
> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum: Verzonden per email op 27 oktober 2022 
Bet reft: Besluit op Woo-verzoek 22-0015 

Geachte 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

In uw verzoek van 5 j anuari 2022, door mij op dezelfde dag ontvangen, heeft u de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna : NVWA) verzocht met betrekking 
tot twee door u genoemde ondernemingen informatie openbaar te maken. Uw 
verzoek ziet op documenten inzake resu ltaten van inspecties en op de 
beoordelingen van Listeria-studies over kant -en-klaa r voedingsmiddelen . 

Op 6 januari 2021 hebben wij u bericht gestuurd dat uw verzoek in goede orde is 
ontvangen. Op 31 januari 2022 heb ik aangegeven dat het niet mogelijk is om 
binnen v ier weken op uw verzoek te beslissen. I k zou hiervoor v ier weken extra 
nodig hebben. De reden hiervoor is dat een zorgvuldige behandeling meer t ij d 
vraagt . De uiterste beslisdatum is daarmee 2 maart 2022 geworden. 

Ter precisering van uw verzoek heeft u op 2 maart 2022 een e-mail verzonden . U 
heeft hierin aangegeven dat u informatie vraagt over de periode van 1 j anuari 
2019 tot 1 maart 2022. Tevens wenst u in ieder geval de gegevens van een 
systeemaudit met de daaruit voortvloeiende tekortkomingen over betreffende 
onderneming( en) te ontvangen. Vanwege het vragen van de precisering is de 
beslistermijn opgeschort tot 16 maart 2022. Helaas is het mij niet gelukt om 
binnen de termijn op uw verzoek te beslissen, m ij n excuses hiervoor. 

Wettelijk kader 
U heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna : Wob) 
verzocht om openbaarmaking. Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: 
Woo) inwerking getreden en is de Wob ingetrokken (artikel 10.1 Woo) . Ik 
behandel uw verzoek daarom als een verzoek op grond van de Woo. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zij n in totaal eenenvij ftig documenten aangetroffen . 
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bij lage bij dit 
besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende 
nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 
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Zienswijzen 

Belanghebbenden is gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen 

openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. De meningen van de 

betrokken belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. 

 

Besluit 

Gedeeltelijk openbaar 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de 

inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast.  
De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van het besluit. Voor de 

motivering verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” van deze brief. 
 
Overwegingen 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 

Als eerste wil ik u wijzen op het volgende. 

 

Iedereen heeft het recht om overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder 

daarbij een reden te hoeven aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1 van de 

Woo. Dit is een belangrijk recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat 

overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit 

beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet 

hierbij het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen de belangen die de 

uitzonderingsgronden beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat 

wanneer ik informatie aan u verstrek, het openbaar is voor een ieder. De Woo is 

niet van toepassing op informatie die al openbaar is. 
 
Algemene uitgangspunten bij toetsing aan de uitzonderingsgronden 
De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of één 

van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin. 
Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute 
uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve 
uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang 

van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. 
Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet 
ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie 

ouder dan vijf jaar is. 

 

Wanneer het gaat om informatie waar belangen van anderen bij betrokken zijn, 

moet ik hen de mogelijkheid geven om een zienswijze in te dienen. Dit betekent 

dat zij hun mening kunnen geven over of de informatie wel of niet openbaar 

gemaakt moet worden. Het is uiteindelijk aan mij om te beslissen of ik de 

informatie openbaar maak.  

 

In de inventarislijst heb ik opgenomen welke uitzonderingsgronden van toepassing 

zijn.  
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Bedrijfs- en fabricagegegevens 

Op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Woo mag ik geen 

informatie openbaar maken als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die in 

vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de 

informatie die aan de overheid is verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een 

expliciete verklaring. Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid door de 

verstrekker mocht worden aangenomen. Uit de aan de NVWA verstrekte Listeria-

houdbaarheidsstudies of deze voldoen aan het gestelde criterium in de EG-

verordening, blijkt dat de informatie in vertrouwen is gedeeld met de overheid. 

 
Het gaat hier om gegevens waaruit informatie kan worden afgelezen of afgeleid 
over de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of 

de afnemers of leveranciers. Ook financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en 
fabricagegegevens worden aangemerkt. Bij de documenten 13, 17, 17.3, 17.4, 

22, 23, 27, 30, 35 en 40 is dit het geval. 

 

De informatie waar u om heeft gevraagd gaat onder andere over de beoordeling 

van Listeria-houdbaarheidsstudies die zien op kant-en-klare levensmiddelen. Uit 

die informatie die aan mij is medegedeeld in het kader van deze beoordelingen en 

studies kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de kring 

van leveranciers en het productieproces. Het betreft onder andere informatie over 

een onderneming waaraan producten en/of diensten door andere ondernemingen 

zijn geleverd en de receptuur c.q. bereidingswijze van kant-en-klare 

levensmiddelen. 

 
Door deze informatie openbaar te maken, zouden concurrenten inzicht kunnen 

krijgen in de ingeschakelde leveranciers en het productieproces van de 
betreffende onderneming(en). Hierdoor kan de concurrentiepositie van de 
betreffende bedrijven en hun eventuele rechtsopvolgers verslechteren. Deze 

informatie wordt om die reden niet openbaar gemaakt. 

 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen 

informatie openbaar maken voor zover het belang dat de persoonlijke levenssfeer 

wordt geëerbiedigd zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

 

Met uitzondering van het document met nummer 29.1 staat in alle documenten 

informatie die raakt aan de persoonlijke levenssfeer. Het betreft informatie die 

naar individuele personen herleidbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan 

(voor)namen, telefoonnummers en functie-aanduidingen. Het is niet ondenkbaar 

dat personen ongewenst in hun persoonlijke levenssfeer zullen worden benaderd 

op grond van de informatie in deze documenten. 
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Ik ben van oordeel dat in dit geval de identiteit van betrokkenen niet bekend moet 

worden gemaakt, omdat hierdoor de privacy van betrokkenen geschonden wordt. 

Dit brengt mee dat ik aan de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden een 

dusdanig gewicht toeken, dat het belang van openbaarmaking moet wijken voor 

het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Daarom maak ik 

deze gegevens niet openbaar. 

 

In diverse documenten staan ook gegevens die herleidbaar zijn naar ambtenaren, 

zoals (voor)namen, voorletters en nummers van controleurs. De met naam en 

toezichthoudernummers genoemde ambtenaren betreffen controleurs van de 

NVWA. Het gaat om ambtenaren die niet zelfstandig of in mandaat namens de 

staatssecretaris of minister besluiten nemen ten aanzien van een bestuurlijke 

aangelegenheid. Hierbij weegt mee dat het niet gaat om het opgeven van een 

naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar 

om openbaarmaking op grond van de Woo. In het kader van goed 

werkgeverschap vind ik daarom dat de privacy van de betrokken ambtenaren 

beschermd moet worden, ondanks dat in verband met de controle op de goede en 

democratische bestuursvoering het belang van ambtenaren dat hun persoonlijke 

levenssfeer wordt geëerbiedigd minder zwaar wordt geacht. De controle op de 

goede en democratische bestuursvoering kan immers voldoende plaatsvinden, 

indien de namen van de ambtenaren niet openbaar gemaakt worden. Om deze 

redenen maak ik betreffende informatie niet openbaar. 

 

Het voorkomen van onevenredige benadeling  

Op grond van artikel 5.1, vijfde lid, van de Woo mag ik in uitzonderlijke gevallen 

geen informatie openbaar maken als dit een natuurlijke persoon dan wel een 

rechtspersoon c.q. een derde onevenredige benadeling toebrengt en het belang 

van de voorkoming daarvan zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

 

In de documenten met nummers 1 tot en met 29, 30 tot en met 38 en 40 tot en 

met 46 staat informatie over twee geïnspecteerde ondernemingen. Het betreft 

onder andere de bedrijfsnamen, de huisnummers in combinatie met de postcodes 

en EG-erkenningsnummers. Een naam van een bedrijf en dergelijke 

(vestigings)gegevens in combinatie, maar ook elk voor zich, bieden voldoende 

informatie om een individu of onderneming te identificeren. Openbaarmaking van 

deze informatie in combinatie met de schriftelijke waarschuwingen die zijn 

opgelegd, zou kunnen leiden tot schadelijke effecten, zoals reputatieschade en 

financiële schade ten aanzien van de belanghebbenden. 

 

Tevens kan het publiek op grond van gegevens uit deze documenten risico’s zien 

die niet of niet meer aanwezig zijn. Bij openbaarmaking van naar personen of 

ondernemingen herleidbare informatie in betreffende documenten kan het publiek 

deze gegevens uit de documenten mogelijk hieraan verbinden. Hierdoor zou bij 

het publiek een onjuist beeld van de geïnspecteerde bedrijven kunnen ontstaan. 
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Dit zou schadelijke effecten, zoals reputatieschade, financiële schade en eventuele 

stigmatisering voor de belanghebbenden tot gevolg kunnen hebben. 

 

Daarbij overwegende dat van vergelijkbare ondernemingen dergelijke informatie 

niet openbaar wordt gemaakt, zou openbaarmaking van deze informatie kunnen 

leiden tot onevenredige benadeling van de bedrijven waar betreffende informatie 

betrekking op heeft. Het is daarbij aannemelijk dat betrokkenen hierop door 

derden zullen worden aangesproken. 

 

Gelet op bovenstaande weeg ik hier het belang van het voorkomen van 

onevenredige benadeling zwaarder dan het algemene belang van 

openbaarmaking. Ik maak de hiervoor genoemde informatie daarom niet 

openbaar. 

 

In de documenten met nummers 5, 13, 17, 17.1, 17.3, 18, 23, 29, 35, 43 staat 

informatie over derden. Het betreft onder meer namen van personen en 

bedrijven, die (in)direct een zakelijke relatie onderhielden met één van beide 

geïnspecteerde ondernemingen. Deze gegevens bieden voldoende informatie om 

betreffende derden te identificeren. Het is zeer wel denkbaar dat openbaarmaking 

van deze gegevens deze derden onevenredig zou kunnen schaden, omdat zij 

ongewild in een negatieve context kunnen worden geplaatst. De schijn kan 

namelijk worden gewekt dat zij met een begane overtreding c.q. met één of 

meerdere geconstateerde tekortkomingen in verband gebracht kunnen worden. 

Het is aannemelijk dat deze derden hierop door anderen ongewenst zullen worden 

aangesproken. Mogelijke schade kan bestaan uit reputatieschade en/of financiële 

schade. Ik acht dit onwenselijk en weeg het belang van het voorkomen hiervan 

zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Ik maak bovengenoemde 

informatie om die reden niet openbaar. 

 

Wijze van openbaarmaking 

Er zijn belanghebbenden betrokken bij de door u gevraagde openbaarmaking (zie 

onderdeel ‘zienswijzen’ van deze beschikking). Aangezien deze belanghebbenden 

mogelijk bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van de informatie, vindt de 

feitelijke openbaarmaking van de documenten met nummers 5 tot en met 8, 17, 

17.3, 23 tot en met 26, 35 tot en met 38, 39 tot en met 41 en 43 tot en met 46 

niet eerder plaats dan twee weken na dagtekening van deze beschikking conform 

artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo. 

 

De belanghebbenden krijgen de komende twee weken de gelegenheid om de 

openbaarmaking van de informatie in de betreffende documenten tegen te 

houden. Dit kunnen de belanghebbenden doen door het indienen van een 

bezwaarschrift (zie onderdeel ‘bezwaarmogelijkheid’ van deze beschikking) en 

door daarnaast de rechtbank te vragen dit besluit tot openbaarmaking, bij wijze 

van voorlopige voorziening, te schorsen. Om die reden kies ik ervoor om het 

toesturen en publiceren van deze documenten uit te stellen tot het moment dat de  
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belanghebbenden definitief geen gebruik van deze mogelijkheden hebben 

gemaakt of tot het moment dat de rechter heeft bepaald dat openbaarmaking 

plaats kan vinden. 

 

Dit besluit en de documenten die voor iedereen (gedeeltelijk) openbaar worden 

gemaakt, worden op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. 

 

Een geanonimiseerd afschrift van dit besluit verzend ik naar betreffende derde-

belanghebbenden. 

 

Hoogachtend, 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze, 

Mw. I.J. Hokke MSc 
Teamleider team Openbaarmaking & privacy  
 
Vragen 

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw verzoek dan kunt u contact 

opnemen met de heer M.A.P. Hinssen, Medewerker Advisering. De heer M.A.P. 

Hinssen is bereikbaar op het telefoonnummer 06–21866127. U kunt ook een e-

mail sturen aan wooverzoeken@nvwa.nl. Voor meer informatie over de Woo-

procedure kunt u kijken op www.rijksoverheid.nl. 

 

Bezwaarmogelijkheid 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending 

van dit besluit - een bezwaarschrift indienen*. Doe dit op tijd, anders kan uw 

bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een 

bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.  

 

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 

nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per 

post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 

Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 



 

 

 

 

 

 

 Pagina 7 van 7 
 

Directie Strategie 

Divisie Juridische Zaken 
 

 

Onze referentie 

TRCNVWA/22-0015 

 

 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 

▪ uw naam en adres; 
▪ telefoonnummer; 
▪ de datum; 

▪ het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 
▪ de gronden van bezwaar; 
▪ uw handtekening. 

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

 

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen 

aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan 

wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur 

om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-

mailbericht. 

 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 

 

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een 

goede behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van 

het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign language 

and a translation for proper handling of the objection is required, you should 

provide a translation of the objection yourself. 

 

In verband met de COVID-19-uitbraak wil ik u nog op het volgende wijzen. Wij 

realiseren ons bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat deze 
uitbraak ook voor uw onderneming (grote economische) gevolgen kan hebben.  
Omdat de NVWA te allen tijde staat voor veiligheid van voedsel- en 

consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur hebben wij besloten om – met 
inachtneming van de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
het RIVM gegeven richtlijnen – daar waar mogelijk ons werk te blijven doen.  

 
U heeft de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen naar aanleiding van 
het besluit om de bijgevoegde informatie openbaar te maken. Indien de COVID-
19-uitbraak (grote economische) gevolgen heeft voor uw onderneming, willen wij 

u vragen om dit in uw bezwaarschrift toe te lichten zodat wij daar waar mogelijk 
rekening mee kunnen houden bij de behandeling van uw bezwaarschrift. 



nr document datum geheel deels niet 5.1.1.c 5.1.2.e 5.1.5

1 G328_3 - Inspectiebevindingen 6-11-2018 x x x
2 ILI_RP02 (1) 6-11-2018 x x x
3 ILI_RP02 (2) 6-11-2018 x x x
4  G328_6S1 - Inspectiebevindingen (BR, RvB). 8-11-2018 x x x
5 G328_3 - Inspectiebevindingen 5-3-2019 x x x
6 ILI_RP02 (1) 5-3-2019 x x x
7 ILI_RP02 (2) 5-3-2019 x x x
8 ILI_RP02 13-8-2019 x x x
9 (a) ILI_RP02 3-9-2019 x x x
10 (b) G328_3 - Inspectiebevindingen 3-9-2019 x x x
11 (b) ILI_RP02 (1) 3-9-2019 x x x
12 (b) ILI_RP02 (2) 3-9-2019 x x x
13 G328_3 - Inspectiebevindingen 14-4-2020 x x x x
14 ILI_RP02 (1) 14-4-2020 x x x
15 ILI_RP02 (2) 14-4-2020 x x x
16 ILI_RP02 (3) 14-4-2020 x x x
17 260030870 RvB 11-5-2020 x x x x

17.1 Terugkoppeling Listeria-studie warmgerookte zalm 3-12-2019 x x x
17.2 NVWA-verzoek m.b.t. Listeria-studie(s) gerookte zalm 2-4-2020 x x x
17.3 Rapport gerookte Zalm 20-3-2020 x x x x
17.4  FW_ digitale inspectie 15-4-2020 x x x x
18 G328_3 - Inspectiebevindingen 16-7-2020 x x x
19 ILI_RP02 (1) 16-7-2020 x x x
20 ILI_RP02 (2) 16-7-2020 x x x
21 ILI_RP02 (3) 16-7-2020 x x x
22 G328_3 - Inspectiebevindingen 16-9-2020 x x x x
23 G328_3 - Inspectiebevindingen 17-9-2020 x x x x
24 ILI_RP02 (1) 17-9-2020 x x x
25 ILI_RP02 (2) 17-9-2020 x x x
26 ILI_RP02 (3) 17-9-2020 x x x
27 G328_3 - Inspectiebevindingen (1) 5-10-2020 x x x x
28 (a) ILI_RP02 20-11-2020 x x x
29 G328_3 - Inspectiebevindingen 20-11-2020 x x x

29.1 Waarschuwingskaart Veto 20-11-2020 x
30 NVWA-beoordeling Listeria-studie warmgerookte zalm 20-11-2020 x x x x
31 ILI_RP02 (1) 14-1-2021 x x x
32 ILI_RP02 (2) 14-1-2021 x x x
33 ILI_RP02 (3) 14-1-2021 x x x
34 NVWA-beoordeling Listeria-studie koudgerookte zalm 14-1-2021 x x x
35 G328_3 - Inspectiebevindingen 23-2-2021 x x x x
36 ILI_RP02 (1) 23-2-2021 x x x
37 ILI_RP02 (2) 23-2-2021 x x x
38 ILI_RP02 (3) 23-2-2021 x x x
39 uitslag 99004207 18-3-2021 x x
40 G328_3 - Inspectiebevindingen 9-4-2021 x x x
41 ILI_RP02 9-4-2021 x x
42 BV-Toezicht 7-10-2021 x x
43 G328_3 - Inspectiebevindingen 5-1-2022 x x
44 ILI_RP02 (1) 5-1-2022 x x
45 ILI_RP02 (2) 5-1-2022 x x
46 ILI_RP02 (3) 5-1-2022 x x

wordt verstrekt 

Inventaris Wob-verzoek 22-0015
uitzonderingsgronden en 

beperkingen



Inspectielokatie: Eigenaar: 
            

Bezoek op : 06-nov-2018  9:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI erkend bedrijf
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >SYSTEEMAUDIT
BIJ

6 november 2018

Utrecht, november 2018 

INLEIDING

In het kader van controle
op naleving van artikel 5
van de Verordening (EG) nr.
852/2004, voert de
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit controles
uit bij bedrijven die een
HACCP-plan hebben opgesteld
en ingevoerd. Een deel van
deze HACCP-controles vindt
plaats in de vorm van een
audit, conform de
voorhanden zijnde
procedure. Het doel van de
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit is het
houden van toezicht op de
wettelijke verplichting om
een HACCP-plan te hebben,
toe te passen en te
onderhouden.

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam:
  

  Adres:
 

  Plaats:

 Producten: koud-
en warmgerookte zalm

 Certificering: geen

AUDITGEGEVENS
  Plaats:

 
  Datum:

 6 november 2018

Teamsamenstelling
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit:

  
,

auditleider

 

Gesprekspartners van
bedrijf:

   
 

 

 

De audit richtte zich op
het opstellen en uitvoeren
van het HACCP-systeem.
Tevens zijn tijdens de
audit de volgende
aandachtspunten
nadrukkelijk aan de orde
geweest: 

Doc. 1

---
.--

------ -
.____ 

-



 - microbiologische
controles (Verordening (EG)
nr. 2073/2005)

 - het wel/niet
definitief verlenen van een
EG-erkenning met nummer
EG- -NL.

TOELICHTING OP DE MATRIX

Uitsluitend op de punten
die niet (geheel) voldeden
tijdens de audit wordt in
dit hoofdstuk verder
ingegaan.

Zodra een bepaald onderdeel
als "(geringe/ernstige)
overtreding" is gekenmerkt,
wordt dit in het vervolg
van de matrix niet meer
meegenomen. 

De cursief geplaatste tekst
is de van toepassing zijnde
tekst uit de Verordening
(EG) nr. 852/2004 of andere
relevante wetgeving. Het
desbetreffende wetsartikel
is tussen accolades
geplaatst.

