dat mijn vinger it as van dit stof.
Ik ag dat op de vloer onder bovenstaande koeltoonbanken een laag itkleurig
stof aan e ig as. Tevens ag ik dat op de onderstellen van de koeltoonbanken
itkleurig stof aan e ig as.
Ik ag dat de ruimte achter bovenstaande koeltoonbanken voor circa 2/3 deel as
afgescheiden door een plastic eil in verband met een verbou ing. Ik ag dat op
het moment van mijn inspectie geen bou
erk aamheden plaatsvonden. Ik ag
dat achter de e afscheiding op de vloer bou gruis, aagsel en een laag itkleurig
stof aan e ig aren.
Ik ag dat in de e ruimte een rolcontainer met do en met voorverpakkingen
vermicelli en een pallet met do en met flessen onnebloemolie aan e ig aren.
Tevens ag ik dat er een rolcontainer met tempe do en met daarin verse vis in ijs
aan e ig as, namelijk onder andere horsmakreel, sardines en dorade. Tevens
at ik dat in de e ruimte een erkbank aan e ig as. Ik ag dat op de vloer
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onder de e erkbank drie emmers met marinade aan e ig aren. Ik ag dat op
de erkbank een messenslijper aan e ig as, aarvan de stekker in een
stopcontact at. Tevens ag ik dat er op de e erkbank een vorm voor een
gehaktmolen aan e ig as. Ik ag dat er op de vloer een mandje aan e ig as,
met daarin t ee akken met kruiden. Ik ag dat er op het onderstel van de e
erkbank itkleurig stof aan e ig as. Tevens ag ik dat er een spoel erkbank
aan e ig as met daarop diverse lege metalen schalen. Ik ag dat de e metalen
schalen erden gebruikt om vlees in te doen voor in de koeltoonbank.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimte voor levensmiddelen niet schoon as,
aardoor gehandeld erd in strijd met het bepaalde in artikel 4, t eede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1, van de Verordening (EG) 852/2004, at een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Waren etbesluit h gi ne van
levensmiddelen.
CCP Presentatie/Verkoop
In de H gi necode oor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdst k 3
procesbeheersing in paragraaf 3.6 de eisen elke aan de temperat r
an gepresenteerde prod cten orden gesteld.
In paragraaf 3.6.2 staat beschreven dat producten tijdens de presentatie en
verkoop bij 7 C of lager moeten orden be aard. Voor kip geldt dat dit 4 C of
lager is.
Ik ag tijdens mijn inspectie, dat er in de verkoopruimte inclusief vis- en
slagerijafdeling een koel andmeubel aan e ig as, aarin diverse voorverpakte
levensmiddelen aan e ig aren. Ik ag onder andere A ran, Yogurt,
en
ogurt.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen gemeten en als volgt vastgesteld:

-

Ci ca
e i

eh

e akki ge A a
dbaa

le

ge

e d bij

C

De gemeten temperatuur bedroeg 11,1 C.

Ci ca
C

e akki ge Y g

ge

k el be a e

e

C

De gemeten temperatuur bedroeg 11,4 C.

Ci ca
e i eh
De ge e e
Ci ca
C C e
De ge e e

e akki ge
dbaa
e ea
bed eg
e akki ge
i e h dbaa
e ea
bed eg

g e bij

C

C

C
g

g

ge

e d bij

C

Uit de e bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet
H gi necode voor het Slagersbedrijf voorschrijft.

erd gehandeld oals de

Hieruit bleek mij dat de e ploitant van een levensmiddelenbedrijf geen org droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van
n of meer permanente
procedures, die gebaseerd ijn op de HACCP-beginselen, aardoor gehandeld
erd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto t eede lid, van de
verordening (EG) 852/2004, at een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Waren etbesluit h gi ne van levensmiddelen.
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CCP Opslag en be aren
In de H gi necode oor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdst k
procesbeheersing in paragraaf 3.2 de eisen elke aan de temperat
be aard r orden gesteld.

r en

In paragraaf 3.2.1 staat beschreven dat producten in de gekoelde opslag bij 7 C
of lager moeten orden be aard. Voor kip geldt dat dit 4 C of lager is en voor
orgaanvlees 3 C of lager. Daarnaast geldt voor producten in een bain-marie een
minimumtemperatuur 60 C of hoger. Het volledige over icht van
be aartemperaturen staat vermeld in de tabel ma imale en adviestemperaturen
voor opslagruimten op pagina 34.
Ik ag tijdens mijn inspectie, dat er in de verkoopruimte inclusief vis- en
slagerijafdeling een koeltoonbank aan e ig as, aarin diverse onverpakte verse
vissoorten aan e ig aren. Ik ag onder ander een bak met verse alm en een
bak met verse garnalen. Ik ag dat consumenten voor de koeltoonbank aan e ig
aren en vis bestelden bij de achter de koeltoonbank aan e ige mede erker. Ik
ag dat de e mede erker be ig as met het snijden van vis op een
vissnij erkbank.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen gemeten en als volgt vastgesteld:

-

Verse alm

-

Verse garnalen
De geme en empera

De gemeten temperatuur bedroeg 9,3 C.

r bedroeg

C

Uit de e bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet
H gi necode voor het Slagersbedrijf voorschrijft.

erd gehandeld oals de

Hieruit bleek mij dat de e ploitant van een levensmiddelenbedrijf geen org droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van
n of meer permanente
procedures, die gebaseerd ijn op de HACCP-beginselen, aardoor gehandeld
erd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto t eede lid, van de
verordening (EG) 852/2004, at een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Waren etbesluit h gi ne van levensmiddelen.

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 55456553 erd de e, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
be ochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verant oording van Tanger
Supermarkten Almere B.V.. De e rechtspersoon heb ik, toe ichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Tanger Supermarkten Almere B.V.
Vestigingsadres : Zoetelaarpassage 13
Postcode Plaats : 1315AV Almere
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Ik bracht
als
van Tanger Supermarkten
Almere B.V., van mijn bevindingen op de hoogte en egde ter ake een rapport
van bevindingen aan.
Ik, oe ich ho de , me k hie bij op da op he
i ek el an de Kame
an Koophandel he h i n mme 19 aa e meld.

Ik heb naar aarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kie end te Utrecht op 6 juni 2019.
Toe ichthouder 26301
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het schap met daarop verpakte Moong bonen, op meerdere plaatsen,
bezet was met tientallen muizenuitwerpselen. Tevens waren de
verpakkingen Moong bonen bezet met urinesporen en enkele uitwerpselen
van muizen;
de balen met Khanem basmati rice, welke op houten pallets lagen, bezet
waren met tientallen muizenuitwerpselen. Tevens was de vloer onder deze
pallets bezet met tientallen muizenuitwerpselen.
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.
Levensmiddel ongeschikt voor menselijke consumptie
Ik, toezichthouder, zag dat meerdere voorverpakte levensmiddelen aangevreten
waren door muizen. Ik zag dat meerdere verpakkingen ernstig verontreinigd
waren met urinesporen en muizenuitwerpselen. Dit bleek uit het feit dat onder
andere:
één pak met pumpkin seeds was aangevreten door muizen (zie foto 4).
Tevens waren meerdere verpakkingen met pumpkin seeds verontreinigd
met urinesporen en muizenuitwerpselen;
drie pakken met spliterwten waren aangevreten door muizen (zie foto 5).
Tevens waren meerdere verpakkingen met spliterwten verontreinigd met
urinesporen en muizenuitwerpselen;
twee verpakkingen couscous waren aangevreten door muizen (zie foto 6).
Tevens waren meerdere verpakkingen met couscous verontreinigd met
urinesporen en muizenuitwerpselen;
twee verpakkingen met geraspt kokos waren aangevreten door muizen
(zie foto 7). Tevens waren meerdere verpakkingen met geraspt kokos
verontreinigd met urinesporen en muizenuitwerpselen;
twee balen Khanem indian rice waren aangevreten door muizen (zie foto
8); Tevens waren deze balen Khanem indian rice bezet met
muizenuitwerpselen (zie foto 9 en 10). Tevens rook ik hier de penetrante
geur van muizenurine.
Uit mijn vakdeskundigheid weet ik dat muizen incontinent zijn. Tevens weet ik
vanuit mijn vakdeskundigheid dat muizen bacteriën mee kunnen dragen en
verspreiden via hun lichaam en hun feces.
Uit het voorgaande bleek mij, dat de genoemde levensmiddelen, die
oorspronkelijk bestemd waren voor menselijke consumptie, ongeschikt waren voor
consumptie voor de mens, als gevolg van verontreiniging door ongedierte.
Hieruit bleek mij dat levensmiddelen in de handel werden gebracht die ongeschikt
zijn voor menselijke consumptie, waardoor gehandeld werd in strijd met het
bepaalde in artikel 14, eerste lid, gelet op het bepaalde in artikel 14, tweede lid,
onder b, gelet op het bepaalde in het derde lid, gelet op het bepaalde in het vijfde
lid, van de Verordening (EG) Nr. 178/2002, wat een overtreding is van artikel 2,
tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.
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Ongediertebestrijding
Tijdens de inspectie is gebleken dat er onvoldoende adequate maatregelen waren
genomen om ongedierte te bestrijden. Ik zag dat in de verkoopruimte
urinesporen, buiksmeer en honderden uitwerpselen van muizen aanwezig waren.
In het bedrijf was sprake van een muizenplaag. Uit het vervolgonderzoek bleek
dat de adviezen van de ongediertebestrijder onvoldoende opgevolgd werden. Uit
het vervolgonderzoek zag ik dat:
de adviezen van de vakbekwame gediplomeerde ongediertebestrijder
onvoldoende opgevolgd werden;
de tijd tussen het laatste bezoek van de vakbekwame gediplomeerde
ongediertebestrijder en heden onvoldoende frequent is gezien de huidige
ongedierte overlast. Ik zag dat de laatste inspectie van de vakbekwame
gediplomeerde ongediertebestrijder in september heeft plaats gevonden.
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.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 55456553 wordt deze als, besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Tanger
Supermarkten Almere B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Tanger Supermarkten Almere B.V.
Vestigingsadres : Zoetelaarpassage 19
Postcode Plaats : 1315 AV Almere
Ik bracht
van Tanger Supermarkten
Almere B.V., 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 16 november 2016.
Toezichthouder 32689

Bijlage:
10 F
. De f
ij digi aa ge
kunnen in grootte aangepast zijn.
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Nummer: 2018/280750712/32781

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32781, 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 een consumententip met
aanmelddatum 6 april 2018 met nummer 702230.00.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Hilal Supermarkt B.V.
: Veemarkt 20 t/m 22
: 1621 JC Hoorn

Datum en tijdstip van de inspectie: 29 mei 2018 omstreeks 14:15 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
.

.

Bij aanvang van de inspectie zag ik dat de inspectielocatie geopend was voor
klanten. Ik zag bij binnenkomst in deze supermarkt meerdere gangpaden waarin
stellingen stonden waarop onder andere flessen frisdrank, zakken met chips en
noten en koeken bewaard werden. Ik zag een slagerijafdeling met een
koeltoonbank waarin vlees en kipproducten bewaard werden. Ik zag dat op deze
afdeling meerdere medewerkers bezig waren met het snijden van vleeswaren en
het opnemen van bestellingen van klanten. Ik zag dat in deze slagerijafdeling een
koelcel gesitueerd was waarin onder andere vlees op rekken bewaard werden en
lams- en schapenkarkassen aan vleesbomen hingen. Voorbij de slagersafdeling
zag ik een koelvitrine waarin onder andere fetakazen, olijven en humus bewaard
werden. Ik zag een bakkerijafdeling waarin broden op rekken bewaard werden.
Voorbij de bakkersafdeling zag ik een ruimte die diende als groente- en
fruitafdeling. Ik zag dat deze ruimte gekoeld werd door twee verdampers aan het
plafond. Ik zag dat in deze groente- en fruitafdeling onder andere appels in
kratten op een stelling 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.

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 CBLHygiënecode 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.

