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Fotobladnummer 1 van 7
Zaaknummer: 2018-0033797
Inspectie-datum: woensdag 9 januari 2019

Doc. 307.2

Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Bakkerij Nimet
Gevestigd
: Broersveld 35
3111 LD Schiedam.

Foto’s 1 t/m 3:
De ernstig verontreinigde vloer in de
broodbakkerij.
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Bakkerij Nimet
Gevestigd
: Broersveld 35
3111 LD Schiedam.

Foto’s 4 t/m 6:
De slecht onderhouden vloer in de
broodbakkerij.
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Bakkerij Nimet
Gevestigd
: Broersveld 35
3111 LD Schiedam.

Foto’s 7 + 8:
De ernstig verontreinigde
afzuiginstallatie.
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Bakkerij Nimet
Gevestigd
: Broersveld 35
3111 LD Schiedam.

Foto’s 9 + 10:
De ernstig verontreinigde rijskast.

Fotobladnummer 5 van 7
Zaaknummer: 2018-0033797
Inspectie-datum: woensdag 9 januari 2019

Doc. 307.2

Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Bakkerij Nimet
Gevestigd
: Broersveld 35
3111 LD Schiedam.

Foto’s 11 + 12:
De ernstig verontreinigde
verdeelopboller en puntjesmachine.
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Inspectie-datum: woensdag 9 januari 2019
Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Bakkerij Nimet
Gevestigd
: Broersveld 35
3111 LD Schiedam.
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Fotobladnummer 7 van 7
Zaaknummer: 2018-0033797
Inspectie-datum: woensdag 9 januari 2019
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
: Bakkerij Nimet
Gevestigd
: Broersveld 35
3111 LD Schiedam.

Foto’s 13 t/m 16:
De ernstig verontreinigde wagens in de
broodbakkerij.
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Fotobladnummer 1 van 5
Zaaknummer: 2018-0029598
Inspectie-datum: 29 november 2018
Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
:
Gevestigd
:

Foto 1:
De vloeren waren verontreinigd met oud
vuil en muizenuitwerpselen.

Foto 2:
De houten nis onder de combisteamer
was verontreinigd met een plakkaat van
aangekoekte muizenuitwerpselen.

Foto 3:
De vuile en verroeste koelcelwand.
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Fotobladnummer 2 van 5
Zaaknummer: 2018-0029598
Inspectie-datum: 29 november 2018
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
:
Gevestigd
:

Foto’s 4 + 5:
De ernstig verontreinigde onderkoeling
van de verkoopkoelvitrine.
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Zaaknummer: 2018-0029598
Inspectie-datum: 29 november 2018

Doc. 288.2

Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
:
Gevestigd
:

Foto 6:
Het zwaar verontreinigde rooster van de
afzuigkap.

Foto 7:
Verontreinigde krat in de
vleesbewerkingsruimte.
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Inspectie-datum: 29 november 2018

Doc. 288.2

Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
:
Gevestigd
:

Foto’s 8 + 9:
Het vuile slagerijgereedschap.
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Inspectie-datum: 29 november 2018
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Rapport van bevindingen opgemaakt tegen:
Naam
:
Gevestigd
:

Foto 10:
De verontreinigde doek op het hakblok
in de vleesbewerkingsruimte.

Foto 11:
Het houten opslagrek met specerijen
was verontreinigd met
muizenuitwerpselen.
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Reactie Bakkerij Oz Sultan (Sultan Firini)
Laat ik vooropstellen dat wij het van het grootste belang vinden dat wij voldoen aan de hoogste eisen
op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij
zijn daarom blij met het op ons door de NVWA uitgeoefende toezicht en de regelmatige controles
binnen ons bedrijf. Wij ervaren die controles en de terugkoppeling daarvan als leerzaam en proberen
telkens zo snel en volledig mogelijk opvolging te geven aan de bevindingen van de NVWA.
Naar aanleiding van de bevindingen hebben wij diverse maatregelen genomen en investeringen
gedaan om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die de NVWA aan ons stelt.
Nog steeds voert de NVWA regelmatig controles uit binnen ons bedrijf en we zijn er trots op dat uit
de meest recente rapporten van bevindingen geen overtredingen blijken. Wij vinden dat ook
vanzelfsprekend.
Met betrekking tot de muizenoverlast hebben wij regelmatig contact opgenomen met de Gemeente
Rotterdam. Helaas heeft de gemeente zeer beperkte mogelijkheden om dit probleem aan te pakken.
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Nummer: 2017/280401138/24106

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. 9 november 2016 met nummer:
281860917
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Öz Sultan
: Vuurplaat 271
: 3071 AR Rotterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 12 januari 2017 omstreeks 13:00 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 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 de winkel/verkoopruimte met klanten en ik zag dat
verschillende broden ter verkoop werden gepresenteerd. Ook zag en hoorde ik dat
een medewerkster bezig was met het verkopen van brood aan een klant.
In de bakkerij achter de winkel zag ik onder andere ongebakken deeg liggen.
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Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens mijn inspectie zag ik in de bakkerij de rijskast. Nadat ik de deur van de
rijskast had geopend, zag ik in de rijskast karren met deeg staan. Ik zag dat het
deeg op karren lag.
Ik zag dat het plafond van de rijskast, op meerdere plaatsen boven de karren met
deeg, was verontreinigd met grote plekken zwartgekleurde schimmels.
Met een alcoholdoekje veegde ik over het plafond en ik zag dat de zwartgekleurde
schimmelplekken eenvoudig waren te verwijderen.
Ik zag ook dat het plafond, rechts achterin, was verontreinigd met bruingekleurd
vuil.
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 56849095 wordt deze als, vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Bakkerij Öz Sultan V.O.F.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Bakkerij Öz Sultan V.O.F.
Vestigingsadres : Wapenveldestraat 89
Postcode Plaats : 2573 BH 's-Gravenhage
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Ik bracht
als medewerker van Bakkerij Öz Sultan 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 20 januari 2017.
Toezichthouder 24106
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Nummer: 2017/283191593/18418

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 18418, 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, bericht u het volgende:

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

: Bakkerij Öz Sultan V.O.F.
: Vuurplaat 271
: 3071AR Rotterdam

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:

functie:

Datum en tijdstip inspectie: 11 maart 2017 omstreeks 14:55 uur.
Bevindingen:
Bij de ingang zag ik, dat er geen aanduiding ''roken verboden'' of andere
mededeling van gelijke strekking was aangebracht.
Vervolgens zag ik een verkoopruimte waar klanten wachtten op de door hun
geplaatste bestellingen. Ik zag in deze ruimte een vitrine met daarin diverse
hartige broodjes en ik zag op de verkoopvitrine een schaal met baklava en simit.
Ik zag achter de verkoopruimte een bakkerij waar een medewerkster uien aan het
schillen was.
Ik zag tijdens mijn inspectie in de inspectielocatie dat er geen aanduiding roken
verboden of andere mededelingen of pictogrammen met dezelfde strekking waren
aangebracht.
Hieruit bleek mij dat het rookverbod niet of onvoldoende was aangeduid.
Ik, toezichthouder, zag in de winkelruimte medewerksters brood verkopen aan
klanten. Ik zag in de bakkerij achter de winkel een medewerkster uien schillen.
Hieruit bleek mij dat ik mij bevond in een ruimte waarin een werknemer zijn
werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten, als bedoeld in artikel 10, eerste
lid onder c van de Tabaks- en rookwarenwet.
Hieruit bleek mij dat deze personen aangemerkt konden worden als werknemers,
zoals bedoeld in artikel 1 eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet.
Ik, toezichthouder, rook bij binnenkomst in de bakkerij de penetrante geur van
tabaksrook. Ik zag een man een sigaret roken.
283191593
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Sigaretten zijn tabaksproducten zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid van de
Tabaks- en rookwarenwet.
Aangezien in voornoemde ruimte werkzaamheden werden verricht kan deze
ruimte niet worden aangewezen als rookruimte. Ook is deze ruimte niet aan te
merken als open lucht. De uitzonderingen als bedoeld in art. 6.2, eerste lid, onder
b en c van het Tabaks- en rookwarenbesluit waren derhalve niet van toepassing.

Ik sprak de man aan. Ik legitimeerde mij en stelde mijzelf voor als toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ik bracht hem op de hoogte van
het doel en de strekking van mijn komst. Hierop stelde hij zich aan mij voor als

Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat de werkgever in een ruimte, gebouw
of inrichting waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te
verrichten niet of onvoldoende had voldaan aan de verplichting tot het instellen en
handhaven van een rookverbod, hetgeen een overtreding is van artikel 10, eerste
lid, onder c, van de Tabaks- en rookwarenwet .
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel werd
deze door mij bezochte inspectielocatie gedreven voor rekening en
verantwoording van Bakkerij Öz Sultan V.O.F. Deze VOF, die aan een
rechtspersoon gelijk is gesteld, heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam
Vestigingsadres
Plaats
KvK nummer

: Bakkerij Öz Sultan V.O.F.
: Vuurplaat 271
: 3071AR Rotterdam
: 56849095

Ik bracht
, als
van Bakkerij Öz Sultan V.O.F., van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Dag en datum van het verhoor: 11 maart 1979
Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon:
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 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
283191593
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wet bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde hij
mij zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende:
''Ik ga nooit meer roken in mijn bedrijf''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend te
Utrecht op 14 maart 2017.
Toezichthouder 18418
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Nummer: 2017/283191593/18418

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 18418, 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 12 januari 2017 met nummer 280401138
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Öz Sultan V.O.F.
: Vuurplaat 271
: 3071AR Rotterdam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 11 maart 2017 omstreeks 14:55 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
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 verkoopruimte waar klanten wachtten op de door hun
geplaatste bestellingen. Ik zag in deze ruimte een vitrine met daarin diverse
hartige broodjes en ik zag op de verkoopvitrine een schaal met baklava en simit.
Ik zag achter de verkoopruimte een bakkerij waar een medewerkster uien aan het
schillen was.
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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 zouden worden tijdens de inspectie.
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.

In de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 staat in deel 3,
Procesbeheersing, onder punt 3.9 de processtap “Verkoop” beschreven. Hier staat
beschreven hoe ongekoelde presentatie van bederfelijke producten doormiddel
van een twee-uursregeling, dan wel een twaalf-uursregeling uitgevoerd moet
worden. De voorwaarden voor ongekoelde verkoop staan beschreven in de
aanvullende module 4.3 Module Ongekoelde Presentatie Bakkerijproducten. Deze
aanvullende module beschrijft welke producten gedurende maximaal 8 uur dan
wel 12 uur ongekoeld gepresenteerd mogen worden (dat wil zeggen: verkoop op
de dag van productie). Hier staat beschreven op welke wijze gecontroleerd moet
worden, of aan de eisen voldaan wordt en hoe dit proces bewaakt kan worden. De
kerntemperatuur van de producten na afbakken dient eenmaal per week bij het
verlaten van de oven gecontroleerd en geregistreerd te worden.
Ongekoelde presentatie is alleen toegestaan nadat is aangetoond dat groei van
bepaalde micro-organismen niet of slechts in geringe mate optreedt. Minimaal
eenmaal per jaar dient microbiologisch onderzoek te zijn uitgevoerd van de
producten, waarbij getoetst wordt of de producten voldoen aan de
microbiologische richtwaarden, genoemd in de module.
Desgevraagd verklaarde
dat bij de presentatie gebruik werd
gemaakt van de eerder genoemde ongekoelde presentatie.
Ik zag tijdens mijn inspectie in een vitrine onder meer producten met vullingen
zoals börek met spinazie, kaas, feta en 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.
283191593
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Ik stak mijn hand in de vitrine en bemerkte dat deze niet koud aanvoelde.
Met behulp van een daartoe door de dienst verstrekte en met regelmaat
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik door aflezing van de display de
temperaturen vastgesteld van de hieronder genoemde bederfelijke producten:

1
1
1
1
1

schaal
schaal
schaal
schaal
schaal

met
met
met
met
met

4
5
3
6
4

börek
börek
börek
börek
börek

met
met
met
met
met

spinazie en ei: 19,0 °C
kaas: 19,5 °C
gehakt: 20,3 °C
feta: 18,0 °C
spinazie: 19,4 °C

Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke producten
ongekoeld werden verkocht.