 10 Overige
(microbiologsiche criteria)

“Voorzover  nodig
verrichten de voor de
vervaardiging van het
product verantwoordelijke
exploitanten van
levensmiddelenbedrijven
studies overeenkomstig
bijlage II om na te gaan of
gedurende de hele
houdbaarheidstermijn aan de
criteria wordt voldaan. Dit
geldt met name voor
kant-en-klare
levensmiddelen die als
voedingsbodem voor Listeria
monocytogenes kunnen dienen
en waarbij die bacterie een
risico voor de
volksgezondheid kan
inhouden.Levensmiddelenbedr
ijven mogen bij de
uitvoering van die studies
samenwerken. Er kunnen
richtsnoeren voor de
uitvoering van de studies
worden opgenomen in de
gidsen voor goede
praktijken bedoeld in
artikel 7 van Verordening
(EG) nr. 852/2004.”
(Artikel 3, tweede lid van
de Verordening (EG) nr.
2073/2005)

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“ernstige overtreding”:

 • Door het bedrijf
werd een adviesrapport met
de titel “Risicobeoordeling
Listeria monocytogenes in
gerookte Zalm bij 2-9
graden C van 

. In dit adviesrapport
was een aantal
productspecificaties voor
zowel warm- als
koudgerookte zalm
opgenomen, welke
productspecificaties  waren
gebaseerd op
analyseresultaten. Deze
analyseresultaten waren
gebruikt om met behulp van
het modelleringsprogramma
Food Spoilage and Safety
Predictor (FSSP) de
ontwikkeling van Listeria
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monocytogenes in
bovengenoemde
levensmiddelen gedurende de
houdbaarheidstermijn te
voorspellen.
Hierbij bleek echter dat de
ingevoerde waarden het
resultaat waren van
enkelvoudige analyses.
Daardoor had het bedrijf
niet bepaald welke de
standaarddeviatie/spreiding
was en daardoor stond niet
eenduidig vast dat de
gebruikte waarden
representatief waren voor
bovengenoemde
levensmiddelen.
Bovendien bleek dat de
analyses waren verricht in
enkele proefproducties van
gerookte zalm met een
gewijzigde samenstelling.
Daardoor waren de verkregen
resultaten niet
representatief voor de door
het bedrijf regulier
geproduceerde koud- en
warmgerookte zalm.
Daarnaast had het bedrijf
in het
modelleringsprogramma een
temperatuurtraject gebezigd
van 2-7-9 graden C; een
onderbouwing van het deel
betreffende de temperatuur
van 2 graden C ontbrak
echter.
Uit een ter plaatse
ingevuld model bleek dat de
voorspelde groei van
Listeria monocytogenes in
regulier geproduceerde
koudgerookte zalm groter
was dan 0,5 log kve/g. In
dat geval kan niet worden
volstaan met een
modelleringsprogramma, maar
dient een challengetest te
worden uitgevoerd, zoals
aangegeven is in het
informatieblad 85
(Interpretatiedocument NVWA
m.b.t. Verordening (EG) nr.
2073/2005 inzake
microbiologische criteria
voor levensmiddelen). Een
dergelijke challengetest
kon echter niet worden
getoond.
Uit bovenstaande bleek dat
het bedrijf niet beschikte
over een studie, waaruit
bleek dat het aantal
Listeria monocytogenes in
zowel warm- als
koudgerookte zalm gedurende
houdbaarheidstermijn <100
kve/g bedraagt.

 • Doordat de
hierboven bedoelde studie
ontbrak dient het bedrijf
door te gaan met het
onderzoeken van elke batch
die geproduceerd wordt met
n=5 op afwezigheid van
Listeria monocytogenes in
25 gram. Bij aantreffen van
Listeria monocytogenes
dient de betreffende partij
uit de handel te worden
gehaald en gemeld te worden
bij de Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit. 

“Exploitanten van
levensmiddelenbedrijven die
kant-en-klare
levensmiddelen produceren
waaraan een risico voor de
volksgezondheid als gevolg
van Listeria monocytogenes
verbonden kan zijn,
bemonsteren de
verwerkingsruimten en
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uitrusting in het kader van
hun bemonsteringsschema op
Listeria monocytogenes.”
(Artikel 5, tweede lid van
de Verordening (EG) nr.
2073/2005)

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“geringe overtreding”:

 • Uit de
resultaten van de
omgevingsonderzoeken bleek
dat in 2018 eenmaal
afvoerputjes en eenmaal 
contactoppervlakken waren
onderzocht op Listeria
monocytogenes.
Omgevingsonderzoek op
Listeria monocytogenes
dient zich echter altijd te
richten op zowel
contactoppervlakken als
afvoerputjes
(tegelijkertijd), met een
frequentie van 4 x per
jaar.

WEGING

Exploitanten van
levensmiddelenbedrijven
dragen zorg voor de
invoering, de uitvoering en
de handhaving van één of
meer permanente procedures
die gebaseerd zijn op de
HACCP-beginselen.

De bevindingen met
betrekking tot
bovengenoemde parameters
zijn in het teamoverleg,
door het auditteam
besproken. Geconstateerde
onvolkomenheden werden
vervolgens gewogen op de
ernst en de mate van
afwijken van de wettelijke
eisen, met name met
betrekking tot de
voedselveiligheid.   

EINDOORDEEL

De tekortkoming betreffende
het niet beschikken over
studies, waaruit blijkt dat
het aantal Listeria
monocytogenes in de door
het bedrijf geproduceerde
levensmiddelen gedurende de
houdbaarheidstermijn <100
kve/gram bedraagt, zoals
vermeld onder 10. Overige
(microbiologische
criteria), werd beoordeeld
met ‘ernstige overtreding’.
De tekortkoming betreffende
het niet juist uitvoeren
van omgevingsonderzoek
gericht op Listeria
monocytogenes, zoals
vermeld onder 10. Overige
(microbiologische
criteria), werd beoordeeld
met ‘geringe overtreding’.

Er dienen zodanige
maatregelen genomen te
worden, dat herhaling van
genoemde overtredingen
wordt voorkomen. 
Mocht bij een hercontrole
blijken dat opnieuw niet
aan de wettelijke
voorschriften wordt
voldaan, dan kan hiervan
(wederom) een rapport van
bevindingen of
proces-verbaal worden
opgemaakt en kan (kunnen)
de geconstateerde
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overtreding(en) voor
verdere afhandeling worden
voorgelegd aan de Minister
van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport dan wel de
Officier van Justitie.

AFSPRAKEN

 • Voor de
tekortkoming betreffende
het niet beschikken over
studies, waaruit blijkt dat
het aantal Listeria
monocytogenes in de door
het bedrijf geproduceerde
levensmiddelen gedurende de
houdbaarheidstermijn <100
kve/gram bedraagt, zal door
de Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit een
rapport van bevindingen
(boeterapport) worden
opgemaakt.

 • De voorlopige
EG-deelerkenning BVis
(EG- -NL) wordt
ingetrokken.

 • Het bedrijf
dient door te gaan met het
onderzoeken van elke batch
die geproduceerd wordt met
n=5 op afwezigheid van
Listeria monocytogenes in
25 gram. Bij aantreffen van
Listeria monocytogenes
dient de betreffende partij
uit de handel te worden
gehaald en gemeld te worden
bij de Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit.

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  1   1

Ruimte    : bewerkingsruimte J 06-nov-2018 BR HO ZI
>Object    : bedrijfsruimte

Overtred. : de voor de vervaardiging van het product verantwoordelijke  
exploitant van het levensmiddelenbedrijf verrichtte,        
voorzover nodig, geen studies overeenkomstig bijlage II om  
na te gaan of gedurende de hele houdbaarheidstermijn aan de 
criteria werd voldaan                                       

>

Constater.:  • Door het bedrijf werd een adviesrapport met de titel
“Risicobeoordeling Listeria monocytogenes in gerookte Zalm bij 2-9
graden C van  In dit adviesrapport was een
aantal productspecificaties voor zowel warm- als koudgerookte zalm
opgenomen, welke productspecificaties waren gebaseerd op
analyseresultaten. Deze analyseresultaten waren gebruikt om met
behulp van het modelleringsprogramma Food Spoilage and Safety
Predictor (FSSP) de ontwikkeling van Listeria monocytogenes in
bovengenoemde levensmiddelen gedurende de houdbaarheidstermijn te
voorspellen.
Hierbij bleek echter dat de ingevoerde waarden het resultaat waren
van enkelvoudige analyses. Daardoor had het bedrijf niet bepaald
welke de standaarddeviatie/spreiding was en daardoor stond niet
eenduidig vast dat de gebruikte waarden representatief waren voor
bovengenoemde levensmiddelen.
Bovendien bleek dat de analyses waren verricht in enkele
proefproducties van gerookte zalm met een gewijzigde samenstelling.
Daardoor waren de verkregen resultaten niet representatief voor de
door het bedrijf regulier geproduceerde koud- en warmgerookte zalm.
Daarnaast had het bedrijf in het modelleringsprogramma een
temperatuurtraject gebezigd van 2-7-9 graden Celsius; een
onderbouwing van het deel betreffende de temperatuur van 2 graden
Celsius ontbrak echter.
Uit een ter plaatse ingevuld model bleek dat de voorspelde groei van
Listeria monocytogenes in regulier geproduceerde koudgerookte zalm
groter was dan 0,5 log kve/g. In dat geval kan niet worden volstaan
met een modelleringsprogramma, maar dient een challengetest te
worden uitgevoerd, zoals aangegeven is in het informatieblad 85
(Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005
inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen). Een
dergelijke challengetest kon echter niet worden getoond.
Uit bovenstaande bleek dat het bedrijf niet beschikte over een
studie, waaruit bleek dat het aantal Listeria monocytogenes in zowel
warm- als koudgerookte zalm gedurende houdbaarheidstermijn <100
kve/g bedraagt.

 • Doordat de hierboven bedoelde studie ontbrak dient het
bedrijf door te gaan met het onderzoeken van elke batch die
geproduceerd wordt met n=5 op afwezigheid van Listeria monocytogenes
in 25 gram. Bij aantreffen van Listeria monocytogenes dient de
betreffende partij uit de handel te worden gehaald en gemeld te

>
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worden bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. 

Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begint jd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Projecten 

INSPECTIELIJST 

vis 

Nederland se Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

06- 11- 2018 

""" Hl erkend bedrijf 

OWHH1800 VIP SA 24 
01- 01- 2018 

Vraag 1 
Antwoord 

Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP): 
8425 IP Erkende bedr. (reg . ) 

Aanvullende informatie 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 

Is dit een retribueerbare herin specti e bij een geregistreerd bedrijf? 
Nee 

Hoeveel kwarti eren duurde deze inspecti e? 
22 

Welke bedri jfgroep betreft het? 
Erke nd bedri jf 

Welke bedri jfscategorie betreft het? 
Productiebedri jf 

Basisvoorwaarden 

Vraag 6 
Antwoord 

Vraag 7 
Antwoord 

Vraag 8 
Antwoord 

Hoe is de a l gemene hygiëne i n het bedri jf? 
Niet beoordeel d 

Hoe is de bouwkundige staat/inrichti ng van het bedrijf? 
Niet beoordeel d 

Hoe is het gesteld met de overige basi svoorwaarden? 
Niet beoordeel d 

Doe. 2 
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INSPECTIELIJST (vervolg)

HACCP

Vraag 9 Is STEC in de gevarenanalyse meegenomen?
Antwoord Ja

Vraag 10 Zijn alle gevaren onderkend die voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar 
niveau gereduceerd moeten worden?                                               

Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Zijn de CCP's geïdentificeerd?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 12 Zijn voor alle geïdentificeerde CCP's de kritische grenswaarden vastgesteld?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 13 Zijn efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten vastgesteld?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 14 Zijn er cm vastgesteld als uit de bewaking blijkt dat een kritisch controle punt 
niet volledig onder controle is en worden deze toegepast?                        
                                                                                 

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 15 Zijn er procedures vastgesteld om na te gaan of de in artikel 5, 2 lid onder a t/m e 
bedoelde maatregelen functioneren?                                                   

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 16 Hoe heeft het bedrijf invulling gegeven aan de verificatie op STEC?
Antwoord NVT

Vraag 17 Zijn er documenten aanwezig, waaruit blijkt dat het beschreven HACCP-plan 
daadwerkelijk wordt toegepast?                                            

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 18 Worden de op HACCP gebaseerde procedures herzien ingeval het product, de verwerking 
of een stadium daarvan enige wijziging ondergaat?                                   

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 19 Is het bedrijf HACCP-gecertificeerd?
Antwoord Nee,

Vraag 20 Door welke certificerende instelling is het bedrijf gecertificeerd?
Antwoord NVT,

Maatregelen

Vraag 21 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz.          OWHH1800 VIP SA 24 06-nov-2018 2
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Doe. 3 

Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begint jd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Projecten 

INSPECTIELIJST 

vis 

Nederland se Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

06- 11- 2018 

""" Hl erkend bedrijf 

OWHH1809 VIP Vo. 2073 lang 
01- 01- 2018 

Vraag 1 
Antwoord 

Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP): 
8425 IP Erkende bedr. (reg . ) 

Aanvullende informatie 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 

Is dit een retribueerbare herin specti e bij een geregistreerd bedrijf? 
Nee 

Hoeveel kwarti eren duurde deze inspecti e? 
22 

Welke bedri jfgroep betreft het? 
Erke nd bedri jf 

Welke bedri jfscategorie betreft het? 
Productiebedri jf 

Monster- en analyseplan 

Vraag 6 

Antwoord 

Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequen ties zoals voorgeschreven i n Vo. 2073 of 
het eigen bemon steringsplan? 

Geen opmerking 

Vraag 7 Wordt voldaan aan de bemonsteringsschema's zoals voorgeschreven i n bijlage Ivan Vo. 
2073 of vol gens de eigen bemon sterschema's? 

Antwoord Geen opmerking 

OWHH1809 VIP Vo. 2073 lan g 06- nov- 2018 Blz. 1 



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 8 Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op Listeria monocytogenes?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting -

Vraag 9 Worden de juiste analysemethoden toegepast?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 10 Worden studies uitgevoerd (bijlage II) om na te gaan of gedurende de gehele 
houdbaarheidstermijn aan de voedselveiligheidscriteria wordt voldaan?       
                                                                            

Antwoord Ernstige overtreding
Toelichting zie RvB

Controle

Vraag 11 Wordt in voldoende mate voldaan aan het onderzoeken van trends in de testresultaten?
Antwoord NVT

Algemene bedrijfsgegevens

Vraag 12 Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                             

Antwoord Geen opmerking

Vraag 13 Heeft het bedrijf bij ontoereikende proceshygiënecriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                        

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 14 Heeft het bedrijf bij trend richting ontoereikend de juiste maatregelen genomen?
Antwoord Niet beoordeeld

Maatregelen

Vraag 15 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, RvB

Blz.      OWHH1809 VIP Vo. 2073 lang 06-nov-2018 2
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                  Status-informatie BR

Maatregelnr : Soort: Status :260030835 BR Adm: afloopbericht inschrijven
Van dienst : Oorsprong:NW Inspectie

Betr. insp.lok.:

Vastgest. door : vastgesteld op : 06-nov-2018
KPV vervaard.op: 08-nov-2018

Mtr-tekst : > Status:Nummer:
2018/260030835

RAPPORT VAN
BEVINDINGEN

Ondergetekende,
inspecteur met
toezichthoudernummer

 toezichthouder
van de Nederlandse
Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA)
van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
(LNV), 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 2
augustus 2018 en 3 mei
2018.

Locatie:
Naam

  bedrijf
 :

 Vestigingsadres
 

Postcode
  Plaats :

 
 Erkenningsnummer :

  

Bevinding(en):
Datum en tijdstip
bevindingen: 6
november 2018
omstreeks  09:00 uur.
 
In het bedrijf
aangesproken en
gelegitimeerd aan:

 
Functie:

Aan de hand van de
gegevens van de
Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit en de
Kamer van Koophandel
was mij bekend dat

een
visproductenbedrijf is

Mtr-c accoord met Mtr-tekst
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                  Status-informatie BR
dat onder meer zalm
verwerkt (door middel
van roken) en
verhandelt.

Hieruit bleek mij dat;
- er eetwaren werden
verhandeld, als
bedoeld in
respectievelijk
artikel 1, eerste lid,
onder b en e, van de
Warenwet;
- er levensmiddelen in
de handel werden
gebracht, als bedoeld
in respectievelijk
artikel 2 en artikel
3, achtste lid, van de
Verordening (EG) nr.
178/2002;
- er sprake was van
een
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, toezichthouder,
zag/hoorde in
voornoemd
levensmiddelenbedrijf
het volgende:

overhandigde mij een
adviesrapport met de
titel
“Risicobeoordeling
Listeria monocytogenes
in gerookte Zalm bij
2-9 gr.C van

bijlage
1). In dit
adviesrapport was een
aantal
productspecificaties
voor zowel warm- als
koudgerookte zalm
opgenomen, welke
productspecificaties 
waren gebaseerd op
analyseresultaten die
ik ter plaatse heb
ingezien. Deze
analyseresultaten
waren gebruikt om met
behulp van het
modelleringsprogramma
Food Spoilage and
Safety Predictor
(FSSP) de ontwikkeling
van Listeria
monocytogenes in
bovengenoemde
levensmiddelen
gedurende de
houdbaarheidstermijn
te voorspellen.
Hierbij bleek echter
dat de ingevoerde
waarden het resultaat
waren van enkelvoudige
analyses. Daardoor had
het bedrijf niet
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                  Status-informatie BR
bepaald welke de
standaarddeviatie/spre
iding was en daardoor
stond niet eenduidig
vast dat de gebruikte
waarden representatief
waren voor
bovengenoemde
levensmiddelen.
Desgevraagd verklaarde

mij dat
de analyses waren
verricht in enkele
proefproducties van
gerookte zalm met een
andere samenstelling
dan de regulier
geproduceerde koud- en
warmgerookte zalm.
Daardoor waren de
verkregen resultaten
niet representatief
voor de regulier
geproduceerde
levensmiddelen.
Daarnaast had het
bedrijf in het
modelleringsprogramma
een temperatuurtraject
gebezigd van 2-7-9
gr.C; een onderbouwing
van het deel
betreffende de
temperatuur van 2 gr.C
ontbrak echter.
Uit een ter plaatse
door
ingevuld FSSP-model
bleek dat de
voorspelde groei van
Listeria monocytogenes
in regulier
geproduceerde
koudgerookte zalm
groter was dan 0,5 log
kve/g. In dat geval
kan niet worden
volstaan met een
modelleringsprogramma,
maar dient een
challengetest te
worden uitgevoerd,
zoals aangegeven is in
het
NVWA-informatieblad 85
(Interpretatiedocument
NVWA m.b.t.
Verordening (EG) nr.
2073/2005 inzake
microbiologische
criteria voor
levensmiddelen). Een
dergelijke
challengetest kon
echter niet worden
getoond.
Uit bovenstaande bleek
dat het bedrijf niet
beschikte over een
studie, waaruit bleek
dat het aantal
Listeria monocytogenes
in zowel warm- als
koudgerookte zalm
gedurende
houdbaarheidstermijn
<100 kve/g bedraagt.

Hieruit bleek mij dat
de voor de
vervaardiging van het
product
verantwoordelijke
exploitant van het
levensmiddelenbedrijf
die kant- en klare
levensmiddelen in de
handel gebracht had
welke als
voedingsbodem voor
Listeria monocytogenes
kunnen dienen en
waarbij die bacterie
een risico voor de
volksgezondheid kan
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                  Status-informatie BR
inhouden, weliswaar
studies overeenkomstig
bijlage II had
verricht om na te gaan
of gedurende de hele
houdbaarheidstermijn
aan de criteria wordt
voldaan, maar dat uit
deze studies bleek dat
het kant- en klare
levensmiddel niet
voldeed aan het
criterium, zoals
vermeld in Verordening
(EG) nr. 2073/2005,
Bijlage I, Hoofdstuk
1, onder 1.2, eerste
criterium (max. 100
kve/gram Listeria
monocytogenes
gedurende de
houdbaarheidstermijn),
waardoor gehandeld
werd in strijd met het
bepaalde in artikel 3,
tweede lid van de
Verordening (EG)
2073/2005, hetgeen een
overtreding is van
artikel  2, derde lid,
van het
Warenwetbesluit
Hygiëne van
levensmiddelen.

Blijkens het
uittreksel uit het
Handelsregister van de
Kamer van Koophandel
met nummer
werd dit als, Besloten
Vennootschap
ingeschreven bedrijf,
gedreven voor rekening
en verantwoording van

Deze rechtspersoon heb
ik, toezichthouder,
als overtreder
aangemerkt.

Overtreder:
Naam
   
  
 : 

 Vestigingsadres
 

Postcode
  Plaats :

 
KvK

   nummer

Ik bracht
  van

van mijn bevindingen
op de hoogte en zegde
terzake een rapport
aan. 

Verhoor:
Datum van het verhoor:
6 november 2018.
Identiteitsgegevens
van de gehoorde
persoon:

  Naam
  
 

  Voornamen
 

 Geboortedatum :

  Woonadres
 

  Gemeente
 

Doc. 4
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                  Status-informatie BR
  Functie

  
  

De identiteit van de
gehoorde persoon is
geverifieerd bij de
Basisregistratie
personen.

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

''Ik weet nog niet of
ik iets ga
verklaren.''
 
Ik heb naar waarheid
dit rapport opgemaakt,
gedagtekend en
ondertekend domicilie
kiezend te Utrecht op
maandag 12 november

 2018 .