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.
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 winkelruimte:
een stelling ,waarop flessen met Fanta frisdrank bewaard werden, verontreinigd
was met tientallen muizenuitwerpselen, bruinkleurige buiksmeersporen van
muizen en sporen van muizenurine;
een stelling, waarop plastic bakjes met noedels bewaard werden, verontreinigd
was met een tiental muizenuitwerpselen;
een wandkoeling met zuivelproducten en vleeswaren op de achterwand op
meerdere plekken verontreinigd was met donkerkleurig schimmel;
de voornoemde wandkoeling met zuivelproducten op het plafond op meerdere
plekken verontreinigd was met donkerkleurig schimmel;
de voornoemde wandkoeling met zuivelproducten op meerdere rekken
verontreinigd was met donkerkleurig vuil en grijskleurig schimmel.
in de koelcel van de slagerijafdeling:
de stellingen, waarop bakken met onafgedekt vlees bewaard werden,
verontreinigd waren met witkleurig schimmel en bruinkleurig 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.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon en
waren.
Ik zag en/of voelde onder andere dat:
in de winkelruimte:
de vloer, onder de bodemplaten van de stellingen met onder andere flessen
Fanta frisdrank, verontreinigd was met honderden muizenuitwerpselen,
bruinkleurig buiksmeersporen van muizen en sporen van muizenurine;
de vloer, nabij de toegangspoortjes en onder de stellingen met daarop rijst en
waterflessen, over een lengte van circa 5 meter verontreinigd was met oude
productresten, plastic- en papiervuil en grijskleurige stofwolken;
de vloer tussen de vitrine met vleesproducten en een stelling met kruiden,
verontreinigd was met tientallen muizenuitwerpselen en bruinkleurige
buiksmeersporen van muizen;
de l e , nde een elling me n e en c acke nabij de ka a ,
e een
lengte van circa 5 meter verontreinigd was met oude productresten, plastic- en
papiervuil en grijskleurige stofwolken;
de vloer, naast een stelling met noten, verontreinigd was met een laag gepelde
schillen van zonnebloempitten;
de vloer onder een kar waarop uien en aardappelen bewaard werden,
verontreinigd was met uienschillen en bruin- en donkerkleurig vuil;
de plafondplaten, nadat deze losgehaald waren, op de bovenzijde verontreinigd
bleken te zijn met duizenden muizenuitwerpselen
in de gekoelde ruimte van de groente- en fruitafdeling:
de vloer onder een stelling waarop onder andere kratten met appels bewaard
werden, verontreinigd was met donkerkleurig plakkerig vuile en oude
productresten;
de wand, achter de voornoemde stelling met kratten appels, verontreinigd was
met donkerkleurig schimmel;
de verdampers aan het plafond verontreinigd waren met wit- en donkerkleurig
schimmel en donkerkleurig stoffig vuil;
de leidingen die van de wand naar de voornoemde verdampers liepen,
verontreinigd waren met wit- en donkerkleurig vuil.
in de bakkerijafdeling
de vloer verontreinigd was met zwartkleurig ingelopen vuil.
In de koelcel van de slagerijafdeling:
de vloer verontreinigd was met zwartkleurig ingelopen 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.
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Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 55890474 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Hilal
Supermarkt B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Hilal Supermarkt B.V.
Vestigingsadres : Veemarkt 20 t/m 22
Postcode Plaats : 1621 JC Hoorn

Ik bracht
, als
van Hilal Supermarkt B.V., van
mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen
aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 29 mei 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.
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:
''in de Ramadan maand willen de collega's hun werk sneller afmaken en worden er
dingen over het hoofd gezien.''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 1 juni 2018.
Toezichthouder 32781
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Nummer: 2018/280750712/32781

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32781, 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 een consumententip met
aanmelddatum 6 april 2018 met nummer 702230.00.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Hilal Supermarkt B.V.
: Veemarkt 20 t/m 22
: 1621 JC Hoorn

Datum en tijdstip van de inspectie: 29 mei 2018 omstreeks 14:15 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
.

.

Bij aanvang van de inspectie zag ik dat de inspectielocatie geopend was voor
klanten. Ik zag bij binnenkomst in deze supermarkt meerdere gangpaden waarin
stellingen stonden waarop onder andere flessen frisdrank, zakken met chips en
noten en koeken bewaard werden. Ik zag een slagerijafdeling met een
koeltoonbank waarin vlees en kipproducten bewaard werden. Ik zag dat op deze
afdeling meerdere medewerkers bezig waren met het snijden van vleeswaren en
het opnemen van bestellingen van klanten. Ik zag dat in deze slagerijafdeling een
koelcel gesitueerd was waarin onder andere vlees op rekken bewaard werden en
lams- en schapenkarkassen aan vleesbomen hingen. Voorbij de slagersafdeling
zag ik een koelvitrine waarin onder andere fetakazen, olijven en humus bewaard
werden. Ik zag een bakkerijafdeling waarin broden op rekken bewaard werden.
Voorbij de bakkersafdeling zag ik een ruimte die diende als groente- en
fruitafdeling. Ik zag dat deze ruimte gekoeld werd door twee verdampers aan het
plafond. Ik zag dat in deze groente- en fruitafdeling onder andere appels in
kratten op een stelling 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.

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 CBLHygiënecode 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.

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.
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 winkelruimte:
een stelling ,waarop flessen met Fanta frisdrank bewaard werden, verontreinigd
was met tientallen muizenuitwerpselen, bruinkleurige buiksmeersporen van
muizen en sporen van muizenurine;
een stelling, waarop plastic bakjes met noedels bewaard werden, verontreinigd
was met een tiental muizenuitwerpselen;
een wandkoeling met zuivelproducten en vleeswaren op de achterwand op
meerdere plekken verontreinigd was met donkerkleurig schimmel;
de voornoemde wandkoeling met zuivelproducten op het plafond op meerdere
plekken verontreinigd was met donkerkleurig schimmel;
de voornoemde wandkoeling met zuivelproducten op meerdere rekken
verontreinigd was met donkerkleurig vuil en grijskleurig schimmel.
in de koelcel van de slagerijafdeling:
de stellingen, waarop bakken met onafgedekt vlees bewaard werden,
verontreinigd waren met witkleurig schimmel en bruinkleurig 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.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon en
waren.
Ik zag en/of voelde onder andere dat:
in de winkelruimte:
de vloer, onder de bodemplaten van de stellingen met onder andere flessen
Fanta frisdrank, verontreinigd was met honderden muizenuitwerpselen,
bruinkleurig buiksmeersporen van muizen en sporen van muizenurine;
de vloer, nabij de toegangspoortjes en onder de stellingen met daarop rijst en
waterflessen, over een lengte van circa 5 meter verontreinigd was met oude
productresten, plastic- en papiervuil en grijskleurige stofwolken;
de vloer tussen de vitrine met vleesproducten en een stelling met kruiden,
verontreinigd was met tientallen muizenuitwerpselen en bruinkleurige
buiksmeersporen van muizen;
de l e , nde een elling me n e en c acke nabij de ka a ,
e een
lengte van circa 5 meter verontreinigd was met oude productresten, plastic- en
papiervuil en grijskleurige stofwolken;
de vloer, naast een stelling met noten, verontreinigd was met een laag gepelde
schillen van zonnebloempitten;
de vloer onder een kar waarop uien en aardappelen bewaard werden,
verontreinigd was met uienschillen en bruin- en donkerkleurig vuil;
de plafondplaten, nadat deze losgehaald waren, op de bovenzijde verontreinigd
bleken te zijn met duizenden muizenuitwerpselen
in de gekoelde ruimte van de groente- en fruitafdeling:
de vloer onder een stelling waarop onder andere kratten met appels bewaard
werden, verontreinigd was met donkerkleurig plakkerig vuile en oude
productresten;
de wand, achter de voornoemde stelling met kratten appels, verontreinigd was
met donkerkleurig schimmel;
de verdampers aan het plafond verontreinigd waren met wit- en donkerkleurig
schimmel en donkerkleurig stoffig vuil;
de leidingen die van de wand naar de voornoemde verdampers liepen,
verontreinigd waren met wit- en donkerkleurig vuil.
in de bakkerijafdeling
de vloer verontreinigd was met zwartkleurig ingelopen vuil.
In de koelcel van de slagerijafdeling:
de vloer verontreinigd was met zwartkleurig ingelopen 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.
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Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 55890474 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Hilal
Supermarkt B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Hilal Supermarkt B.V.
Vestigingsadres : Veemarkt 20 t/m 22
Postcode Plaats : 1621 JC Hoorn

Ik bracht
, als
van Hilal Supermarkt B.V., van
mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen
aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 29 mei 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.
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:
''in de Ramadan maand willen de collega's hun werk sneller afmaken en worden er
dingen over het hoofd gezien.''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Amsterdam op 1 juni 2018.
Toezichthouder 32781
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Nummer: 2018/280271103/32721

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32721, 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 17924, 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. 29 mei 2018 met nummer 280750712.
Voor een
Locatie
Naam
Adres
Plaats

herinspectie bevond ik mij te:
: Hilal Supermarkt
: Veemarkt 20-22
: 1621JC Hoorn

Datum en tijdstip van de herinspectie: 18 juli 2018 omstreeks 11:45 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
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 CBLHygiënecode 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 bij binnenkomst een supermarkt. In deze supermarkt zag ik
cha en me nde ande e n edel , a a , b lg en ij . Rech ach e in de
winkel zag ik een vleesafdeling met een koeltoonbank met daarin diverse soorten
vlees. Achter de balie van de vleesafdeling zag ik een koelcel met daarin diverse
soorten vlees. Links achter in de zaak zag ik een broodafdeling met diverse
soorten brood op de schappen. Achter in de zaak zag ik, toen ik door een
280271103
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deuropening liep, een magazijn. In dit magazijn zag ik onder andere potten met
olijven onder een trap staan. Links in het magazijn zag ik een koelcel met daarin
onder andere yoghurt, olijven, worst en zongedroogde tomaten. In de winkel zag
ik klanten vlees bestellen, ik zag dat dit vlees door medewerkers verpakt werd en
aan de klanten gegevens werd. Tevens zag ik gasten producten uit de schappen
pakken en in winkelmandjes leggen. Verder zag ik gasten bij de kassa producten
afrekenen bij een kassière.
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 het magazijn de vloer verontreinigd was met oud vuil.
- De trap in het magazijn verontreinigd was met oud zwart vuil.
- In het magazijn op diverse plekken stofdraden hingen.
- De deurtjes van het kastje boven de vriezer in het magazijn verontreinigd
waren met een bruine vuil waas.
- In het magazijn op de vloer, onder andere rondom de vriezer, enkele
muizenuitwerpselen lagen.
- De leidingen in het plafond in het magazijn verontreinigd waren met
buiksmeersporen van muizen.
- In de slagerij de vloer langs wanden en onder apparatuur verontreinigd was
met honderden muizenuitwerpselen.
- op de broodafdeling, op de vloer achter een bak, verontreinigd was met
tientallen muizenuitwerpselen.
- In de winkel, onder diverse bodemplaten van stellingen met onder andere
noedels, rijst en nootjes, de vloer verontreinigd was met oude productresten en
honderden 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.
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Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag onder andere dat:
- De wanden, vloer en plafond in de linker koelcel in het magazijn verontreinigd
waren met zwartgrijs schimmel en oud vuil.
- De rekken in deze koelcel verontreinigd waren met zwartgrijze schimmel.
- De deuren van de koelcellen in het magazijn verontreinigd waren met een waas
van bruin vuil.
- Potten met olijven, onder de trap in het magazijn, verontreinigd waren met
stof.
- Rekken in de winkel, met daarop onder andere noedels, verontreinigd waren
met enkele muizenuitwerpselen.
- De kasten onderin de koeltoonbank in de slagerij verontreinigd waren met
tientallen muizenuitwerpselen, buiksmeersporen en sporen van afgeknaagde
isolatie.
- Kratten met vlees, in de vleeskoelcel, verontreinigd waren met bruin 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.
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 55890474 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Hilal
Supermarkt B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder
Naam bedrijf
: Hilal Supermarkt B.V.
Vestigingsadres : Veemarkt 20-22
Postcode Plaats : 6121JC Hoorn
Ik bracht
, als
van Hilal Supermarkt B.V., 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 9 augustus 2018.
Toezichthouder 32721
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bijlage 1
1. Verontreinigde
vloer onder
werkbank in
verkoopruimte.

2. Verontreinigde
geleiders
regaalwagen met
bakplaten.

3. Inschietband
verontreinigd met
ingetrokken
meerkleurig vuil.
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bijlage 1
4. Koelwerkbank
verkoopruimte aan
de binnenzijde
verontreinigd met
schimmel.

5. Betonnen
ondervloer zichtbaar
en meerdere
vloertegels
ontbraken voor de
oven.
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Reactie Toko Pandora
• Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde inspectierapporten
zijn gedaan met betrekking tot uw zaak?
Ja we zijn het eens met de constateringen.
• Welke maatregelen heeft u genomen om aan de voorwaarden van de NVWA te voldoen en wat is op
de moment de stand van zaken in uw zaken (m.b.t. voedselveiligheid, ongedierte en hygiëne)?
We hebben bureau de Wit ingeschakeld voor begeleiding en inspecties en controle van de
voedselveiligheid. Dat hield o.m. in de bemonstering van de kritische producten, de algehele hygiene
in de keuken, de inrichtingseisen en het werken volgens het voedselveiligheidssysteem. Zelfs na de
implementatie van de adviezen van bureau de Wit en de opheffing van het verscherpt toezicht (maart
2020), werken we nog steeds met bureau de Wit. Ze houden ons scherp. We hebben Rentokil
ingeschakeld die heeft onderzocht op welke manieren de muizen het pand binnen kunnen komen. Op
ba i an die
akheden hebben e aan a ingen gemaak , van zoiets simpels aan een deurbeleid
(mag niet open blijven staan), het plaatsen van horren tot het bouwen van een magazijn binnen het
magazijn, waar etenswaren kunnen worden bewaard. We werken nog steeds met Rentokil, zij komen
1 keer per maand langs. In 2018 had maar 1 medewerker het HACCP certificaat. Het gros van de
keukenmedewerkers zijn werkende moeders, vaak een tijd huisvrouw geweest. We hebben 5
medewerkers hun certificaat HACCP laten halen. De relevante hygiene code regels hangen ook
summerend in de keukens en spoelkeuken, vooral die betrekking op temperatuurbeheersing op het
gebied van afkoelen van versbereide producten en ontdooien van producten.
• Veel ondernemers die net als u 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?
Wij krijgen van Rentokil te horen dat muizen slim en vooral doortastend zijn. Het beste wat je kan
doen is de toegang zoveel mogelijk te ontzeggen door barrieres te plaatsen en mochten ze alsnog
binnenkomen, dat ze niet bij etenswaren kunnen, vandaar dat we een magazijn binnen een magazijn
hebben gebouwd.
• Is er nog iets anders dat u zou willen opmerken naar aanleiding van bijgevoegde NVWA-rapporten?
De samenwerking met NVWA (misschien nie d idelijk i de n gal d ge
kken) i e g g ed
geweest. De inspecties, al waren de bevindingen niet positief, werden wel op een vriendelijke en
respectvolle manier uitgevoerd. Inspecteurs geven ook ter plaatse tips voor verbeteringen. Het
gesprek op het NVWA kantoor was ondanks de formele waarschuwing, uitgelopen tot een goed
gesprek waarbij het duidelijk is dat NVWA graag een partner wil zijn die wil meedenken aan
oplossingen.
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Nummer: 2017/280504157/21569

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 21569, 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 35143 , bij de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van een eerder genomen maatregel
door een inspecteur van de NVWA op 20 juli 2017 met nummer 281740880.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Kompaam
: Saturnusstraat 55
: 2516AE 's-Gravenhage

Datum en tijdstip van de herinspectie: 28 september 2017 omstreeks 14.30 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerker.
In het bedrijf aangesproken:
Functie:
In het bedrijf aangesproken:
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.