In de module “Ongekoelde Presentatie Bakkerijproducten staat dat deze
producten bij het verlaten van de oven een kerntemperatuur moeten hebben van
90°C of hoger. Ik vroeg
of er wekelijks een
kerntemperatuurmeting werd gedaan van genoemde producten bij het verlaten
van de oven en die meting ook werd geregistreerd. Desgevraagd verklaarde
dat een dergelijke temperatuurmeting werd uitgevoerd maar hij kon
daarvan geen recente registratie tonen.
Op mijn vraag of de producten minimaal eenmaal per jaar microbiologisch worden
onderzocht om kijken of wordt voldaan aan de microbiologische richtwaarden die
genoemd zijn in deze module antwoordde
mij ontkennend.
Vervolgens vroeg ik
of de voornoemde producten die in de vitrine
lagen zoals de diverse soorten börek in het eigen bedrijf waren afgebakken.
Desgevraagd verklaarde
dat genoemde producten diepgevroren
geleverd werden en diezelfde dag in eigen bedrijf waren afgebakken.
Desgevraagd verklaarde
dat bij de presentatie geen gebruik werd
gemaakt van ongekoelde presentatie, zoals beschreven in een andere
hygiënecode.
Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 voorschrijft met betrekking
tot de eisen van ongekoelde presentatie. Hieruit bleek mij dat de processtap
“Verkoop”, onderdeel “Ongekoelde presentatie van bederfelijke producten” niet
werd beheerst.
Hieruit bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen zorg droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente
procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto tweede lid, van de
verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van
het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Tevens bleek mij hieruit dat de bepaling ongekoelde opslag onder voorwaarden,
genoemd in artikel 15, lid 7 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling
van levensmiddelen niet van toepassing was.
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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 56849095 werd deze als, vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Bakkerij Öz Sultan V.O.F.Deze VOF, die aan een rechtspersoon gelijk is gesteld,
heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.

Overtreder:
Naam bedrijf
: Bakkerij Öz Sultan V.O.F.
Vestigingsadres : Vuurplaat 271
Postcode Plaats : 3071AR Rotterdam

Ik bracht
als
van Bakkerij Öz Sultan V.O.F., van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 11 maart 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 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 heb vandaag alles duidelijk begrepen hoe en wat ik moet gaan doen, en het
eerste dat ik niet mag roken, dat gaat nooit meer gebeuren. Maandag ga ik direct
het NBC bellen.''
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Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 14 maart 2017.

Toezichthouder 18418
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Nummer: 2018/281861104/32713

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32713, 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 18810, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van een consumentenmelding met
aanmelddatum 8 mei 2018 met nummer 701484.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Bakkerij Öz Sultan
: Vuurplaat 271
: 3071AR Rotterdam

Datum en tijdstip van de inspectie: 23 mei 2018 omstreeks 10:40 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerker.
Telefonisch gesproken met:
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 verkoopruimte met daarin een grill en diverse
verkoopvitrines waarin onder andere baklava en koekjes werden bewaard. Ik zag
281861104
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dat in de verkoopruimte klanten aanwezig waren en dat zij onder andere een
broodje döner kochten. Vervolgens liep ik naar de bakkerij. Ik zag dat in de
bakkerij een medewerker bezig was met het draaien van deegbollen.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag en/of voelde onder andere dat:
- de vloer achter de oven in de bakkerij verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen,
- de vloer onder de spoelbak in de bakkerij verontreinigd was met enkele
muizenuitwerpselen,
- de vloer onder de vrieskist in de bakkerij verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen,
- de vloer onder de witte Polar koeling in de verkoopruimte verontreinigd was met
enkele muizenuitwerpselen,
- de witte kast met frisdrank in de verkoopruimte aan de binnenzijde
verontreinigd was met tientallen muizenuitwerpselen en muizenurine,
- de bruine electriciteitskast in de witte kast met frisdrank ernstig verontreinigd
was met honderden muizenuitwerpselen en muizenurine.
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 56849095 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Bakkerij Öz Sultan V.O.F.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
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Overtreder:
Naam bedrijf
: Bakkerij Öz Sultan V.O.F.
Vestigingsadres : Vuurplaat 271
Postcode Plaats : 3071AR Rotterdam

Ik bracht
, als
van Bakkerij Öz Sultan 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 25 mei 2018.
Toezichthouder 32713
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Nummer: 2019/280743530/19329

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 19329, 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 37389, 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

: Sultan Filini
: Vuurplaat 271
: 3071 AR Rotterdam

Datum en tijdstip van de inspectie: 15 maart 2019 omstreeks 16:15 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
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 met counter, waarachter in de grill kippen werden
gegrild. Ik zag dat in de warmhoudkast gegrilde kippen werden warm gehouden.
Ik zag dat medewerkers bezig waren döner van de rol te snijden. Ik zag dat op
een schap Turkse pizza’s lagen af te koelen. Ik zag dat in de koelingen onder
meer kroppen ijsbergsla, geraspte kaas en pizzadeeg werd bewaard.
Ik zag dat diverse soorten broden ter verkoop werden aangeboden. In de bakkerij
zag ik dat op de karren diverse soorten broden werden bewaard. Ik zag dat meel
op een pallet was opgeslagen.
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Ik zag dat in de koelcel in de bakkerij onder meer kippen werden bewaard. Ik zag
dat in de vriescel in de bakkerij onder meer rollen döner 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
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 de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimte onvoldoende schoon was.
Ik zag en/of voelde onder andere dat:
In de bakkerij;
- het plafond in de rijskast verontreinigd was met zwarte schimmel plekken,
- de vloer onder de pallets in de bakkerij verontreinigd was met productresten,
- de vloer en wand onder het aanrecht verontreinigd was met productresten,
- de wand achter de vrieskist verontreinigd was met ingedroogde kipmarinade,
- de afzuigopening boven de oven verontreinigd was met stof.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimte voor levensmiddelen niet schoon was,
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
Ik zag en of voelde onder andere dat:
In de bakkerij:
- de randen van de houten platen met rijstemeel, op de deegkarren verontreinigd
waren met aangekoekte resten,
- de kar met broodkoppels verontreinigd was met aangekoekte resten en vet,
- de oven rond de zwarte knoppen verontreinigd was met zwart vuil,
- de schakelaars op de oven verontreinigd waren met aangekoekt vuil,
- de langmaker verontreinigd was met aangekoekt vuil,
- de voorraadbakken met onder meer vlokken en/of zaden verontreinigd waren
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met aangekoekt vuil,
de schep in het rijstemeel verontreinigd was met aangekoekt vuil,
de puntjesmachine verontreinigd was met aangekoekt vuil,
de onderzijden van enkele werktafels verontreinigd waren met aangekoekt vuil,
de onderzijde van de deegmachine verontreinigd was met aangekoekt vuil,
de handgreep van de opboller verontreinigd was met vet en aangekoekte
productresten,
- de pallets met zakken meel verontreinigd waren met aangekoekt vuil.
-

Ik zag en of voelde onder andere dat:
In de winkel:
- de bodem van de dubbeldeurs koelkast verontreinigd was met aangekoekte
productresten,
- de voorzijde van deze koelkast aan de onderzijde verontreinigd was met roest,
- de binnenzijde en de scharnieren van de koelwerkbank in de döner hoek
verontreinigd waren met aangekoekte productresten.
- de rubbers van deze koelwerkbank kapot en verontreinigd waren.
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 56849095 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Bakkerij Öz Sultan V.O.F.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Bakkerij Öz Sultan V.O.F.
Vestigingsadres : Vuurplaat 271
Postcode Plaats : 3071 AR Rotterdam
Ik bracht
, als
van Bakkerij Öz Sultan 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 Eindhoven op dinsdag 19 maart 2019.
Toezichthouder 19329

Bijlage:
18 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.Plafond rijskast.

2. Vloer onder pallet.

3. Wand en vloer onder
aanrecht.

1
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4. Wand achter vrieskist.

5. Afzuigopening.

6. Deegplaten met
rijstemeel.

2

Rapport van Bevindingen nummer: 280743550

bijlage 1

Doc. 291.5

7. Kar voor broodkoppels.

8. Voorzijde oven.

9. Langmaker.
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10. Voorraadbak.

11.Schep.

12. Bolletjes apparaat.
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13. Onderzijde grote
werktafel.

14. Onderzijde werktafeltje
naast vrieskist.

15. Stang opboller.

5
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16. Pallet.

17. Dubbeldeurs koelkast.

18.Binnenzijde
koelwerkbank.

6

Reactie Supermarkt Sahan
In overleg met de NVWA hebben wij als bedrijf het traject met succes afgerond.
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Nummer: 2018/283191836/18418

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 18418, 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

: Sahan Schiedam B.V.
: Nieuwlandplein 10
: 3119AH Schiedam

Datum en tijdstip van de inspectie: 13 februari 2018 omstreeks 08:08 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.
Voor de slagerij-afdeling werd gebruik gemaakt van de Slagerscode.
Ik, toezichthouder, zag een supermarkt met schappen waarin levensmiddelen
gepresenteerd werden. Ik zag een slagerij-afdeling en ik zag een bakkerijafdeling. Ik zag dat winkelend publiek boodschappen deed en afrekende bij de
kassa. Ik zag achter de slagerij-afdeling een magazijn met een bakkerij en
meerdere koelcellen.
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 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 - 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.”
Tijdens mijn inspectie zag ik op de kaasafdeling verpakkingen met gesneden
Goudse kaas buiten de koeling op dozen staan. Op de zuivelafdeling zag ik een
groot aantal dozen met blikken met zachte kaas buiten de koeling staan.
Ik zag op de verpakkingen een door de bereider aangegeven bewaarvoorschrift
staan.
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:
Kaasafdeling:
4 dubbel verpakkingen gesneden Goudse Sahane kaas (800 gr)
Op de verpakking staat aagegeven: ‘bewaren bij max. 7 °C.’
Gemeten temperatuur: 9,9 °C
Zuivelafdeling:
20 dozen á 6 blikken zachte Sahane witte combi kaas (800 gr) en 13 losse blikken
Op de verpakking staat: ‘bewaren tussen de 2 °C en 5 °C’
Gemeten temperatuur: 9,9 °C
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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.

Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag dat de vloeren in de gehele supermarkt onder de schappen verontreinigd
waren met oude productresten en zwart vuil. Ik zag dat de vloer langs de
schapranden verontreinigd was met zwart vuil.
Ik zag en voelde dat de vloer in de bakkerij-afdeling verontreinigd was met een
dikke laag zwart aangekoekt, verwijderbaar vuil.
Ik zag op de zuivel-afdeling dat de binnenzijde van de zuivelkoeling verontreinigd
was met meerkleurig verwijderbaar vuil en ik zag dat de roosters van de koeling
waren verontreinigd met zwart op schimmel gelijkend vuil.
In de slagerij-afdeling zag ik dat de vloer onder de wasbak verontreinigd was met
oud vuil. Ik zag dat het frame van de wasbak verontreinigd was met
ondefieerbaar vuil.
Ik zag dat meerdere schapplanken in de supermarkt verontreinigd waren met
oude productresten.
Vervolgens ging ik door het magazijn naar de bakkerij. Ik zag dat de muur van de
bakkerij in zeer ernstige mate verontreinigd was met zwart vuil.
Vervolgens ging ik naar het magazijn waar een aantal koelcellen gesitueerd
waren. Ik zag dat de vloer van de zuivelkoelcel verontreinigd was met zwerfvuil
en oude resten. Ik zag dat de onderzijde van de rekken in de zuivelkoelcel
verontreinigd waren met meerkleurig op schimmel gelijkend vuil.
Ik zag dat de traanplaat op de vloer van de zuivelkoelcel ernstig verontreinigd was
met zwartgekleurd vuil.
Ik zag data de traanplaat op de vloer van de groentekoelcel ernstig verontreinigd
was met zwart vuil. Ik zag dat de pallets in de groentekoelcel ernstig
verontreinigd waren met een dikke laag oude groenten.
Ik zag dat de houten plaat op de vloer van de andere zuivelkoelcel ernstig
verontreinigd was met zwart vuil.
Ik zag dat de muur van de olijven koelcel verontreinigd was met vuil.
Ik zag dat de vloer van het magazijn op meerdere plaatsen in ernstige mate
verontreinigd was met oude productresten en zwerfvuil.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon waren,
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een
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overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.

Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren.
In de bakkerij zag ik dat de opboller ernstig verontreinigd was met aangekoekt
deeg en ander ondefinieerbaar vuil.
Ik zag dat de weegschaal verontreinigd was met bruingekleurd vuil.
Ik zag dat de handgrepen van de grondstoffen karren ernstig verontreinigd waren
met een dikke laag aangekoekt vuil. Ik zag dat de grondstoffenkarren intern
verontreinigd waren met aangekoekte productresten.
Ik zag dat de broodkarren ernstig verontreinigd waren met zwartgekleurd 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 60260866 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Sahan
Schiedam B.V. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Sahan Schiedam B.V.
Vestigingsadres : Bornissestraat 33
Postcode Plaats : 3044AD Rotterdam
Ik bracht
als
van Sahan Schiedam B.V., van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 13 februari 2018. Identiteitsgegevens van de gehoorde
persoon zijn:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Woonadres
Gemeente
Functie

:
:
:
:
:

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd aan de hand van een
rechtsgeldig identificatiebewijs.
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Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde hem mede
dat de Minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding hiervan een
bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik hem, of de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigde, ingevolge het bepaalde in artikel 5:10a van de Algemene wet
bestuursrecht, dat hij niet tot antwoorden verplicht was. Hierop verklaarde hij mij
zoveel mogelijk weergegeven in zijn eigen woorden, het volgende:
''Ik ga opletten en schoonmaken''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 15 februari 2018.
Toezichthouder 18418
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Nummer: 2018/281291602/22417

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 3 mei 2018 met nummer 281870863.
Voor een
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

herinspectie bevond ik mij te:
: Supermarkt Sahan
: Nieuwlandplein 10-17
: 3119 AH Schiedam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 24 juli 2018 omstreeks 11:50 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerkster.

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Tijdens mijn inspectie kwam er een vrouw naar mij toelopen die zich aan mij
voorstelde als
medewerkster van Sahan Schiedam B.V.. Ik vroeg
haar of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor verhandeling
bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de horeca zijnde een voor deze branche opgestelde en door de
minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd
in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004. Vervolgens heb ik het
bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Vervolgens zag ik een grote supermarkt waarin op zeer vele winkelschappen
onder ander voorverpakte levensmiddelen zoals rijst, yoghurt en vleeswaren en
zuivel werden gepresenteerd. Ik zag in de winkel vele tientallen klanten die
producten uit de schappen namen en deze vervolgens afrekenden bij de kassières
van dit bedrijf.
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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
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 ‘Hoe kan ik dit proces bewaken?’ staat beschreven dat alle
koelingen en vriezers minimaal eenmaal per week moeten worden gemeten met
een gekalibreerde digitale kernthermometer en dat de gemeten temperaturen
moeten worden geregistreerd.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat in deze supermarkt voorverpakte bederfelijke
levensmiddelen waarop de fabrikant een bewaarvoorschrift had gezet buiten de
koeling ter verkoop aangeboden. Op, naast of boven deze levensmiddelen zag ik
een blad met daarop de naam van de supermarkt en de naam van het product
met de prijs. Hieruit bleek mij dat deze voorverpakte bederfelijke levensmiddelen
opzettelijk buiten de koeling ter verkoop werden aangeboden.
Ik zag dat er tussen de verkoopvitrine van de slagerij en de wandkoeling met
vleeswaren dozen met bladerdeeg en losse verpakkingen bladerdeeg ter verkoop
werden aangeboden. Ik telde 11 dozen met daarin 20 verpakkingen van 470g
bladerdeeg en 81 verpakkingen van 470g bladerdeeg. Op de verpakkingen zag ik
het volgende staan: koel bewaren 0°C +4°C en tht 28/09/2018 en 05/10/2018.
Tussen de wandkoeling met vleeswaren en de wandkoeling met zuivel zag ik 6
dozen met Oz bladerdeeg 480g en op deze dozen werden 40 verpakkingen van
480g OZ bladerdeeg ter verkoop aangeboden. Op de verpakkingen zag ik het
volgende staan: koel bewaren max. 10°C en tht 21/12/2018
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Ook zag ik hier 1 doos met Gazi kasar kaas 12X450g en op deze doos 1 open doos
met 6 Gazi kasar kaas 450g. Op de verpakkingen zag ik het volgende staan: bij 4
tot 8°C ten minste houdbaar tot 30.10.18.
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:
• dozen balderdeeg 15,3°C.
• losse verpakkingen bladerdeeg 20,2°C en 20,3°C.
• dozen Oz bladerdeeg 16,2°C.
• losse verpakkingen Oz Bladerdeeg 20,1°C.
• Gazi kasar kaas 18,3°C.
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.
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 bederfelijke
levensmiddelen, langer in voorraad werden gehouden dan de hygiënecode en/of
bewaarvoorschrift voorschrijft waardoor het risico op een onveilig (ongeschikt)
product ontstond. Ik zag dat diverse bederfelijke, voorverpakte levensmiddelen in
een verkoopkoelvitrine bewaard en ter verkoop aangeboden werden. Ik zag de
volgende levensmiddelen met bijbehorende aanduidingen en vermeldingen:
2
3
1
2
3
2
1

verpakkingen Bulgar schapenkaas 750g tht 23.12.2017
verpakkingen Bulgar schapenkaas 750g tht 12.07.2018
verpakking Bulgar schapenkaas 200g tht 12.07.2018
verpakkingen Mozarella 200g tht 21.07.2018
verpakkingen Mozarella 200g tht 23.07.2018
verpakkingen Salade Babu Anoesch tht 23.27.2018
verpakking Salade komkommer tht 18.07.2018
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Tevens zag ik op deze voorverpakte levensmiddelen het bewaarvoorschrift
‘gekoeld bewaren tussen de 0°C en 7°C, zoals bedoeld in artikel 15, 2e lid van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Het vermelden
van genoemde aanduidingen met betrekking tot de bewaartemperatuur of de
houdbaarheidstermijn is bedoeld om aan te geven dat genoemde levensmiddelen
uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en daarom na korte tijd een
onmiddellijk gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren.
Mij bleek dat de ten minste houdbaar tot datum van bovengenoemde
levensmiddelen overschreden was, omdat mijn inspectie op 24 juli 2018 was en ik
zag dat de THT-data op de voorverpakkingen van de genoemde levensmiddelen
vóór deze datum lagen. Ik zag tevens dat deze producten niet uit de verkoop
waren gehaald.
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.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 60260866 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Sahan
Schiedam B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Sahan Schiedam B.V.
Vestigingsadres : Nieuwlandplein 10-17
Postcode Plaats : 3119 AH Schiedam
Ik bracht
als medewerkster van Sahan Schiedam B.V., van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 24 juli 2018. Identiteitsgegevens van de gehoorde
persoon zijn:
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Woonadres
Gemeente
Functie

:
:
:
:
:
: medewerkster

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd aan de hand van een
rechtsgeldig identificatiebewijs.
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Ik bracht de gehoorde van mijn bevindingen op de hoogte en deelde haar mede
dat de Minister voor Medische Zorg en Sport naar aanleiding hiervan een
bestuurlijke boete kan opleggen. Tevens zei ik haar, 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:
''Er zijn heel veel zieken en er zijn mensen op vakantie. We hebben een
personeels tekort. De volgende keer zult u echt niets vinden. Ik beloof dat u dan
echt niets kan vinden. Ik ga echt alles rechtzetten. Ik ben medewerkster van de
supermakrt en ben hier net begonnen.''
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 20 augustus 2018.
Toezichthouder 22417
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Nummer: 2018/281870863/21543

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:
Deze inspectie heb ik uitgevoerd, vergezeld door collega-inspecteur,
toezichthouder met toezichthoudernummer 32173, 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. 13 februari 2018 met nummer
28319836.

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

: Supermarkt Sahan
: Nieuwlandplein 10-17
: 3119 AH Schiedam

Datum en tijdstip van de herinspectie: 3 mei 2018 omstreeks 16:40 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de horeca zijnde een voor deze branche opgestelde en door de
minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd
in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr. 852/2004. Vervolgens heb ik het
bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Vervolgens zag ik een grote supermarkt waarin op zeer vele winkelschappen
onder ander voorverpakte levensmiddelen zoals rijst, yoghurt en
groentenconserven werden gepresenteerd. Ik zag in de winkel vele tientallen

281870863

Pagina 1 van 4

Doc. 310.3

klanten die producten uit de schappen namen en deze vervolgens afrekenden bij
de kassières van dit bedrijf.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
CCP - opslag, bewaren
In de Hygiënecode voor de horeca staat bij processtappen, 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 ‘Hoe kan ik dit proces bewaken?’ staat beschreven dat alle
koelingen en vriezers minimaal eenmaal per week moeten worden gemeten met
een gekalibreerde digitale kernthermometer en dat de gemeten temperaturen
moeten worden geregistreerd.
Tijdens mijn inspectie zag ik dat, op een drietal plaatsen in deze supermarkt,
bederfelijke levensmiddelen ongekoeld werden bewaard. Zo zag ik daar;

-

400 gram,
145 stuks halfharde snijdbare kaas, merk
op een blauwe houten pallet, half uitgepakt. Ik zag dat de bereider op deze
verpakkingen onder andere had vermeld op dit product “koel bewaren 16°C”

-

Een ongekoelde opstelling van circa 80 stuks 12-packs kunststof flesjes
met
yoghurtdrink. Ik zag dat boven deze opstelling een A4-tje met
de tekst “!!ACTIE!!
12x330ml 3,99euro” was opgehangen,
waaruit mij bleek dat dit een doelbewuste opstelling voor verkoop van dit
product was. Ik zag dat de bereider op deze flesjes had vermeld
“Gepasteuriseerde koeienmelk, gekoeld bewaren (max.6°C), ten minste
houdbaar tot; zie bovenzijde”.
Een stapel kartonnen dozen waarvan er 3 gevuld waren met elk 10 stuks
Salami, met daarop de door de bereider vermelde tekst “bewaard
bij max. +7°C tenminste houdbaar tot 25-06-2018”. Ik zag dat hier in

-
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totaal 33 stuks van deze worsten bewaard werden, waarbij de bovenste
doos geopend was kennelijk met het doel daarmee het product aan te
bieden aan de klanten.
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:

-

kaas, 12,6°C
12,7°C
Salami, 14,7°C

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.