Toezichthouder 

DIGITALE HANDTEKENING

Bijlage: 1

door:

Status MTO : Afgesloten, door 

Mtr-coordinator: laatst gecontr.op: 12-nov-2018

Eindverd/Overt :
Profiel

Voor OM/BBB : Mtr-dossier verv. op:ZWOLLE 20-nov-2018
Uitspraak : uitspraak op:
Intrekreden :

Doc. 4
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Inspectielokatie: Eigenaar: 
(EG )               

Bezoek op : 05-mrt-2019 11:30
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : AL basisinspectie
Bijzonderheden : 12-03-2019 We hebben de mailvan  gekregen en doorgestuurd

naar 

Op 05-03-2019 insp uitvoerd door  en
 is van plan flink uit te breiden. Heeft al een oude

loods gesloopt. Heeft last van ruimtegebrek. 
Gesproken met  externe voor de kwaliteit, mbt. de SW van
15 nov 2017. Volgens hem was dat destijds opgelost. De mail zal er
bij woren gezocht.
Over de Listeria studies zoals die er nu bij liggen hebben we geen
uitspraaak gedaan. 
De verwerkte paling is hoofdzakelijk van nederlandse oorsprong.
Er is een nieuwe via PC aangestuurde en gecontroleerde rookkast
geplaatst.
Er is een nieuwe kaaklijn voor de makreel geplaatst.

 zei dat de lijn op advies van de bouwer slechts
schoongemaakt werd met water onder hogedruk.  Advies meegegeven om
toch naar een juist reinigingsmiddel op zoek te gaan.
 
Men gebruikt bronwater: geen info opgevraagd. Volgende keer
meenemen.

Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >05-03-2019 Opmerkingen
tijdens inspectie:
Beginnend schimmel aan
plafond kaakruimte.
Flappen doorgang naar
opslagruimte levende vis,
is beschadigd.
In de levende ruimte
stonden een paar bakken met
verse op te dooien.
Zoutvaten in levende ruimte
waren niet afgedekt.

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  0   0

>

Overtred. : >
Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:

Doc. 5
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Doe. 6 

Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begintjd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Projecten 

INSPECTIELIJST 

Nederland se Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

05- 03- 2019 

""' AL basisinspectie 

OWHH1908 VIP Vo. 2073 kort 
22 - 01- 2019 

Vraag 1 
Antwoord 

Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP- A): 

Vraag 2 
Antwoord 

IP19129 EG Erkende Bedr 

Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP- B): 
IP19121 Erkende Visbedrijven 

Aanvullende informatie 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 

Vraag 6 
Antwoord 

Is dit een retribueerbare herin specti e bij een geregistreerd bedrijf? 
Nee 

Hoeveel kwarti eren duurde deze inspecti e? 
8 

Welke bedri j f sgroep betref t het? 
Erke nd bedri j f Vis 

Welke bedri j f scategorie betreft het? 
Productie bedrijf 

Verordening Microbiologische Criteria 

Vraag 7 

Antwoord 

Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequen ties zoals voorgeschreven i n Vo. 2073 of 
het eigen bemon steringsplan? 
Geen opmerking 

Vraag 8 Wordt voldaan aan de bemonsteringsschema s zoa ls voorgeschreven i n bijla ge Ivan Vo. 
2073 of vol gens de eigen bemon sterschema's? 

Antwoord Geen opmerking 

(EG OWHH1908 VIP Vo. 2073 kort 05- mrt- 2019 Blz. 1 



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op Listeria monocytogenes?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 10 Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                             

Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Heeft het bedrijf bij ontoereikende proces hygiënecriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                         

Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Heeft het bedrijf trends in de testresultaten onderzocht?
Antwoord Geen opmerking

Maatregelen

Vraag 13 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz. (EG       OWHH1908 VIP Vo. 2073 kort 05-mrt-2019 2
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 05-03-2019
Nummer controleur
Begint jd 11:30
Bezoekreden AL basisinspectie

Inspectielijst

Lijst OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden 
algemeen                      

Geldig vanaf 22-01-2019

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-A):
Antwoord IP19129 EG Erkende Bedr

Vraag 2 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-B):
Antwoord IP19121 Erkende Visbedrijven

Aanvullende informatie

Vraag 3 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 4 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 8

Vraag 5 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 6 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

Vraag 7 Wat is het doel van de inspectie m.b.t. de erkenning?
Antwoord Erkenningsonderhoud

Vraag 8 Is er sprake van afvoer van bij-, restproducten naar diervoederbedrijven?
Antwoord Nee

Vraag 9 Is het bedrijf HACCP-gecertificeerd?
Antwoord Nee,

Blz. (EG OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden algemeen 05-mrt-2019 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Hygiëne

Vraag 10 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting Beginnend schimmel aan plafond kaakruimte.

Bouwkundige staat

Vraag 11 Voldoet het bedrijf aan de bouwkundige eisen?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting Flappen doorgang naar opslagruimte levende vis, is beschadigd.

Water

Vraag 12 Voldoet het water en de watervoorziening aan de eisen?
Antwoord Geen opmerking

Ongediertebestrijding

Vraag 13 Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen 
(ongedierte) te bestrijden?                                                
                                                                           

Antwoord Geen opmerking

Controle hygiëne-eisen personeel

Vraag 14 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer goede persoonlijke hygiëne in acht?
Antwoord Geen opmerking

Opleiding

Vraag 15 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding?
Antwoord Geen opmerking

Bewaren

Vraag 16 Worden bederfelijke levensmiddelen bij de juiste temperatuur bewaard?
Antwoord Geen opmerking

Afval

Vraag 17 Wordt met het levensmiddelenafval op een juiste wijze omgegaan?
Antwoord Geen opmerking

Basisvoorwaarden

Vraag 18 Wordt voldaan aan de overige basisvoorwaarden?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting Zoutvaten in levende ruimte waren niet afgedekt.

*Verordening 853

Vraag 19 Worden de juiste producten gebruikt voor de bereiding van vleesproducten (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                          

Antwoord NVT

Blz. (EG OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden algemeen 05-mrt-2019 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 20 Voldoet al het vlees voor de vervaardiging van vleesproducten, aan de voorschriften 
van vers vlees (eisen Verordening 853/2004)?                                        

Antwoord NVT

Vraag 21 Voldoet de inrichting voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees, aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 22 Voldoen de grondstoffen voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees aan de gestelde eisen uit de Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 23 Wordt voldaan aan de hygiëne-voorschriften tijdens en na de productie van gehakt 
vlees, vleesbereidingen en separatorvlees?                                       

Antwoord NVT

Vraag 24 Voldoet de etikettering van gehakt vlees en vleesbereidingen  aan de gestelde eisen 
van de Verordening 853/2004?                                                        

Antwoord NVT

*Overige informatie

Vraag 25 Voldoet het vaartuig aan de aanvullende structurele, uitrustings en 
hygienevoorschriften?                                               

Antwoord N.v.t.

Vraag 26 Voldoet de exploitant die betrokken is bij de aanlanding aan de voorschriften?
Antwoord N.v.t.

Vraag 27 Voldoet de inrichting aan de specifieke voorwaarden voor het hanteren van 
visserijproducten?                                                        

Antwoord Geen opmerking

Vraag 28 Voldoen de inrichtingen die bepaalde visserijproducten verwerken aan de 
voorschriften?                                                          

Antwoord Geen opmerking

Vraag 29 Zorgen de exploitanten ervoor dat voldaan wordt aan de van toepassing zijn de 
gezondheidsnormen?                                                            

Antwoord Geen opmerking

Vraag 30 Voldoet de (onmiddellijke) verpakking?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 31 Voldoet de opslag aan de specifieke voorschriften?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting In de levende ruimte stonden een paar bakken met verse op te dooien.

Vraag 32 Voldoet het vervoer aan de specifieke voorschriften?
Antwoord Niet beoordeeld

*Uitsnijderij

Vraag 33 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen ROODVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                           

Antwoord NVT

Vraag 34 Voldoet de hygiëne  tijdens het uitsnijden en uitbenen van ROODVLEES aan de eisen 
van Verordening 853/2004?                                                         

Antwoord NVT

Blz. (EG OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden algemeen 05-mrt-2019 3
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 35 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen PLUIMVEEVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                               

Antwoord NVT

Maatregelen

Vraag 36 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz. (EG OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden algemeen 05-mrt-2019 4
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 13-08-2019
Nummer controleur
Begint jd 13:45
Bezoekreden AL (nav) klacht/voeds.vergift

Inspectielijst

Lijst OWHH1993 VIP (RASFF) klacht, melding
Geldig vanaf 14-01-2019

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-O):
Antwoord IP19401 Meldingen Vragen Inc

Algemeen

Vraag 2 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord Klacht

Vraag 3 Wat is het nummer van de klacht, rapid alert of incident?
Antwoord MOS 810830

Vraag 4 Nadere toelichting reden van bezoek:
Antwoord Inspectie uitgevoerd mbt hygiëne. Klacht ongegrond.

Naleefhulp

Vraag 5 Is tijdens de inspectie nalevingshulp geboden?
Antwoord Nee

Maatregelen

Vraag 6 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz. (EG  OWHH1993 VIP (RASFF) klacht, melding 13-aug-2019 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 03-09-2019
Nummer controleur
Begint jd 11:30
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OWHH1903 VIP Uitvoering,     
bewakingsproced. en corr. mtr

Geldig vanaf 22-01-2019

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-A):
Antwoord IP19129 EG Erkende Bedr

Vraag 2 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-B):
Antwoord IP19121 Erkende Visbedrijven

Aanvullende informatie

Vraag 3 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 4 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 5 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 6 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

HACCP

Vraag 7 Wordt de beschreven procedure op het CCP uitgevoerd?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

Vraag 8 Is er bij overschrijding van de kritieke limiet een corrigerende maatregel genomen?
Antwoord Niet beoordeeld

Blz. (EG ) OWHH1903 VIP Uitvoering,          03-sep-2019 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Worden de registraties bijgehouden zoals vastgelegd?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

Maatregelen

Vraag 10 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, SW

Blz. (EG ) OWHH1903 VIP Uitvoering,          03-sep-2019 2
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Inspectielokatie: Eigenaar: (EG )
Bezoek op : 03-sep-2019 11:30
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : A/AL inspectie
Bijzonderheden : Inspectie onderhoud erkenning uitgevoerd
Afspraken met : Functie : vennoot
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Gesproken met 

Het bedrijf werkt met een
eigen HACCP handboek.
Doet wekelijks onderzoek op
Listeria Monocytogenes
(Laatste kwartaal van 2019
zal  mij via de
email op sturen.

CCP 1 Producttemperatuur
inslag (wordt gemeten en
geregistreerd)
CCP 2 Producttemperatuur
opslag (wordt niet gemeten
en opgeschreven.
Aantoonbaar niet beheerst =
SW)

Ik heb geen CCP
kerntemperatuur warm
gerookte vis gezien, maar
misschien heb ik niet goed
gekeken. 

Er Wordt warm en koud
gerookt.
Koud roken is max 28 graden
Celsius
Warm roken is ongeveer 72
graden Celsius in de kern.

Via FSSP programma heeft
men kennelijk aangetoond
dat LM niet kan uitgroeien
op einde THT (THT 14-17
dagen). is opgestuurd naar

26 juni 2019 heeft het
bedrijf een email ontvangen
van , dat de
studie binnen was gekomen
bij de NVWA en door hem
doorgestuurd is naar NVWA
centraal ( ).
Men heeft hierop nog geen
reactie gehad.

De verwerkingsruimte en de
uitrusting wordt
onderzocht, al is me niet
duidelijk geworden of dat
4x per jaar met minimaal 10
swabmonsters gebeurt.
Voor de handel (verkoop
derden) wordt volgens
opgave 1x per week gerookt
en verpakt.

gaf aan dat
elke productie charge wordt
bemonsterd op aanwezigheid
Listeria Monocytogenes N=5
Wekelijks  N=5 van koud en
N=5 van warmgerookte zalm.
Op einde THT is koudgerookt
onderzocht in febr 2018
maar voor zover ik kon
nagaan daarna niet meer
onderzocht op einde THT.
Het is me niet duidelijk of
men slechts 1x per week
rookt. Het lijkt me dat er
vaker gerookt wordt (daar
niet diep naar gekeken). 

Opm.
-Magazijn is rommelig
(stof/spinrag op randen en
onder pallets)
-Op het kantoor wordt er
kennelijk gerookt. In een

Doc. 10
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asbak lagen sigaren peuken
en ik rook een rooklucht.
Dit nadrukkelijk met

besproken. Bij
een constatering volgende
keer (bij de HI) wordt het
een officiele waarschuwing,
dan wel direct RVB (bij
heterdaad) 

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  1   1

Aktiviteit: voedselveiligheidsplan J 03-sep-2019 SW ZI
>Prod.groep: n.v.t.

Overtred. : de exploitant van een levensmiddelenbedrijf droeg geen zorg 
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één   
of meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de     
HACCP-beginselen                                            

>

Constater.: Tijdens de inspectie van uw bedrijf stelde de inspecteur vast dat u
als  exploitant van een levensmiddelenbedrijf onvoldoende zorg droeg
voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer
permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen.
CCP 2 Producttemperatuur opslag werd aantoonbaar niet gemeten en
geregistreerd.

>

Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:

Doc. 10
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 03-09-2019
Nummer controleur
Begint jd 11:30
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OWHH1908 VIP Vo. 2073 kort
Geldig vanaf 22-01-2019

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-A):
Antwoord IP19129 EG Erkende Bedr

Vraag 2 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-B):
Antwoord IP19121 Erkende Visbedrijven

Aanvullende informatie

Vraag 3 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 4 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 5 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 6 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

Verordening Microbiologische Criteria

Vraag 7 Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequenties zoals voorgeschreven in Vo. 2073 of 
het eigen bemonsteringsplan?                                                      

Antwoord Geen opmerking

Vraag 8 Wordt voldaan aan de bemonsteringsschema s zoals voorgeschreven in bijlage I van Vo. 
2073 of volgens de eigen bemonsterschema's?                                          
                                                                                     

Antwoord Geen opmerking

Blz. (EG )       OWHH1908 VIP Vo. 2073 kort 03-sep-2019 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op Listeria monocytogenes?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 10 Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                             

Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Heeft het bedrijf bij ontoereikende proces hygiënecriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                         

Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Heeft het bedrijf trends in de testresultaten onderzocht?
Antwoord Niet beoordeeld

Maatregelen

Vraag 13 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz. (EG )       OWHH1908 VIP Vo. 2073 kort 03-sep-2019 2
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 03-09-2019
Nummer controleur
Begint jd 11:30
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden 
algemeen                      

Geldig vanaf 22-01-2019

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-A):
Antwoord IP19129 EG Erkende Bedr

Vraag 2 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (IP-B):
Antwoord IP19121 Erkende Visbedrijven

Aanvullende informatie

Vraag 3 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 4 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 5 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 6 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

Vraag 7 Wat is het doel van de inspectie m.b.t. de erkenning?
Antwoord Erkenningsonderhoud

Vraag 8 Is er sprake van afvoer van bij-, restproducten naar diervoederbedrijven?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 9 Is het bedrijf HACCP-gecertificeerd?
Antwoord Nee,

Blz. (EG ) OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden algemeen 03-sep-2019 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Hygiëne

Vraag 10 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting .

Bouwkundige staat

Vraag 11 Voldoet het bedrijf aan de bouwkundige eisen?
Antwoord Geen opmerking

Water

Vraag 12 Voldoet het water en de watervoorziening aan de eisen?
Antwoord Niet beoordeeld

Ongediertebestrijding

Vraag 13 Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen 
(ongedierte) te bestrijden?                                                
                                                                           

Antwoord Geen opmerking

Controle hygiëne-eisen personeel

Vraag 14 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer goede persoonlijke hygiëne in acht?
Antwoord Geen opmerking

Opleiding

Vraag 15 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding?
Antwoord Niet beoordeeld

Bewaren

Vraag 16 Worden bederfelijke levensmiddelen bij de juiste temperatuur bewaard?
Antwoord Geen opmerking

Afval

Vraag 17 Wordt met het levensmiddelenafval op een juiste wijze omgegaan?
Antwoord Niet beoordeeld

Basisvoorwaarden

Vraag 18 Wordt voldaan aan de overige basisvoorwaarden?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

*Verordening 853

Vraag 19 Worden de juiste producten gebruikt voor de bereiding van vleesproducten (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                          

Antwoord NVT

Blz. (EG ) OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden algemeen 03-sep-2019 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 20 Voldoet al het vlees voor de vervaardiging van vleesproducten, aan de voorschriften 
van vers vlees (eisen Verordening 853/2004)?                                        

Antwoord NVT

Vraag 21 Voldoet de inrichting voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees, aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 22 Voldoen de grondstoffen voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees aan de gestelde eisen uit de Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 23 Wordt voldaan aan de hygiëne-voorschriften tijdens en na de productie van gehakt 
vlees, vleesbereidingen en separatorvlees?                                       

Antwoord NVT

Vraag 24 Voldoet de etikettering van gehakt vlees en vleesbereidingen  aan de gestelde eisen 
van de Verordening 853/2004?                                                        

Antwoord NVT

*Overige informatie

Vraag 25 Voldoet het vaartuig aan de aanvullende structurele, uitrustings en 
hygienevoorschriften?                                               

Antwoord N.v.t.

Vraag 26 Voldoet de exploitant die betrokken is bij de aanlanding aan de voorschriften?
Antwoord N.v.t.

Vraag 27 Voldoet de inrichting aan de specifieke voorwaarden voor het hanteren van 
visserijproducten?                                                        

Antwoord Geen opmerking

Vraag 28 Voldoen de inrichtingen die bepaalde visserijproducten verwerken aan de 
voorschriften?                                                          

Antwoord Geen opmerking

Vraag 29 Zorgen de exploitanten ervoor dat voldaan wordt aan de van toepassing zijn de 
gezondheidsnormen?                                                            

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 30 Voldoet de (onmiddellijke) verpakking?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 31 Voldoet de opslag aan de specifieke voorschriften?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 32 Voldoet het vervoer aan de specifieke voorschriften?
Antwoord Niet beoordeeld

*Uitsnijderij

Vraag 33 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen ROODVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                           

Antwoord NVT

Vraag 34 Voldoet de hygiëne  tijdens het uitsnijden en uitbenen van ROODVLEES aan de eisen 
van Verordening 853/2004?                                                         

Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 35 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen PLUIMVEEVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                               

Antwoord NVT

Maatregelen

Vraag 36 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, SW

Blz. (EG ) OWHH1906 VIP Basisvoorwaarden algemeen 03-sep-2019 4
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Inspectielokatie: Eigenaar: (EG )
Bezoek op : 14-apr-2020 11:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI erkend bedrijf
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >HI m.b.t.
Listeria-/houdbaarheidsstud
ies. Het bedrijf heeft op
10-04-2020 een aangepaste
studie o.b.v. FSSP
toegezonden. Bij de
screening van deze studie
zijn daarbij de hieronder
vermelde tekortkomingen
vastgesteld; deze zijn op
14-04-2020 aan 

(info@ nl)
toegezonden:

 - De studie is
gemaakt met behulp van het
programma FSSP. Uit de
invoer van de in de stukken
vermelde gegevens blijkt
dat bij warmgerookte zalm
in FSSP gebruik is gemaakt
van het generic model voor
Listeria monocytogenes. Dit
generic model is voor
houdbaarheidsstudies niet
toegestaan. In geval van
voedselveiligheidszaken,
zoals houdbaarheidsstudies,
dient het specifieke model
(Listeria growth in chilled
seafood and meat products)
gehanteerd te worden. Dit
is ook al eerder mondeling
met u besproken en dit was
ook vermeld in de vorige
beoordeling die u op
03-12-2019 is toegezonden. 

 - Bij invoer van
de gegevens uit de
documenten in het
FSSP-model blijkt dat de
groei van Listeria
monocytogenes zowel voor
koud- als warmgerookte zalm
uitkomt boven 0,5 log
binnen de gestelde
houdbaarheidstermijn en het
gegeven
temperatuurstraject. Dit
betekent dat niet kan
worden volstaan met een
modelleringsprogramma als
FSSP, maar dat toch
challengetesten zullen
moeten worden uitgevoerd.
Bovendien is FSSP nog niet
gevalideerd voor
warmgerookte zalm (reden
waarom in de beoordeling
van 03-12-2019 ook al was
aangegeven dat er een
challengetest moet worden
uitgevoerd.

 - Bij de
documenten waren voor de
chemische/fysische
parameters slechts 1
analyse voor koudgerookte
zalm en 1 analyse voor
warmgerookte zalm
bijgesloten. Dit is
volstrekt onvoldoende om
aan te geven dat de studie
representatief is voor alle
productiebatches. Bovendien
kan daarmee niet het
worst-case scenario worden
bepaald. Om de studie
representatief te laten
zijn voor de reguliere
productie, is het
noodzakelijk om 15-20
analyses per productsoort
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op chemische/fysische
parameters te verrichten.

 - In de
bijgevoegde analyses
ontbreken bepalingen
betreffende de gehaltes aan
melkzuur.

 - Voor 
geldt dat FSSP is
gevalideerd op max. 

. Bij warmgerookte
zalm is uitgegaan van

 Hierboven is al
aangegeven dat het generic
model niet gehanteerd mag
worden in geval van
Listeria-/houdbaarheidsstud
ies.  

 - Bij de swabs van
18-03-2020 ontbreekt nummer
10; waarom?

 - Voor de
monsteruitslagen volgens
n=5 geldt dat resultaten
over langere tijd (bv.
geheel 2020) ontbreken.
Daardoor ontbreekt een
duidelijk beeld betreffende
de (ingevoerde lage)
beginbesmetting.