280504157

Pagina 1 van 5

Doc. 203.1

Vervolgens zag ik een keukengedeelte. In de ruimtes bij de keuken zag ik onder
andere een magazijnruimte met grondstoffen en twee koel/vrieskasten waarin
onder andere verpakte levensmiddelen zoals vlees en gehaktballetjes werden
bewaard.
In de koelwerkbank in de keuken zag ik dat onder andere bitterballen, een salade,
meerdere verpakte koteletten en verpakte ribeye’s in voorraad lagen.
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 de
keuken en koel/vriesaapparatuur voor verhandeling bestemd waren. Hierop
antwoordde
mij bevestigend.
Tijdens de inspectie bleek dat de voedselveiligheidsprocedures voor het beheersen
van ondergenoemde kritische processen (CCP’s), zoals weergegeven in de
hygiënecode, niet of onvoldoende aantoonbaar werden toegepast.

-

Opslag/Bewaren
Verhitten
(Terug)koelen

Dit bleek uit de onderstaande feiten:
In de koelwerkbank zag ik een bakje met salade en een bakje met pulled pork in
voorraad staan.
Tevens zag ik in de koelwerkbank een bakje met bitterballen in voorraad staan.
Ook zag ik in de koelwerkbank een bak met ongeveer 10 stuks verpakte ribeye’s
en een bakje met 5 stuks verpakte ribkoteletten.
In de koelwerkbank zag ik een plastic bakje met een stukje saliei boter in
voorraad staan.
In de koelkast naast de keuken zag ik ongeveer 15 stuks verpakte ribkoteletten
en 8 stuks verpakte ribeye’s in voorraad liggen.
Met een mij door de NVWA uitgereikte gekalibreerde kernthermometer heb ik de
temperatuur van een product uit de koelwerkbank gemeten. De gemeten
temperatuur was lager dan 4 graden Celsius. Hieruit bleek mij dat zelfbereide
gerechten maximaal 3 dagen bewaard mochten worden.
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Vervolgens zag ik dat op de bakjes met salade en pulled pork geen codering was
aangebracht waaruit de bereidings- en/of houdbaarheidsdatum bleek.
Desgevraagd antwoordde
dat deze producten op zondag 24
september in het bedrijf waren bereid.
Desgevraagd antwoordde
dat de bitterballen zondag 24
september uit de diepvries gehaald waren.
Vervolgens zag ik dat op 9 stuks verpakte ribeye geen enkele aanduidingen was
aangebracht. Ik zag 1 verpakte ribeye met aanduidingen. Ik zag dat de tht datum
op dit etiket 26-9 was.
Tevens zag ik dat op de verpakte ribkoteletten geen enkele aanduiding, waaruit
de houdbaarheid bleek, was aangebracht.
Ik zag dat op alle verpakte ribeye’s en ribkoteletten in de koelkast naast de
keuken geen enkele aanduiding was aangebracht waaruit de houdbaarheid bleek.
Desgevraagd antwoordde
dat het verpakte vlees door de
slager werd geleverd en dat één van de verpakking voorzien zou moeten zijn van
de verplichte aanduidingen.
Ik zag dat op het bakje met saliei boter een aanduiding was aangebracht. Ik zag
een sticker met 10-09-2017.
Desgevraagd antwoordde
dat de salie boter op die dag uit de
verpakking was gehaald. Vervolgens vroeg ik
mij een nieuwe
verpakking met salie boter te tonen. Bij nadere beschouwing van de
aanduidingen op de verpakking van de salie boter zag ik onder andere een door
de fabrikant aangebrachte aanduiding “na openen beperkt houdbaar” staan.
Vervolgens vroeg ik
welke producten in het bedrijf werden
bereid.
Desgevraagd antwoordde
dat onder andere gehaktballetjes,
kippenvleugels en spare-ribs in het bedrijf werden verhit en teruggekoeld.
Hieruit bleek mij, toezichthouder, dat de processtap (voor)bereiden gerechten en
het CCP verhitten en het CCP terugkoelen van toepassing zijn.
Ik, toezichthouder, merk hierbij op dat in de koelkast naast de keuken en in de
koelwerkbank meerdere zelfbereide (vacuüm verpakte) producten bewaard
werden.
Vervolgens vroeg ik
mij de registraties van de CCP’s
verhitten en terugkoelen te tonen.
overhandigde mij een aantal ingevulde registratielijsten.
Bij nadere beschouwing van deze lijsten zag ik dat de registraties tot en met week
32 bijgehouden waren.
Desgevraagd antwoordde
dat hij op 1 augustus was
begonnen en dit onderdeel nog ingevoerd moest worden.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de horeca voorschrijft hetgeen bleek uit het feit dat:
• zelfbereide gerechten langer dan 3 dagen bewaard werden;
• inkoopproducten langer bewaard werden dan voorgeschreven door de
producent;
• inkoopproducten niet voorzien waren van een aanduiding waaruit onder andere
de houdbaarheid bleek;
• van het CCP verhitten en het CCP terugkoelen na 10-08 geen registraties waren
bijgehouden.
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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.
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 54752175 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Kompaan. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Kompaan
Vestigingsadres : Saturnusstraat 55
Postcode Plaats : 2516AE 's-Gravenhage

Ik bracht
als
van Kompaan, van mijn bevindingen
op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 28 september 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.
Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede
dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 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
Kompaan, gevestigd Saturnusstraat 55 te 's-Gravenhage.
Ik heb niets te verklaren.''
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Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Zwijndrecht op 10 oktober 2017.
Toezichthouder 21569
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Nummer: 2018/281701344/21685

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 21685, 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 17685, 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

: Kompaan Bier
: Saturnusstraat 55
: 2516AE 's-Gravenhage

Datum en tijdstip van de inspectie: 19 juli 2018 omstreeks 11:30 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 Bierbrouwerijen 2014 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.
Tijdens mijn inspectie in de brouwerij zag ik dat daar op een pallet en in enkele
kunststof bakken onder andere mout bewaard werd. Ik zag tevens dat men bezig
was met het brouwen van bier.
Tijdens mijn inspectie in het magazijn naast de brouwerij zag ik dat daaronder
andere bier in fles en bier in fust bewaard werd.
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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
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens mijn inspectie in de voornoemde brouwerij zag ik dat:
Op de vloer naast een werkbank en een kast met reinigingsmiddelen
tientallen muizenuitwerpselen lagen;
Op de vloer bij een pallet met mout enkele tientallen muizenuitwerpselen
lagen;
Op een betonnen rand tegen een muur, achter een moutmolen,
honderden muizenuitwerpselen lagen;
Op de vloer achter en onder een stelling met etiketten en CO2 cilinders
honderden muizenuitwerpselen lagen.
Tijdens mijn inspectie in het voornoemde magazijn naast de brouwerij zag ik dat
op de vloer en op pallets tientallen muizenuitwerpselen lagen.
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.
Levensmiddel ongeschikt voor menselijke consumptie
Tijdens mijn inspectie in de voornoemde brouwerij zag ik dat op een pallet bij de
moutmolen meerdere zakken mout lagen. Ik zag dat in 1 van de zakken met mout
een gat zat. Ik zag dat de mout door het gat uit de zak kwam. Ik herkende het
gat in de zak met mout als een gat wat er in gevreten was door muizen. Ik zag op
de zakken mout en op de pallet en vloer er onder muizenuitwerpselen liggen.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat muizen incontinent zijn en dat muizen
bacteriën mee kunnen dragen en verspreiden via hun lichaam en hun faeces.
Hieruit bleek mij dat levensmiddelen in de handel werden gebracht die onveilig
(ongeschikt) zijn voor menselijke consumptie, waardoor gehandeld werd in strijd
met het bepaalde in artikel 14, eerste lid, gelet op het bepaalde in artikel 14,
tweede lid, onder b, gelet op het bepaalde in het derde lid, gelet op het bepaalde
in het vijfde lid, van de Verordening (EG) Nr. 178/2002, wat een overtreding is
van artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen.
281701344

Pagina 2 van 3

Doc. 203.2

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 54752175 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Kompaan. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Kompaan
Vestigingsadres : Saturnusstraat 55
Postcode Plaats : 2516AE 's-Gravenhage
Ik bracht
, als
van Kompaan, 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 30 juli 2018.

Toezichthouder 21685
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Nummer: 2018/280780463/32954

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32954, 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 32717, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Ephesus Impex
: Herman Costerstraat, stand 1.53 en 1.54 op de Haagse Markt
: 2571 PJ 's-Gravenhage

Datum en tijdstip van de inspectie: 16 mei 2018 omstreeks 11:20 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 zij
(desgevraagd) dat er in het bedrijf geen gebruik werd gemaakt van een voor dit
bedrijf zelf opgesteld voedselveiligheidsplan.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit de
CBL-Hygiënecode 2016
Ik kon ongehinderd de locatie betreden. Achter de uitgestalde producten stond
een medewerkster, welke een klant hielp bij het verzamelen en afrekenen van een
bestelling. Ik zag dat er verschillende soorten levensmiddelen werden
gepresenteerd. Ik zag dat er onder andere noten, zuidvruchten, olijven en
tapenades ter verkoop lagen.
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 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
Opslag bederfelijke eetwaren (temperatuur onverpakt)
Tijdens mijn inspectie zag ik dat er meerdere (zelfbereide) bederfelijke eetwaren
ongekoeld in voorraad werden gehouden. Ik zag onder meer feta kaas, tzatziki,
couscous salade en pepers gevuld met roomkaas buiten de koeling staan. 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 van
de volgende eetwaren vastgesteld:
-

Groene paprika's met roomkaas (± 2 kilo);
Rode paprika's met roomkaas (± 2 kilo);
Tzatziki (± 3 kilo);
Hete peper tapenade (±3 kilo);
Aubergine roomkaas (± 3 kilo);
Olijven met feta (± 3 kilo);
Peppadew tapenade (± 3 kilo);

12,9°C
11,4°C
9,6°C
11,2°C
8,9°C
9,5°C
11,0°C

Ik vroeg
of zij wekelijks de temperaturen van de levensmiddelen
controleert met een digitale steekthermometer. Desgevraagd antwoordde zij dat
dit niet gebeurd, en dat er geen steekthermometer aanwezig is. Vervolgens vroeg
ik haar waarom de bederfelijke levensmiddelen ongekoeld werden bewaard.
Hierop antwoordde
dat de koeling onlangs kapot is gegaan, maar
dat er een nieuwe koeling is besteld. Op mijn vraag waarom ze levensmiddelen
buiten de koeling bewaard, terwijl ze weet dat het bederfelijke levensmiddelen
zijn, antwoordde ze dat de producten elke dag vers zijn en het nooit langer dan
een dag wordt bewaard.
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.
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Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 34104179 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Ephesus Impex v.o.f. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Ephesus Impex v.o.f
Vestigingsadres : Hoefkade 1504
Postcode Plaats : 2525 HS 's-Gravenhage
Ik bracht
als
van Ephesus Impex v.o.f, 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 Zwijndrecht op 5 juni 2018.
Toezichthouder 32954
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Nummer: 2018/282920892/24350

RAPPORT VAN BEVINDINGEN
Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 24350, 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 17939, werkzaam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregel door
een inspecteur van de NVWA op 16 mei 2018 met nummer:280780463.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Ephesus Impex v.o.f.
: Herman Costerstraat, stand 1.53 en 1.54 op de Haagse Markt
: 2571 PJ 's-Gravenhage

Datum en tijdstip van de herinspectie: 4 juli 2018 omstreeks 10:50 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. Vervolgens
heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit deze
hygiënecode.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat er in deze inspectielocatie diverse klanten
aanwezig waren. Ik zag en ik hoorde dat een klant olijven met feta bestelde.
Ik zag dat een vrouw een kunststof bakje pakte en de olijven met feta hier in
deed. Ik zag en ik hoorde dat de klant de olijven met feta afrekende bij de vrouw.
Tevens zag ik dat er in deze inspectielocatie nog meer levensmiddelen zoals,
ansjovis, kruiden en gedroogde vruchten ter verkoop in voorraad werden
gehouden.
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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 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.
Opslag bederfelijke eetwaren (temperatuur onverpakt)
Tijdens mijn inspectie zag ik dat er meerdere bederfelijke eetwaren ongekoeld ter
verkoop in voorraad werden gehouden. Ik zag onder meer dat er olijven met feta
kaas, ansjovis, peppadew gevuld met roomkaas en twee blokken fetakaas
ongekoeld ter verkoop in voorraad werden gehouden.
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 van de volgende eetwaren vastgesteld:
-

10 kilo olijven met feta ongekoeld 9,0C
ansjovis in kunststof emmer omgekoeld 11,5C
ansjovis met kruiden in kunststof emmer 12,6C
5 kilo peppadew gevuld met roomkaas 18,0C.
2 blokken fetakaas 16,5C.