Levensmiddel ongeschikt voor menselijke consumptie
Ik zag dat bederfelijke levensmiddelen langer in voorraad werden gehouden dan
het bewaarvoorschrift voorschrijft waardoor het risico op een onveilig (ongeschikt)
product ontstond.
Ik zag namelijk dat diverse bederfelijke, voorverpakte levensmiddelen in een
verkoopkoelvitrine bewaard en ter verkoop aangeboden werden. Ik zag de
volgende levensmiddelen met bijbehorende aanduidingen en vermeldingen:
-

3x voorverpakking met
1x voorverpakking
04”
2x voorverpakking
3x voorverpakking

Yogurt, 500 gram, THT “27 APR”.
Magere Yoghurt 0% vet, 1 liter, THT “25Yogurt, 500 gram, THT “03-03-2018”
Yogurt, 500 gram, THT “22.04.18”.

Tevens zag ik op deze voorverpakte levensmiddelen het bewaarvoorschrift
gekoeld bewaren op maximaal 6°C respectievelijk 7°C, zoals bedoeld in artikel 15,
2e lid van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.
Uit het voorgaande bleek mij dat de genoemde levensmiddelen, die oorspronkelijk
bestemd waren voor menselijke consumptie, onveilig waren voor menselijke
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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
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.
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 60260866 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Sahan
Schiedam BV. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Sahan Schiedam BV
Vestigingsadres : Nieuwlandplein 10-17
Postcode Plaats : 3119 AH Schiedam

Ik bracht
, als
van Sahan Schiedam BV, 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 8 mei 2018.
Toezichthouder 21543
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Nummer: 2019/282810628/19469

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 19469, 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 22417, 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

: Supermarkt Sahan
: Nieuwlandplein 10
: 3119 AH Schiedam

Datum en tijdstip van de inspectie: 21 mei 2019 omstreeks 11:50 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
en om
omstreeks 12.30 uur aan
die zich in het kantoortje van de
supermarkt bevond.
Functie
:
Functie
: medewerker
Toen ik
vroeg naar zijn functie antwoordde hij mij dat hij
was. Uit de gegevens van het uittreksel uit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel, bleek mij dat
was.
Daarom heb ik
aangemerkt als medewerker en niet als

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, de Hygiënecode voor de Horeca en de Hygiënecode voor het
Slagersbedrijf zijnde voor deze branche opgestelde en door de minister
goedgekeurde codes, zijnde gidsen 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 hygiënecodes.
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Ik, toezichthouder, kon onbelemmerd via de toegangsdeuren het bedrijf
binnenlopen. Vervolgens zag ik hier een winkelruimte met ka a
aa klan en
hun boodschappen afrekenden. Links zag ik een verkoopbalie met daarachter een
bereidruimte met onder andere spiesen vlees die op draaigrills werden gegrild
zei mij da di gedeel e an he bed ijf Ee h ekje e d gen emd.
Ook zag ik in dit deel van het bedrijf een counter waar onder andere brood en
broodjes voor de verkoop in voorraad werden gehouden. In het
supermarktgedeelte zag ik diverse stellingen en koel- en vriesvoorzieningen met
voorverpakte en onverpakte levensmiddelen, zoals zuivelproducten, vleeswaren,
groenten en kruidenierswaren. In het supermarktgedeelte zag ik een
slagerijafdeling met een koelvitrine met vers vlees. Naast deze slagerijafdeling
zag ik een deur die mij de toegang verschafte naar het magazijn met onder
andere koelcellen en karren met kruidenierswaren. Ook zag in de hoek van het
magazijn een afsluitbare ruimte welke in gebruik was als broodbakkerij. In deze
broodbakkerij zag ik dat twee mannen bezig waren met het bewerken van deeg.
Ik vroeg
of alle levensmiddelen in het bedrijf voor verhandeling
bestemd waren. Hierop antwoordde hij mij bevestigend.
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.

Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie zag ik, toezichthouder, dat de bedrijfsruimten onvoldoende
schoon waren. Ik zag onder andere de volgende hygiënische tekortkomingen:
- de l e an Ee h ekje nde de e k andka je me d aaig ill , waren
onder de verkoopbalie en onder de schappen met brood ernstig verontreinigd met
aangekoekt vuil, zwartkleurig vet en oude productresten.
- de vloer in de supermarkt was onder diverse voorraadrekken en de pallets met
groentekratten op de groenteafdeling in meer of minder ernstige mate
verontreinigd met aangekoekt vuil en oude verdroogde productresten.
- de ruimte rechts naast de oven in de broodbakkerij was verontreinigd met oud
aangekoekt vuil, stof en spinrag.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon en niet
goed onderhouden waren, waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in
artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1, van de Verordening
(EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het
Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
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Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie zag ik, toezichthouder, dat artikelen, uitrustingsstukken en
apparatuur verontreinigd waren. Ik zag onder andere de volgende hygiënische
tekortkomingen:
- diverse schappen, stellingen en het presentatie-eiland van de groenteafdeling,
waren in het bijzonder onder de dozen en kratten met verse groenten en fruit,
ernstig verontreinigd met aangekoekt en los vuil en oude verlepte en verdroogde
productresten. Ik zag dat sommige van deze producten rechtstreeks in contact
kwamen met de verontreinigde schappen en stellingen.
- op de bakkerijafdeling waren de deegmenger, opboller, wagen met deegplanken
en de laden van de werkbank verontreinigd met vuil, vet en aangekoekte
deegresten.
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 60260866 werd deze als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Sahan
Schiedam B.V. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.

Overtreder:
Naam bedrijf
: Sahan Schiedam B.V.
Vestigingsadres : Nieuwlandplein 10
Postcode Plaats : 3119 AH Schiedam

Ik bracht
en
als respectievelijk
medewerker van Sahan Schiedam B.V. van mijn bevindingen op de hoogte en
zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.

en

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op dinsdag 28 mei 2019.

Toezichthouder 19469
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Nummer: 2019/281291624/22417

A

AN BE INDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toe ichthoudernummer 22417, toe ichthouder
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, aangewe en voor het houden van toe icht op de
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan 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 18810, werk aam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
De e inspectie is uitgevoerd in het kader van 'Verscherpt toe icht'.
Voor een
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

inspectie bevond ik mij te:
: Sahan Schiedam
: Nieuwlandplein 10
: 3119 AH Schiedam

Datum en tijdstip van de inspectie: 18 juni 2019 omstreeks 10:15 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:
Goede praktijken in ake h gi ne en HACCP-beginselen.
Ik, toe ichthouder, vroeg
op welke wij 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
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de CBLH gi necode 2016 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.
Ik, toe ichthouder, kon onbelemmerd via de toegangsdeuren het bedrijf
binnenlopen. Vervolgens ag ik hier een winkelruimte met kassa s waar klanten
hun boodschappen afrekenden. Links ag ik een verkoopbalie met daarachter een
bereidruimte met onder andere spiesen vlees die op draaigrills werden gegrild.
ei mij dat dit gedeelte van het bedrijf t Eethoekje werd genoemd.
Ook ag ik in dit deel van het bedrijf hier een counter waar onder andere brood en
broodjes voor de verkoop in voorraad werden gehouden. In het
supermarktgedeelte ag ik diverse stellingen en koel- en vriesvoor ieningen met
voorverpakte en overpakte levensmiddelen, oals uivelproducten, vleeswaren,
groenten en kruidenierswaren.
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In het supermarktgedeelte ag ik een slagerijafdeling met een koelvitrine met
vers vlees. Naast de e slagerijafdeling ag ik een deur die mij de toegang
verschafte naar het maga ijn met onder andere koelcellen en karren met
kruidenierswaren. Ook ag in de hoek van het maga ijn een afsluitbare ruimte
welke in gebruik was als broodbakkerij.
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 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 aanwe ig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik ag dat in de winkel de twee wandkoelingen waarin verpakte uivel oals
oghurt en blikken kaas ter verkoop werden aangeboden niet schoon waren. Ik
ag namelijk dat de e wandkoelingen ernstig verontreinigd waren met
aangekoekte schimmelvorming en ander aangekoekt vuil. Ook ag ik dat in de
winkel twee rekken waarin do en met groente oals bloemkool, radijsjes, witlof en
pepers ter verkoop werden aangeboden niet schoon waren. Ik a dat de e rekken
met name aan de onder ijde ernstig verontreinigd waren met aangekoekte
productresten en ander vuil.
Vervolgens ag ik dat in het maga ijn de koelcel met nummer 10 waarin
voorverpakte uivel bewaard werd niet schoon was. Ik ag namelijk dat de
wanden en de vloer verontreinigd waren met aangekoekte productresten. Ook ag
ik dat de rekken verontreinigd waren met grijskleurige schimmelvorming en oude
productresten. In het maga ijn ag ik dat de koelcel met nummer 12 waarin
voorverpakte uivel bewaard werden niet schoon was. Ik ag namelijk dat de
rekken verontreinigd waren 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, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit h gi ne van
levensmiddelen.
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Kruisbesmetting
Tijdens mijn inspectie ag ik dat hartige snacks oals burek met feta, burek met
spina ie en Turkse broodjes gevuld met aardappel en kaas op de toonbank van
het Eethoekje ter verkoop werden aangeboden. Ik ag dat de e hartige snacks
niet waren voor ien van een afscherming waardoor mogelijke verontreiniging kon
ontstaan. Ik ag dat klanten over de niet afgedekte hartige snacks heen
bestellingen aanpakten van medewerkers achter de toonbank. Ik ag dat klanten
de hartige snacks konden aanraken. Ook ag ik dat gasten over de e hartige
snacks konden hoesten.
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 ge ondheid, dan wel op een
odanige wij e konden worden verontreinigd dat ij 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 h gi ne van
levensmiddelen.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 60260866 werd de e, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
be ochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Sahan
Schiedam B.V.. De e rechtspersoon heb ik, toe ichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Sahan Schiedam B.V.
Vestigingsadres : Nieuwlandplein 10
Postcode Plaats : 3119 AH Schiedam
Ik bracht
van Sahan Schiedam B.V., van mijn
bevindingen op de hoogte en egde ter ake een rapport van bevindingen aan.
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kie end te Utrecht op 18 juni 2019.
Toe ichthouder 22417
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Reactie Toko Dingo
Om te beginnen zijn we het uiteraard niet eens met de bevindingen die door de opstellers in een
rapport zijn omschreven. In 2018 zijn wij drie keren door de inspectie bezocht. Na het eerste bezoek
zijn alle afdelingen en onderdelen die extra aandacht behoefden volgens de inspectie, door ons
direct serieus opgepakt. Bij het tweede bezoek op 2 augustus 2018, bleek de controle op andere
onderdelen van de Toko te zijn en ook deze punten zijn weer direct door ons opgepakt. Het derde
bezoek op 31 oktober 2018 had wederom deze werkwijze; focus op weer geheel andere zaken. Wij
hebben ons zeer benadeeld gevoeld tijdens deze bezoeken, omdat we het gevoel kregen van
‘misleiding’. Daarnaast is de schrijfwijze van de inspecteur en de benamingen die in het rapport zijn
opgenomen over de aangetroffen feiten door ons als zeer benadelend ervaren en aldus te negatief.
Ten eerste, omdat we van mening zijn dat in het eerste bezoek ook alle andere zaken belicht hadden
kunnen worden. Tevens, omdat bij elk bezoek ook een boete is opgelegd van duizenden euro’s, wat
door ons is betaald.
Ten tweede, is er op 26 november 2018 een gesprek op het bureau in Zwijndrecht geweest. In dit
gesprek is ons medegedeeld dat wij onder scherp toezicht staan. Hier zijn wij beiden onaangenaam
door verrast en we wisten dat we dit niet alleen konden. Wij hebben naast de boetes die we hebben
betaald professionele bedrijven om de arm genomen om ons hele Toko onder de loep te nemen. Wij
wisten beiden dat de Toko onze toekomst is en zoals u ook kunt lezen in het rapport 280504286
pagina 3, is er een citaat opgenomen nl.: ‘Ik ga zorgen dat het in orde komt.” Wij hebben er alles aan
gedaan om onze toekomst, aldus de Toko, helemaal op orde te brengen en het zo te houden en zijn
dus onze belofte aan de inspecteur nagekomen.
Ten derde, is door een officiële berichtgeving in 2019 aan ons medegedeeld dat het verscherpt
toezicht is opgeheven en we de komende twee jaren niet bezocht zullen worden. Zoals we al eerder
hebben benoemd, zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het eerstvolgende bezoek van
de inspectie naar beiden tevredenheid zal verlopen.
We hebben dus alle maatregelen genomen om aan de voorwaarden van de NVWA te voldoen en kan
u bij deze wederom vermelden dat de verscherpte toezicht vanaf 2019 al is opgeheven. Het eten dat
verkocht wordt, is op temperatuur en wordt dagelijks gemeten, de toko is vrij van ongedierte en
dagelijks wordt de nodige aandacht aan hygiëne geschonken. De reden dat we tijd nodig hebben
gehad om de ongedierte te bestrijden, had te maken met een probleem waar de hele straat mee te
kampen had. We hebben dit pas kunnen verhelpen nadat we met de buren en Rentokil hebben
samengewerkt.
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Nummer: 2018/280780439/32954