N.a.v. bovenstaande is, na
discussie, op 15-04-2020
met  het
volgende afgesproken:

 - het bedrijf
brengt de uiterste
houdbaarheidstermijn (THT)
van koud- en warmgerookte
zalm m.i.v. 16-04-2020
terug naar max. 10 dagen
(zie hieronder); 

 - het bedrijf laat
zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 3 maanden,
challengetesten uitvoeren
voor de hierboven genoemde
producten die voldoen aan
hetgeen hierover in het
NVWA-informatieblad 85 is
aangegeven;

 - De NVWA maakt
een Rapport van Bevindingen
(v/h boeterapport) op voor
het tot nu toe onvoldoende
uitvoeren van
houdbaarheidsstudies m.b.t.
Listeria monocytogenes in
koud- en warmgerookte zalm.
Omdat dit het 2e Rapport
van bevindingen voor
dezelfde overtreding is, is

gewezen op
VETO i.g.v. een 3e RvB.

In afwijking van het
handhavingsbeleid is
gekozen voor het inkorten
van de THT van 15 naar 10
dagen om de volgende
redenen:
- uit de ingeziene
monsterresultaten volgens
n=5 bij einde
productieproces is gebleken
dat Listeria monocytogenes
altijd afwezig is in 25
gram;
- daardoor was er voor het
bedrijf geen reden
gedurende de afgelopen
jaren om een afwijkend
product te melden en te
recallen;
- de groei bedraagt volgens
de zelf ingevoerde waarden
in FSSP max. 0,8 log voor
koudgerookte zalm en max. 1
log voor warmgerookte zalm
bij een THT van 10 dagen;
- daarbij kan in de
FSSP-modellen niet meer dan

 worden
ingevoerd, terwijl de
producten zwaar worden
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gerookt (analyses volgens
de Dalgaard-methode
uitgevoerd bij
geven waarden aan tussen 

 mg/kg ;
- ook zijn door het bedrijf
uitgevoerde THT-verlengende
maatregelen als
gasverpakking of vacuum
niet meegerekend in de
FSSP-modellen.

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  1   1

Ruimte    : bewerkingsruimte J 14-apr-2020 BR ZI
>Object    : bedrijfsruimte

Overtred. : de voor de vervaardiging van het product verantwoordelijke  
exploitant van het levensmiddelenbedrijf verrichtte,        
voorzover nodig, geen studies overeenkomstig bijlage II om  
na te gaan of gedurende de hele houdbaarheidstermijn aan de 
criteria werd voldaan                                       

>

Constater.:  - De studie is gemaakt met behulp van het programma FSSP.
Uit de invoer van de in de stukken vermelde gegevens blijkt dat bij
warmgerookte zalm in FSSP gebruik is gemaakt van het generic model
voor Listeria monocytogenes. Dit is voor houdbaarheidsstudies niet
toegestaan. In geval van voedselveiligheidszaken, zoals
houdbaarheidsstudies, dient het specifieke model (Listeria growth in
chilled seafood and meat products) gehanteerd te worden. Dit is ook
al eerder mondeling met u besproken en dit was ook vermeld in de
vorige beoordeling die u op 03-12-2019 is toegezonden. 

 - Bij invoer van de gegevens uit de documenten in het
FSSP-model blijkt dat de groei van Listeria monocytogenes zowel voor
koud- als warmgerookte zalm uitkomt boven 0,5 log binnen de gestelde
houdbaarheidstermijn en het gegeven temperatuurstraject. Dit
betekent dat niet kan worden volstaan met een modelleringsprogramma
als FSSP, maar dat toch challengetesten zullen moeten worden
uitgevoerd. Bovendien is FSSP nog niet gevalideerd voor warmgerookte
zalm (reden waarom in de beoordeling van 03-12-2019 ook al was
aangegeven dat er een challengetest moet worden uitgevoerd.

 - Bij de documenten waren voor de chemische/fysische
parameters slechts 1 analyse voor koudgerookte zalm en 1 analyse
voor warmgerookte zalm bijgesloten. Dit is volstrekt onvoldoende om
aan te geven dat de studie representatief is voor alle
productiebatches. Bovendien kan daarmee niet het worst-case scenario
worden bepaald. Om de studie representatief te laten zijn voor de
reguliere productie, is het noodzakelijk om 15-20 analyses per
productsoort op chemische/fysische parameters te verrichten.

 - In de bijgevoegde analyses ontbreken bepalingen
betreffende de gehaltes aan melkzuur. 

 - Voor  geldt dat FSSP is gevalideerd op max. 
 Bij warmgerookte zalm is uitgegaan van  Hierboven is

al aangegeven dat het generic model niet gehanteerd mag worden in
geval van Listeria-/houdbaarheidsstudies. 

 - Bij de swabs van 18-03-2020 ontbreekt nummer 10; waarom?
 - Voor de monsteruitslagen volgens n=5 geldt dat resultaten
over langere tijd (bv. geheel 2020) ontbreken. Daardoor ontbreekt
een duidelijk beeld betreffende de (ingevoerde lage)
beginbesmetting.

>

Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begint jd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Aanvullende informatie 

fabriek f ood 
visrokerij . 

INSPECTIELIJST 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

14 - 04- 2020 

~ 
Hl erkend bedrijf 

IP20130E Regulier toezi c h t -
Visrokerijen 
01- 01 - 2020 

Vraag 1 
Antwoord 

Is dit een retribueerbare herinspecti e bij een geregistreerd bedrijf? 
Nee 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 
Antwoord 

Hoeveel kwarti eren duurde deze inspecti e? 
12 

Welke bedri j f sgroep betref t het? 
Erkend bedri j f Vis 

Welke bedri j f scategorie betreft het? 
Productie bedrijf 

Maak t het bedrijf uitsluitend gebruik van een goedgekeurde hygi ënecode? 
Nee 

Doe. 14 
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Doe. 15 

Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begint jd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 
Geldig vanaf 

Monster- en analyseplan 

fabriek food 
visrokerij . 

INSPECTIELIJST 

Nederland se Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

14 - 04- 2020 

~ 
Hl erkend bedrijf 

OWHH2009 VIP Vo. 2073 lang 
01- 01- 2020 

Vraag 1 Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequen ties zoals voorgeschreven i n Vo. 2073 of 
het eigen bemon steringsplan? 

Antwoord 

Vraag 2 
Antwoord 

Vraag 3 
Antwoord 

Vraag 4 
Antwoord 

Vraag 5 

Antwoord 
Toelichting 

Controle 

Niet beoordeel d 

Worden de anal yses uitgevoerd, zoals voorgeschreven i n bijlage? 
Niet beoordeel d 

Worden de verwerkingsruimten e n uitrusti ng bemonsterd op Listeri a monocytogenes? 
Niet beoordeel d 

Worden de jui ste analysemethoden toegepast? 
Niet beoordeel d 

Worden studi es uitgevoerd (bijlage II) om na te gaan of gedurende de gehele 
houdbaarhei dstermijn aan de voedselveilig heidscriteria wordt vol daan ? 

Ern stige over treding 

Vraag 6 
Antwoord 

Wordt in vol doende mate voldaan aan het o nderzoeken van trends i n de testresultaten? 
NVT 

Algemene bedrijfsgegevens 

Vraag 7 

Antwoord 

Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de j uiste maatregelen 
genomen? 
NVT 

OWHH2009 VIP Vo. 2073 lan g 14- apr- 2020 Blz. 1 



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 8 Heeft het bedrijf bij ontoereikende proceshygiënecriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                        

Antwoord NVT

Vraag 9 Heeft het bedrijf bij trend richting ontoereikend de juiste maatregelen genomen?
Antwoord NVT

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 10 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 11 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 12 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, RvB

Blz. (EG )       OWHH2009 VIP Vo. 2073 lang 14-apr-2020 2
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 14-04-2020
Nummer controleur
Begint jd 11:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2080 VIP Inspectielijst 
onderbouwing THT            

Geldig vanaf 01-01-2020

Algemeen

Vraag 1 Welk product of groep van producten is beoordeeld?
Antwoord koud- en warmgerookte zalm

Vraag 2 Werkt het bedrijf met een hygiënecode of met een eigen VVP?
Antwoord Ja, eigen VVP

Houdbaarheidsonderbouwing

Vraag 3 Indien hygiënecode, houdt het bedrijf zich aan de houdbaarheidstermijnen zoals 
gesteld in de code?                                                            

Antwoord NVT (bij eigen VVP)

Vraag 4 Indien eigen VVP, houdt het bedrijf zich aan de houdbaarheidstermijnen zoals gesteld 
in het plan?                                                                         

Antwoord Ja

Vraag 5 Heeft het bedrijf de houdbaarheid onderbouwd?
Antwoord Nee

Vraag 6 Indien THT onderzoek of onderbouwing, welke criteria zijn gehanteerd?
Antwoord Beheersing tijd / temperatuur,Micro-organismen,Grenzen,
Toelichting -

Beheersing Listeria

Vraag 7 Is bij dit bedrijf beheersing van Listeria monocytogenes noodzakelijk?
Antwoord Ja
Toelichting -

Vraag 8 Is/zijn er een studie(s) uitgevoerd die alle relevante producten dekken?
Antwoord Ja

Blz. (EG ) OWHH2080 VIP Inspectielijst 14-apr-2020 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Indien ja is/zijn deze studie(s) als afdoende beoordeeld door de NVWA?
Antwoord Nee

Vraag 10 Is het risico op Listeria monocytogenes beheerst middels?
Antwoord Niet beheerst

Vraag 11 Is er bij de studie gebruikt gemaakt van?
Antwoord Alleen groei voorspellende modellen

Vraag 12 Wordt er rekening gehouden met de houdbaarheid van de grondstoffen/ingrediënten?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 13 Wordt er gecontroleerd op besmetting in de productie omgeving en uitrusting?
                                                                            

Antwoord Ja - op Listeria monocytogenes,

Vraag 14 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; hoe vaak per jaar wordt 
dan de omgeving gecontroleerd?                                                       

Antwoord 4

Vraag 15 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; met hoeveel 
deelmonsters per keer wordt dan de omgeving gecontroleerd?               

Antwoord 5

Vraag 16 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; hoe vaak per jaar wordt 
de uitrusting gecontroleerd?                                                         

Antwoord 4

Vraag 17 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; met hoeveel 
deelmonsters per keer wordt de uitrusting gecontroleerd?                 

Antwoord 5

Vraag 18 Hoe frequent per jaar wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in eindproducten?
Antwoord 52
Toelichting e ke week wanneer er wordt geproduceerd; betreft zowel koud- als warmgerookte zalm.

Vraag 19 Met hoeveel deelmonsters per keer wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in 
eindproducten?                                                                    

Antwoord 5

Vraag 20 Hoe frequent per jaar wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in eindproducten 
op einde THT?                                                                       

Antwoord 0
Toelichting onbekend

Vraag 21 Met hoeveel deelmonsters per keer wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in 
eindproducten op einde THT?                                                       

Antwoord 0

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 22 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 23 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Blz. (EG ) OWHH2080 VIP Inspectielijst 14-apr-2020 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Maatregelen

Vraag 24 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, RvB
Toelichting RvB wegens onvoldoende onderbouwde studies (FSSP).

Blz. (EG ) OWHH2080 VIP Inspectielijst 14-apr-2020 3
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Nummer : 2020/26003087~ 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernu mmer - toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), 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 na leving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende : 

Aan leiding 
Deze inspect ie is uitgevoerd naar aan leiding van eerder genomen maatregelen, 
namelijk : 
- tijdens de inspectie op 3 mei 2018 door de NVWA met nummer 260730869, 
- tijdens de inspectie op 2 augustus 2018 door de NVWA met nummer 
260730875, 
- tijdens de inspectie op 6 november 2018 door de NVWA met nummer 
260030835. 

Locatie: 
Naam bedrij f 
Vestigingsadres 
Postcode Plaats 
Erkenningsnummer : 

Bevinding(en) : 
Datum en tijdstip bevindingen : 14 april 2020 omstreeks 11 :00 uur. 

Telefonisch aangesproken : 
Functie:--

Aan de hand van eerdere inspecties, de gegevens van de Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit en de Kamer van Koophandel was mij bekend da 
--een visproductenbedrijf is dat met name za lm en andere vissoorten 
verwerkt (door middel van roken ) en verhandelt. Tevens was mij bekend dat het 
bedrij handelt onder de handelsname~ 

respectievelij 

Hieruit bleek mij dat : 
- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelij k artikel 1, eerste 

lid, onder b en e, van de Warenwet; 
- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk 

artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/ 2002; 
- er sprake was van een levensmiddelenbedrij f, 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 

260030870 
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uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de 
bevindingen ter plaatse. 

 
Inspectiebevindingen 
 
De door het bedrijf geproduceerde gerookte vissoorten, waaronder koud- en 
warmgerookte zalm, zijn kant- en klare levensmiddelen als bedoeld in artikel 2, 
onder g, van Verordening (EG) nr. 2073/2005, die als voedingsbodem voor 
Listeria monocytogenes kunnen dienen, waardoor studies overeenkomstig bijlage 
II van die Verordening moeten worden verricht om na te gaan of gedurende de 
hele houdbaarheidstermijn aan de criteria wordt voldaan, zoals bedoeld in artikel 
3, tweede lid, van die Verordening. 
 
Op dinsdag 3 december 2019 zond ik, toezichthouder, per e-mail de beoordeling 
van de door toegezonden studie m.b.t. warmgerookte zalm toe 
(bijlage 1). Uit die beoordeling bleek dat deze studie niet voldeed aan de daaraan 
door de NVWA gestelde eisen, welke onder meer zijn aangegeven in het NVWA-
informatieblad 85 en dat daardoor het bedrijf niet beschikte over voldoende 
studies voor warm- en koudgerookte zalm, waaruit zou kunnen blijken dat het 
aantal Listeria monocytogenes kleiner is dan 100 kve/g gedurende de 
houdbaarheidstermijn(-en) van genoemde levensmiddelen. Daarbij heb ik aan het 
bedrijf aangegeven dat het bedrijf tot 31 maart 2020 de gelegenheid had om 
hierin alsnog te voorzien en dat, in geval deze overtreding op die datum niet zou 
zijn opgeheven, (wederom) een rapport van bevindingen zou worden opgemaakt.  
 
Op donderdag 2 april 2020 vroeg ik  per e-mail naar de actuele 
stand van zaken m.b.t. de houdbaarheidsstudies voor koud- en warmgerookte 
zalm, waarbij ik hem verzocht mij deze studies, indien deze inmiddels waren 
uitgevoerd, per e-mail toe te zenden (bijlage 2). 
 
Op vrijdag 10 april 2020 ontving ik per e-mail van  het volgende 
document:  
Adviesrapport, Risicobeoordeling Listeria monocytogenes in gerookte Zalm 
bij 2-9 ºC van  Rapportnummer: 004, Datum: 20-03-2020 

 (bijlage 3). 
 
Op dinsdag 14 april 2020 voerde ik, toezichthouder, een controle uit op de 
uitvoering van de houdbaarheidsstudies zoals weergegeven in het hierboven 
genoemde adviesrapport. Daarbij bleek mij het volgende: 
 

- De studie is gemaakt met behulp van het programma FSSP. Uit de invoer 
van de in de stukken vermelde gegevens blijkt dat bij warmgerookte zalm 
in FSSP gebruik is gemaakt van het generic model voor Listeria 
monocytogenes. Dit is voor houdbaarheidsstudies niet toegestaan, omdat 
het generic model daartoe niet is gevalideerd. In geval van 
voedselveiligheidszaken, zoals houdbaarheidsstudies, dient het specifieke 
model (Listeria growth in chilled seafood and meat products) gehanteerd 
te worden.  

- Bij invoer van de gegevens uit de documenten in het FSSP-model blijkt 
dat de groei van Listeria monocytogenes zowel voor koud- als 
warmgerookte zalm uitkomt boven 0,5 log binnen de gestelde 
houdbaarheidstermijn en het gegeven temperatuurstraject. Dit betekent 
dat niet kan worden volstaan met een modelleringsprogramma als FSSP, 
maar dat toch challengetesten zullen moeten worden uitgevoerd. 
Bovendien is FSSP nog niet gevalideerd voor warmgerookte zalm (reden 
waarom in de beoordeling van 03-12-2019 ook al was aangegeven dat er 
een challengetest moet worden uitgevoerd. 
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- Bij de documenten waren voor de chemische/fysische parameters slechts 
1 analyse voor koudgerookte zalm en 1 analyse voor warmgerookte zalm 
bijgesloten. Dit is onvoldoende om aan te geven dat de studie 
representatief is voor alle productiebatches en bovendien kan daarmee 
niet het worst-case scenario worden bepaald. Om de studie representatief 
te laten zijn voor de reguliere productie, is het noodzakelijk om 15-20 
analyses per productsoort op chemische/fysische parameters te 
verrichten. 

- In de bijgevoegde analyses ontbreken bepalingen betreffende de gehaltes 
aan melkzuur.  

- Voor  geldt dat het voor Listeria-studies specifieke FSSP-model is 
gevalideerd op max.  Bij warmgerookte zalm is echter 
uitgegaan van  daardoor blijkt tevens dat het generic model is 
gehanteerd, hetgeen niet is toegestaan voor houdbaarheidsstudies, zoals 
hierboven reeds is aangegeven.   

- Voor de monsteruitslagen volgens n=5 geldt dat resultaten over langere 
tijd (bv. geheel 2020) ontbreken. Daardoor ontbreekt een duidelijk beeld 
betreffende de (ingevoerde lage) beginbesmetting. 

 
Per e-mail (bijlage 4) en telefonisch bracht ik  op dinsdag 14 april 
2020 van mijn bevindingen op de hoogte. 
In aanvulling hierop stuurde ik  op woensdag 15 april 2020 per e-mail 
een bevestiging van de telefonisch gemaakte afspraken (bijlage 5). 
 
 
Uit bovenstaande beoordeling bleek mij dat de voor de vervaardiging van het 
product verantwoordelijke exploitant van het levensmiddelenbedrijf, die kant- en 
klare levensmiddelen in de handel gebracht had welke als voedingsbodem voor 
Listeria monocytogenes kunnen dienen en waarbij die bacterie een risico voor de 
volksgezondheid kan inhouden, weliswaar studies overeenkomstig bijlage II van 
Verordening (EG) nr. 2073/2005 had verricht om na te gaan of gedurende de hele 
houdbaarheidstermijn aan de criteria wordt voldaan, maar dat uit deze studies 
onvoldoende bleek dat het kant- en klare levensmiddel zou kunnen voldoen aan 
het criterium, zoals vermeld in Verordening (EG) nr. 2073/2005, Bijlage I, 
Hoofdstuk 1, onder 1.2, eerste criterium (max. 100 kve/gram Listeria 
monocytogenes gedurende de houdbaarheidstermijn), waardoor gehandeld werd 
in strijd met het bepaalde in artikel 3, tweede lid van de Verordening (EG) 
2073/2005, hetgeen een overtreding is van artikel  2, derde lid, van het 
Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. 
 
 
Blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer  werd dit als vennootschap onder firma ingeschreven bedrijf, 
gedreven voor rekening en verantwoording van  
Deze rechtspersoon heb ik, toezichthouder, als overtreder aangemerkt. 
 
Overtreder: 
Naam       :
Vestigingsadres  :
Postcode Plaats  :
KvK nummer   :
 
Ik bracht ,  van  van mijn 
bevindingen op de hoogte en zegde terzake een rapport aan. 
 
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicilie kiezend te Utrecht op 11 mei 2020.  
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 10:36
Aan: 'info@ .nl'
Onderwerp: Terugkoppeling Listeria-studie warmgerookte zalm

Geachte  
 
Hierbij stuur ik u de beoordeling van de door u ingediende studie m.b.t. warmgerookte zalm (laatste versie met 
onderbouwing van  zoals door u is toegezonden op 24-06-2019). 
Allereerst mijn excuus voor de lange duur van deze beoordeling. 
Hieronder vindt u in blauw de beoordeling door mijn collega,  Zoals bij u bekend bekend is 
er met name gekeken naar de vorming van lactaat en het gebruik van het generic model in FSSP. 
 
Wat betreft de vorming van lactaat door natuurlijke processen lijkt dit toch best wel hoog te kunnen liggen. Dalgaard 
geeft aan dat voor koud gerookte zalm tot 0,7 % lactaat (7000 ppm) in de waterfase kan voorkomen. Wanneer ik het 
rapport van  zie dan wordt er echter nog met meer gewerkt (  in product overeenkomend met 

 in de waterfase). Bij en  concentratie komen ze in FSSP nog aan een 
voorspelling van ca 1,8 log uitgroei. Op basis hiervan zou het bedrijf een challengetest moeten uitvoeren. 
Wat betreft fenol is het op dit moment wel duidelijker geworden dat het FSSP model ontwikkeld en gevalideerd is 
voor het gebruik van fenol in koud gerookte zalm en dat de meting van fenol uitgevoerd moet worden volgens de 
methode die Dalgaard heeft beschreven. Het is zo dat deze analyses worden aangeboden door  en  

 In het rapport van  staan ook metingen van  Deze zijn allemaal erg 
hoog. Het viel mij nu ook op dat in het eerdere rapport er ook een groot verschil werd gevonden in de fenolgehaltes 
van koud en warm gerookte zalm. Wordt er nu een geheel ander productieproces gebruikt met veel sterker (heet) 
roken van het product of wordt er nu veel meer fenol gevormd wanneer er warm wordt gerookt? Dalgaard gaf aan dat 
het model met fenol ontwikkeld en gevalideerd is voor koud gerookte zalm (dat zal ook als opmerking erbij komen in 
de nieuwe versie van FSSP die volgend jaar uitkomt).  
Het is ondertussen ook duidelijk dat het gebruik van fenolen in het model beperkt is tot  Dit heeft te maken 
dat het model voor vlees en vis is gevalideerd en het generic model dat tot  kan gebruiken niet bedoeld is 
voor de onderbouwing van de voedselveiligheid maar alleen om te kunnen beoordelen wat de effecten zijn van 
concentratie die buiten het gevalideerde model ligt. 
Deze standpunten zijn duidelijk geworden tijdens een recente training over FSSP gegeven door Dalgaard, die ik 
overigens ook heb gevolgd. 
 