Ik vroeg
of zij wekelijks de temperaturen van de levensmiddelen
controleert met een digitale steekthermometer. Desgevraagd antwoordde zij dat
dit niet gebeurd, en dat er geen steekthermometer aanwezig is.
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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.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 34104179 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Ephesus Impex v.o.f. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Ephesus Impex v.o.f.
Vestigingsadres : Hoefkade 1504,
Postcode Plaats : 2525HS 's-Gravenhage
Ik bracht
als
van Ephesus Impex v.o.f, 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 donderdag 12 juli 2018.

Toezichthouder 24350

282920892

Pagina 3 van 3

Doc. 213.3

Nummer: 2018/281640655/24123

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 24123, 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 26181, 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 4 juli 2018 met nummer:282920892.

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

: EPHESUS IMPEX
: Herman Costerstraat, stand 1.53 en 1.54 op de Haagse Markt
: 2571 PJ 's-Gravenhage

Datum en tijdstip van de herinspectie: 19 september 2018 omstreeks 10:55 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. Ook verklaarde zij
(desgevraagd) dat er in het bedrijf geen gebruik werd gemaakt van een voor dit
bedrijf zelf opgesteld voedselveiligheidsplan.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit de
Hygiënecode voor de horeca.
Vervolgens zag ik op de stand dat er onder andere verschillende olijven verkocht
werden. Ik zag diverse emmers en kunststof bakken met olijven staan. Aan de
rechterzijde zag ik een verkoopkoelvitrine waarin kunststof bakken met gevulde
olijven, olijven met feta en diverse ansjovis werden bewaard. Ik zag diverse
klanten waar etenswaren aan verkocht werden. Ik zag onder andere dat een klant
nootjes kocht.
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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.
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 ‘Opslag in de koeling’ staat beschreven dat producten bij de
juiste temperatuur dienen te worden bewaard om te voorkomen dat producten
bederven of onveilig worden. De genoemde temperatuurseis is: “Bewaar gekoelde
ingrediënten en producten bij een temperatuur van 7°C of lager.”
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:
•
•
•

Ontdooide zelfbereide producten;
Geportioneerde grondstoffen;
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.
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Tijdens mijn inspectie zag ik dat, er in de koelvitrine diverse levensmiddelen in
voorraad werden gehouden. Ik zag onder andere olijven met ansjovis, ansjovis in
hete saus, ansjovis, olijven gevuld met feta, olijven en blokken feta kaas.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke levensmiddelen zijn,
welke zodanig gekoeld moeten worden bewaard, dat de temperatuur ten hoogste
7°C bedraagt, teneinde microbiologisch bederf of uitgroei van pathogene bacteriën
tegen te gaan. 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:
Koelvitrine:
kunststof bak met olijven met ansjovis 15,2°C;
kunststof bak met ansjovis in hete saus 13,6°C;
kunststof bak met ansjovis 15,6°C;
kunststof emmer met olijven gevuld met feta 8,6°C;
grote bak met olijven en blokken feta kaas 17,6°C in kern en 17,9°C
bovenin bak gemeten.
Bij aanvang van de inspectie vroeg ik
of er gewerkt
werd met een hygienecode.
verklaarde mij desgevraagd
geen hygienecode te hebben. Ik hoorde haar tegen mij zeggen dat de code wel
besteld was maar deze niet was ontvangen.
verklaarde
niet aan te kunnen tonen dat de code besteld was.
Vervolgens vroeg ik of de temperatuur van de levensmiddelen in de koelvitrine
geborgd werden.
verklaarde mij de temperaturen niet
gemeten te hebben. Tevens verklaarde
mij desgevraagd
dat er geen temperaturen geregistreerd werden of dat de levensmiddelen op een
andere manier geborgd werden.
Hieruit bleek mij dat de voornoemde bederfelijke levensmiddelen bij een te hoge
temperatuur werden bewaard en dat derhalve de CCP Opslaan producten
onvoldoende werd beheerst.
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.
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 34104179 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Ephesus Impex v.o.f.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
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Overtreder:
Naam bedrijf
: Ephesus Impex v.o.f.
Vestigingsadres : Hoefkade 1504
Postcode Plaats : 2525HS 's-Gravenhage

Ik bracht
als
van Ephesus Impex v.o.f., 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 Zwijndrecht op 11 oktober 2018.
Toezichthouder 24123
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Nummer: 2017/282920811/24350

RAPPORT VAN BEVINDINGEN
Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 24350, 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 32954, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Islamitische Slagerij "Elamal"
: Hobbemaplein 62
: 2526JC 's-Gravenhage

Datum en tijdstip van de inspectie: 17 augustus 2017 omstreeks 10:45 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.
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 het Slagersbedrijf 2011 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.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat er in deze slagerij een verkoopkoelvitrine
aanwezig was. Ik zag dat er in deze verkoopkoelvitrine diverse soorten rauw vlees
ter verkoop in voorraad werden gehouden. Tevens zag ik dat er achter de
verkoopkoelvitrine een man aanwezig was. Ik zag dat deze man bezig was met
het snijden van vlees. Tot slot zag en hoorde ik dat een klant vlees bestelde. Ik
zag dat de klant de bestelling afrekende bij de man achter de verkoopkoelvitrine.
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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 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
mij
bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens het vervolg van mijn inspectie zag ik dat er in deze slagerij een keuken
aanwezig was. Ik betrad deze keuken en zag dat er achter in deze keuken een
deur aanwezig was. Ik opende de deur en zag dat er in deze ruimte een man
aanwezig was. Ik zag dat de man bezig was met het branden van rauwe kip.
Desgevraagd verklaarde
dat de kippen gebrand werden om
de veren te verwijderen.
(foto: 1).
Ik zag dat de muren in deze ruimte op diverse plaatsen ernstig verontreinigd
waren met oude aangekoekte productresten en stof.
(foto: 2).
Tevens zag ik dat er in deze ruimte twee motoren voor koelingen aanwezig waren.
Ik zag dat de ze motoren ernstig verontreinigd waren met aangekoekte stofresten
en plakkerig vuil.
(foto:3).
Tot slot zag ik dat de toegangsdeur van deze ruimte op diverse plaatsen ernstig
verontreinigd was met oude aangekoekte productresten en plakkerig vet en vuil.
(foto: 4).
Tijdens het vervolg van mijn inspectie zag ik dat er in de slagerij een koelcel
aanwezig was. Ik opende deur van deze koelcel en zag dat er diverse soorten
vlees in voorraad werden gehouden. Ik zag en ik voelde dat de deur van deze
koelcel op diverse plaatsen ernstig verontreinigd was met oude aangekoekte
productresten. Tevens zag ik dat de vloer van deze koelcel op diverse plaatsen
verontreinigd was met ingelopen en aangekoekte productresten.
(foto: 5, 6 en 7).
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Tot slot van inspectie zag ik dat er in de slagerij een verkoopkoelvitrine aanwezig
was. Ik zag de vloer onder deze verkoopkoelvitrine verontreinigd was met oud
aangekoekt vuil en productresten. Tevens zag ik dat de metalen deurtjes van de
verkoopkoelvitrine aan de buitenzijde verontreinigd waren met aangekoekt vuil en
productresten.
(foto: 8 en 9).
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 27132035 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Islamitische Slagerij "Elamal". Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Islamitische Slagerij "Elamal"
Vestigingsadres : Hobbemaplein 62
Postcode Plaats : 2526JC 's-Gravenhage
Ik bracht
, als medewerker van Islamitische Slagerij "Elamal",
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 dinsdag 22 augustus 2017.

Toezichthouder 24350
Bijlage(n):
9 Foto’s. De foto’s zijn digitaal genomen. De foto’s zijn niet bewerkt maar kunnen
in grootte aangepast zijn.
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Rapport van bevindingen nummer: 282920811

bijlage 1
1.

2.

3.
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Rapport van bevindingen nummer: 282920811

bijlage 1
4.

5.

6.
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Rapport van bevindingen nummer: 282920811

bijlage 1
7.

8.

9.

Doc. 215.3

Nummer: 2017/280252105/32328

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32328, 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 23720, 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. 17-08-2017 met nummer: 282920810
en 282920811.

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

: Islamitische Slagerij "Elamal"
: Hobbemaplein 62
: 2526JC 's-Gravenhage

Datum en tijdstip van de herinspectie: 1 november 2017 omstreeks 11:00 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.
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 het Slagersbedrijf 2011 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 bij binnenkomst een gekoelde vitrine met daarin diverse soorten
vlees. Tevens zag ik voor deze vitrine klanten staan. Ik zag en hoorde deze
klanten vlees bestellen, afrekenen en meenemen.
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Achter in de zaak zag ik een ruimte met een soort gril. Ik zag dat deze ruimte aan
de bovenzijde deels open was. Deze ruimte wordt gebruikt om kippen te branden
voor het verwijderen van de veren.

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
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:
- de ruimte waar de kippen werden gebrand was verontreinigd met name de
wanden, vloer en stopcontacten waren bezet met bruin/zwart plakkerig vuil en
stofpluizen.
- in de ruimte waar de kippen werden gebrand waren de wanden en vloeren niet
goed onderhouden en hierdoor niet goed te reinigen.
- in de ruimte waar de kippen werden gebrand was gebruik gemaakt van houten
planken welke niet goed onderhouden waren en waardoor er vocht en vuil in kon
trekken en deze niet meer goed te reinigen waren.
- de vloer in koelcel was op diverse plaatsen verontreinigd met oude
ingedroogde en aangekoekte productresten.
- de buitenzijde van de vrieskisten waren verontreinigd met bruin plakkerig vuil.
- de vloer onder de verkoopkoelvitrine was verontreinigd met plassen troebel
vocht.
- de vloeren waren op enkele plaatsen niet goed onderhouden hierdoor vond vocht
en vuilophoping plaats. Deze moet gerepareerd worden.
- enkele wanden waren niet goed onderhouden. Tegels waren kapot waardoor er
vuilophoping plaats vind. Dit moet gemaakt/vervangen worden.
- in de ruimten van de winkel/slagerij was op enkele plaatsen gebruik gemaakt
van houten planken/stellingen. Deze waren niet goed onderhouden. Hierdoor
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konden deeltjes loslaten en trok en vocht en vuil in waardoor deze niet meer goed
schoon gehouden konden worden.
- houten kozijnen en deuren waren niet goed onderhouden. Hiervan bladderde
deels de verf af. Hierdoor kon er vocht en vuil intrekken en waren deze niet meer
goed te reinigen.

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 etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag en of voelde onder andere dat:
- het hakblok was bezet met grijs/zwart vuil en loslatende deeltjes.
- de krabber van het hakblok ernstig was bezet met grijs slijmerig 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.

CCP Opslag en bewaren
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk
procesbeheersing in paragraaf 3.2 de eisen welke aan de temperatuur en
bewaarduur worden gesteld.

In paragraaf 3.2.1 staat beschreven dat producten in de gekoelde opslag bij 7°C
of lager moeten worden bewaard. Voor kip geldt dat dit 4°C of lager is en voor
orgaanvlees 3°C of lager. Het volledige overzicht van bewaartemperaturen staat
vermeld in de tabel ‘maximale en adviestemperaturen voor opslagruimten’ op
pagina 34.

Ik zag tijdens mijn inspectie, dat men verschillende soorten vlees bewaarde in de
koelcel. Hierop vroeg ik aan de medewerker of men de digitale kernthemometer
kon tonen en de registratie van metingen van processen zoals het
bewaren/opslaan van de bederfelijke producten zoals het rauwe vlees.
Men antwoorde dat men deze niet had en niet kon tonen.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 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
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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.

CCP Presentatie/Verkoop
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk 3
procesbeheersing in paragraaf 3.6 de eisen welke aan de temperatuur
van gepresenteerde producten worden gesteld.
In paragraaf 3.6.2 staat beschreven dat producten tijdens de presentatie en
verkoop bij 7°C of lager moeten worden bewaard. Voor kip geldt dat dit 4°C of
lager is.
Ik zag tijdens mijn inspectie, dat er diverse soorten rauw vlees in de gekoelde
vitrine lagen. Op mijn vraag of men een digitale steekthermometer kon tonen als
mede de registratie van metingen van het proces presentatie/verkoop, antwoorde
men mij dat men die niet had en niet kon tonen.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 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) 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 27132035 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Islamitische Slagerij Elamal. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Islamitische Slagerij Elamal
Vestigingsadres : Hobbemaplein 62
Postcode Plaats : 2526JC 's-Gravenhage

Ik bracht
, als medewerker van Islamitische Slagerij Elamal,
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van
bevindingen aan.
Opmerking toezichthouder: na de inspectie zijn wij buiten door
aangesproken met het verzoek het een en ander in de zaak nogmaals toe te
lichten. Hij was net nadat wij de zaak hadden verlaten naar het bedrijf gekomen.
We hebben hem van bovenstaande tekortkomingen op de hoogte gesteld.
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Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Eindhoven op 6 november 2017.
Toezichthouder 32328
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Reactie Marhaba
• Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde inspectierapporten
zijn gedaan met betrekking tot uw zaak?

We zijn het eens met de constateringen.
• Welke maatregelen heeft u genomen om aan de voorwaarden van de NVWA te voldoen en wat is op
de moment de stand van zaken in uw zaken (m.b.t. voedselveiligheid, ongedierte en hygiëne)?

De gewenste maatregelen zijn getroffen en voldoen momenteel aan de eisen van de NVWA.
• Veel ondernemers die net als u 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?

De muizen overlast is een breed en structureel probleem in het wijkgebied waar het bedrijf is
gevestigd. De strijd tegen de muizen overlast is hierdoor hardnekkig.
• Is er nog iets anders dat u zou willen opmerken naar aanleiding van bijgevoegde NVWA-rapporten?

Wij hebben geen op- en aanmerkingen op de NVWA rapporten.