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

: Toko Dingo
: Spuiweg 62
: 3311 GV Dordrecht

Datum en tijdstip van de inspectie: 12 maart 2018 omstreeks 13:15 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
oornoemd bedrijf de oed el eiligheid programma 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.
Ik kon ongehinderd de winkel betreden, en zag aan de linkerkant een
verkoopcounter. Achter de counter stond een man, welke klanten hielp met
afrekenen en het klaarmaken van broodjes. Ik zag dat er in de winkel diverse
levensmiddelen werden gepresenteerd, zoals rijst, gezouten vis en groenten. Ik
liep verder en kwam uit in de keuken. In de keuken was een vrouw bezig met het
bakken van garnalen.
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 vroeg haar of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij
bevestigend.
Reiniging en desinfectie (uitrustingsstukken etc.)
Tijdens de inspectie is gebleken dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur
verontreinigd waren. Ik zag en voelde onder andere dat:
de koelwerkbank aan de binnenzijde ernstig verontreinigd was met oude
productresten en schimmel. De buitenzijde was verontreinigd met een
plakkerige vuilsluier;
de magnetrons op de koelwerkbank aan de buitenzijde verontreinigd waren met
een plakkerige vuilsluier;
de koelvitrine waarin onder andere zoutvlees werd bewaard, aan de binnenzijde
verontreinigd was met oude, ingedroogde productresten;
de koelvitrine waarin onder andere bami werd bewaard, aan de binnenzijde
verontreinigd was met oude, ingedroogde productresten. De rubbers waren
verontreinigd met kruimels;
het warmhoudkastje aan de binnenzijde verontreinigd was met bruin vuil;
de randen van de diepvrieskist in het magazijn verontreinigd waren met
meerkleurig vuil.
Hieruit bleek mij dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel
in aanraking kwamen, niet afdoende waren schoongemaakt, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II,
hoofdstuk V, punt 1 onder a, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag onder andere dat:
de roosters van de afzuigkap verontreinigd waren met vet en stof;
de wokbranders en leidingen verontreinigd waren met vet en bruin vuil;
de wand onder de woktafel verontreinigd was met bruinkleurig vet;
de vloer onder de woktafel verontreinigd was met vet en tientallen
muizenuitwerpselen;
de randen en hoeken van de vloer in de keuken en de winkel verontreinigd
waren met zwartkleurig vuil en tientallen muizenuitwerpselen;
het magazijn enorm rommelig was. De vloer was langs de randen verontreinigd
met stof en muizenuitwerpselen.
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Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon waren,
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.
Ik, toezichthouder, merk op dat uit de historie van het bedrijf blijkt dat in de
afgelopen drie jaar eveneens een maatregel is opgemaakt voor een soortgelijke
overtreding.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 62555413 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Toko Dingo. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Toko Dingo
Vestigingsadres : Spuiweg 62
Postcode Plaats : 3311 GV Dordrecht
Ik bracht
als
van Toko Dingo, 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 22 maart 2018.
Toezichthouder 32954
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Nummer: 2018/280504286/21569

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 21569, 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 door
een inspecteur van de NVWA op 12 maart 2018 met nummer 280780439.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Toko Dingo
: Spuiweg 62
: 3311GV Dordrecht

Datum en tijdstip van de herinspectie: 2 augustus 2018 omstreeks 13.45 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie:

.

Vervolgens zag ik in het verkoopgedeelte een verkoopruimte met schappen met
voorverpakte levensmiddelen.
Tevens zag ik een koelvitrine waarin bereide gerechten werden bewaard.
Ik zag dat klanten producten uit de winkel en de koelvitrine kochten.
Vervolgens liep ik naar de achterzijde van de verkoopruimte. Daar zag ik een
keuken en daarachter een magazijn.
Ik zag dat in de keuken een vrouw bezig was met het snijden van vlees.
Ik zag dat in het magazijn vlees ontdooid 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
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij bevestigend.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag en/of voelde onder andere dat:
De keuken.
• De kit tussen de spoelbak en de muur was ernstig verontreinigd met zwart vuil
en in zeer slecht onderhouden staat verkeerde;
• De wanden op meerdere plaatsen verontreinigd waren met zwart/bruin vettig
vuil;
• De vloer op meerdere plaatsen verontreinigd was met oude productresten,
zwart vuil en enkele muizenkeutels;
• Een schakelkast, leidingen en stopcontacten verontreinigd waren met
bruin/zwart vettig vuil.
Het magazijn.
• De vloer op meerdere plaatsen ernstig verontreinigd was met honderden
muizenkeutels.
Hieruit bleek mij dat de bedrijfsruimten voor levensmiddelen niet schoon waren,
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een
overtreding is van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van
levensmiddelen.

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 62555413 werd deze, als vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Toko Dingo. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
280504286
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Overtreder:
Naam bedrijf
: Toko Dingo
Vestigingsadres : Spuiweg 62
Postcode Plaats : 3311GV Dordrecht

Ik bracht
als
van Toko Dingo, van mijn bevindingen
op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 2 augustus 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:
''Ik ben
van Toko Dingo, gevestigd Spuiweg 62 te Dordrecht.
Ik ga zorgen dat het in orde komt.''

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Zwijndrecht op 9 augustus 2018.
Toezichthouder 21569
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Nummer: 2018/281540928/34537

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 24220, bij de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Yaka Bakkerij
: Theemsdreef 13
: 3562EA Utrecht

Datum en tijdstip van de inspectie: 8 maart 2018 omstreeks 13:15 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
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 zijnde een voor deze
branche opgestelde en door de minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor
goede praktijken als genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr.
852/2004. Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Ik, toezichthouder, zag dat het bedrijf open was. Ik zag dat het bedrijf gelegen
was in een gedeelte van
verklaarde mij desgevraagd dat hij
een eigen bakkerij
exploiteerde op eigen naam en verantwoordelijkheid.
Ik zag dat twee personen werkzaam waren in de verkoopruimte van de bakkerij.
Ik zag dat in een vitrine diverse soorten brood ten verkoop werden aangeboden.
281540928
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Tevens zag ik dat er een spies met vlees verhit werd in een grill. Ik zag dat één
van de werkzame persoon vlees van de spies afsneed. Ik zag dat een klant
vervolgens een broodje bestelde en afrekende aan de kassa.
Ik zag dat achter de verkoopruimte een bakkerij was. Ik zag dat hier grondstoffen
zoals bloem in zakken bewaard werden. Voorts zag ik hier diverse broodkarren en
een mengmachine staan. Ik zag dat hier ook een rijskast was waarin enkele
broodkarren in stonden. Desgevraagd verklaarde
dat vernoemde
apparatuur in gebruik was.
Ik zag dat er nog een kelderruimte was. Ik zag dat hier enkele vrieskisten stonden
waarin onder andere broodjes in bewaard werden. Ik zag dat achter deze
kelderruimte nog een materialenhok was die in verbinding stond met de
kelderruimte.

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 en/of voelde onder andere dat:
In de verkoopruimte;
- de vloer onder de stellage met brood verontreinigd was met honderden
muizenuitwerpselen;
- de vloer onder de verkoopvitrine verontreinigd was met honderden
muizenuitwerpselen
- de vloer onder de koelwerkbank verontreinigd was met honderden
muizenuitwerpselen en aangekoekt vuil en vet;
- de vloer onder de frituur verontreinigd was met honderden muizenuitwerpselen
en tevens met een dikke laag zwartkleurig aangekoekt vet;
- divers leidingwerk van gas en elektra verontreinigd was met zwartkleurige
vetsporen, zijnde buiksmeer, afkomstig van muizen;
- de afzuigkap boven de grill verontreinigd was met aangekoekt vet en stoffig vuil.
In de bakkerij:
- Hier tijdens de inspectie op verschillende plekken een muis door de bakkerij liep;
- de vloer onder de zakken met bloem die op pallets lagen verontreinigd was met
een dikke laag van duizenden aangekoekte muizenuitwerpselen;
- divers leidingwerk van elektra en water verontreinigd was met vetsporen, zijnde
buiksmeer afkomstig van muizen;
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- de vloer met name langs de randen met de muur verontreinigd was met
vetsporen, zijnde buiksmeer afkomstig van muizen;
- de vloer onder de apparatuur en werktafels en langs de randen met de muur
verontreinigd was met honderden muizenuitwerpselen;
- de betegelde wand achter de mengmachine verontreinigd was met aangekoekte
oude deegresten.
- een afvalbak verontreinigd was met aangekoekt vet en vuil.
- de vloer in de rijskast verontreinigd was met tientallen muizenuitwerpselen en
tevens langs de randen met de muur met vetsporen, zijnde buiksmeer, afkomstig
van muizen;
- de vloer in de rijskast plaatselijk verontreinigd was met zwart en bruinkleurige
drab;
- het metalen framewerk in deze rijskast verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen en met bruinkleurig vet, zijnde buiksmeer, afkomstig van
muizen.
In de kelder;
- de vloer op diverse plekken verontreinigd was met honderden
muizenuitwerpselen en tevens met bruinkleurige vetsporen, zijnde buiksmeer,
afkomstig van muizen.
- de vloer achter en onder de vrieskisten verontreinigd waren met sigaretten
peuken, honderden muizenuitwerpselen, zwerfvuil zoals papier en plastic resten
en tevens veel vetsporen, zijnde buiksmeer afkomstig van muizen;
- divers leidingwerk van elektra verontreinigd was met bruinkleurig vetsporen,
zijnde buiksmeer, afkomstig van muizen.
In het materiaalhok dat in verbinding stond met de kelderruimte;
- hier een levende muis liep;
- de vloer verontreinigd was met duizenden muizenuitwerpselen;
- een werktafel verontreinigd was met honderden muizenuitwerpselen;
- hier een penetrante urinelucht hing afkomstig van muizen.
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:
In de verkoopruimte:
- De vitrine, waarin manden gevuld met brood bewaard werden, verontreinigd
was met tientallen muizenuitwerpselen;
- de werkbank, naast de frituur en de grill, verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen;
- het frame van de grill en van een hogedruk frituur verontreinigd was met
aangekoekt vet;
- een broodsnijmachine, tussen de zaagjes en op het frame, verontreinigd was
met tientallen muizenuitwerpselen;
- een frame van een broodstelling, waarop manden met brood lagen,
verontreinigd was met enkele muizenuitwerpselen en tevens met bruinkleurige
vetsporen, zijnde buiksmeer, afkomstig van muizen;
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- een metalen broodkar, op het frame, plaatselijke verontreinigd was met
tientallen muizenuitwerpselen en tevens met bruinkleurige buiksmeersporen.
- op een sausdispenser enkele muizenuitwerpselen lagen.
In de bakkerij;
- Een deegmengmachine verontreinigd was met aangekoekte ingedroogde
deegresten;
- een broodkar voor deegstukken, op de houten platen, verontreinigd was met
tientallen muizenuitwerpselen;
In de rijskast;
- een broodkar in de rijskast, op de deegdoeken en op het metalen frame,
verontreinigd was met tientallen muizenuitwerpselen;
- enkele metalen broodkarren op het frame en op de platen verontreinigd waren
met tientallen muizenuitwerpselen.
In de kelder:
- Twee vrieskisten, op de schuifpanelen en de rails verontreinigd waren met
muizenuitwerpselen en aangekoekte bruinkleurige vetsporen, zijnde buiksmeer
afkomstig van muizen.
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.