De onderbouwing is dus onvoldoende.  
Het bedrijf ontkomt er niet aan om voor de warm gerookte zalm een challengetest te laten uitvoeren. 
Dat betekent nog steeds dat er ook aanvullende metingen moeten komen van het lactaatgehalte omdat het duidelijk 
moet zijn dat de geteste batches voldoen aan de spreiding in de metingen voor de reguliere productie. 
 
Bovenstaande beoordeling betekent dat uw bedrijf nog steeds niet beschikt over voldoende studies voor warm- en 
koudgerookte zalm, waaruit blijkt dat het aantal Listeria monocytogenes kleiner is dan 100 kve/g gedurende de 
houdbaarheidstermijn(-en). Dat betekent dat er nog steeds sprake is van een overtreding. Ik geef u tot 31 maart 
2020 de gelegenheid om hierin alsnog te voorzien. In geval deze overtreding op die datum niet is opgeheven, zal 
(wederom) een rapport van bevindingen (v/h boeterapport) worden opgemaakt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie, Afdeling Industrie, Team Industrie Food Oost 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 
T:  
F: +31 (0)88 - 223 33 34 
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E: @nvwa.nl 
I: http://www.nvwa.nl  
 
 
 
 
 
 

Van: info@ .nl  
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 15:49 
Aan:   
Onderwerp: studie 
 
Goedemiddag  

 
Is er al iets bekend over de uitslag van de studie die we ingeleverd hebben  
 
Groet 
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Onderwerp: FW: NVWA: verzoek m.b.t. Listeria-studie(s) gerookte zalm

Van:   
Verzonden: donderdag 2 april 2020 11:00 
Aan: 'info@ nl'  
Onderwerp: NVWA: verzoek m.b.t. Listeria-studie(s) gerookte zalm 
 
Geachte  
 
In verband met Covid-19 voert de NVWA op dit moment waar mogelijk inspecties langs digitale weg uit. Daarom 
verzoek ik u langs deze weg het volgende. 
In onderstaand bericht is aangegeven dat u tot 31-03-2020 de gelegenheid had om alsnog voldoende studies te 
verrichten op de in uw bedrijf geproduceerde koud- en warmgerookte zalm, uit welke studies zou kunnen blijken dat 
het aantal Listeria monocytogenes kleiner is dan 100 kve/g gedurende de houdbaarheidstermijn(-en).  
Graag hoor ik van u wat de stand van zaken is m.b.t. deze studies en in geval deze zijn uitgevoerd verzoek ik u mij 
deze digitaal toe te zenden.  
Opmerking: Listeria-studies bestaan niet alleen uit de gevraagde challengetesten, maar ook uit de onderbouwing van 
de data betreffende aanvangsbesmetting (onderzoek in eindproduct volgens n=5 en omgevingsonderzoek), 
chemische- en fysische parameters. Daaruit moet tevens blijken dat de geteste batches representatief zijn voor de 
reguliere productie.  
Alvast bedankt voor uw reactie. 
 
NB. Voor een digitale herinspectie worden alleen de gewerkte kwartieren in rekening gebracht (dus geen starttarief).  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie, Afdeling Industrie, Team Industrie Food Oost 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 
T:  
F: +31 (0)88 - 223 33 34 
E: @nvwa.nl 
I: http://www.nvwa.nl  
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1. INLEIDING 
 

  produceert gerookte Zalm die tot categorie 1.2 van verordening 
EG Nr. 2073:2005 (1) gerekend dienen te worden; ‘kant-en-klare levensmiddelen die 
als voedingsbodem voor L. monocytogenes kunnen dienen’. Voor gerookte Zalm die 
in categorie 1.2 van de ordening vallen, geldt dat L. monocytogenes afwezig moet zijn 
direct na productie en dat de grenswaarde van 100 kve/g (aantoonbaar) niet 
overschreden wordt gedurende de houdbaarheidstermijn. Om aan te kunnen tonen dat 
deze grenswaarde niet overschreden wordt gedurende de houdbaarheidstermijn zijn 
‘aanvullende studies’ vereist. De Europese Commissie heeft in 2008 een leidraad 
opgesteld om voor gerookte Zalm om duidelijk te maken wat de aanvullende studies 
inhouden(2). De uitkomst van deze studies kan zijn dat een gerookte Zalm niet als 
voedingsbodem voor L. monocytogenes kan dienen. In dat geval mag men dat 
gerookte Zalm behandelen als een categorie 1.3 (‘Kant-en-klare levensmiddelen die 
niet als voedingsbodem voor L. monocytogenes kunnen dienen’) en hoeft men alleen 
periodiek te verifiëren of het aantal L. monocytogenes in het gerookte Zalm lager is 
dan de grenswaarde van 100 kve/g. De beste manier om uitsluitsel te krijgen over het 
risico op uitgroei van deze bacterie is een challenge test. Dat wil zeggen dat de 
gerookte Zalm opzettelijk besmet wordt en men vervolgens gaat onderzoeken of de 
bacterie in aantal toeneemt in de gerookte Zalm tijdens bewaren. In een technische 
leidraad die eind 2008 gepubliceerd is door het Europese referentie laboratorium voor 
L. monocytogenes (EURL Lm), en die in 2014 herzien is (3), is uiteengezet hoe een 
challenge test uitgevoerd dient te worden.  
Een challenge waarmee de groeipotentie bepaald wordt is in de meeste gevallen 
voldoende om betrouwbaar beeld te krijgen van het daadwerkelijke risico. In sommige 
gevallen kan het zinvol zijn om een test uit te voeren waarmee de maximale 
groeisnelheid van de bacterie vastgesteld wordt. In informatieblad 85 heeft de 
Nederlands Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) aangekondigd bovengenoemde 
leidraden als uitgangspunt te hanteren voor het beoordelen van uitgevoerde studies 
ter bepaling van de houdbaarheidstermijn van een gerookte Zalm m.b.t. L. 
monocytogenes (4). 
 
 

  wil graag weten of er voor gerookte Zalm een risico is dat Listeria 
monocytogenes zich in dit product kan ontwikkelen tot boven de wettelijke 
grenswaarde van 100 kve/g gedurende de houdbaarheidstermijn van 15 dagen voor 
koud en warm gerookte zalm. 
 
 

  heeft  gevraagd te helpen de 
juiste maatregelen te treffen om richting autoriteiten aan te kunnen tonen dat het 
risico ten aanzien van L. monocytogenes beheerst wordt. In eerste instantie zal met 
modelberekeningen bekeken worden of er een risico tot uitgroei van Listeria 
monocytogenes bestaat gedurende de gestelde houdbaarheidstermijnen. 
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2. PLAN VAN AANPAK 
 
Wij zullen voor de gerookte Zalm beoordelen of het risico op uitgroei van Listeria 
monocytogenes te borgen is op basis van de producteigenschappen, pH, droge stof, 
melkzuur, verpakkingscondities en rook component. Voor de risicobeoordeling zullen 
wij gebruik maken van de voorspellende modelberekeningen (Food Spoilage and 
Safety Predictor (5)). Op basis van de risicobeoordeling zullen wij aangeven of er 
een risico zal ontstaan gedurende de houdbaarheid van dit product van  

 
 
Voor de onderzoeken hebben we als basis genomen de meest recente analyse 
uitslagen van een geaccrediteerd laboratorium. Daarnaast hebben we al meerdere 
analyse resultaten die vergelijkbare resultaten weergeven, met name de 
onderzoeken op aan/afwezigheid van L. mono. 
 
Verder gaan we uit van 2ºC bij de start, omdat we zelf alles aantoonbaar bewaren 
beneden de 2ºC. Voor de temperatuur hebben we een logger meegegeven met een 
klant en het resultaat is opgenomen in onderstaand bestand. Daar is geen aanleiding 
tot wijziging. 

1200005823 Started 

10-10-2018, Finished  
 
In dit verslag is een onderzoek voor warm en koud gerookte zalm opgenomen, beide 
vacuüm verpakt in plastic. 
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3. PRODUCTSPECIFICATIES WARM GEROOKTE ZALM 
 
De producteigenschappen van warm gerookte Zalm zijn over de periode 2018/2020 
bepaald ten behoeve van het bepalen van de groeipotentie van  L. monocytogenes in 
het product.  
 
In Tabel 1 staan de producteigenschappen van de warm gerookte Zalm vermeld, 
genomen vanuit het meest recente analyse rapport (zie bijlage analyse rapport). 
 
 
 
Tabel 1. Producteigenschappen van warm gerookte Zalm van   
 
KENMERKEN WARM GEROOKTE ZALM 

Houdbaarheid 15 dagen 

Bewaartemperatuur 2 ºC 

Verpakking Vacuüm 

pH 

Droge stof 

Vocht % 

NaCI % 

Fenolen1  

Melkzuur Op basis van droge stof 

Temperatuurtraject voor risicobeoordeling  Bewaartermijn 15 dagen bij 2-7-9ºC 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Zie literatuur 5.6 
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A. RISICOBEOORDELING UITGROEI LISTERIA MONOCYTOGENES WARM 
GEROOKTE ZALM 

De resultaten van het productonderzoek benoemd in Tabel 1, zijn gebruikt om het 
gedrag van L monocytogenes te voorspellen met behulp van Food Spoilage and 
Safety Predictor (FSSP v4.0). 

• De toename van het aantal L monocytogenes is voorspeld voor een 
bewaartermijn van 15 dagen bij 2-7-9°C. 

• De lagfase is achterwege gelaten . 
• Het remmende effect van het zoutgehalte, evenals het rook component is 

meegenomen in de berekening. 
• Voor de pH is een waarde va- aangehouden. 
• Voor de besmettingsgraad bij aanvang is uitgegaan van de standaard 1 omdat 

de besmettingsgraad in geval van een na-besmetting vanuit de productie 
omgeving over het algemeen laag is. 

Dit is mede gebaseerd op de vele onderzoeken van de laatste jaren op aan/afw. van 
Listeria. Deze analyses kunnen op verzoek getoond worden. 

De log toename is benoemd in tabel 2. 
De grafiek is benoemd als afbeelding 1. 

Tabel 2. Resultaten van voorspell ingen gemaakt met de Food Spoilage and Safety 
Predictor (FSSP v4.0), op basis van resultaten van het onderzoek op warm gerookte 
Zalm. 

Warm 
gerookte 
Zalm 

Houdbaarheid 
15 dagen 

2 Zie literat uur 5 .6 

pH 
NaCI 
(%) 

Vocht 
(%) 

Fenolen2 Melkzuur 
Toename 

FSSP (Log 
kve/g) 

<0,48 
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Afbeelding 1. Voorspellingen gemaakt in de Food Spoilage and Safety Predictor 
(FSSP v4.0) van het gedrag van L. monocytogenes op warm gerookte Zalm. (15 
dagen) 
 

 
 

 
 
 

B. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN M.B.T. WARM GEROOKTE ZALM 
 
Uit de voorspellingen in FSSP blijkt dat Listeria monocytogenes in staat is zich te 
vermeerderen in de warm gerookte Zalm met bovenstaande producteigenschappen 
(zie afbeelding 1) en met een bewaartermijn van 15 dagen bij 2-7-9ºC. De 
voorspelde toename is <0,48 Log kve/g, men mag dus concluderen dat het product 
met bovenstaande producteigenschappen (zie Tabel 2) met een bewaartermijn van 
15 dagen wel als voedingsbodem voor L. monocytogenes kan dienen. Maar het 
voorspelde model geeft aan dat Listeria monocytogenes zich in dit product niet 
ontwikkeld tot boven de wettelijke grenswaarde van 100 kve/g gerookte Zalm 
gedurende de houdbaarheidstermijn.  
Het uitvoeren van een challenge test is dan ook niet van noodzaak. 
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4. PRODUCTSPECIFICATIES KOUD GEROOKTE ZALM 
 
De producteigenschappen van koud gerookte Zalm zijn over de periode 2018/2020 
bepaald ten behoeve van het bepalen van de groeipotentie van  L. monocytogenes in 
de koud gerookte Zalm.  
 
In Tabel 3 staan de producteigenschappen van koud gerookte Zalm vermeld, 
genomen van de analyse resultaten (zie bijlage analyse rapport) 
 
 
Tabel 3. Producteigenschappen van koud gerookte Zalm van   
 
KENMERKEN KOUD GEROOKTE ZALM 

Houdbaarheid 15 dagen 

Temperatuur 2 ºC 

Verpakking Vacuüm 

pH 

Droge stof 

Vocht % 

NaCI % 

Fenolen3  

Melkzuur Op basis van droge stof 

Temperatuurtraject voor risicobeoordeling  Bewaartermijn 15 dagen bij 2-7-9ºC 
 
 
 
  

 
3 Zie literatuur 5.6 

Doc. 17.3



Doe. 17.3 

A. RISICOBEOORDELING UITGROEI LISTERIA MONOCYTOGENES KOUD 
GEROOKTE ZALM 

De resultaten van het productonderzoek (zie Tabel 3) zijn gebruikt om het gedrag 
van L. monocytogenes te voorspellen met behulp van Food Spoilage and Safety 
Predictor (FSSP v4.0). 

• De toename van het aantal L. monocytogenes is voorspeld voor een 
bewaartermijn van 15 dagen bij 2-9°C. 

• De lagfase is achterwege gelaten. 
• Het remmende effect van het zoutgehalte is meegenomen in de berekening. 
• Voor de pH is een waarde va- aangehouden van de meest recente 

uitslagen. Vaak is de pH lager. 
• Voor de besmettingsgraad bij aanvang is uitgegaan van 1, omdat de 

besmettingsgraad in geval van een nabesmetting vanuit de productie 
omgeving over het algemeen laag is. 

Dit is mede gebaseerd op de vele onderzoeken van de laatste jaren op aan/afw. van 
Listeria. Deze analyses kunnen op verzoek getoond worden. 

De log toename is benoemd in tabel 4 . 

Tabel 4. Resultaten van voorspell ingen gemaakt met de Food Spoilage and Safety 
Predictor (FSSP v4.0), op basis van resultaten van koud gerookte Zalmonderzoek. 

Koud 
gerookte 
Zalm 

Houdbaarheid 
15 dagen 

4 Zie literatuur 5 .6 

pH 
NaCI 
(%) 

Vocht 
(%) 

Fenolen4 Melkzuur 
Toename 

FSSP (Log 
kve/g) 

<0,45 

10 



 
 
 

 11 

Afbeelding 2. Voorspellingen gemaakt in de Food Spoilage and Safety Predictor 
(FSSP v4.0) van het gedrag van L. monocytogenes op koud gerookte Zalm. (15 
dagen) 
 
 
 
 

 
 

 
 

B. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN M.B.T. KOUD GEROOKTE ZALM 
 
Uit de voorspellingen in FSSP blijkt dat Listeria monocytogenes in staat is zich te 
vermeerderen in de KOUD gerookte Zalm met bovenstaande producteigenschappen 
(zie afbeelding 2) en met een bewaartermijn van 15 dagen bij 2-9ºC. De voorspelde 
toename is <0,45 Log kve/g, men mag dus concluderen dat het product koud 
gerookte Zalm met bovenstaande producteigenschappen (zie Tabel 4) met een 
bewaartermijn van 15 dagen bij 2-9ºC wel als voedingsbodem voor L. 
monocytogenes kan dienen. Maar het voorspelde model geeft aan dat Listeria 
monocytogenes zich in dit product zich niet ontwikkelt tot boven de wettelijke 
grenswaarde van 100 kve/g product gedurende de houdbaarheidstermijn.  
Het uitvoeren van een  challenge test is dan ook niet van noodzaak. 
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nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen. 

5. Food Spoilage and Safety Predictor version 4.0 http://fssp.food .dtu.dk/ 

6. Gebruik term "Fenolen": 
a. Het FSSP model (in het Engels) vraagt om "smoke components - phenol 

(ppm)". Dus de componenten (meervoud), uitgedrukt als phenol. 
b. We hebben van Prof. Dalgaard (Denemarken), die mede het FSSP model 

heeft ontwikkeld , zijn analysemethode ontvangen. De titel van de methode 
luidt (gepubliceerd in: lndustrial Food Research Last updated by Paw 
Dalgaard 12/3-2007) Quantitative determination of phenols. Use: This 
method can be used tor quantitative determination of phenols in smoked fish 
products, of which the intensity of the smoking can be evaluated. Verderop 
spreekt dit voorschrift over "phenol" in enkelvoud. Het resultaat van de 
analyse van Phenols wordt uitgedrukt in Phenol. Dus alle fenolen worden 
geëxtraheerd, er is geen chromatografische scheid ing in componenten. 

c. Ook in het artikel van Mejlholm and Dalgaard (2007a) (attached) worden 
Phenol en Phenols doorelkaar gebruikt. De analyse methode van-- is 
vergelijkbaar met de methode die voor het FSSP model is gebruik~ 
extraheren ook de fenolverbindingen en rapporteren als "totaal fenolen". 

Conclusie: de waarde zoal ..... die rapporteert, als total phenols, kan zonder 
meer gebruikt worden in he~odel onder Phenol. Want de data waarop het 
model is gebaseerd, zijn verkregen met een analysemethode voor Phenols. Dit is niet 
een kwestie van analysemethode, maar een kwestie van woorden/taal/de dimensie 
waarin het getal op het CoA (het analyserapport) uitgedrukt wordt. 

-20-03-2020 
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Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1530583-NL-1 
19-3-2020 

1530583 

koud gerookt 
droge stof 
Direct - 0 

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 02-03-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2031 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

Droge stof en vocht 

droge stof (4 uur 103°C) 

vocht (berekend) 

pH (meting bij 18-22 °C) 

pH (eerste meting) 

pH (tweede meting) 

pH (gemiddelde) 

1530583-001 
09:00 
19-3-2020 

Zout (NaCI, berekend uit het Na-gehalte) 

Natrium (ICP) 

zout (Na als NaCI) 

zout (Na'2,5; EG 1169:2011) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

(SG) 

(SG) 

(SG) 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

% (m/m) 

% (m/m) 

mg/kg 

% (m/m) 

% (m/m) 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 
(SG) Analyse uitbesteed aa 

••• 

10-3-2020 
11-3-2020 
Visproducten 

Norm 

Pagina 1 van 4 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel jke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projectomschr jving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door- is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! jk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~n de opdrachtgever 

Q 
IISl[N 
RvA 1106 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. 
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Certificaatnummer 1530583-NL-1 Pagina 2 van 4
Datum certificaat versie 19-3-2020
Opdrachtnummer 1530583
Opdrachtgever

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene
voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister

is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria
voor testlaboratoria conform NEN-EN-ISO/ EC 17025 (2005) onder nummer L106.

Handtekening general manager

uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit
certificaat.