Doc. 229.1

Doc. 229.1

Doc. 229.1

Doc. 229.1
Fo obijlage bij rappor

an be indingen Marhaba

Foto 1 deel vloer in grill ruimte.

Foto 2 kapotte vloer met daarin opgehoopt vuil.

Doc. 229.1
Fo obijlage bij rappor

an be indingen Marhaba

Foto 3 vuil vloer rondom poot stelling van hakblok.

Foto 4 vuil vloer en putje grill ruimte.

Doc. 229.1
Fo obijlage bij rappor

an be indingen Marhaba

Foto 5 afzuigkap in grill ruimte met aangekoekt zwart/bruin vuil.

Doc. 229.1
Fo obijlage bij rappor

an be indingen Marhaba

Foto 6 vuile vloer en wanden.

Doc. 229.3

Doc. 229.3

Doc. 229.3

Doc. 229.4
Fotobijlage bij rapport van bevindingen

Foto 1 loer en

and uil.

Foto 2 uile rand an gekoelde itrine.

Foto 3 uile kassa.

Doc. 229.4
Fotobijlage bij rapport van bevindingen

Foto 4 uil putje loer.

Foto 5 uil hand at gereedschap.

Doc. 229.4
Fotobijlage bij rapport van bevindingen

Foto 5 uil loer en

and. (niet goed onderhouden).

Foto 6 mui enuit erpselen op dragers an hakblok.

Doc. 229.4
Fotobijlage bij rapport van bevindingen

Foto 7 loer en

and uil en niet goed onderhouden.

Foto 8 uil rubber koeling.

Doc. 229.5

Doc. 229.5

Doc. 229.5

Doc. 230.1

Doc. 230.1

Doc. 230.1

Doc. 230.1

Doc. 230.1

Fotobijlage bij rapport van bevindingen Wisla supermarkt.

Foto 1: muiskarkas onder stelling in winkel.

Foto 2: onder stelling in winkel.

Doc. 230.2

Fotobijlage bij rapport van bevindingen Wisla supermarkt.

Foto 3: kakerlakken bij broodrek in bakkerij gedeelte van de winkel.

Foto 4: omlijsting koeling 1 van koeling in winkel.

Doc. 230.2

Fotobijlage bij rapport van bevindingen Wisla supermarkt.

Foto 5: frituurbak in bakkerij gedeelte van de winkel.

Foto 6: omlijsting koeling 2 in winkel.
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Doc. 230.3

Doc. 230.3

Doc. 230.3

Doc. 230.3
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Nummer: 2017/281701273/21685

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 21685, 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 het uitvoeren van inspecties bevond ik mij op het terrein van De Bazaar in
Beverwijk. Ter hoogte van hal 5 zag ik een visverkoopwagen staan. Op de
aanduidingen op de verkoopwagen zag ik dat het de verkoopwagen van
Scheveningse Vishandel Yilles betrof. Ik zag dat achter de verkoopwagen een
vrouw werkzaam was en ik zag dat de vrouw visproducten aan meerdere klanten
verkocht.

Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Scheveningse Vishandel Yilles
: Buitenlanden ongenummerd
: 1948 PD Beverwijk

Datum en tijdstip van de inspectie: 30 september 2017 omstreeks 14:45 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerkster.

Tijdens mijn inspectie in en achter de gekoelde verkoopwagen zag ik dat in de
gekoelde verkoopwagen onder andere gerookte paling, gerookte makrelen en
gerookte zalmsnippers ter verkoop 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;
281701273
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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 Hygiënecode voor de
Visdetailhandel.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.

Inspectiebevindingen

CCP gekoelde ontvangst/opslag/presentatie
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Inkoop,
ontvangst en opslag’, beschreven dat ontvangen en 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.
Tijdens mijn inspectie in de gekoelde verkoopwagen zag ik dat daar in 18
tempexdozen met daarin gerookte makrelen ter verkoop bewaard werden. Ik zag
dat
tijdens mijn inspectie enkele van de makrelen verkocht
aan klanten.
Ik zag op de tempexdozen stickers zitten met daarop de volgende aanduidingen:
"Esser Scheveningen, Heetgerookte makreel msc, inhoud 5 kg netto, T.H.T.:1610-17, Bewaren bij max. 4 graden 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.
Ik zag tevens dat in twee kartonnen dozen een hoeveelheid gerookte paling en in
twee kunststof bakken een hoeveelheid gerookte zalmsnippers werden bewaard.
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.
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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:
Makreel doos 1
Makreel doos 2
Makreel doos 3
Makreel doos 4
Gerookte paling
Gerookte zalmsnippers

:
:
:
:
:
:

14,6
14,5
13,4
11,9
14,2
15,3

graden
graden
graden
graden
graden
graden

Celsius
Celsius
Celsius
Celsius
Celsius
Celsius

Desgevraagd vertelde
dat ze niet wist wat de
temperatuur van de voornoemde producten moest zijn. Tevens vertelde zij dat ze
de dag van inspectie geen temperaturen had gecontroleerd.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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) 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 54333865 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 medewerkster, van mijn bevindingen op de
hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Ik toezichthoudernummer merk op. Op 10 oktober 2017 heb ik telefonisch
contact gehad met
In dit telefoongesprek bevestigde
desgevraagd dat hij in het bedrijf werkt met de Hygiënecode voor de
Visdetailhandel.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op woensdag 11 oktober 2017.

Toezichthouder 21685
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Nummer: 2018/280111598/21863

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 21863, 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 32655, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Scheveningse Vishandel Yilles
: Frankenstraat ong
: 6224 GM Maastricht

Datum en tijdstip van de inspectie: 24 juni 2018 omstreeks 12:30 uur.
Achter de verkoopkraam aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerker.
Vervolgens zag ik een verkoopkraam. Ik zag dat in deze verkoopkraam diverse
tempex dozen met gerookte makreel uitgestald en bewaard werden. Ook zag ik
enkele kartonnen dozen met gerookte paling naast de tempex dozen met gerookte
makreel staan.
Vervolgens zag ik naast de verkoopkraam ook nog een stellage staan. Ik zag dat
op deze stellage diverse tempex dozen met gerookte makreel uitgestald en
bewaard werden.
Ook zag ik dat
gerookte paling en gerookte makreel aan diverse
klanten verkocht.
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
280111598
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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
Visdetailhandel.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
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.
CCP gekoelde ontvangst/opslag/presentatie
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Inkoop,
ontvangst en opslag’, beschreven dat ontvangen en 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.
Tevens staat in de Hygiënecode voor de Visdetailhandel op pagina 37 en 38 onder
het kopje “Opslag” beschreven aan welke temperatuurseisen de diverse soorten
vis en visproducten moeten voldoen.
Temperatuurseisen
Verse producten
Levende schelpdieren
Garnalen
Diepgevroren
Gerookt, gestoomd,
gezouten

Wettelijk toegestaan
maximaal 7 °C
maximaal 7 °C
maximaal 7 °C
maximaal – 18 °C
maximaal 7 °C

Aanbevolen
tussen 0 en 2 °C
tussen 0 en 4 °C
tussen 0 en 2 °C
tussen -20 en -25 °C
tussen 0 en 4°C

Ik zag tijdens mijn inspectie dat in de verkoopkraam 15 tempex dozen met
gerookte makreel en 3 kartonnen dozen met gerookte paling uitgestald en
bewaard werden.
Ook zag ik dat naast de verkoopkraam op een stellage 12 tempex dozen met
gerookte makreel uitgestald en bewaard werden.
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:
Marktkraam:
-gerookte makreel: 16,8 °C.
-gerookte paling: 16,0 °C.
Stellage:
-gerookte makreel: 17,6 °C.
Op mijn vraag aan
of hij in bezit was van een digitale
kernthermometer antwoordde hij mij ontkennend.
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Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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) 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 54333865 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 medewerker, 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 Echt op 29 juni 2018.
Toezichthouder 21863
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Nummer: 2018/280471233/25161

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 32909, 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. 24 juni met nummer: 280111598.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Scheveningse Vishandel Yilles
: jaarmarkt van Alphen aan den Rijn. Kraam ter hoogte van Vest 5
: 2406DM Alphen aan den Rijn

Datum en tijdstip van de herinspectie: 19 september 2018 omstreeks 10:40 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerkster.
Vervolgens zag ik op de jaarmarkt van Alphen aan den Rijn een houten kraam
met een luifel. Op deze kraam zag ik bakken met onder andere gerookte makrelen
en paling. Ik zag klanten een makreel kopen.

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 III, 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

280471233

Pagina 1 van 4

Doc. 238.3

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
Visdetailhandel.
Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit
deze hygiënecode.
Inspectiebevindingen
CCP gekoelde opslag/presentatie
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Presentatie en
verkoop’, beschreven dat producten tijdens opslag en presentatie 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.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat er op de kraam meerdere bakken stonden met
gerookte makrelen en gerookte paling. Ik zag tevens voorverpakkingen met
stukken gerookte zalm en paling.
Ik vroeg aan de medewerkster,
of de gerookte vissen in
het eigen bedrijf van
waren gerookt op deze dag. Zij
antwoorde mij desgevraagd dat deze vissen niet waren gerookt door het bedrijf
van
maar waren ingekocht bij een ander bedrijf op dinsdag de 18de
september en zij vertelde mij desgevraagd dat de voorverpakkingen met zalm en
paling ook waren ingekocht.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke levensmiddelen zijn,
welke zodanig gekoeld moeten worden bewaard, dat de temperatuur ten hoogste
7°C bedraagt, teneinde microbiologisch bederf of uitgroei van pathogene bacteriën
tegen te gaan. 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:
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:
-gerookte makrelen (7 bakken): 14,8 en 13,0 °C
-gerookte palingen (8 bakken): 17,5 °C
-gerookte zalm (3 voorverpakkingen zonder etiket van elk 1 kilo: 18,6
verpakkingen
-gerookte zalm in plastic bakjes: 21,7
-gerookte paling ( 2 voorverpakkingen van halve kilo): 23,8 en 20,2
op etiket vermeld: 500 gram, THT: 23-9-2018 Bewaren bij 0 tot 4 graden Celsius.
Hieruit bleek mij dat de bederfelijke eetwaren boven de 7 °C werden bewaard op
de kraam.
Ik vroeg aan de medewerkster of er een thermometer aanwezig was om controles
te doen. Zij antwoorde mij dat die er niet was.
280471233
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Ik vroeg
wie de vis hier heeft geplaatst op deze marktkraam.
Zij vertelde mij dat
de vis hier in de ochtend had geplaatst en dat hij
zelf ook op deze markt staat met zijn mobiele wagen.
Inspectie bij de mobiele wagen:
Twee collega toezichthouders, met toezichthoudernummers 23714 en 34486,
werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben een inspectie
uitgevoerd bij de mobiele wagen van Scheveningse Vishandel Yilles op dezelfde
dag 19 september 2018. Rond het tijdstip van 11:15 uur.
Adres: de jaarmarkt van Alphen aan den Rijn ter hoogte van het stadhuis op het
stadhuisplein met postcode 2405 SH.
Mijn collega met toezichthoudernummer 23714 heeft mij zijn bevindingen
doorgegeven van de inspectie.
Mijn collega met toezichthoudernummers 23714 vertelde mij het volgende:
was aanwezig op de mobiele wagen.
Het Kenteken van de mobiele auto was
In de koeltoonbank waren gerookte makrelen aanwezig in twee piep schuimen
bakken. Hij schatte de hoeveelheid vis op 12 kilo.
kon geen thermometer laten zien om de temperatuur controles uit te
voeren. Er konden geen registraties worden getoond van eerdere temperatuur
controles.
Mijn collega gaf mij zijn temperatuur meting door:
Temperatuur controle van de gerookte makrelen.
Makreel 9,2 en 10,7 °C
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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) 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 54333865 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 medewerkster, 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 27 september 2018.
Toezichthouder 25161 en 23714
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Nummer: 2018/281931055/32711

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32711, 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:
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Vishandel Andaluce
: 1e Middellandstraat 21 B
: 3014 BB Rotterdam

Datum en tijdstip van de inspectie:
Dinsdag 16 januari 2018 omstreeks 12:20 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:

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. Ik hoorde
aan mij verklaren, dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling
van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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.
Bij mijn binnenkomst in de viswinkel zag ik, verkoopkoelvitrines waarin verse
visserijproducten en gerechten voor de verkoop in voorraad werden gehouden. Ik
zag een klant, die paella bestelde en deze tegen betaling kreeg afgeleverd. In de
achtergelegen bedrijfsruimten zag ik, dat medewerkers bezig waren met het
bewerken van vis en het bereiden van gerechten, zoals gebakken vis. In de hier
aanwezige koelcel zag ik, dat hier verse vis in voorraad werd gehouden.
Desgevraagd hoorde ik betrokkene,
aan mij mededelen, dat
alle voornoemde levensmiddelen bestemd waren voor de verkoop aan de klanten
van de viswinkel en de gasten van het boven de viswinkel gelegen inpandige
restaurant.
Hieruit bleek mij dat;
281931055
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- 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, desinfectie en onderhoud (bedrijfsruimten)
Ik, toezichthouder, zag, dat het bedrijf ernstig verontreinigd was. Ik zag een
ruimte, die volgens betrokkene,
vroeger als keuken werd
gebruikt, maar nog altijd voor enige werkzaamheden werd gebruikt. Ik zag hier
een pan met soep voor verhitting gereed staan en ik zag een werktafel waarin
onder meer specerijen werden bewaard. Bij nadere beoordeling van deze ruimte
zag ik, dat de vloer onder de diverse apparatuur ernstig verontreinigd was met
oud vuil, oude olieresten en oude productresten.
Ik zag vervolgens dat de vloeren in alle bedrijfsruimten in de randen waren
verontreinigd met aangekoekt vuil. Hierna zag ik, dat de metalen achterdeur in de
naastgelegen vernieuwde keuken ernstig was verontreinigd met een afzetting van
donkergekleurd oud afneembaar vuil. Tenslotte zag ik, dat de poten van de
spoeltafel in de keuken waren aangekoekt met 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, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het
Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen.