Ongediertewering
Tijdens mijn inspectie zag ik dat de indeling, het ontwerp, de constructie, de
ligging en de afmetingen van ruimtes voor levensmiddelen niet zodanig waren dat
goede hygiënische praktijken mogelijk waren.
Dit bleek uit het feit dat onder andere:
In het bedrijf sprake was van overlast van muizen. Ik zag tijdens mijn inspectie in
de verkoopruimte, bakkerij, rijskast en de kelder namelijk enkele levende muizen,
zijnde schadelijke organismen, lopen. Voorts zag ik vele sporen en uitwerpselen
van muizen.
Op diverse plaatsen in het bedrijf zag ik dat er door openingen en kieren in
wanden, vloeren en plafonds, gelegenheid was voor muizen om de bedrijfsruimten
binnen te komen.
Ik zag namelijk dat in de buiten achterdeur van de bakkerij een gat zat waarin
knaagsporen zaten van muizen en waardoor muizen eenvoudig vanuit de
buitenomgeving in de bakkerij konden komen.
Ik zag dat de kelderruimte in open verbinding stond met de kelderruimte van
waardoor muizen eenvoudig vanuit deze ruimte
naar de kelderruimte kunnen. Voorts zag ik dat er diverse plafondplaten in de
bakkerij en kelderruimte ontbraken en dat er diverse doorvoeren van onder
andere elektra waren waardoor muizen eenvoudig vanuit andere ruimten in de
ruimten kunnen komen waarin levensmiddelen worden bereid of behandeld.
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Hieruit bleek mij dat de indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de
afmetingen van ruimtes voor levensmiddelen niet zodanig was/waren dat goede
hygiënische praktijken mogelijk waren, waardoor gehandeld werd in strijd met het
bepaalde in artikel 4, tweede lid, juncto bijlage II, Hoofdstuk I, punt 2 onder c,
van de verordening (EG) 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste
lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen.
Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat:
•

•

•

•

het produceren van levensmiddelen in ruimtes die ernstig verontreinigd zijn
met vuil (oude productresten, keutels, urine, vet, schimmel etc.…), een direct
gevaar voor de volksgezondheid is en kan leiden tot onveilige levensmiddelen;
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;
het bereiden, behandelen, bewaren en verwerken van grondstoffen,
halffabricaten en eindproducten die ernstig verontreinigd zijn, een direct
gevaar voor de volksgezondheid is en kan leiden tot onveilige levensmiddelen.
vuil en verontreinigingen schadelijke micro-organismen kunnen bevatten.
Schadelijke micro-organismen kunnen ziekten en andere
gezondheidsproblemen veroorzaken als gevolg van onder andere
toxinevorming.

Vanuit mijn vakdeskundigheid over schadelijke organismen weet ik dat :
•

•

•

muizen 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 ziekteverwekkende micro-organismen meedragen en deze verspreiden
via hun lichaam, urine en uitwerpselen en als van deze muizenin 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.

Aangezien wij inschatten dat het voedselveiligheids-risico in dit bedrijf zeer hoog
was en dat er hierdoor sprake was van een direct gevaar voor de
volksgezondheid, hebben wij ter plekke contact opgenomen met de teamleider
van horecateam 5 om dit bedrijf met onmiddellijke ingang te sluiten.
Nadat wij hier toestemming voor had gekregen, hebben wij
op
de hoogte gebracht van deze sluiting en de directe gevolgen hiervan.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 52484149 werd deze, als eenmanszaak ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
Deze
persoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam
:
Woonadres
:
Postcode Plaats :
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Ik bracht
als
van de eenmanszaak Yaka Bakkerij 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 12 maart 2018.
Toezichthouder 34537
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Nummer: 2018/281780858/34398

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34398, 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 38325, 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. 8 maart 2018 met nummer:
281540928.

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

: Yaka Bakkerij
: Theemsdreef 13
: 3562EA Utrecht

Datum en tijdstip van de herinspectie: 8 mei 2018 omstreeks 11:50 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerkster.
Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 zijnde een voor deze
branche opgestelde en door de minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor
goede praktijken als genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr.
852/2004. Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
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Vervolgens zag ik in de verkoopruimte dat er op een broodstelling meerdere
stokbroden onverpakt lagen in rieten manden. Ik zag dat in een verkoopvitrine
meerdere broodjes bij elkaar in een plastic zak verpakt waren opgeslagen en ten
verkoop werden aangeboden. Ik zag en voelde dat de grillinstallatie in werking
was en dat daarop een rol met döner was geplaatst. Ik zag dat er in een bain
marie afgesneden dönervlees warm werd bewaard. Ik hoorde dat klanten broden
bestelde en zag dat die bij de kassa afgerekend werden.
Ik zag dat in de bakkerij een medewerker bezig was met werkzaamheden en zag
een mengmachine en broodkarren staan.
Ik zag dat er nog een kelderruimte was, bereikbaar via een trap vanuit de
verkoopruimte.
Ik zag dat in de kelderruimte een hoeveelheid van 10 kilogram pizza topping in
zakken stond te ontdooien in een winkelwagen.
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.
Reiniging en desinfectie (bedrijfsruimten)
Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimten onvoldoende schoon
waren.
Ik zag en/of voelde onder andere dat:
In de verkoopruimte;
- de vloer onder de stellage met brood verontreinigd was met honderden
muizenuitwerpselen. Hier stonden twee rieten manden met verpakte broodjes op
de grond;
- de open kastruimten onder de verkoopvitrine, waar geen levensmiddelen werden
bewaard, verontreinigd waren met honderden muizenuitwerpselen;
- de vloer onder de koelwerkbank verontreinigd was met honderden
muizenuitwerpselen en aangekoekt vuil en vet;
- de vloer onder de frituur verontreinigd was met honderden muizenuitwerpselen
en tevens met een dikke laag zwartkleurig aangekoekt vet;
- divers leidingwerk van gas en elektra achter de koelwerkbank verontreinigd was
met zwartkleurige vetsporen, zijnde buiksmeer, afkomstig van muizen;
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- naast de koelkast nabij de houten ombouw van de watermeter rook ik een
penetrante lucht van muizenurine en was de vloer verontreinigd met honderden
muizenuitwerpselen. Ik zag na opening van deze kastruimte dat de vloer
verontreinigd was met honderden muizenuitwerpselen;
- ik zag dat de schuifdeur tussen de verkoopruimte en de bakkerij bij het handvat
verontreinigd was met zwartkleurig vuil.
In de bakkerij:
- onder de mengmachine de vloer verontreinigd was met tientallen
muizenuitwerpselen en oude ingedroogde deegresten;
- de vloer onder de uitrolmachine bij één van de transportwielen verontreinigd
was met tientallen muizenuitwerpselen.
In de kelder;
- onderaan de trap een dode ingedroogde muis lag.
- de vloer langs de randen verontreinigd was met tientallen muizenuitwerpselen;
- houten trapgatverbinding verontreinigd was met bruinkleurig vetsporen, zijnde
buiksmeer, afkomstig van muizen.
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 52484149 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 heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 17 mei 2018.
Toezichthouder 34398
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Nummer: 2018/281780870/34398

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34398, 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 EL AZHAR CHARIF/ROYAL AJWA
: ZAMBESIDREEF 189
: 3564 CB UTRECHT

Datum en tijdstip van de inspectie: 29 juni 2018 omstreeks 11:20 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, merk op dat er nu ook horecawerkzaamheden werden verricht
en er tevens een bakkerijafdeling is. De processen die hier worden toegepast heb
ik aan de hand van de slagerscode getoetst.
Vervolgens zag ik dat er klanten aanwezig waren en dat de vitrines van de slagerij
en de broodafdeling gevuld waren met vers vlees en gevogelte, gebak en hartige
snacks, pizza. Ik zag dat een kleine koelvitrine gevuld was met stukken
vleeswaren en Turkse pizza en in het afhaalgedeelte was een open koeling gevuld
met rauw gehakt.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
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- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij
bevestigend.
CCP Ontvangst
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staat in hoofdstuk 3, onder
paragraaf 3.1.2 bij “Ontvangst” de controle bij ontvangst beschreven.
Hier staat ondermeer beschreven dat bij iedere levering onder meer de
temperatuur gecontroleerd moet worden, dat dit met een digitale
kernthermometer moet worden gedaan en dat wekelijks tenminste één
controle moet worden geregistreerd. Tevens staat hier beschreven dat de
temperatuur van ontvangen producten in overeenstemming moet zijn met
de genoemde temperaturen in de tabel ‘Temperatuur, versheid,
verpakking en contaminanten’ op pagina 30.
Ik zag tijdens mijn inspectie, dat de medewerkers en
buiten bij
een transport bus stonden en dozen met kipvlees aan het uitladen waren. Ik zag
dat de dozen met kipdelen in de koelcel van de slagerijafdeling werden gezet.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen omstreeks 11:50 uur gemeten en als volgt
vastgesteld:
Ik vroeg

kipfilet

9,5 graden Celsius;

of er wekelijks een controle werd geregistreerd.
antwoordde dat hij dat niet had gedaan.

Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf voorschrijft.
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.
a) Bewaartemperatuur
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
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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, dat er in de koelcel naast dozen met kipfilet ook
dozen met kipvleugels en hele kippen werden bewaard. Daarnaast zag ik ook een
vijftal geslachte konijnen op een rek lagen.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen omstreeks 11:50 uur gemeten en als volgt
vastgesteld:
-

Kipfilet
Kipvleugels
Hele kippen
Konijn

9,5 graden Celsius;
9,2 graden Celsius;
10,2 graden Celsius;
9,9 graden Celsius.