Methoden van onderzoek
Droge stof en vocht Q Eigen methode
Zout (NaCl, berekend uit het Na-gehalte) Uitbestede analyse
pH (meting bij 18-22 °C) Q Eigen methode
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Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1530583-NL-1 
19-3-2020 

1530583 

koud gerookt 
droge stof 
Direct - 0 

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 02-03-2020wanm gerookte zalm 

lot nr.64539 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

Droge stof en vocht 

droge stof (4 uur 103°C) 

vocht (berekend) 

pH (meting bij 18-22 °C) 

pH (eerste meting) 

pH (tweede meting) 

pH (gemiddelde) 

1530583-002 
09:00 
19-3-2020 

Zout (NaCI, berekend uit het Na-gehalte) 

Natrium (ICP) 

zout (Na als NaCI) 

zout (Na'2,5; EG 1169:2011) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

(SG) 

(SG) 

(SG) 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

% (m/m) 

% (m/m) 

mg/kg 

% (m/m) 

% (m/m) 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 
(SG) Analyse uitbesteed aa 

••• 

10-3-2020 
11-3-2020 
Visproducten 

Norm 

Pagina 3 van 4 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projectomschr jving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door- is uitgevoerd - is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 

Q 
IISl[N 
RvA 1106 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister.-

is geaccredijeerd volgens de door de R~ ccreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. 
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ANALYSERAPPORT 

Pagina 4 van 4 

uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Droge stof en vocht 
Zout (NaCI, berekend uit het Na-gehalte) 
pH (meting bij 18-22 °C) 

Q 

Q 

Eigen methode 
Uitbestede analyse 
Eigen methode 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister.-

is geaccredijeerd volgens de door de R~ ccreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 
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ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

1502393 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
1 sn jtafel wit 

1502393-001 
09:00 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

17-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 1 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-
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ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

1502393 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
2 sn jtafel blauw 

1502393-002 
09:00 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

10-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 2 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:- . 
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ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

1502393 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
3 langsn jmachine 

1502393-003 
11:04 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

7-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 3 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-
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ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

1502393 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
4 kortsnij machine 

1502393-004 
11:04 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

7-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 4 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

1502393 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
5 put koud gerookte ruimte 

1502393-005 
11:04 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

7-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 5 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

1502393 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
6 portioneer machine vers 

1502393-006 
11:04 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

7-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 6 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
7 put verse ruimte 

1502393-007 
11:04 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

7-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 7 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

1502393 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
8 wand verse ruimte 

1502393-008 
11:04 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

7-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 8 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-



ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
9 wand koud gerookte ruimte 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-009 
11:04 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

••• 
-

Doe. 17.3 

7-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 9 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1502393-NL-1 
23-12-2019 

1502393 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

- 19 

2019 
10 put inpak hal 

1502393-010 
11:04 
23-12-2019 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Monster opmerkingen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

7-12-2019 
19-12-2019 

Pagina 10 van 10 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

Swab van monster -010 was open (b j na leeg) bij het moment van starten op het lab. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zij n 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zij n verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

1532759 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 
1 sn jtafel wit 

1532759-001 
09:00 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 

Pagina 1 van 9 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel jke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister:-



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

1532759 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 
2 sn jtafel blauw 

1532759-002 
09:00 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 

Pagina 2 van 9 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel jke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd.- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregiste. 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

1532759 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 
3 langsn jmachine 

1532759-003 
11:04 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 

Pagina 3 van 9 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel jke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, projecto- schr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername door is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregiste. 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 
4 kortsnij machine 

1532759-004 
11:04 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 

Pagina 4 van 9 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel jke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregiste. 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

1532759 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 
5 put koud gerookte ruimte 

1532759-005 
11:04 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 

Pagina 5 van 9 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregiste. 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

1532759 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 
6 portioneer machine vers 

1532759-006 
11:04 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 

Pagina 6 van 9 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel jke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregiste. 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 
7 put verse ruimte 

1532759-007 
11:04 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 

Pagina 7 van 9 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregiste. 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

1532759 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 
8 wand verse ruimte 

1532759-008 
11:04 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 

Pagina 8 van 9 

Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zij n 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zij n verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregiste. 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

1532759-NL-1 
20-3-2020 

1532759 

2019-12-17-005 swpas 
listeria 
Direct 

"-lo 

2020 

Pagina 9 van 9 

9 wand koud gerookte ruimte 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532759-009 
11:04 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie per swab) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

perswab niet aangetoond 

••• 
-

18-3-2020 
18-3-2020 
Agarafdrukken en/of swabs 
(numeriek) 

Norm Bron 

-

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel jke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie per swab) Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden u~gevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregiste. 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1536648-NL-1 
3-4-2020 

1536648 

koud gerookt 
listeria 
Direct -

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 30-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2038 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1536648-001 
09:00 
34-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 1 van 5 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekerheid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekerheid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister.-

is geaccredijeerd volgens de door de R~ ccreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1536648-NL-1 
3-4-2020 

1536648 

koud gerookt 
listeria 
Direct -

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 30-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2038 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1536648-002 
09:00 
34-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 2 van 5 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekerheid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekerheid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister.-

is geaccredijeerd volgens de door de R~ ccreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1536648-NL-1 
3-4-2020 

1536648 

koud gerookt 
listeria 
Direct -

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 30-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2038 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1536648-003 
09:00 
34-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 3 van 5 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekerheid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekerheid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1536648-NL-1 
3-4-2020 

1536648 

koud gerookt 
listeria 
Direct -

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 30-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2038 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1536648-004 
09:00 
34-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 4 van 5 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekerheid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekerheid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1536648-NL-1 
3-4-2020 

1536648 

koud gerookt 
listeria 
Direct -

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 30-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2038 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1536648-005 
09:00 
34-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 5 van 5 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekerheid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekerheid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

ANALYSERAPPORT 

1536649-NL-1 
3-4-2020 

1536649 

31-3-2020 warm gerookt 
listeria 
Direct -
31-3-2020 warm gerookte zalm 
lot nr.2039 

1536649-001 
09:00 
34-2020 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q per25 g niet aangetoond 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 1 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

ANALYSERAPPORT 

1536649-NL-1 
3-4-2020 

31-3-2020 warm gerookt 
listeria 
Direct -
31-3-2020 warm gerookte zalm 
lot nr.2039 

1536649-002 
09:00 
34-2020 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q per25 g niet aangetoond 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 2 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister.-

is geaccredijeerd volgens de door de R~ ccreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1536649-NL-1 
3-4-2020 

1536649 

31-3-2020 warm gerookt 
listeria 
Direct -

Kenmerken monster 
Omschrijving 31-3-2020 warm gerookte zalm 

lot nr.2039 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1536649-003 
09:00 
34-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 3 van 5 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekerheid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekerheid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregister: 16073458. 

IISl[N 
RvA 1106 

is geaccredijeerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

ANALYSERAPPORT 

1536649-NL-1 
3-4-2020 

1536649 

31-3-2020 warm gerookt 
listeria 
Direct -
31-3-2020 warm gerookte zalm 
lot nr.2039 

1536649-004 
09:00 
3-4-2020 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q per25 g niet aangetoond 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 4 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

ANALYSERAPPORT 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1536649-NL-1 
3-4-2020 

1536649 

31-3-2020 warm gerookt 
listeria 
Direct -

Kenmerken monster 
Omschrijving 31-3-2020 warm gerookte zalm 

lot nr.2039 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1536649-005 
09:00 
34-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

••• 
-

31-3-2020 
1-4-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 5 van 5 

Bron 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekerheid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekerheid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project- mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstername doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in o~ n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

ANALYSERAPPORT 

1532755-NL-1 
20-3-2020 

1532755 

3-3-2020 wanm gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

16-3-2020 warm gerookte zalm 
lot nr.72882 

1532755-001 
09:00 
20-3-2020 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q per25 g niet aangetoond 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

••• 
-

17-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 1 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

ANALYSERAPPORT 

1532755-NL-1 
20-3-2020 

1532755 

3-3-2020 wanm gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

16-3-2020 warm gerookte zalm 
lot nr.72882 

1532755-002 
09:00 
20-3-2020 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q per25 g niet aangetoond 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

••• 
-

17-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 2 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

ANALYSERAPPORT 

1532755-NL-1 
20-3-2020 

1532755 

3-3-2020 wanm gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

16-3-2020 warm gerookte zalm 
lot nr.72882 

1532755-003 
09:00 
20-3-2020 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q per25 g niet aangetoond 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

••• 
-

17-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 3 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

ANALYSERAPPORT 

1532755-NL-1 
20-3-2020 

1532755 

3-3-2020 wanm gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

16-3-2020 warm gerookte zalm 
lot nr.72882 

1532755-004 
09:00 
20-3-2020 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q per25 g niet aangetoond 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

••• 
-

17-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 4 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zij n 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zij n verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

Kenmerken monster 
Omschrijving 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

ANALYSERAPPORT 

1532755-NL-1 
20-3-2020 

1532755 

3-3-2020 wanm gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

16-3-2020 warm gerookte zalm 
lot nr.72882 

1532755-005 
09:00 
20-3-2020 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q per25 g niet aangetoond 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

••• 
-

17-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 5 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1532757-NL-1 
20-3-2020 

1532757 

koud gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 16-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2033 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532757-001 
09:00 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

••• 
-

10-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 1 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1532757-NL-1 
20-3-2020 

1532757 

koud gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 16-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2033 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532757-002 
09:00 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

••• 
-

10-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 2 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1532757-NL-1 
20-3-2020 

1532757 

koud gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 16-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2033 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532757-003 
09:00 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

••• 
-

10-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 3 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1532757-NL-1 
20-3-2020 

1532757 

koud gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 16-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2033 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532757-004 
09:00 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

••• 
-

10-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 4 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



Doe. 17.3 

Certificaatnummer 
Datum certificaat versie 
Opdrachtnummer 
Opdrachtgever 

Project code 
Project omschrijving 
Onderzoekstype 
Transport door 
Aan leverdatum 

1532757-NL-1 
20-3-2020 

1532757 

koud gerookt 
listeria 
Direct 

"-lo 

ANALYSERAPPORT 

Kenmerken monster 
Omschrijving 16-3-2020 koud gerookte zalm 

lot nr.2033 

Monsternummer 
Monstemametijd 
Resultaat gereed d.d. 

ANALYSERESULTATEN 
Analyse 

1532757-005 
09:00 
20-3-2020 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Analyse opmerkingen 

Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) 

Q 

Monstemamedatum 
Onderzoek gestart d.d. 
Product 

Eenheid Resultaat 

per25 g niet aangetoond 

••• 
-

10-3-2020 
18-3-2020 
Visproducten 

Norm 

-

Pagina 5 van 5 

Bron 

De maximale tijd tussen monstemame en het starten van de analyse is overschreden, demalve z j n de resultaten indicatief voor het monster op het 
moment van monstername. 

Opmerkingen 
• Resultaat overschrijdt de afkeuringsgrens 
• Resultaat overschrijdt de waarschuwingsgrens 
• Resultaat ligt binnen de opgegeven grenzen 

(Q) Methoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (verrichtingen lijst L 106) 

De resultaten in dit rapport hebben enkel betrekking op het (de) onderzochte monster(s). Gegevens aangaande meetonzekemeid (MO) zijn 
opvraagbaar. Bij de toetsing van analyseresultaten tegen een specificatie of wettel j ke limiet, is de meetonzekemeid van de analyse niet inbegrepen, 
tenzij dit anders voorgeschreven wordt door de wetgeving. Gegevens vermeld bij project, project-mschr ving, kenmerken monster, het product type en 
de monstemamedatum en -tijd zijn verstrekt door de opdrachtgever, tenzij de monstemame doo is uitgevoerd- is niet 
verantwoorde! j k voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Analyses en monstemamea vI eI en worden in oparac1iT'va'n de opdrachtgever 
uitgevoerd. Opinies en interpretaties vallen buiten de scope van accreditatie en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit 
certificaat. 

Methoden van onderzoek 
Listeria monocytogenes (detectie in 25 gram) Q Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 11 290-1 (VIDAS; AFNOR BIO 12127 - 02/10), 

bevestiging middels klassieke uitplaatrnethode op chromogeen agar 

Q 
Dit analyserapport mag enkel als geheel worden gekopieerd. Al onze werkzaamheden worden uijgevoerd onder de algemene 
v001Waarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving handelsregis!E K 

is geaccredijeerd volgens de door de aaa voor Accreditatie gestelde criteria 
17025 (2005) onder nummer L 106. IISl[N 

RvA 1106 



1

Van:
Verzonden: woensdag 15 april 2020 11:06
Aan: 'info@ nl'
Onderwerp: FW: digitale inspectie

Geachte  
 
Zoals afgesproken bevestig ik u hierbij de telefonisch met u gemaakte afspraken, dit in reactie op het hieronder 
staande en gisteren toegezonden bericht. 
Het volgende is met u afgesproken: 

- U brengt de uiterste houdbaarheidstermijn (THT) van koud- en warmgerookte zalm m.i.v. 16-04-2020 terug 
naar max. 10 dagen; 

- U laat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden, challengetesten uitvoeren voor de hierboven 
genoemde producten die voldoen aan hetgeen hierover in het NVWA-informatieblad 85 is aangegeven; 

- De NVWA maakt een Rapport van Bevindingen (v/h boeterapport) op voor het tot nu toe onvoldoende 
uitvoeren van houdbaarheidsstudies m.b.t. Listeria monocytogenes in koud- en warmgerookte zalm. Dit is het 
2e Rapport van bevindingen voor dezelfde overtreding. Hierbij zij vermeld dat het bedrijf bij een 3e Rapport 
van bevindingen mogelijk onder verscherpt toezicht van de NVWA komt te staan. Meer informatie daarover 
vindt u op https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/toezicht-maatregelen-en-boetes/aanpak-
formulebedrijven-levensmiddelen/verscherpt-toezicht-bij-ernstige-risicos. Hopelijk hoeft het niet zover te 
komen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie, Afdeling Industrie, Team Industrie Food Oost 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 
T:  
F: +31 (0)88 - 223 33 34 
E: @nvwa.nl 
I: http://www.nvwa.nl  
 
 

 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 13:11 
Aan: 'info@ nl'  
Onderwerp: RE: digitale inspectie 
 
Geachte  
 
Ik heb de vrijdag jl. toegestuurde stukken bekeken. Hieronder vindt u mijn bevindingen: 

- De studie is gemaakt met behulp van het programma FSSP. Uit de invoer van de in de stukken vermelde 
gegevens blijkt dat bij warmgerookte zalm in FSSP gebruik is gemaakt van het generic model voor Listeria 
monocytogenes. Dit is voor houdbaarheidsstudies niet toegestaan. In geval van voedselveiligheidszaken, 
zoals houdbaarheidsstudies, dient het specifieke model (Listeria growth in chilled seafood and meat products) 
gehanteerd te worden. Dit is ook al eerder mondeling met u besproken en dit was ook vermeld in de vorige 
beoordeling die u op 03-12-2019 is toegezonden.  
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- Bij invoer van de gegevens uit de documenten in het FSSP-model blijkt dat de groei van Listeria 
monocytogenes zowel voor koud- als warmgerookte zalm uitkomt boven 0,5 log binnen de gestelde 
houdbaarheidstermijn en het gegeven temperatuurstraject. Dit betekent dat niet kan worden volstaan met 
een modelleringsprogramma als FSSP, maar dat toch challengetesten zullen moeten worden uitgevoerd. 
Bovendien is FSSP nog niet gevalideerd voor warmgerookte zalm (reden waarom in de beoordeling van 03-
12-2019 ook al was aangegeven dat er een challengetest moet worden uitgevoerd. 

- Bij de documenten waren voor de chemische/fysische parameters slechts 1 analyse voor koudgerookte zalm 
en 1 analyse voor warmgerookte zalm bijgesloten. Dit is volstrekt onvoldoende om aan te geven dat de studie 
representatief is voor alle productiebatches. Bovendien kan daarmee niet het worst-case scenario worden 
bepaald. Om de studie representatief te laten zijn voor de reguliere productie, is het noodzakelijk om 15-20 
analyses per productsoort op chemische/fysische parameters te verrichten. 

- In de bijgevoegde analyses ontbreken bepalingen betreffende de gehaltes aan melkzuur. Uit het rapport valt 
te lezen dat het gehalte aan melkzuur is berekend aan de hand van het drogestofgehalte; een berekening is 
echter niet toegestaan, dit zal door middel van analyses moeten blijken.  

- Voor fenolen geldt dat FSSP is gevalideerd op max.  Bij warmgerookte zalm is uitgegaan van 
 Hierboven is al aangegeven dat het generic model niet gehanteerd mag worden in geval van Listeria-

/houdbaarheidsstudies.  
- Bij de swabs van 18-03-2020 ontbreekt nummer 10; waarom? 
- Voor de monsteruitslagen volgens n=5 geldt dat resultaten over langere tijd (bv. geheel 2020) ontbreken. 

Daardoor ontbreekt een duidelijk beeld betreffende de (ingevoerde lage) beginbesmetting. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de Listeria-/houdbaarheidsstudie wederom niet akkoord is. Hiervoor zal door de NVWA 
een Rapport van Bevindingen (v/h boeterapport) worden opgemaakt.  
Daarnaast dient u de houdbaarheid van beide productsoorten met onmiddellijke ingang te beperken tot maximaal 5 
dagen (P+4) of deze producten te verkopen in diepgevroren toestand (max. -18 gr.C).  
Ook dient u periodiek monsters te nemen volgens n=5 en deze te laten onderzoeken op aan-/afwezigheid van Listeria 
monocytogenes in 25 gram volgens n=5. In geval van aanwezigheid van Listeria monocytogenes dient u dit te 
melden op www.nvwa.nl en dient u maatregelen te nemen om het product zo spoedig mogelijk uit de handel te 
nemen. 
Op de hierboven door u te nemen maatregelen voert de NVWA binnenkort een inspectie uit (ondanks Covid-19). 
 
Voor de beoordeling van de houdbaarheidsstudie zullen 12 gewerkte kwartieren en 4 kwartieren voor de 
administratieve afhandeling in rekening worden gebracht.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie, Afdeling Industrie, Team Industrie Food Oost 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 
T:  
F: +31 (0)88 - 223 33 34 
E: @nvwa.nl 
I: http://www.nvwa.nl  
 
 
 

Van: info@ nl <info@ nl>  
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 12:45 
Aan: @nvwa.nl> 
Onderwerp: digitale inspectie 
 
Goedemiddag  
In de bijlage de gevraagde stukken 
 
Hopelijk is alles goed met u 
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Het is hier een stuk minder druk 
Maar de gezondheid is goed 
 
Goede paasdagen  
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Inspectielokatie: Eigenaar: 
(EG )               

Bezoek op : 16-jul-2020  9:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : A/AL inspectie
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie : direkteur
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Gesproken met 
 .

Basisvoorwaarden: veel
tekortkomingen op de
hygiëne, de bouwkundige
eisen, traceren en het
afkoelproces. Zie SW. 
Men heeft te weinig
terugkoelcapaciteit. In het
HACCP systeem staat dat
binnen 4 uur < 25°C
teruggekoeld moet zijn.
Over de rest van het
traject is niets
beschreven. Nu stond
makreel na 5 uur nog op 19
°C. De terugkoelcel was vol
en werd ook als bewaarcel
gebruikt.
In de natte ruimte stonden
2 kuubskisten aal die al
gestund was en op ijs had
gelegen klaar om te worden
schoongemaakt. In de bakken
waren nog een aantal
levende aalen te zien.
(info collega na inspectie:
wetgeving uit 2018 zegt dat
aal voor het in ijs met
zout gaat dient te worden
bedwelmd, middels stroom en
daarna binnen 60 sec.
gedood. Hier ziet team
exportcertificering op toe,
er wordt kenneljk nu niet
op gehandhaaft, maar
geïnventariseerd.)
2073: geen expertise in het
bedrijf om studie op dit
moment te beoordelen, maar
men lijkt niets opgeschoten
de laatste tijd. rest micro
ook verschoven naar audit.
HACCP plan: warm roken
lijkt CCP, maar wordt
beheerst met een
maandelijkse
temperatuursregistratie.
HACCP plan vluchtig
bekeken, lijkt aan
herziening toe. Afspraak:
begin sep audit.

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  1   5

Ruimte    : bedrijfsruimte J 16-jul-2020 SW ZI
>Object    : bedrijfsruimte

Overtred. : de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon 
en/of niet goed onderhouden                              

>

Constater.: Bij het bedrijf werden gerookte paling en gerookte makreel
geproduceerd.
- De 2 roosters in het plafond van de kaakruimte waren stoffig.
- Het plafond in de natte ruimte was op diverse plaatsen vuil:
* bij de ontslijmer in de nis was het plafond bezet met bruine
deeltjes.
* het plafond was tussen de luchtzak en de lampen bezet met bruin
vuil en onder de lampen bezet met zwart vuil.
- De wanden in deze ruimte waren op diverse plaatsen bezet met bruin
vuil.
- De verf op het loopwerk van de koelceldeur in de natte ruimte
bladderde.
- De kitrand aan deze deur was kapot.
- De coatinglaag op plint onder de wandtegels van de natte koelcel
liet los. De plint was bruin vervuild. 
- De roosters van de verdamper in de natte koelcel waren bezet met
witte, schimmelachtige vervuiling. Het plafond om de verdamper was
bezet met zwart vuil en aan de voorzijde met condens.
- Een witte kist met zalmzijdes,die in de cel stond, was bezet met
bruin vuil.
- Een vliegenlamp in de rokerij zat helemaal vol met dode vliegen.
- Aan het plafond van de rokerij hing spinrag.

>
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- De roosters van de verdamper in de terugkoelcel waren bezet met
zwarte, schimmelachtige vervuiling.
- Het plafond rondom de verdamper in deze cel was bezet met bruin
vuil.
- Op de vloer van de terugkoelcel lagen her en der stukken
piepschuim en houtsplinters.

Advies    : >

Ruimte    : bedrijfsruimte J 16-okt-2020 SW ZI
>Object    : bedrijfsruimte

Overtred. : in ruimten waar levensmiddelen worden bereid, behandeld of 
verwerkt waren de vloeroppervlakken niet goed onderhouden  
en/of konden niet gemakkelijk worden schoongemaakt of      
ontsmet                                                    

>

Constater.: - De deklaag van de vloer in de natte ruimte was op diverse plaatsen
niet meer aanwezig. Hierdoor was het ruwe cement van de ondervloer
op diverse plekken aan de oppervlakte te zien en waren gaten in de
vloer te zien. 
- De grijze coating van de vloer in de verpakkingsruimte liet op
diverse plaatsen los. Het ruwe beton van de ondervloer was
zichtbaar.