Reiniging en desinfectie (apparatuur, uitrustingsstukken etc.)
Ik, toezichthouder, zag vervolgens, in de vernieuwde keuken een werktafel met
een witkleurige kunststof snijplank als werkoppervlak. Ik zag, dat het oppervlak
van deze werktafel was uitgesleten en vele kerven bevatte, die waren
verontreinigd met een donkerkleurige besmetting. Ik zag ook, dat de poten van
de voornoemde werktafel waren verontreinigd met oude aangekoekte
productresten. Vervolgens zag ik in deze ruimte bij de frituurwand een tweede
werktafel, waaronder een opbergruimte aanwezig was. Ik zag en voelde, dat de
trespa schuifdeuren van deze werktafel op de handcontactpunten ernstig waren
verontreinigd met een bruingekleurde ingedroogde afzetting van oude
productresten. Na het openschuiven van de trespa schuifdeuren zag ik, dat in de
bergruimte onder andere disposables, zoals bakjes en schotels werden bewaard,
om hierop bereide vis te presenteren. Bij nadere inspectie zag ik, dat de
opbergruimte ernstig was verontreinigd met oude productresten. Hierna zag ik
een vis onthuidmachine die ernstig was verontreinigd met oude visresten.
Vervolgens zag ik in de viswinkel, dat de hier aanwezige weegschalen op de
toetsenborden waren verontreinigd met oude ingedroogde productresten.
Daarna zag ik in de oude keuken, dat een opberg schap met pannen ernstig was
verontreinigd met oud aangekoekt vuil en donkerbruine ingedroogde druipsporen
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van oude olieresten. Tenslotte zag ik hier, dat de in de opbergkast van de
werktafel specerijen werden bewaard om vis mee te kruiden. Bij nadere inspectie
van deze specerijenopslag zag ik, dat deze ernstig was verontreinigd met oude
resten van ingedroogde en aangekoekte oude specerijen.
•

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

Procesbeheersing:
Zoals reeds eerder aangemerkt, werd in dit bedrijf gewerkt aan de hand van de
"Hygiënecode voor de Visdetailhandel ” In de "Hygiënecode voor de
Visdetailhandel ” staat beschreven hoe er gewerkt dient te worden bij de
productie, verwerking en distributie van levensmiddelen, zodat voldaan kan
worden aan de eerder genoemde HACCP-beginselen. Ten einde het beheersen van
de HACCP-beginselen aantoonbaar te maken, moeten temperaturen wekelijks
worden geregistreerd en moet bij afwijking hiervan een corrigerende actie worden
uitgevoerd en opgetekend.
Op mijn vraag aan betrokkene,
of hij aan mij een geijkte digitale
insteek-thermometer en de daarmee gemeten en opgetekende
temperatuurregistratie kon tonen, hoorde ik hem na enige zoektijd aan mij
ontkennend antwoorden. Ik hoorde hem hierop aanvullend verklaren, dat
voornoemde zaken in de thans plaatshebbende verbouwingswerkzaamheden
moesten zijn zoekgeraakt.
CCP gekoelde ontvangst/opslag/presentatie
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Inkoop,
ontvangst en opslag’, beschreven dat ontvangen en 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.
In de keuken van het bovengelegen restaurant zag ik een roestvrijstalen 6-vaks
opzetkoeling. Ik zag, dat de bakken van voornoemde koeling met sauzen waren
gevuld. Desgevraagd hoorde ik de hier aanwezige medewerkster aan mij
mededelen, dat deze sauzen bestemd waren om op bestelling van de gasten bij de
vis te serveren. Van betrokken
hoorde ik, dat het hier
onder andere ravigotte-, knoflook-, cocktail-, kerrie- en Andalucesaus betrof, die
in grote emmers bij een groothandel werden afgenomen. Ik zag op de
sausemmers, die in de koelcel in voorraad werden gehouden, dat er door de
bereider van deze sauzen een maximale bewaartemperatuur van 7 °C werd
vermeld.
Bij nadere inspectie van de opzetkoeling in de restaurantkeuken zag, voelde en
hoorde ik, dat deze buiten werking was gesteld.
Met een door de dienst aan mij verstrekte gekalibreerde elektronische
kernthermometer heb ik, toezichthouder, de temperaturen van de voornoemde
sauzen gemeten. Ik zag op de digitale weergave van mijn thermometer, dat de
temperaturen hoger bedroegen dan de door de bereider vermeldde maximale
bewaartemperatuur van 7 ° C.
De gemeten temperaturen bedroegen namelijk achtereenvolgens 15,5 -, 15, 3 –
en 15.4 °C.
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In reactie op mijn temperatuurmetingen hoorde ik
aan mij
mededelen, dat er bij het verplaatsen van de sauzenbak, was verzuimd om de
stekker van deze opzetkoeling in het stopcontact te steken.
•

Hieruit bleek mij dat de exploitant van dit levensmiddelenbedrijf geen zorg
droeg voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer
permanente procedures, die gebaseerd waren 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, hetgeen 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 24284653 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Vishandel Andaluce. Deze VOF, die aan een rechtspersoon gelijkgesteld is, heb ik,
toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Vishandel Andaluce
Vestigingsadres : 1e Middellandstraat 21 B
Postcode Plaats : 3014 BB Rotterdam
Ik, toezichthouder, merk op, dat gelijktijdig met dit rapport van bevindingen een
schriftelijke waarschuwing werd opgemaakt (nummer 2017/281931056/32711),
omdat:
Het toilet rechtstreeks uitkwam in de ruimte waar voedsel werd
gehanteerd.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op dinsdag 23 januari 2018.
Toezichthouder 32711

Bijlage:
Teneinde een duidelijker beeld van de door mij omschreven waarnemingen weer
te geven, voeg ik, toezichthouder, bij dit rapport van bevindingen een fotobijlage
met 9 foto’s toe. De foto’s zijn niet bewerkt, maar kunnen in grootte en contrast
aangepast zijn.

281931055

Pagina 4 van 4

Fotobladnummer 1 van 4
Nr. Rapport van bevindingen: 2018/281931055/32711
Inspectie-datum: dinsdag 16 januari 2018

Doc. 261.2

Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Vishandel Andaluce
Gevestigd
: 1e Middellandstraat 21B
3014 BB Rotterdam.

Foto’s 1+2: De ernstig verontreinigde
vloer in de oude keuken.

Fotobladnummer 2 van 4
Nr. Rapport van bevindingen: 2018/281931055/32711
Inspectie-datum: dinsdag 16 januari 2018
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Vishandel Andaluce
Gevestigd
: 1e Middellandstraat 21B
3014 BB Rotterdam.

Foto’s 3+4: De ernstig verontreinigde
achterdeur in de vernieuwde keuken.

Fotobladnummer 3 van 4
Nr. Rapport van bevindingen: 2018/281931055/32711
Inspectie-datum: dinsdag 16 januari 2018
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Vishandel Andaluce
Gevestigd
: 1e Middellandstraat 21B
3014 BB Rotterdam.

Foto 5: De verontreinigde kunststof
snijplank.

Foto 6: De ernstig verontreinigde
visonthuidmachine.

Fotobladnummer 4 van 4
Nr. Rapport van bevindingen: 2018/281931055/32711
Inspectie-datum: dinsdag 16 januari 2018
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Vishandel Andaluce
Gevestigd
: 1e Middellandstraat 21B
3014 BB Rotterdam.

Foto 7: Het ernstig verontreinigde
pannenschap in de oude keuken.

Foto’s 8+9: De verontreinigde
specerijenkast.
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Nummer: 2018/281870848/21543

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 21543, 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. 16 januari 2018 met nummers
281931055 en 281931056.

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

: Vishandel Andaluce
: 1e Middellandstraat 21b
: 3014 BB Rotterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 22 maart 2018 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 Visdetailhandel 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 een verkoopruimte waar 2 klanten voor de koelvitrines stonden
en bediend werden door de medewerkers in bedrijfskleding achter de toonbank. Ik
zag dat de klanten diverse producten uit de koelvitrines werden verkocht, zoals
verse vis en gerechten waarin vis en schelp- en schaaldieren waren verwerkt. Ik
zag in de koelvitrines onder andere bereide penne met inktvis en garnalen, en
verse vissoorten zoals poon en kabeljauw.
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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.

CCP gekoelde ontvangst/opslag/presentatie
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Presentatie en
verkoop’, beschreven dat producten tijdens presentatie 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.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat er in de koelvitrine onder andere bereide penne
met garnalen en inktvisringen, bereide rijst met garnalen en inktvisringen, bereide
sardines-schotel, vislasagne, bereide visgehaktballen en enkele punten vistortilla
werden gepresenteerd aan de klanten. Desgevraagd verklaarde
mij
dat deze producten allen op de voorgaande dag waren bereid.
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:
Bereide penne met garnalen en inktvisringen, 9,3°C
Bereide rijst met garnalen en inktvisringen,
9,3°C
Schotel met bereide sardines,
10,3°C
Bereide vislasagne, 3 stukken,
10,6°C
Bereide visgehaktballen, 8 stuks,
13,6°C
Bereide vistortilla, 2 punten,
12,4°C
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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
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verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.

CCP Terugkoelen
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Bewerken van
vis’ onder het kopje ‘terugkoelen’ beschreven op welke wijze het terugkoelproces
uitgevoerd moet worden. Hier staat beschreven dat verhitte producten binnen 5
uur teruggekoeld moet worden tot 7°C of lager. Tevens staat beschreven op welke
wijze dit gecontroleerd moet worden en dat dit proces aantoonbaar beheerst moet
worden.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat er in de koelvitrine een grote schotel met bereide
paella werd bewaard. Ik zag dat deze paella door het rechtstreeks omkeren van
de pan was overgebracht en dat daardoor de vorm van de pan in de massa nog
zichtbaar was.
Ik zag dat deze massa vervolgens was opgemaakt met gekookte grote garnalen,
bereide octopus en bereide inktvisringen, die netjes geordend op de paella waren
neergelegd.
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:
-

Bereide paella, 68,1°C

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.
Desgevraagd verklaarde
mij vervolgens dat de paella kort tevoren
was bereid door zijn medewerkers. Tevens verklaarde hij mij dat hij niet had
bemerkt dat zijn medewerkers de paella véél te warm in de koelvitrine hadden
neer gezet.
Tijdens deze verklaring bekeek
de display temperatuur van dit
koelmeubel en vertelde dat de display toch echt 3,5°C aangaf. Daaruit vermoedde
ik dat er bij het bewaken van temperaturen uitgegaan werd van
displaytemperaturen in plaats van producttemperaturen.
Vanuit mijn vakkennis en ervaring is mij bekend dat het afkoelen van een gerecht
in een dergelijke schotel, waarvan het kleine contactoppervlak van de bodem
slechts weinig koude vanuit de koelvitrine kon overbrengen, en doordat de hete
en compacte massa paella tijdens het afkoelen niet meer omgeroerd zou worden,
onvoldoende snel kan plaatsvinden.
Daarna toonde
mij desgevraagd de registratielijsten waarop de
controles van het afkoelproces werden vastgelegd. Daarop zag ik dat
medewerkers temperaturen noteerden variërend van 34°C tot 68°C. Bij mijn
navraag bij
bleek mij dat hij
verklaarde de temperaturen te meten direct na het koken of bakken.
Uit de geregistreerde temperaturen bleek mij dat deze verklaring niet kon kloppen
omdat de temperatuur direct na koken of bakken in ieder geval hoger dan 90°C
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moest zijn geweest, en dat men op een onbekende tijd na bereiding pas deze
temperatuurcontrole had uitgevoerd.
Vervolgens vroeg ik aan
en de medewerker of er controles
plaatsvonden om vast te stellen of het afkoelen resulteerde tot een
producttemperatuur lager dan 7°C binnen de periode van maximaal 5 uur.
Daarop antwoordde
mij ontkennend.
Uit het gesprek bleek mij daardoor ook dat de medewerkers èn
onvoldoende kennis hadden van het kritische proces “afkoelen”.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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) 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 de randen van het afval-gat in de snijtafel
waren doorgesleten en ernstig verontreinigd waren met oude productresten en
ander vuil. Door het ontbreken van voldoende onderhoud kon dit gedeelte ook
niet langer goed worden gereinigd.
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.
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 24284653 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Vishandel Andaluce V.O.F.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Vishandel Andaluce V.O.F.
Vestigingsadres : 1e Middellandstraat 21b
Postcode Plaats : 3014 BB Rotterdam
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Ik bracht
als
van Vishandel Andaluce V.O.F., 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 Zwijndrecht op 29 maart 2018.
Toezichthouder 21543
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Nummer: 2018/281291573/22417