Ik zag verder dat in het afhaalgedeelte een bain-marie stond gevuld met kipworst
en kipshoarma. Met mijn digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van
deze eetwaren gemeten en als volgt vastgesteld:
- Kipworst 39,1 graden Celsius;
- Kipshoarma 48,5 graden Celsius.
Ik zag ook dat er in het afhaalgedeelte rauw gehakt(kip/rund) en rauwe kipfilet in
een open koeling werd bewaard en in een open vitrinekastje gegaarde
kipgehakt(vleeswaar) en meerder Turkse pizza’s. Met mijn digitale
kernthermometer heb ik de temperatuur van deze eetwaren gemeten en als volgt
vastgesteld:
- Kipfilet 16,0 graden Celsius;
- Kipgehakt 13,3 graden Celsius;
- Rundergehakt 14,5 graden Celsius.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf voorschrijft.
CCP - Verhitten
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staat in hoofdstuk 3, onder 3.4
“Productie worstmakerij” beschreven. 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 paragraaf 3.4.2 Verhitten staat beschreven dat door goed te verhitten ziek
makende bacteriën in het product worden gedood. De genoemde temperatuurseis
is: “Tijdens verhitten en/of pasteuriseren moet de kerntemperatuur minimaal 2
minuten 70°C in het koudste punt van het product zijn of vergelijkbaar.”
Tijdens mijn inspectie zag ik, dat er kipworst en kipshoarma warm werd bewaard.
Ik zag dat in een ongekoelde vitrine frikandelbroodjes en kipbestilla’s werden
bewaard.
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.
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Ik vroeg of er ook een registratie was van eindpunt verhitting van bovenstaande
eetwaren.
vertelde dat deze er niet was, omdat hij dit niet
controleerde.
Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf voorschrijft.
CCP – Terugkoelen
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staat in hoofdstuk 3, onder
paragraaf 3.5.2 ‘Temperatuursbeheersing’ beschreven. Hier staat beschreven dat
in producten die te langzaam worden teruggekoeld zogenoemde ‘bacteriesporen’
kunnen groeien. Dit maakt het product ongeschikt voor consumptie. Het proces
moet actief uitgevoerd worden door de temperatuur voortdurend goed te volgen.
a) Maaltijden heet afgevuld
Maaltijden die heet worden afgevuld, zoals bijvoorbeeld soepen, moeten binnen 8
uur worden teruggekoeld tot 7°C of lager.
Tijdens mijn inspectie zag ik, dat er op het fornuis een pan met Marokkaanse soep
stond. Ik vroeg de medewerkster in de keuken wanneer de warm was gemaakt.
Zij vertelde dat de soep gisterenavond warm was gemaakt en daarna op het
fornuis was blijven staan.
Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstrekte en
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van de
onderstaande levensmiddelen omstreeks 11:30 uur gemeten en als volgt
vastgesteld:
-

Marrokaanse soep

32,0 graden Celsius;

Uit deze bevindingen (en verklaringen) bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de
Hygiënecode voor het Slagersbedrijf voorschrijft.
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 frikandelbroodjes en kipbestilla’s ongekoeld
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
gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperaturen van de
ondergenoemde producten gemeten en vastgesteld op:
281780870
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- frikandelbroodje 27,5°C
- kipbestilla’s
32,6°C
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.
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.
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”.
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.
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.
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 71294600 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van El Azhar
Utrecht B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: El Azhar Utrecht B.V.
Vestigingsadres : Zambesidreef 189
Postcode Plaats : 3564CB Utrecht
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Ik bracht
, als
van El Azhar Utrecht 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 13 juli 2018.
Toezichthouder 34398
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Nummer: 2018/280791494/32689

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 32689, 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 34537, werkzaam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Aanleiding:
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van eerder genomen maatregelen
door een inspecteur van de NVWA op 29 juni 2018 met nummer: 281780870.
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Slagerij El Azhar Charif / Royal Ajwa
: Zambesidreef 189
: 3564 CB Utrecht

Datum en tijdstip van de herinspectie: 12 september 2018 omstreeks 14:15 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
oo noemd bed ijf de oed el eiligheid p og amma en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor 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 zag ik een
verkoopruimte. Ik zag dat in deze verkoopruimte, op verschillende schappen,
voorraden levensmiddelen werden bewaard zoals pistoletjes, harde broodjes en
stokbroden. Vervolgens zag ik in de verkoopruimte een open koeling. Ik zag dat in
deze open koeling voorraden levensmiddelen werden bewaard zoals kipgehakt,
kipfilet en rundergehakt. Ook zag in een verkoopvitrine waarin levensmiddelen
werden gepresenteerd zoals onder andere pa illa me i , loempia me gehak
en Marokkaanse pannenkoeken. Verder zag ik dat een medewerker bezig was met
bereidingshandelingen zoals het verhitten van friet. Vervolgens zag ik dat er
consumenten in voornoemde verkoopruimte aanwezig waren en onder andere
brood bestelden. Ik zag dat een medewerker een bestelling verpakte en
vervolgens aan een consument gaf. Ik zag dat deze consument deze bestelling
afrekende.
Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste
lid, onder b en e, van de Warenwet;
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk
artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het
Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in
Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004;
- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2,
van de Verordening (EG) nr. 178/2002;
- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in
artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de
bevindingen ter plaatse.
Inspectiebevindingen
CCP Opslag 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
be aa empe a en aa e meld in de abel ma imale en ad ie empe a en
oo op lag im en op pagina 34.
Tijdens mijn inspectie van het verkoopgedeelte zag ik een open koeling. Ik zag
dat in voornoemde open koeling meerdere bederfelijke eetwaren in voorraad
werden gehouden. Ik zag onder meer gemarineerde rauwe kipfilet, rauw
rundergehakt en rauw kipgehakt.
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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;
Open koeling in verkoopgedeelte:
Gemarineerd rauwe kipfilet, 14,1 en 14,3 graden Celsius;
Rauw rundergehakt, 14,3 en 14,5 graden Celsius;
Rauw kipgehakt, 12,2 en 12,6 graden Celsius.
Uit deze bevindingen 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 e koo
In de H gi necode oo he Slage bed ijf aa in hoofd
k 4, de mod le
Ongekoelde p e en a ie e gegaa de p od c en be ch e en. Omda de
e koop an ongekoelde p od c en ge aa kan ople e en oo de ge ondheid mag
di alleen onde
enge oo aa den. In de mod le aan de ei en be ch e en
die aan di p oce
o den ge eld.
Ik zag tijdens mijn inspectie van de verkoopruimte een verkoopvitrine waar
levensmiddelen in werden gepresenteerd. Ik zag onder ander:
6
3
3
3
3

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

pastilla met vis;
briwat met vis;
loempia met gehakt;
Marokkaanse pannenkoeken;
frikandellenbroodjes.

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:
Pastilla met vis, 24,5 graden Celsius;
Briwat met vis, 25,8 graden Celsius;
Loempia me gehak , 23,8 g aden Cel i ;
Marokkaanse pannenkoeken, 24,4 graden Celsius;
Frikandellenbroodjes, 23,6 graden Celsius.
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Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke producten
ongekoeld werden verkocht.
Desgevraagd vertelde
dat vernoemde eetwaren op de dag van
mijn inspectie in het eigen bedrijf waren gegaard en vervolgens ongekoeld werden
gepresenteerd gedurende de dag.
vertelde desgevraagd dat de
overgebleven eetwaren aan het einde van de dag werden meegegeven aan het
personeel en niet meer werden geconsumeerd of bewaard.
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.
vertelde mij dat er geen onderzoek plaatsvond en dat er
daarom geen rapport kon worden getoond.
Ik zag direct bij de voornoemde p od c en geen aand iding me de ek : Di i
een dagvers product bestemd voor consump ie op de dag an 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.
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 71294600 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van El Azhar
Utrecht B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
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Overtreder:
Naam bedrijf
: El Azhar Utrecht B.V.
Vestigingsadres : Zambesidreef 189
Postcode Plaats : 3564CB Utrecht
Ik bracht
, als
van El Azhar Utrecht 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 17 september 2018.
Toezichthouder 32689

280791494

Pagina 5 van 5

Doc. 346.3

Doc. 346.3

Doc. 346.3

Doc. 346.4

Doc. 346.4

Doc. 346.4

Doc. 346.5

Rapport van bevindingen nummer: 2018-0042156

bijlage 1

1.

2.

3.

Doc. 346.5

Rapport van bevindingen nummer: 2018-0042156

bijlage 1

4.

Doc. 347.1

Doc. 347.1

Doc. 347.1

Doc. 347.2

Doc. 347.2

Doc. 347.2

Doc. 347.2

Zaaknummer:

2019-0001906

bijlage 1Doc. 347.3

1.

2. Doc. 347.3

3.

4. Doc. 347.3

5. Doc. 347.3

Reactie Dirk van den Broek
In het najaar van 2019 hebben wij inderdaad muizenoverlast gehad in ons filiaal in Utrecht. We
hebben alle mogelijke maatregelen toepast maar dat lukte niet voldoende. Uiteindelijk is in overleg
met de NVWA besloten om de winkel tijdelijk te sluiten om zo snel mogelijk de winkel muisvrij te
krijgen. Na een korte periode heeft de NVWA een herinspectie gedaan en is de winkel weer open
gegaan. Vanaf dat moment is de muizenoverlast goed onder controle en zijn er geen problemen
meer in deze winkel.
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Nummer: 2017/281540815/34537

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 34537, 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 door
een inspecteur van de NVWA op 10 november 2016 met nummer:281780684
Voor een herinspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Kwaliteitsslagerij Zweistra
: Maertensplein 18
: 3738GK Maartensdijk

Datum en tijdstip van de herinspectie: maandag 30 januari 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 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 verkoopruimte een koeltoonbank stond. Ik zag
dat hierin onder andere diverse soorten vlees, en bereide eetwaren werden
bewaard. Voorts zag ik dat op de toonbank diverse eetwaren zoals onder andere
worstenbroodjes en saucijzenbroodjes ten verkoop werden aangeboden. Ik zag
dat klanten in deze ruimte vleeswaren bestelden. Voorts zag ik dat deze eetwaren
werden afgerekend aan de kassa.