>

Advies    : >

Aktiviteit: behandelen J 16-jul-2020 SW ZI
>Prod.groep: levensmiddelen

Overtred. : de grondstoffen en/of alle ingrediënten die in het bedrijf 
waren opgeslagen, werden niet bewaard in adequate          
omstandigheden die erop gericht waren bederf te voorkomen  
en verontreinigingen tegen te gaan                         

>

Constater.: Paling die uit de machine kwam werd opgevangen in een krat waarin
gaten zaten. Dit krat stond op de vloer.

>

Advies    : >

Aktiviteit: behandelen J 16-jul-2020 SW ZI
>Prod.groep: levensmiddelen

Overtred. : levensmiddelen die koel moesten worden bewaard of          
opgediend, werden niet zo snel mogelijk gekoeld tot een    
temperatuur die geen risico's voor de gezondheid opleverden

>

Constater.: In de rokerij stonden pallets met dozen gerookte makreel. De makreel
was om 5:30 uur die dag uit de rookkast gehaald. Om 10:30 uur
bedroeg de temperatuur ongeveer 19 °C. Hieruit bleek dat de makreel
niet zo snel mogelijk werd teruggekoeld tot een temperatuur waarbij
de uitgroei van (sporen) van pathogenen werd beperkt. De
terugkoelcel stond op het moment van inspectie vol.

>

Advies    : >

Aktiviteit: traceerbaar J 16-jul-2020 SW ZI
>Prod.groep: levensmiddelen

Overtred. : levensmiddelen waren niet in alle stadia van productie, 
verwerking en distributie traceerbaar                   

>

Constater.: In het bedrijf werden diverse producten aangetroffen die niet
voorzien waren van een vermelding waardoor deze niet traceerbaar
waren. Het betrof o.a. spekbokking en sprot in de koelcel van de
winkel, gerookte paling voor in de diepvriescel, gerookte
makreel en stukjes kop van gerookte paling in de terugkoelcel.

>

Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 16-07-2020
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OWHH2005 VIP Traceren, melden en 
recallen                         

Geldig vanaf 01-01-2020

Traceerbaarheid

Vraag 1 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn (onmiddellijk) de naam en adres van de 
leverancier van de partij overlegd worden?                                        

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 2 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn (onmiddellijk) de leveringsdatum van de 
partij overlegd worden?                                                            

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 3 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn de identificatie van de geleverde partij 
overlegd worden?                                                                    

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 4 Tracé back: Kan binnen de gestelde termijn de hoeveelheid van de geleverde partij 
overlegd worden?                                                                  

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 5 Tracé forward: Kan binnen de gestelde termijn (onmiddellijk) de namen en adressen 
van de afnemers van de partij overlegd worden?                                    

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 6 Tracé forward: Kan binnen de gestelde termijn (onmiddellijk) de leveringsdata van de 
partij aan de afnemers overlegd?                                                     

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 7 Tracé forward: Kan binnen de gestelde termijn de identificatie van de afgeleverde 
partij overlegd worden?                                                           

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 8 Tracé forward: Kan binnen de gestelde termijn de hoeveelheid per afnemer van de 
partij overlegd worden?                                                         

Antwoord Niet beoordeeld

Blz. (EG OWHH2005 VIP Traceren, melden en 16-jul-2020 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Is de hoeveelheid vd oorspronkelijk aangeleverde partij gelijk aan de hoeveelheid 
van uitgeleverde partijen en de nog niet uitgeleverde partijen?                   

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 10 Zo nee, is er een verklaring voor het verschil?
Antwoord N.v.t.

Vraag 11 Op basis waarvan vindt de tracering van de partij plaats?
Antwoord Lotcode,

Vraag 12 Biedt het traceringsysteem voldoende garanties om onveilige producten adequaat te 
traceren?                                                                         

Antwoord Overtreding
Toelichting .

Meldplicht

Vraag 13 Wordt de NVWA tijdig geïnformeerd indien een vermoeden bestaat (uit gegevens blijkt) 
dat een partij/grondstof niet aan de VV-voorschriften voldoet?                       

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 14 Worden non conforme partijen / grondstoffen, niet meer in eigenbeheer, gemeld aan de 
NVWA?                                                                                

Antwoord Niet beoordeeld

Recallprocedure

Vraag 15 Is er een recall-procedure aanwezig?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 16 Is in deze procedure beschreven dat de consument / afnemer op de juiste wijze wordt 
geïnformeerd over het onveilige product?                                            

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 17 Indien van toepassing: Is de recall voldoende volledig uitgevoerd?
Antwoord NVT

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 18 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 19 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 20 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, SW

Blz. (EG OWHH2005 VIP Traceren, melden en 16-jul-2020 2
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 16-07-2020
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst IP20130E Regulier toezicht - 
Visrokerijen                 

Geldig vanaf 01-01-2020

Aanvullende informatie

Vraag 1 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 2 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 3 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 4 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

Vraag 5 Maakt het bedrijf uitsluitend  gebruik van een goedgekeurde hygiënecode?
Antwoord Nee

Blz. (EG IP20130E Regulier toezicht - 16-jul-2020 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 16-07-2020
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden A/AL inspectie

Inspectielijst

Lijst OWHH2006 VIP Basisvoorwaarden 
algemeen                      

Geldig vanaf 01-01-2020

Hygiëne

Vraag 1 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

Bouwkundige staat

Vraag 2 Voldoet het bedrijf aan de bouwkundige eisen?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

Water

Vraag 3 Voldoet het water en de watervoorziening aan de eisen?
Antwoord Niet beoordeeld

Ongediertebestrijding

Vraag 4 Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen 
(ongedierte) te bestrijden?                                                
                                                                           

Antwoord Geen opmerking

Controle hygiëne-eisen personeel

Vraag 5 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer goede persoonlijke hygiëne in acht?
Antwoord Geen opmerking

Opleiding

Vraag 6 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding?
Antwoord Niet beoordeeld

Blz. (EG OWHH2006 VIP Basisvoorwaarden algemeen 16-jul-2020 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Bewaren

Vraag 7 Worden bederfelijke levensmiddelen bij de juiste temperatuur bewaard?
Antwoord Geen opmerking

Afval

Vraag 8 Wordt met het levensmiddelenafval op een juiste wijze omgegaan?
Antwoord Geen opmerking

Basisvoorwaarden

Vraag 9 Wordt voldaan aan de overige basisvoorwaarden?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

*Verordening 853

Vraag 10 Worden de juiste producten gebruikt voor de bereiding van vleesproducten (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                          

Antwoord NVT

Vraag 11 Voldoet al het vlees voor de vervaardiging van vleesproducten, aan de voorschriften 
van vers vlees (eisen Verordening 853/2004)?                                        

Antwoord NVT

Vraag 12 Voldoet de inrichting voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees, aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 13 Voldoen de grondstoffen voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees aan de gestelde eisen uit de Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 14 Wordt voldaan aan de hygiëne-voorschriften tijdens en na de productie van gehakt 
vlees, vleesbereidingen en separatorvlees?                                       

Antwoord NVT

Vraag 15 Voldoet de etikettering van gehakt vlees en vleesbereidingen  aan de gestelde eisen 
van de Verordening 853/2004?                                                        

Antwoord NVT

*Overige informatie

Vraag 16 Voldoet het vaartuig aan de aanvullende structurele, uitrustings en 
hygienevoorschriften?                                               

Antwoord N.v.t.

Vraag 17 Voldoet de exploitant die betrokken is bij de aanlanding aan de voorschriften?
Antwoord N.v.t.

Vraag 18 Voldoet de inrichting aan de specifieke voorwaarden voor het hanteren van 
visserijproducten?                                                        

Antwoord Geen opmerking

Vraag 19 Voldoen de inrichtingen die bepaalde visserijproducten verwerken aan de 
voorschriften?                                                          

Antwoord Geen opmerking

Blz. (EG OWHH2006 VIP Basisvoorwaarden algemeen 16-jul-2020 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 20 Zorgen de exploitanten ervoor dat voldaan wordt aan de van toepassing zijn de 
gezondheidsnormen?                                                            

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 21 Voldoet de (onmiddellijke) verpakking?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 22 Voldoet de opslag aan de specifieke voorschriften?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 23 Voldoet het vervoer aan de specifieke voorschriften?
Antwoord Niet beoordeeld

*Uitsnijderij

Vraag 24 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen ROODVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                           

Antwoord NVT

Vraag 25 Voldoet de hygiëne  tijdens het uitsnijden en uitbenen van ROODVLEES aan de eisen 
van Verordening 853/2004?                                                         

Antwoord NVT

Vraag 26 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen PLUIMVEEVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                               

Antwoord NVT

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 27 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 28 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 29 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, SW

Blz. (EG OWHH2006 VIP Basisvoorwaarden algemeen 16-jul-2020 3
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Inspectielokatie: Eigenaar: (EG )
Bezoek op : 16-sep-2020  8:45
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : AL horen, info, overleg
Bijzonderheden : Beoordeling Listeria-houdbaarheidsstudie voor warmgerookte zalm door

Backoffice VWA2073 per email (info@ nl) toegezonden:

Geachte

Zoals telefonisch al aangekondigd ontvangt u hierbij de beoordeling
van de Listeria-houdbaarheidsstudie voor warmgerookte zalm (in
blauw):

Het bedrijf heeft erg veel analysecertificaten toegevoegd waarbij
afwezigheid van L.m. in 25 gram is aangetoond. Echter geven ze in
het rapport aan dat ze als onderbouwing van de beginbesmetting ook
tellingen hebben waar te zien is dat de beginbesmetting <10 kve/g
is. Deze zie ik niet terug in de bijgevoegde data.

Daarnaast is de onderbouwing van de temperatuur in de
producentenfase op basis van metingen die handmatig één keer per dag
zijn uitgevoerd in de verscel, afkoelcel en opslagcel. In principe
staat in IB85 dat ze moeten onderbouwen wanneer ze afwijken van het
standaard temperatuurprofiel en dat hebben ze hiermee gedaan. Omdat
de beheersing van de temperatuur wel een erg belangrijke factor is
in het beheersen van de groei van L.m., is het wel verstandig (zowel
voor het bedrijf als de inspecteur) om te kijken of de temperatuur
in deze cellen gedurende de dag nog fluctueert en toch boven de 2°C
uit kan komen.

Omdat er maar een beperkt aantal metingen is uitgevoerd, is het
lastig in te schatten wat de variatie is in fysisch-/chemische
parameters die gevonden wordt in dit product. Daarom heb ik een
worst-case bepaald op basis van 2x de standaarddeviatie plus/min het
gemiddelde. Wanneer ik met deze waarden ga modelleren, kom ik op een
groeipotentie van 0.56. Precies over de grens van 0.5 dus. Dit
verschil in groeipotentie t.o.v. de modellering uitgevoerd in de
studie, is dan veroorzaakt door een minieme daling in de NaCl in de
waterfase van  t.o.v. hun berekening, een minieme
daling van de azijnzuurconcentratie in de waterfase van

 en een minieme stijging van de pH van
Met name de pH in dit product lijkt kritisch te zijn. Wanneer de pH
in dit product bijvoorbeeld zou stijgen van 6.1 (een pH va.n 6.05 is
niet realistisch te meten, dus dit zouden ze moeten aanhouden op
6.1) naar 6.2, zit je al op een uitgroei ruim boven de 0.5 log. Dit
ervan uitgaande dat alle andere factoren exact gelijk zouden blijven
aan de input die in de modellering in deze studie gebruikt zijn. 

In de rapportage is echter een analyseresultaat vermeld van “Zalm
warm gerookt dd 25-5-2020 (test Virox)”. Navraag bij het bedrijf
leert dat dit een eenmalige test is voor het gebruik van een
additief. Dat betekent dat deze batch niet representatief is voor de
reguliere productie van warmgerookte zalm. Daardoor mogen deze
analyseresultaten ook niet worden meegenomen in de
houdbaarheidsstudie.
Wanneer deze test niet wordt meegenomen in de modellering, dan komt
de groei (o.b.v. de gemiddelde waarden +/- 2x de s.d.) net onder de
0,5 log. 

Omdat dit maar 4 analyseresultaten zijn en de groei op de grens van
wel/geen voedingsbodem voor L.m. ligt, willen we meer metingen zien,
die dan zouden moeten bevestigen dat de groei onder 0,5 log kve/g
blijft. Mocht dat laatste niet blijken, dan zal het bedrijf alsnog
een challengetest moeten uitvoeren.

Op grond van bovenstaande beoordeling geef ik u tot 15 november 2020
de gelegenheid om meer (minimaal 4) analyses uit te voeren op
verschillende representatieve batches en de resultaten daarvan mee
te nemen in de Listeria-houdbaarheidsstudie voor warmgerookte zalm.
Daarbij mag het resultaat van de Virox-test in het vervolg niet meer
worden meegenomen.
Voorlopig (tot het moment dat de studie is goedgekeurd) dient u door
te gaan met de bemonstering van elke batch en deze te onderzoeken op
Listeria monocytogenes volgens n=5, afwezig in 25 g bij einde
productie. In geval van aanwezigheid van Listeria monocytogenes in 1
of meerdere deelmonsters dient u dit te melden bij de NVWA en dient
u direct maatregelen te nemen om het product uit de handel te nemen.
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. bovenstaande dan verneem ik dat
graag.

Met vriendelijke groet,

Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  0   0
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>

Overtred. : >
Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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Inspectielokatie: Eigenaar: 
(EG )               

Bezoek op : 17-sep-2020  9:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI erkend bedrijf
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >SYSTEEMAUDIT BIJ 

17 september 2020
 
INLEIDING

In het kader van controle
op naleving van artikel 5
van de Verordening (EG) nr.
852/2004, voert de
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit controles
uit bij bedrijven die een
HACCP-plan hebben opgesteld
en ingevoerd. Een deel van
deze HACCP-controles vindt
plaats in de vorm van een
audit, conform de
voorhanden zijnde
procedure. Het doel van de
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit is het
houden van toezicht op de
wettelijke verplichting om
een HACCP-plan te hebben,
toe te passen en te
onderhouden.

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam:
  

  Adres:
 

  Plaats:

Producten:
 gerookte vis,
verse vis, vissalades,
handelsartikelen

 Certificering: geen

AUDITGEGEVENS

  Plaats:
 

  Datum:
  17
september 2020

Teamsamenstelling
Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit:

 
 

   

  

Gesprekspartners van
bedrijf:

  
 

 
 

De audit richtte zich op
het opstellen en uitvoeren
van het HACCP-systeem.
Tevens zijn tijdens de
audit de volgende
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aandachtspunten
nadrukkelijk aan de orde
geweest: 

 - basisvoorwaarden
programma (Verordening (EG)
nr. 852/2004 en 853/2004)

 - traceerbaarheid
en meldingsplicht
(Verordening (EG) nr.
178/2002)

 - microbiologische
controles (Verordening (EG)
nr. 2073/2005)

 - dierlijke
bijproducten (Verordening
(EG) nr. 1069/2009)

 

Uitsluitend op de punten
die niet (geheel) voldeden
tijdens de audit wordt in
dit hoofdstuk verder
ingegaan.

Zodra een bepaald onderdeel
als "(geringe/ernstige)
overtreding" is gekenmerkt,
wordt dit in het vervolg
van de matrix niet meer
meegenomen. 

De cursief geplaatste tekst
is de van toepassing zijnde
tekst uit de Verordening
(EG) nr. 852/2004 of andere
relevante wetgeving. Het
desbetreffende wetsartikel
is tussen accolades
geplaatst.

 1 Basisvoorwaarden

HOOFDSTUK I Algemene eisen
voor bedrijfsruimten voor
levensmiddelen (andere dan
vermeld in hoofdstuk III)

“Bedrijfsruimten voor
levensmiddelen moeten
schoon zijn en goed worden
onderhouden.”
{Artikel 4, tweede lid,
juncto Bijlage II,
hoofdstuk I, punt 1, van de
Verordening (EG) nr.
852/2004}

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“geringe overtreding”:

 • In de
opslagruimte van
materialen, elders op het
terrein, werden
muizenuitwerpselen
aangetroffen.

 2 Gevarenanalyse

“Het onderkennen van elk
gevaar dat voorkomen,
geëlimineerd of tot een
aanvaardbaar niveau
gereduceerd moet worden.”
{Artikel 5, tweede lid,
onder a, van de Verordening
(EG) nr. 852/2004}

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“overtreding”:

 • In G003 Risico-
en gevarenanalyse gerookte
producten waren de gevaren
in de processtap koud roken
niet onderkend.
(bijvoorbeeld het gevaar
van onvoldoende droging in
deze stap)

 • In G003 Risico-
en gevarenanalyse gerookte
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producten was het gevaar
uitgroei van pathogenen
door een te lange THT niet
onderkend.

 • In G003 Risico-
en gevarenanalyse gerookte
producten was het gevaar
uitgroei van pathogenen of
verkorte houdbaarheid door
tekort pekelen of verkeerde
pekel samenstelling
onderkend. Als
beheersmaatregel was
beschreven: “Pekelen
gebeurt volgens een vast
schema met een vaste
zoutoplossing en vast
aantal uren. Doordat dit al
jaren zo gebeurt en
microbiologisch onderzoek
heeft uitgewezen dat de
eindproducten goed zijn, is
dit een beheerst proces.”
Er werd verwezen naar B009
rook- en pekelprogramma.
Hierin stond dat de pekel

 zijn moest.
Microbiologisch onderzoek
is geen goede manier om
vast te stellen of het
proces wordt beheerst.
Onderzoek naar het
zoutgehalte van producten
is dit wel. Er waren geen
data aanwezig waaruit bleek
dat het gevaar bij deze
pekelsterkte werd beheerst.

 • In G004 Risico-
en gevarenanalyse warm
gerookte producten was het
gevaar uitgroei van
pathogenen door een te
lange THT niet onderkend.

 • In G007 Gevaren-
en risicobeoordeling salade
was het gevaar uitgroei van
pathogenen door een te
lange THT niet onderkend. 

 • In G007 Gevaren-
en risicobeoordeling salade
waren de gevaren in de
processtap etiketteren niet
onderkend. (bijvoorbeeld
het gevaar niet vermelden
van allergenen door
onjuiste etikettering)

 • In G001 Risico-
en gevarenanalyse algemeen
waren de grondstoffen die
niet tot de productgroep
vis behoren (bijvoorbeeld
kruiden, specerijen,
mayonaise en sambal)
samengevoegd onder de
noemer hulpstoffen. Het
gevaar mycotoxinen was
onderkend in hulpstoffen.
Er was echter niet
onderkend dat dit een
relevant gevaar is in peper
en mogelijk in sambal. Er
was geen passende
beheersmaatregel
beschreven. Het is raadzaam
de gevaren per grondstof te
onderkennen, zodat geen
gevaren worden gemist.

 • Het gevaar
aanwezigheid van Listeria
in vis was onderkend. Als
beheersmaatregel werd
verwezen naar analyseschema
B008. In dit schema waren
geen analyses van
grondstoffen opgenomen. 

 • De gevaren
aanwezigheid van
dioxinen/PCB’s en zware
metalen in vis
(producten)waren onderkend.
De kans × ernst was
ingeschat onder de
beleidslijn. Dit hield in
dat geen beheersmaatregel
nodig was. Dit is niet
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juist. Voor dioxinen/PCB’s
en zware metalen zijn
wettelijke limieten
vastgesteld. Er zal moeten
worden nagegaan of de
grondstoffen die worden
verwerkt aan deze
wettelijke eisen voldoen.
In het RASFF systeem (Rapid
Alert System for Food and
Feed) is te zien dat in
zwaardvis zeer regelmatig
een te hoog gehalte aan
kwik wordt aangetroffen.
Het bedrijf verhandelt
zwaardvis. Kwik in
zwaardvis is een te
beheersen gevaar in de
handelsproducten. 

 • Het gevaar
anisakis in (onder andere)
wilde haring of makreel was
onderkend. Er was
beschreven dat deze
producten niet worden
verwerkt. Dit is niet
juist. Een beheersmaatregel
was niet beschreven.

Naleefhulp: In
informatieblad 64 van de
NVWA: Borging van
voedselveiligheid in de
levensmiddelenketen met
betrekking tot de gevaren
verbonden aan grondstoffen
is te lezen hoe de gevaren
in de door het bedrijf
verwerkte grondstoffen
kunnen worden beheerst. In
informatieblad 65 van de
NVWA: Borging van
voedselveiligheid in de
levensmiddelenketen met
betrekking tot de gevaren
verbonden aan inkoop van
consumptie gerede producten
is te lezen hoe de gevaren
kunnen worden beheerst in
handelsproducten.

 3 Identificeren
van kritische
controlepunten (CCP’s)

“Het identificeren van de
kritische controlepunten in
het stadium of de stadia
waarin controle essentieel
is om een gevaar te
voorkomen of te elimineren
dan wel tot een
aanvaardbaar niveau te
reduceren”
{Artikel 5, tweede lid,
onder b, van de Verordening
(EG) nr. 852/2004}

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“overtreding”:

 • In G004 Risico-
en gevarenanalyse warm
gerookte producten was het
gevaar uitgroei van
pathogene toxinevormende
micro-organismen door een
foutief afkoelproces van de
producten onderkend. Deze
stap is de laatste stap in
het proces waar dit gevaar
kan worden geëlimineerd of
tot een aanvaardbaar niveau
kan worden terug gebracht
en is om die reden een CCP.
Het bedrijf had deze stap
als een PVA opgenomen in
het HACCP plan, waarbij
periodiek de temperatuur
diende te worden
geregistreerd op F003
terugkoelregistratie
rokerij. Een CCP moet voor
elke geproduceerde batch
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worden beheerst, een
periodieke meting en
registratie van de
afkoeltijd en -temperatuur
is onvoldoende.