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 22417, 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 22 maart 2018 met nummer 281870848.
Voor een
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

herinspectie bevond ik mij te:
: Vishandel Andaluce
: 1e Middellandstraat 21 B
: 3014 BB Rotterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 6 juni 2018 omstreeks 13:10 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. Ik hoorde
aan mij verklaren, dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling
van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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 een verkoopruimte waar klanten voor de koelvitrines stonden
en bediend werden door de medewerkers in bedrijfskleding achter de toonbank. Ik
zag dat de klanten diverse producten uit de koelvitrines werden verkocht, zoals
verse vis en gerechten waarin vis en schelp- en schaaldieren waren verwerkt. Ik
zag in de koelvitrines onder andere verse vissoorten zoals inktvis, garnalen, zalm,
tilapia en kabeljauw. In de achtergelegen bedrijfsruimten zag ik, dat medewerkers
bezig waren met het bewerken van vis en het bereiden van gerechten, zoals
gebakken vis.
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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.
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 gekoelde ontvangst/opslag/presentatie
Bij Ontvangst / Opslag:
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Inkoop,
ontvangst en opslag’, beschreven dat ontvangen en 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.
Bij presentatie:
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Presentatie en
verkoop’, beschreven dat producten tijdens presentatie 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.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat er in de koelvitrine met een ronde voorkant onder
andere verse vissoorten zoals zalm moot, tilapiafilet, kabeljauw en hele vissen ter
verkoop werden aangeboden en bewaard. Desgevraagd antwoordde
dat deze verse vis ongeveer 1,5 uur geleden waren schoongemaakt en
vervolgens in de koelvitrine waren geplaatst.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de volgende
producten gemeten in de koelvitrine vastgesteld op:
• zalm moot 12,6 °C.
• tilapiafilet 11,3 °C.
• kabeljauw 9,6 °C.
• hele vissen 10,0 °C.
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Nadat ik me had aangemeld bij
zag ik dat een medewerker in de
achtergelegen bedrijfsruimten een kar met verse vis naar de koelcel reed.
Desgevraagd antwoordde
dat deze kar buiten de koelcel stond
omdat het heel druk geweest was en dat de kar gebruikt werd als werkvoorraad.
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 de kar:
• inktvisringen 12,6 °C.
• stukjes pollock voor het bakken van kibbeling 9,1 °C.
• surimi 15,8 °C.
Ik zag dat een medewerker in de achtergelegen bedrijfsruimten bezig was met het
schoonmaken van kleine visjes op een werkbank met een kunststofwerkblad.
Desgevraagd antwoordde deze medewerker mij dat het Ansjovis was. Ik zag dat
er op de bak met verse ansjovis stond dat het 7 kilo betrof. Ik zag dat de
schoongemaakte ansjovis in een ander bak werden bewaard
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de ansjovis
gemeten en vastgesteld:
• ansjovis niet schoongemaakt tussen de 1 °C en 3 °C.
• ansjovis schoongemaakt tussen de 9,9 °C en 11,5 °C.
Tenslotte zag ik in de verkoopruimte een gekoelde werkbank met een
opzetkoelvitrine. Ik zag dat deze opzetkoelvitrine niet aanstond en ik zag dat er
diverse soorten sauzen in werden bewaard. Desgevraagd antwoordde
dat deze sauzen bij de groothandel ook niet in de koeling werden bewaard.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat er in de koelcel diverse emmers met sauzen
bewaard werden ik zag dat er op deze emmers het volgende stond: Na openen
gekoeld bewaren.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de sauzen in
de opzetkoelvitrine gemeten en vastgesteld:
• ravigotesaus 11,7 °C.
• roedjaksaus 9,5 °C.
• cocktailsaus 13,1 °C.
• remouladesaus 13,6 °C.
• sambalsaus 17,8 °C.
Desgevraagd antwoordde
dat
de controles uitvoerde en
de registratieformulieren invulde. Deze registratieformulieren zouden in het
kantoor aanwezig.
had geen sleutel van het kantoor en belde
vervolgens met
Vervolgens kreeg ik
aan de telefoon.
Desgevraagd antwoordde zij mij dat de registratieformulieren niet in de zaak
aanwezig waren maar thuis lagen. Hierdoor was het voor mij onmogelijk om te
controleren of er controles werden uitgevoerd.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
CCP Terugkoelen
In de Hygiënecode voor de Visdetailhandel staat in het hoofdstuk ‘Bewerken van
vis’ onder het kopje ‘terugkoelen’ beschreven op welke wijze het terugkoelproces
uitgevoerd moet worden. Hier staat beschreven dat verhitte producten binnen 5
uur teruggekoeld moet worden tot 7°C of lager. Tevens staat beschreven op welke
wijze dit gecontroleerd moet worden en dat dit proces aantoonbaar beheerst moet
worden.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat er in de achtergelegen bedrijfsruimten een pan
met vissoep stond. Ik voelde dat de pan warm was. Tijdens mijn inspectie zal ik
dat er onder de pan een blikje was gezet waardoor de pan schuin stond. Ook zag
ik dat de pan voor ongeveer driekwart was afgedekt met aluminiumfolie.
Desgevraagd antwoordde
dat hij niet op de hoogte was van de
regels met betrekking tot het terugkoelen van zelfbereide gerechten. Vervolgens
vroeg
welke medewerker op welk tijdstip de soep bereid had. De
betreffende medewerker antwoordde dat hij de soep omstreeks 12 uur bereid had.
De soep stond terug te koelen en om verontreiniging te voorkomen was de pan
gedeeltelijk afgedekt met aluminiumfolie. Het blikje onder de pan zou het
terugkoelen versnellen. Desgevraagd antwoordde
at het ongeveer
20 liter vissoep was.
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:
Omstreeks 12 uur bereide vissoep had omstreeks 13.45 uur een kerntemperatuur
van 72,9 °C.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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) 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 voelde onder andere dat de randen van het afvalgat in de snijtafel waar ansjovis op werd schoongemaakt waren doorgesleten. Ik
zag dat de randen van het afvalgat ernstig verontreinigd waren met oude
productresten en ander vuil. Door het ontbreken van voldoende onderhoud kon dit
gedeelte ook niet langer goed worden gereinigd.
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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.
Onderhoud (apparatuur)
Tijdens de inspectie is gebleken dat een artikel, uitrustingsstuk of apparatuur
onvoldoende goed onderhouden of gerepareerd was waardoor het risico op
verontreiniging niet tot een minimum werd beperkt.
Ik zag onder andere dat de randen van het afval-gat in het metalen gedeelte van
de snijtafel met kunststof snijblad waar ansjovis op werd schoongemaakt, waren
vrijwel volledig doorgesleten. Daardoor had zich een aanzienlijke hoeveelheid
oude productresten opgehoopt in de holle delen van deze werktafel, en aan de
rafelige onderzijde van dit gat in de snijtafel.
Hieruit bleek mij dat een artikel, uitrustingsstuk of apparatuur die in aanraking
kwam met levensmiddelen niet goed onderhouden of gerepareerd was waardoor
gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage
II, hoofdstuk V, punt 1 onder b van de Verordening (EG) 852/2004.
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 24284653 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Vishandel Andaluce. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Vishandel Andaluce
Vestigingsadres : 1e Middellandstraat 21 B
Postcode Plaats : 3014 BB Rotterdam
Ik bracht
van Vishandel Andaluce, van mijn bevindingen op de
hoogte en zegde hem ter zake een rapport van bevindingen aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 12 juni 2018.
Toezichthouder 22417
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Nummer: 2018/281931137/32711

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32711, 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 37488, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie werd uitgevoerd naar aanleiding van een eerder genomen
maatregel door de NVWA op:
d.d. 13 september 2018, onder nummer 2018/480005706/31451.
Deze inspectie werd uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toezicht'.

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

: Vishandel Andaluce
: 1e Middellandstraat 21 B
: 3014 BB Rotterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie:
Dinsdag 18 december 2018 omstreeks 10:55 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:

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. Ik hoorde
aan mij verklaren, dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling
van eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, nog altijd gebruik maakte
van de Hygiënecode voor de Visdetailhandel 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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Bij mijn binnenkomst in de viswinkel zag ik, verkoopkoelvitrines waarin verse
visserijproducten en gerechten, zoals paella, voor de verkoop in voorraad werden
gehouden. Ik zag, dat op het werkplateau van de verkoopkoelvitrine eerder
bereide gerechten stonden af te koelen.
In de achtergelegen bedrijfsruimte zag ik, dat medewerkers bezig waren met het
bewerken van vis en het bereiden van gerechten, zoals gebakken vis. In de hier
aangrenzende koelcel zag ik, dat hier verse vis in voorraad werd gehouden.
Desgevraagd hoorde ik een medewerker aan mij mededelen, dat de viswinkel ’s
morgens om 10:00 uur voor haar klanten was opengegaan.
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, desinfectie en onderhoud (bedrijfsruimten)
Ik, toezichthouder, zag, dat het bedrijf verontreinigd was. Ik zag namelijk in de
koelcel, dat de roosters van de verdamper verontreinigd waren met stof en een op
schimmel gelijkende besmetting. Ik zag ook in de keuken, dat de wand achter de
spoeltafel was verontreinigd met een op zwarte schimmel gelijkende besmetting.
Hierna zag ik, dat het onderstel van de roestvrijstalen spoeltafel eveneens was
verontreinigd met een op zwarte schimmel gelijkende besmetting. Vervolgens zag
ik, dat de waterkraan op spoeltafel ernstig was verontreinigd met een
bruinkleurige afzetting van oude productresten. Daarna zag ik, dat de
handcontactpunten op vriesceldeur en deur tussen opslag- en verkoopruimte
waren verontreinigd met een bruingrijze afzetting van aangekoekt afneembaar
vuil. Vervolgens zag ik, een vaatwasser met daarnaast een kunststof vaatkorf,
waarop keukenuitrusting aanwezig was, zoals servies en een schuimspaan. Bij
nadere beoordeling van de kunststof vaatkorf zag ik, dat deze ernstig was
verontreinigd met donkergekleurde oude aangekoekte resten.
Tenslotte zag ik in de keuken van het bovengelegen restaurant, dat de gleuf van
goederenlift was verontreinigd met een aangekoekte bruinkleurige besmetting van
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, hetgeen een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het
Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen.
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Reiniging en desinfectie (apparatuur)
Ik, toezichthouder, zag vervolgens, dat de magnetronovens in zowel de beneden
gelegen keuken als de keuken van het bovengelegen restaurant van binnen
ernstig waren verontreinigd met oude aangekoekte productresten.
•

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

Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 24284653 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Vishandel Andaluce. Deze VOF, die aan een rechtspersoon gelijkgesteld is, heb ik,
toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Vishandel Andaluce
Vestigingsadres : 1e Middellandstraat 21 B
Postcode Plaats : 3014 BB Rotterdam
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 18 december 2018.
Toezichthouder 32711

Bijlage:
Teneinde een duidelijker beeld van de door mij omschreven waarnemingen weer
te geven, voeg ik, toezichthouder, bij dit rapport van bevindingen een fotobijlage
met 10 foto’s toe. De foto’s zijn niet bewerkt, maar kunnen in grootte en contrast
aangepast zijn.
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Vishandel Andaluce
Gevestigd
: 1e Middellandstraat 21b
3014 BB Rotterdam.

Foto 1:
De verontreinigde roosters van de
koelcelverdamper.

Foto 2:
De met zwarte schimmel verontreinigde
spoeltafel en keukenwand.
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Vishandel Andaluce
Gevestigd
: 1e Middellandstraat 21b
3014 BB Rotterdam.

Foto’s 3 + 4:
De verontreinigde handcontactpunten
op de deuren.

Foto 5:
De ernstig verontreinigde keukenkraan.
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Vishandel Andaluce
Gevestigd
: 1e Middellandstraat 21b
3014 BB Rotterdam.

Foto’s 6 t/m 8:
De vuile vaatwaskorf
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Vishandel Andaluce
Gevestigd
: 1e Middellandstraat 21b
3014 BB Rotterdam.

Foto’s 9 + 10:
De intern verontreinigde
magnetronovens.

Reactie Kaya Pastanesi
Be
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zijn gedaan met betrekking tot uw zaak?
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Wij doen ten alle tijden ons uiterste best om de hygiënecode na te streven. Wij bevinden ons in een
pand dat erg gedateerd is. Kieren en openingen zijn niet altijd even makkelijk te traceren. In onze
dagelijkse routine zorgen wij voor de hygiëne op de werkvloer. Dit doen wij continue en na elk
productieproces. Door de dagelijkse werkzaamheden en alledaagse drukte zijn we te laat tot het
besef gekomen dat er vernieuwing plaats had moeten vinden. Wij erkennen dus dat we achterstallig
onderhoud hadden in die periode. Een ander, minder plezierige reden wat ertoe heeft geleid dat er
minder consequent is geacteerd op achterstallig onderhoud, heeft een (helaas) medische reden. Wij
zijn een familiebedrijf en werken met zijn drieën. De productie is afhankelijk van mijn vader die in die
periode zware medische klachten had. Dat is absoluut geen reden om je bedrijf tekort te doen, maar
heeft er in grote mate toe geleid dat we op een aantal vlakken achterstand hebben opgelopen. Dit
betreuren wij ten zeerste.
We ke aa ege e heef ge
e
aa de voorwaarden van de NVWA te voldoen en wat is op
de moment de stand van zaken in uw zaken (m.b.t. voedselveiligheid, ongedierte en hygiëne)?

Wij hebben alle punten in het rapport serieus genomen en hebben op alle punten verbeteringen
doorgevoerd. Zo hebben we diverse zaken vervangen zoals apparatuur en inventaris en hebben we
ervoor gezorgd dat alles grondig gereinigd en gedesinfecteerd is. Het plafond is gerenoveerd. Achter
het fornuis is er een lambressering van RVS geplaatst. Voor wat betreft de constateringen over
ongedierte, kan ik u meedelen dat we Rentokil (ongediertebestrijding) hebben ingeschakeld en
gebruik maken van hun expertise om de problemen op dit gebied op te lossen. Ondanks dat we op
het gebied van ongedierte, geen problemen meer ondervinden hebben wij nog steeds een nauwe
samenwerking met de ongediertebestrijding om te zorgen dat we direct kunnen inspelen op
eventuele problemen die zich nog kunnen voordoen.
Vee
de e e die e a
de e che
e ich
de hadde e a
Kunt u aangeven waarom het u niet lukte om muizen buiten de deur te houden?

a

a

i e .