Hieruit bleek mij dat;
281540815
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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
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 zouden worden tijdens de inspectie.
Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor
verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde
mij
bevestigend.
Presentatie en verkoop ( proces ongekoelde presentatie bederfelijk product)
In de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf staat in hoofdstuk 4, de module
“Ongekoelde presentatie vers gegaarde producten” beschreven. De kernpunten
die in deze module aan de orde komen, zijn het voldoende verhitten van de
producten, hygiëne na verhitten, het ongekoeld verkopen gedurende maximaal 12
uur op de dag van verhitten en het advies dat het ongekoelde product dezelfde
dag moet worden geconsumeerd. Het verhitten is een kiemreducerende
behandeling en wordt als CCP (kritisch controle punt) benoemd.
Tevens staat in genoemde module beschreven dat minimaal eenmaal per jaar een
microbiologisch onderzoek moet worden uitgevoerd, ter verificatie van het
voldoen aan de microbiologische richtwaarden.
Ik zag tijdens mijn inspectie dat op schalen vers gegaarde producten zoals
stukjes grillworst, gebraden gehaktballen, worstenbroodjes en saucijzenbroodjes
ongekoeld op de toonbank 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 behulp van een daartoe door de Dienst verstrekte met regelmaat
gekalibreerde digitale kerntemperatuurmeter heb ik door aflezing van de display
de temperaturen vastgesteld van de hieronder genoemde hoeveelheid bederfelijke
producten:
Ongeveer
Ongeveer
Ongeveer
Ongeveer
281540815

5 kilo stukjes Grillworst;
40 stukjes saucijzen;
10 Gebraden gehaktballen;
40 stuks worstenbroodjes;

13,5°C en 14,0°C.
18,5°C en 19,0°C.
15,0 en 15,4°C.
10,2 en 10,6 °C.
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Uit bovenstaande bevindingen bleek mij dat genoemde bederfelijke producten
ongekoeld werden verkocht.
Vervolgens vroeg ik
of genoemde producten in eigen bedrijf
waren afgebakken. Desgevraagd verklaarde
dat genoemde vers
gegaarde producten diezelfde dag in eigen bedrijf waren afgebakken.
Hij verklaarde mij tevens dat vernoemde eetwaren gedurende de dag ongekoeld
op de toonbank werden gepresenteerd omdat dit de verkoop bevordert
Desgevraagd verklaarde
dat hij nog geen invulling had gegeven
aan de voorwaarden die beschreven staan in de module “Ongekoelde presentatie
vers gegaarde producten”.
Ik vroeg
of er microbiologisch onderzoek was uitgevoerd ter
controle op naleving van de regels voor de ongekoelde verkoop van vers gegaarde
producten.
Op mijn vraag of er van de producten minimaal eenmaal per jaar microbiologisch
worden onderzocht om of wordt voldaan aan de microbiologische richtwaarden die
genoemd zijn in deze module, en/of de resultaten van het microbiologisch
onderzoek zijn in te zien, antwoordde
ontkennend.
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”, en ik hoorde
bij verkoop van de producten dat genoemd gebruiksvoorschrift ook niet mondeling
werd medegedeeld aan de klant.
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 11070946 wordt deze als, vennootschap onder firma ingeschreven, door
mij bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van
281540815
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Kwaliteitsslagerij Zweistra V.O.F. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Kwaliteitsslagerij Zweistra V.O.F
Vestigingsadres : Maertensplein 18
Postcode Plaats : 3738GK Maartensdijk

Ik bracht
als
van Kwaliteitsslagerij Zweistra V.O.F, van
mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen
aan.
Verhoor:
Datum van het verhoor: 30 januari 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:
''De vernoemde eetwaren worden ongekoeld vanaf de toonbank verkocht want dit
verkoopt beter. Als ik had geweten dat ik deze producten moest laten
onderzoeken dan had ik dat gedaan. Je collega heeft bij de vorige inspectie
monsters meegenomen. Ik dacht dat dit voldoende was en als deze goed waren in
geen onderzoek meer hoefde uit te voeren.''
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend
domicilie kiezend te Utrecht op 1 februari 2017.
Toezichthouder 34537
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Nummer: 2017/280030949/17600

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 17600, 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 25792, 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 juni 2017 met nummer: 280920523.

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

: Echte Bakker Jordy Schepers B.V.
: Klara Zetkinstraat ong
: 7607 SR Almelo

Datum en tijdstip van de herinspectie: 9 september 2017 omstreeks 12:00 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerkster.

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 mobiele verkoopwagen van Echte Bakker Jordy Schepers
B.V. staan met kenteken
aan de Klara Zetkinstraat te Almelo. Ik zag
dat een medewerkster brood aan het snijden was voor een klant. Tevens zag ik
280030949
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dat de klant het gesneden brood afrekende. Ook zag ik in verkoopkoelvitrine
aardbeienschelpjes, fruitschelpjes , vruchtenvlaai en aardbeienvlaai staan.
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 III, 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 gekoeld:
In de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 staat in deel 3, onder
punt hoofdstuk 3.9 de processtap ‘Verkoop’ beschreven. Hier staat beschreven dat
de temperatuur van gekoelde producten 7°C of lager is. Tevens staat beschreven
dat de temperatuur van koel- en vriesmeubels, slagroomreservoirs en eventuele
aanwezige warmhoudkasten minimaal één maal per week gemeten en
geregistreerd dienen te worden.
Ik zag tijdens mijn inspectie in de verkoopkoelvitrine onder andere
aardbeienschelpjes, fruitschelpjes en boerenjongens met room ten verkoop
werden aangeboden.
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:
Aardbeienschelpjes 4 stuks:
12,5°C
Fruitschelpjes
8 stuks:
12,2°C
Boerenjongens met room 13 stuks: 13,4°C
Uit deze bevindingen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de Hygiënecode
voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 voorschrijft.
Hieruit bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen zorg droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente
procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen, waardoor gehandeld
werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto tweede lid, van de
Verordening (EG) nr. 852/2004, wat een overtreding is van artikel 2, eerste lid,
van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen mede gelet op artikel 15,
eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.

Ligging, Ontwerp, constructie, hygiëne en onderhoud mobiele bedrijfsruimte:
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Ik zag dat eerder genoemde verkoopwagen , niet zo schoongehouden was dat de
risico’s in verband met verontreiniging van levensmiddelen schadelijke
organismen zoveel mogelijk worden voorkomen, dit bleek mij doordat ik zag:
- de ruimte rondom oven vervuild was met oude productresten, spinrag en oude
productresten.(zie Bijlage, foto 1).
- de vloer op meerdere plaatsen bezet was met zwartkleurig vettig vuil.( zie
Bijlage foto 2).
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk III, 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 soortgelijke
overtredingen.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 01169537 werd deze, als ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Echte Bakker
Jordy Schepers B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
Overtreder:
Naam bedrijf
: Echte Bakker Jordy Schepers B.V.
Vestigingsadres : Mr. J.B. Kanweg 37 A
Postcode Plaats : 9439 PC Witteveen
Ik bracht
als medewerkster van Echte Bakker Jordy
Schepers 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 11 september 2017.
Toezichthouder 17600

Bijlage(n):
2 Foto’s. De foto’s zijn digitaal genomen. De foto’s zijn niet bewerkt maar kunnen
in grootte aangepast zijn.
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productresten, spinrag en
oude productresten.

2 - de vloer op meerdere
plaatsen bezet was met
zwartkleurig vettig vuil.
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Nummer: 2018/282891146/24127

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 24127, 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 17600, werkzaam bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit.
Voor een inspectie bevond ik mij te:
Locatie:
Naam
Adres
Plaats

: Echte Bakker Jordy Schepers B.V.
: Klara Zetkinstraat ong
: 7606SR Almelo

Datum en tijdstip van de inspectie: 17 november 2018 omstreeks 09:20 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: Medewerkster.
Tevens telefonisch gesproken met

,

Goede praktijken inzake hygiëne en HACCP-beginselen.
Ik, toezichthouder, vroeg
op welke wijze de exploitant van
voornoemd bedrijf de voedselveiligheidsprogramma’s en -procedures in het bedrijf
had vastgesteld en liet toepassen, ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoals
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
verklaarde mij dat men in het bedrijf bij de bereiding en behandeling van
eetwaren, ten behoeve van de voedselveiligheid, gebruik maakte van de
Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij 2008 zijnde een voor deze
branche opgestelde en door de minister goedgekeurde code, zijnde een gids voor
goede praktijken als genoemd in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr.
852/2004. Vervolgens heb ik het bedrijf getoetst aan de
voedselveiligheidsprocedures uit deze hygiënecode.
Vervolgens zag ik een mobiele verkoopwagen van Echte Bakker Jordy Schepers
B.V. staan met kenteken
aan de Klara Zetkinstraat te Almelo. Ik zag
dat een medewerkster brood aan het snijden was voor een klant. Tevens zag ik
dat de klant het gesneden brood afrekende. Ook zag ik in de verkoopkoelvitrine
een aantal levensmiddelen, o.a. slagroomgebakjes, enkele fruitschelpjes en een
aantal aardbeiengebakjes.
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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 III, 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.
Ligging, ontwerp, constructie, hygiëne en onderhoud mobiele bedrijfsruimte:
Tijdens de inspectie is gebleken dat de verkoopwagen met kenteken
onvoldoende schoon was. Ik zag en/of voelde onder andere dat:
- de vloer en wanden op meerdere plaatsen bezet waren met zwartkleurig vettig
vuil. (Foto 1)
- de ruimte rondom de oven vervuild was met oude productresten, spinrag en
zwartkleurig vettig vuil. (Foto 2)
- de elektrische leidingen bezet waren met zwartkleurig vettig vuil. (Foto 3)
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk III, 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 soortgelijke
overtredingen.
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met
nummer 01169537 werd deze, als ingeschreven, door mij bezochte
inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Echte Bakker
Jordy Schepers B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder
aangemerkt.
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Overtreder:
Naam bedrijf
: Echte Bakker Jordy Schepers B.V.
Vestigingsadres : Mr. J. B. Kanweg 37A
Postcode Plaats : 9439PC Witteveen
Ik bracht
, als
van Echte Bakker Jordy Schepers
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 26 november 2018.
Toezichthouder 24127

Bijlage(n): Drie foto’s. Deze foto’s zijn digitaal genomen. De foto’s zijn niet
bewerkt maar kunnen in grootte zijn aangepast.
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Nummer: 2019/280031057/17600

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 17600, 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 24127, 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 dd. 17 november 2018 met nummer:282891146.

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

: Echte Bakker Jordy Schepers B.V.
: Klara Zetkinstraat ong
: 7606SR Almelo

Datum en tijdstip van de herinspectie: 19 januari 2019 omstreeks 09:50 uur.
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
Functie: medewerkster.

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 mobiele verkoopwagen van Echte Bakker Jordy Schepers
B.V. staan met kenteken
aan de Klara Zetkinstraat te Almelo. Ik zag
dat een medewerkster brood aan het snijden was voor een klant. Tevens zag ik
dat de klant het gesneden brood afrekende. Ook zag ik in verkoopkoelvitrine
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vruchtenvlaai en aardbeienvlaai staan. Tevens zag ik diverse soorten brood op
rekken 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 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.
Ligging, Ontwerp, constructie, hygiëne en onderhoud mobiele bedrijfsruimte:

Ik zag dat eerder genoemde verkoopwagen , niet zo schoongehouden was dat de
risico’s in verband met verontreiniging van levensmiddelen schadelijke
organismen zoveel mogelijk worden voorkomen, dit bleek mij doordat ik zag:
- de ruimte rondom oven vervuild was met oude productresten, spinrag en oude
productresten.(zie bijlage 1 , foto 1).
- de vloer en wanden waren op meerdere plaatsen bezet met zwartkleurig
vettig vuil.( zie bijlage 1, foto 2, 3 en 4).
- de houten rekken waren bezet met zwartkleurig ingetrokken vettig vuil.( zie
bijlage 1, foto 5).
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 4, tweede lid,
juncto bijlage II, hoofdstuk III, 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 01169537 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van Echte
Bakker Jordy Schepers B.V.. Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als
overtreder aangemerkt.
Overtreder:
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Naam bedrijf
: Echte Bakker Jordy Schepers B.V.
Vestigingsadres : Mr. J.B. Kanweg 37 A
Postcode Plaats : 9439PC Witteveen

Ik bracht
als medewerkster van Echte Bakker Jordy Schepers
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 22 januari 2019.
Toezichthouder 17600

Bijlage(n):
5 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.

2.
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