Eerder heb ik hier al even naar verwezen. We zijn gevestigd in een oud pand, met voornamelijk
houten wanden. Ondanks dat we er zeer alert op zijn, kan zich een situatie voordoen dat er kieren en
openingen zijn die niet direct met het blote oog te zien zijn, maar waar muizen wel doorheen kunnen
komen. Imme m i en e igen ich o laa en aa he donke en a m i De fo o die in he
rapport weergegeven zijn, zijn op plaatsen buiten de productieruimte maar helaas wel in het bedrijf.
Tijdens het verscherpte toezicht van de NVWA zijn wij als bedrijf 3 maal gecontroleerd op hun
eerdere bevindingen. Tijdens elke controle waren er twee inspecteurs die het bedrijf controleerden
op de eerdere aanbevelingen en bij alle drie de controles is gebleken dat we ons aan de wettelijke
voorwaarden hielden. Dit heeft geresulteerd dat we daarna uit het verscherpt toezicht zijn gehaald
en tot op heden ondervinden wij geen problemen van de geconstateerde tekortkomingen.

Fotobladnummer 1 van 2
Zaaknummer: 2018-0036568
Inspectie-datum: 6 november 2018
Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
Gevestigd

Foto 1:
De verontreinigde koelcelvloer.

Foto’s 2+3:
De met muizenuitwerpselen en kapot
isolatiemateriaal verontreinigde
bakkerijvloer.

Fotobladnummer 2 van 2
Zaaknummer: 2018-0036568
Inspectie-datum: 6 november 2018
Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
Gevestigd

Foto 4:
De verontreinigde vriesceldeur.

Foto 5:
De verontreinigde staander van het
koelcelrek.

Reactie Poeliersbedrijf Körfez
Bent u het eens met de constateringen die door de opsteller van bijgevoegde inspectierapporten
zijn gedaan met betrekking tot uw zaak.?
- Toen der tijd is de zaak zo overgenomen, waarvan de eigenaar niet 100 procent van op de hoogte
was van de regels, waardoor hij nalatig is geweest.
Welke maatregelen heeft u genomen om aan de voorwaarden van de NVWA te voldoen en wat is
op de moment de stand van zaken in uw zaken. (m.b.t. voedselveiligheid, ongedierte en hygiëne?)
- Wij hebben de eisen nagevraagd waar we niet aan voldeden bij de inspecteur, we zijn hierna alle
eisen nagekomen, zodanig dat de inspectie ons toestemming gaf om open te zijn.
Is er nog iets anders dat u zou willen opmerken naar aanleiding van bijgevoegde NVWA-rapporten?
- De gestelde eisen van de inspecteur moet ruim van te voren aangekondigd worden bij de
ondernemers, zodat de ondernemer de maatregelen kan treffen om zo ook aan de eisen te voldoen.
Zo is de ondernemer up-to-date.
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Nummer: 2017/281291415/22417

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 22417, 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 19 november 2014 met nummer
281470530.

Voor een
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

herinspectie bevond ik mij te:
: Ilham Supermarkt
: Eudokiaplein 27
: 3037 BT Rotterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 27 juni 2017 omstreeks 10:30 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerker
Vervolgens zag ik een supermarkt met stellingen, twee gekoelde verkoopvitrines,
een wandkoeling en kassa’s. Ik zag dat er in de gekoelde verkoopvitrines en de
wandkoeling onder andere gevulde olijven, fetakaas, tapenade, vleeswaren,
zuivel, rundvlees en kippenvlees ter verkoop werden aangeboden en bewaard. Op
de verkoopstellingen zag ik dat er onder andere verpakkingen met rijst, pasta,
noodles, boullion, olijfolie en zonnenbloemolie ter verkoop werden aangeboden. Ik
zag achter de gekoelde verkoopvitrine met vers vlees een man die bezig was met
het snijden van kip. Ook zag ik tussen de twee gekoelde verkoopvitrines een
magazijn met koelcellen waarin groente, vlees en zuivel bewaard werden.
Achterin de supermarkt zag ik een doorgang naar een keuken. Ik zag in deze
keuken een staande vriezer en een werkbank. Ik zag dat er een man bezig was
met het snijden van ijsbergsla. Ook zag ik een doorgang naar een dönergedeelte.
Ik zag gekoelde werkbanken, een pizza-oven, een frituuroven en twee
dönergrillen waarop dönervlees werden gegrild.

281291415

Pagina 1 van 4

Doc. 280.1

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 CBL-Hygiënecode 2016.
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.
Opslag bederfelijke eetwaren (temperatuur onverpakt)
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in de gekoelde verkoopvitrine meerdere
bederfelijke eetwaren in voorraad werden gehouden. Ik zag onder meer ronde
blokken fetakaas, vierkante blokken fetakaas, zachte fetakaas met kruiden,
humus tomato, tomaten tapende, aubergine tapenade, papadew tapenade,
groente tapenade, gemengde olijven met feta en zwarte olijven met feta.
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 van de volgende eetwaren vastgesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ronde blokken fetakaas 10,1°C.
vierkante blokken fetakaas 10,4°C.
zachte fetakaas met kruiden 9,6°C.
humus tomato 9,8°C.
tomaten tapende 11,3°C.
aubergine tapenade 11,0°C.
papadew tapenade 9,5°C.
groente tapenade 10,8°C.
gemengde olijven met feta 8,7°C.
zwarte olijven met feta 11,4°C.
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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.
Levensmiddel ongeschikt voor menselijke consumptie
Tijdens de inspectie zag ik dat de hieronder genoemde levensmiddelen onveilig
(ongeschikt) waren voor menselijke consumptie. Ik zag namelijk dat kaymak
creamechees, kalkoen worst, runderworsten met olijven en çiftlik Yogurt langer in
voorraad werden gehouden dan de hygiënecode en/of bewaarvoorschrift
voorschrijft waardoor het risico op een onveilig (ongeschikt) product ontstond.
Ik zag namelijk het volgende:
• 7 verpakkingen met Taze kaymak creamechees 290g. gekoeld bewaren +6°C 8°C THT 17.06.17
• 1 verpakking met kalkoen worst Ebru 500g. store at temp +2°C to +7°C THT
09.06.17
• 3 verpakkingen met runderworsten met olijven Maroc Zeytuni salam 280g.
+2°C/+7°C THT 27-02-2017
• 7 verpakkingen met runderworsten met olijven Maroc Zeytuni salam 280g.
+2°C/+7°C THT 13-06-2017
• 2 verpakkingen met çiftlik Yogurt 500g. ten minste houdbaar tot mits gekoeld
bewaard(max 7°C) 14-jun
Ik merk hierbij op dat deze inspectie werd uitgevoerd op 27 juni 2017.
Uit het voorgaande bleek mij dat de genoemde levensmiddelen, die oorspronkelijk
bestemd waren voor menselijke consumptie, onveilig (ongeschikt) waren voor
menselijke consumptie, als gevolg van verontreiniging door vreemd materiaal of
anderszins, of door verrotting, kwaliteitsverlies of bederf.
Hieruit bleek mij dat levensmiddelen in de handel werden gebracht die onveilig
(ongeschikt) zijn voor menselijke consumptie, waardoor gehandeld werd in strijd
met het bepaalde in artikel 14, eerste lid, gelet op het bepaalde in artikel 14,
tweede lid, onder b, gelet op het bepaalde in het derde lid, gelet op het bepaalde
in het vijfde lid, van de Verordening (EG) Nr. 178/2002, wat een overtreding is
van artikel 2, tiende lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren. Ik zag en voelde onder andere dat de koelcel waarin onder andere vers
rundvlees, dozen met kipfilet, dijvlees en vleugels, emmers met cherrypepers
gevuld met kaas, gevulde olijven met roomkaas, tomaat feta tapenade, hums
tomato de wanden, het plafond en de verdamper verontreinigd was met
grijskleurige schimmelvorming en oude aangekoekte productresten. Vervolgens
zag ik dat de vloer in het winkelgedeelte met name onder de verkoopstellingen en
op de moeilijk bereikbare plaatsen verontreinigd was met stofvorming, oude
productresten en oude verpakkingsmaterialen.
281291415
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Ook zag ik dat de vloer in het dönergedeelte met name langs de randen onder de
gekoelde werkbank, de pizzaoven en de dönergrill verontreinigd was met oude
aangekoekte 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.
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 de rekken in de
vleeskoelcel ernstig verontreinigd waren met oude aangekoekte 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.
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 24330629 werd deze, als ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Ilham
Supermarkt. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Ilham Supermarkt
Vestigingsadres : Eudokiaplein 27
Postcode Plaats : 3037 BT Rotterdam
Ik bracht de
, als medewerker van Ilham Supermarkt, van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde hem ter zake een rapport van bevindingen
aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op dinsdag 11 juli 2017.
Toezichthouder 22417
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Nummer: 2017/280401282/24106

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 24106, 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 dd. 27 juni 2017 met nummer: 281291415.

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

: Ilham Supermarkt
: Eudokiaplein 27
: 3037 BT Rotterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 24 augustus 2017 omstreeks 10:10 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 het Slagersbedrijf 2011 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 de supermarkt ruimte met diverse verkoopschappen met
voorverpakte levensmiddelen, zoals koekjes en frisdranken. Ik zag ook een
verkoopkoeling met voorverpakte zuivelprodukten. Aan de rechterzijde zag ik een
koelvitrine met olijven en zachte witte kaas.
Achterin de ruimte zag ik een grote koelvitrine met vleessoorten.
Ik hoorde een klant voor de koelvitrine met olijven een bakje tzatziki bestellen en
ik zag een man vanuit een schaal tzatziki in een kunststof bakje scheppen.
280401282
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Achter de slagerij zag ik een drietal koelcellen. Ik zag dat in één van deze
koelcellen stukken onverpakt vlees werden bewaard.
Via een doorgang achterin de winkel begaf ik mij naar een gedeelte van het
bedrijf waar Turkse pizza’s en döner werd verkocht.
Ik zag dat hier onder andere gesneden sla en gesnerden tomaten werden bewaard
en op een werkbank zag ik bereide Turkse pizza’s liggen.

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 antwoordden
en een in de
hoek voor de verkoop van Turkse pizza's en döner aanwezige medewerker mij
bevestigend.

CCP Opslag en bewaren
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staan bij het hoofdstuk
procesbeheersing in paragraaf 3.2 de eisen welke aan de temperatuur en
bewaarduur worden gesteld.
b) Houdbaarheid zelfbereide producten
Voor zelfbereide bederfelijke producten geldt dat deze maximaal 2 dagen bij 7°C
of lager, 3 dagen bij 4°C of lager of 4 dagen bij 3°C of lager mogen worden
bewaard. De eisen aan de houdbaarheid en temperatuur van zelfbereide
bederfelijke producten staan vermeld in de tabel ‘houdbaarheid producten uit
eigen keuken’ op pagina 74.
Ik zag tijdens mijn inspectie op een werkbank in de hoek van het bedrijf voor de
verkoop van Turkse pizza’s en döner, bereide Turkse pizza’s in een plastic zak
liggen.
Ik vroeg een aanwezige medewerker wanneer deze Turkse pizza’s waren bereid
en wat er mee ging gebeuren.
De medewerker verklaarde mij dat deze Turkse pizza’s de dag ervoor waren
bereid en koel waren bewaard, maar gisteren uit de koeling waren gehaald om
een aantal te verkopen. Tevens verklaarde hij mij dat de Turkse pizza’s die hier
lagen straks zouden worden opgewarmd en verkocht aan klanten.
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Met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen mat ik de temperatuur van deze
Turkse pizza’s.
De temperatuur van de Turkse pizza’s was hoger dan de maximale
bewaartemperatuur van 7°C.
De temperatuur van de Turkse pizza’s bedroeg 23,1°C en 23,4°C
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf 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) 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
waren.
In de koelcel met onverpakte stukken vlees zag ik dat drie kunststof roosters van
de verdamper waren bezet, danwel waren verontreinigd met grijsgekleurde
plukken stof.
In de verkoopruimte van de supermarkt zag ik dat de vloer onder de
verkoopstellingen ernstig was verontreinigd met grote hoeveelheden grijsgekleurd
stof, oud vuil, verpakkingsmateriaal en oude produktresten als pasta en uien (zie
bijlage 1, foto 1 t/m 3).
In de hoek van het bedrijf voor de verkoop van Turkse pizza’s en döner zag ik dat
de vloer ook onvoldoende schoon was. Ik zag dat de vloer was verontreinigd met
oude ingedroogde produktresten en oud vuil.
Boven de in deze ruimte aanwezige spiezengrillen zag ik een RVS afzuigkap
hangen. Ik zag dat met name de roosters van deze afzuigkap waren verontreinigd
met een laag lichtgeel gekleurd plakkerig oud vet en stof (zie bijlage 1, foto 4).
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 24330629 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Ilham Supermarkt. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
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Overtreder:
Naam bedrijf
: Ilham Supermarkt
Vestigingsadres : Eudokiaplein 27
Postcode Plaats : 3037 BT Rotterdam

Ik bracht
als
van Ilham Supermarkt, 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 Zwijndrecht op 31 augustus 2017.
Toezichthouder 24106

Bijlage(n): 1
4 Foto’s. De foto’s zijn digitaal genomen. De foto’s zijn niet bewerkt maar kunnen
in grootte aangepast zijn.
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1.
de vloer onder de
verkoopstellingen was ernstig
verontreinigd met grote
hoeveelheden grijsgekleurd
stof, oud vuil,
verpakkingsmateriaal en
oude produktresten als pasta
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