 4 Vaststellen
kritische grenswaarden

“Het vaststellen van
kritische grenswaarden voor
de kritische controlepunten
teneinde te kunnen bepalen
wat aanvaardbaar en wat
niet aanvaardbaar is op het
vlak van preventie,
eliminatie of reductie van
een onderkend gevaar.”
{Artikel 5, tweede lid,
onder c, van de Verordening
(EG) nr. 852/2004}

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“overtreding”:

 • In G004 Risico-
en gevarenanalyse warm
gerookte producten was het
gevaar uitgroei van
pathogene toxinevormende
micro-organismen door een
foutief afkoelproces van de
producten onderkend. Het
bedrijf had deze stap als
een PVA opgenomen in het
HACCP plan. De norm was
binnen 4 uur onder de 25
°C. 25 °C. is een
temperatuur waarbij sporen
kunnen uitgroeien, deze
temperatuur kan dus een
risico inhouden voor de
volksgezondheid. Er zal zo
snel mogelijk naar een
temperatuur moeten worden
teruggekoeld waarbij de
uitgroei tot een minimum
beperkt is. 

Naleefhulp: In (onder
andere) de Hygiënecode voor
de Visdetailhandel is de
wettelijke tekst “zo snel
mogelijk” vertaald naar
binnen 5 uur ≤ 7 °C.

 5 Bewaking van
kritische controlepunten
(monitoring)

“Het vaststellen en
toepassen van efficiënte
bewakingsprocedures op de
kritische controlepunten”
{Artikel 5, tweede lid,
onder d, van de Verordening
(EG) nr. 852/2004}

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“overtreding”:

 • In de G004
Risico- en gevarenanalyse
warm gerookte producten was
het gevaar uitgroei van
pathogene, toxinevormende
micro-organismen door te
kort en niet warm genoeg
roken onderkend als CCP.
Als beheersmaatregel was
beschreven dat de producten
minimaal 30 minuten boven
de 62 ° C. gerookt dienden
te worden. Dit werd
beheerst door handmatig
wekelijks de temperatuur te
meten bij het roken van
wilde paling in hangen en
het aflezen van de
thermometer van de tunnels
bij de overige producten.
Een bewaking van de tijd
vond niet plaats. Er zal
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moeten worden vastgelegd
per gerookte batch dat de
temperatuur 30 minuten 62 °
C.  of een equivalent
hiervan is geweest. (NB:
het gevaar gaat niet alleen
over toxinevormende
pathogenen, maar ook over
niet toxine vormende
pathogenen. Indien sprake
is van een gevalideerd,
geautomatiseerd proces
hoeft niet van elke batch
een tijd- en
temperatuurregistratie te
worden uitgevoerd.)

 6 Vaststellen
corrigerende maatregelen

“Het vaststellen van
corrigerende maatregelen
wanneer uit de bewaking zou
blijken dat een kritisch
controlepunt niet volledig
onder controle is.”
{Artikel 5, tweede lid,
onder e, van de Verordening
(EG) nr. 852/2004}

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“geringe overtreding”:

 • Bij CCP 1:
ontvangsttemperatuur was
als correctieve actie
beschreven bij het
aantreffen van zieke en
dode paling bij de levering
van levende paling: “partij
blokkeren en in overleg met
leverancier afwerken”. In
de praktijk werd een enkele
dode paling verwijderd uit
de partij en de partij in
het geval van te veel dode
paling afgekeurd en
geweigerd.

 • Bij CCP 2
opslagtemperatuur was de
tolerantie bij
diepvriesproducten < - 15
°C. Dit is niet juist de
wettelijke
opslagtemperatuur van
diepvriesproducten is
maximaal – 18 °C.

 • Bij PVA 11:
terugkoelen was als
correctieve actie
beschreven:
“microbiologisch laten
onderzoeken.” Dit is niet
juist. Met microbiologisch
onderzoek kan geen
uitspraak worden gedaan
over de veiligheid van de
hele partij, omdat dit
altijd een onderzoek naar
een deel van de partij
betreft. Het kan
uitsluitend dienen ter
verificatie van een in
principe beheerst proces. 

 • Bij PVA 12:
transport was als
correctieve actie
beschreven: “producten
overbrengen naar een andere
koelcel of terug naar
bedrijf waar alles
geblokkeerd wordt.” Dit is
niet juist. Als de
wettelijke temperatuur is
overschreden mag het
product niet worden
teruggekoeld. Een blokkade
van een product is geen
correctieve actie op het
product.

 7 Verificatie

“Het vaststellen van
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procedures om na te gaan of
de in artikel 5, tweede lid
onder a tot en met f
bedoelde maatregelen naar
behoren functioneren,
waarbij regelmatig
verificatieprocedures
worden uitgevoerd”
{Artikel 5, tweede lid,
onder f, van de Verordening
(EG) nr. 852/2004}

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“overtreding”:

 •
2 keer per week

 De
aanwezigheid van kwik is
een relevant gevaar in
zwaardvis. Het bedrijf had
een analysecertificaat bij
een zending zwaardvis
ontvangen met uitslagen van
onderzoek naar histamine in
tonijn.

 10 Overige

“Voorzover nodig verrichten
de voor de vervaardiging
van het product
verantwoordelijke
exploitanten van
levensmiddelenbedrijven
studies overeenkomstig
bijlage II om na te gaan of
gedurende de hele
houdbaarheidstermijn aan de
criteria wordt voldaan. Dit
geldt met name voor
kant-en-klare
levensmiddelen die als
voedingsbodem voor Listeria
monocytogenes kunnen dienen
en waarbij die bacterie een
risico voor de
volksgezondheid kan
inhouden.
Levensmiddelenbedrijven
mogen bij de uitvoering van
die studies samenwerken. Er
kunnen richtsnoeren voor de
uitvoering van de studies
worden opgenomen in de
gidsen voor goede
praktijken bedoeld in
artikel 7 van Verordening
(EG) nr. 852/2004.”
(Artikel 3, tweede lid van
de Verordening (EG) nr.
2073/2005)

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“overtreding”:

 • Het bedrijf
produceerde levensmiddelen
waarin Listeria
monocytogenes zou kunnen
uitgroeien, zoals warm en
koud gerookte vis en
(mogelijk) salades. Er was
op testschaal een start
gemaakt met 

aan warm gerookte makreel
met als doel een groei <
0.5 log gedurende de
houdbaarheidstermijn te
bewerkstelligen. De
conservering werd nog niet
toegepast in de praktijk.
Omdat niet kon worden
aangetoond dat er gedurende
de houdbaarheidstermijn aan
de grenswaarde van 100
kve/gram kon worden voldaan
is de grenswaarde Listeria
monocytogenes niet
aangetoond in 25 gram van
toepassing op deze

Doc. 23

------



producten. 

Naleefhulp: Additieven die
worden toegevoegd dienen te
voldoen aan de eisen in de
Verordening (EU) 1333/2008
inzake
levensmiddelenadditieven. 

“Om hun op HACCP-beginselen
gebaseerde procedures en
goede hygiënepraktijken te
valideren of te verifiëren
of die goed functioneren,
voeren exploitanten van
levensmiddelenbedrijven
waar van toepassing testen
uit aan de hand van de
microbiologische criteria
van bijlage I.”
(Artikel 4, eerste lid van
de Verordening (EG) nr.
2073/2005)

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“overtreding”:

 • Het gevaar
histamine was onderkend in
G001 risico- en
gevarenanalyse algemeen. In
de toelichting op de
beheersmaatregel stond dat

 geen vette
vis verwerkt. Het bedrijf
verwerkt haring en makreel.
Dit zijn soorten waarop het
voedselveiligheidscriterium
van toepassing is. In het
analyseschema van het
bedrijf was geen analyse op
histamine opgenomen. Er was
een analyserapport van de

aanwezig. Er was een
analyse met n=1 uitgevoerd,
terwijl een
bemonsteringsschema van n=9
vereist is om histamine te
beheersen.

“Exploitanten van
levensmiddelenbedrijven die
kant-en-klare
levensmiddelen produceren
waaraan een risico voor de
volksgezondheid als gevolg
van Listeria monocytogenes
verbonden kan zijn,
bemonsteren de
verwerkingsruimten en
uitrusting in het kader van
hun bemonsteringsschema op
Listeria monocytogenes.”
(Artikel 5, tweede lid van
de Verordening (EG) nr.
2073/2005)

Het volgende is
geconstateerd en beoordeeld
met de kwalificatie
“overtreding”:

 • In het
analyseschema B008 was
vastgelegd dat per kwartaal
10 monsters van ruimten en
uitrusting op Listeria
monocytogenes moesten
worden genomen. De
resultaten van kwartaal van
2020 waren niet voorhanden.

 • De
omgevingsmonsters dienen
tijdens productie te worden
genomen. De monsters werden
na productie genomen.

 • Op 9 juli 2020
was Listeria monocytogenes
aangetroffen in een
afvoergoot in de leefruimte
van de paling. Er was actie
ondernomen. Dit was niet
vastgelegd. Er waren niet
meteen opnieuw monsters
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genomen om te bepalen of de
actie toereikend was, maar
2 maanden later.

WEGING

Exploitanten van
levensmiddelenbedrijven
dragen zorg voor de
invoering, de uitvoering en
de handhaving van één of
meer permanente procedures
die gebaseerd zijn op de
HACCP-beginselen.

De bevindingen met
betrekking tot
bovengenoemde parameters
zijn in het teamoverleg,
door het auditteam
besproken. Geconstateerde
onvolkomenheden werden
vervolgens gewogen op de
ernst en de mate van
afwijken van de wettelijke
eisen, met name met
betrekking tot de
voedselveiligheid.   

EINDOORDEEL

Er zijn overtredingen
geconstateerd bij de
volgende onderwerpen:
gevarenanalyse,
identificeren van kritische
controlepunten (CCP’s),
vaststellen van kritische
grenswaarden, bewaking van
kritische grenswaarden
(monitoring), verificatie
en overige (2073/2005)
Er zijn geringe
overtredingen geconstateerd
bij de onderwerpen
basisvoorwaarden en
vaststellen van
corrigerende maatregelen.

Er dienen zodanige
maatregelen genomen te
worden, dat herhaling van
genoemde overtredingen
wordt voorkomen. 
Mocht bij een hercontrole
blijken dat opnieuw niet
aan de wettelijke
voorschriften wordt
voldaan, dan kan hiervan
een rapport van bevindingen
worden opgemaakt en kunnen
de geconstateerde
overtredingen voor verdere
afhandeling worden
voorgelegd aan de Minister
van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

AFSPRAKEN

Omdat niet kon worden
aangetoond dat er gedurende
de houdbaarheidstermijn aan
de grenswaarde van 100
kve/gram kon worden voldaan
is de grenswaarde Listeria
monocytogenes niet
aangetoond in 25 gram van
toepassing op producten
waarin Listeria
monocytogenes kan
uitgroeien. Er is
afgesproken elke 14 dagen 5
monsters van eenzelfde
product te nemen en deze
meteen na productie te
laten onderzoeken op de
grenswaarde Listeria
monocytogenes niet
aangetoond in 25 gram.
Hierbij dient het hele
assortiment aan bod te
komen in de loop van de
tijd, waarbij risico
gebaseerd gekozen wordt
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welke producten worden
bemonsterd.
Het bedrijf beschikt over
een erkenning
vleesproductenbedrijf. Het
bedrijf produceert geen
vleesproducten, dus de
erkenning is niet nodig.
Het bedrijf zal deze
erkenning intrekken. Dit
kan op de website van de
NVWA.
Het bedrijf stuurt de

 een
planning toe voor het
afronden van de studie. De
reparatie van de vloer in
de natte ruimte en de
verpakkingsruimte zal 31
oktober 2020 plaats vinden.

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  1   8

Ruimte    : bewerkingsruimte 22-jan-2021 SW ZI
>Object    : bedrijfsruimte

Overtred. : de voor de vervaardiging van het product verantwoordelijke  
exploitant van het levensmiddelenbedrijf verrichtte,        
voorzover nodig, geen studies overeenkomstig bijlage II om  
na te gaan of gedurende de hele houdbaarheidstermijn aan de 
criteria werd voldaan                                       

>

Constater.: Het bedrijf produceerde levensmiddelen waarin Listeria monocytogenes
zou kunnen uitgroeien, zoals warm en koud gerookte vis en (mogelijk)
salades. Er was op testschaal een start gemaakt met

 aan warm gerookte makreel met als doel een
groei < 0.5 log gedurende de houdbaarheidstermijn te
bewerkstelligen. De conservering werd nog niet toegepast in de
praktijk. Omdat niet kon worden aangetoond dat er gedurende de
houdbaarheidstermijn aan de grenswaarde van 100 kve/gram kon worden
voldaan is de grenswaarde Listeria monocytogenes niet aangetoond in
25 gram van toepassing op deze producten. 

>

Advies    : >

Ruimte    : bedrijfsruimte J 22-jan-2021 SW ZI
>Object    : bedrijfsruimte

Overtred. : de exploitant van het levensmiddelenbedrijf voerde, waarvan 
toepassing, geen testen uit aan de hand van de              
microbiologische criteria van bijlage I, om hun op          
HACCP-beginselen gebaseerde procedures en goede             
hygiënepraktijken te valideren of te verifiëren of die goed 
functioneren                                                

>

Constater.: Het gevaar histamine was onderkend in G001 risico- en gevarenanalyse
algemeen. In de toelichting op de beheersmaatregel stond dat

 geen vette vis verwerkt. Het bedrijf verwerkt haring en
makreel. Dit zijn soorten waarop het voedselveiligheidscriterium van
toepassing is. In het analyseschema van het bedrijf was geen analyse
op histamine opgenomen. 

>

Advies    : >

Ruimte    : bedrijfsruimte J 17-sep-2020 SW ZI
>Object    : bedrijfsruimte

Overtred. : de exploitant van het levensmiddelenbedrijf die            
kant-en-klare levensmiddelen produceert waaraan een risico 
voor de volksgezondheid als gevolg van Listeria            
monocytogenes verbonden kan zijn, bemonsterde de           
verwerkingsruimten en uitrusting in het kader van hun      
bemonsteringsschema op Listeria monocytogenes niet         

>

Constater.:  • In het analyseschema B008 was vastgelegd dat per kwartaal
10 monsters van ruimten en uitrusting op Listeria monocytogenes
moesten worden genomen. De resultaten van kwartaal van 2020 waren
niet voorhanden.

 • De omgevingsmonsters dienen tijdens productie te worden
genomen. De monsters werden na productie genomen.

 • Op 9 juli 2020 was Listeria monocytogenes aangetroffen in
een afvoergoot in de leefruimte van de paling. Er was actie
ondernomen. Dit was niet vastgelegd. Er waren niet meteen opnieuw
monsters genomen om te bepalen of de actie toereikend was, maar 2
maanden later.

>

Advies    : >

Aktiviteit: n.v.t. J 22-jan-2021 SW ZI
>Prod.groep: n.v.t.
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Overtred. : de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen zorg droeg 
voor het onderkennen van elk gevaar dat voorkomen,          
geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd     
moet worden gelet op de HACCP beginselen                    

>

Constater.:  • In G003 Risico- en gevarenanalyse gerookte producten
waren de gevaren in de processtap koud roken niet onderkend.
(bijvoorbeeld het gevaar van onvoldoende droging in deze stap)

 • In G003 Risico- en gevarenanalyse gerookte producten was
het gevaar uitgroei van pathogenen door een te lange THT niet
onderkend.

 • In G003 Risico- en gevarenanalyse gerookte producten was
het gevaar uitgroei van pathogenen of verkorte houdbaarheid door
tekort pekelen of verkeerde pekel samenstelling onderkend. Als
beheersmaatregel was beschreven: “Pekelen gebeurt volgens een vast
schema met een vaste zoutoplossing en vast aantal uren. Doordat dit
al jaren zo gebeurt en microbiologisch onderzoek heeft uitgewezen
dat de eindproducten goed zijn, is dit een beheerst proces.” Er werd
verwezen naar B009 rook- en pekelprogramma. Hierin stond dat de
pekel  zijn moest. Microbiologisch onderzoek is geen goede
manier om vast te stellen of het proces wordt beheerst. Onderzoek
naar het zoutgehalte van producten is dit wel. Er waren geen data
aanwezig waaruit bleek dat het gevaar bij deze pekelsterkte werd
beheerst.

 • In G004 Risico- en gevarenanalyse warm gerookte producten
was het gevaar uitgroei van pathogenen door een te lange THT niet
onderkend.

 • In G007 Gevaren- en risicobeoordeling salade was het
gevaar uitgroei van pathogenen door een te lange THT niet onderkend. 

 • In G007 Gevaren- en risicobeoordeling salade waren de
gevaren in de processtap etiketteren niet onderkend. (bijvoorbeeld
het gevaar niet vermelden van allergenen door onjuiste etikettering)

 • In G001 Risico- en gevarenanalyse algemeen waren de
grondstoffen die niet tot de productgroep vis behoren (bijvoorbeeld
kruiden, specerijen, mayonaise en sambal) samengevoegd onder de
noemer hulpstoffen. Het gevaar mycotoxinen was onderkend in
hulpstoffen. Er was echter niet onderkend dat dit een relevant
gevaar is in peper en mogelijk in sambal. Er was geen passende
beheersmaatregel beschreven. Het is raadzaam de gevaren per
grondstof te onderkennen, zodat geen gevaren worden gemist.

 • Het gevaar aanwezigheid van Listeria in vis was
onderkend. Als beheersmaatregel werd verwezen naar analyseschema
B008. In dit schema waren geen analyses van grondstoffen opgenomen. 

 • De gevaren aanwezigheid van dioxinen/PCB’s en zware
metalen in vis (producten)waren onderkend. De kans × ernst was
ingeschat onder de beleidslijn. Dit hield in dat geen
beheersmaatregel nodig was. Dit is niet juist. Voor dioxinen/PCB’s
en zware metalen zijn wettelijke limieten vastgesteld. Er zal moeten
worden nagegaan of de grondstoffen die worden verwerkt aan deze
wettelijke eisen voldoen. In het RASFF systeem (Rapid Alert System
for Food and Feed) is te zien dat in zwaardvis zeer regelmatig een
te hoog gehalte aan kwik wordt aangetroffen. Het bedrijf verhandelt
zwaardvis. Kwik in zwaardvis is een te beheersen gevaar in de
handelsproducten. 

 • Het gevaar anisakis in (onder andere) wilde haring of
makreel was onderkend. Er was beschreven dat deze producten niet
worden verwerkt. Dit is niet juist. Een beheersmaatregel was niet
beschreven.

>

Advies    : >

Aktiviteit: n.v.t. J 17-sep-2020 SW ZI
>Prod.groep: n.v.t.

Overtred. : de exploitant van een levensmiddelenbedrijf  geen zorg     
droeg voor het identificeren van de kritische              
controlepunten in het stadium of de stadia waarin controle 
essentieel is om een gevaar te voorkomen, die gebaseerd    
zijn op de HACCP-beginselen                                

>

Constater.:  • In G004 Risico- en gevarenanalyse warm gerookte producten
was het gevaar uitgroei van pathogene toxinevormende
micro-organismen door een foutief afkoelproces van de producten
onderkend. Deze stap is de laatste stap in het proces waar dit
gevaar kan worden geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan
worden terug gebracht en is om die reden een CCP. Het bedrijf had
deze stap als een PVA opgenomen in het HACCP plan, waarbij periodiek
de temperatuur diende te worden geregistreerd op F003
terugkoelregistratie rokerij. Een CCP moet voor elke geproduceerde
batch worden beheerst, een periodieke meting en registratie van de
afkoeltijd en -temperatuur is onvoldoende.

>

Advies    : >

Aktiviteit: n.v.t. J 17-sep-2020 SW ZI
>Prod.groep: n.v.t.

Overtred. : de exploitant van een levensmiddelenbedrijf droeg geen zorg 
voor het vaststellen van kritische grenswaarden voor de     
kritische controlepunten teneinde te kunnen bepalen wat     
aanvaardbaar en wat niet aanvaardbaar is op het vlak van    
preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar, 
die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen                   

>

Constater.: In G004 Risico- en gevarenanalyse warm gerookte producten was het >
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gevaar uitgroei van pathogene toxinevormende micro-organismen door
een foutief afkoelproces van de producten onderkend. Het bedrijf had
deze stap als een PVA opgenomen in het HACCP plan. De norm was
binnen 4 uur onder de 25 °C. 25 °C. is een temperatuur waarbij
sporen kunnen uitgroeien, deze temperatuur kan dus een risico
inhouden voor de volksgezondheid. Er zal zo snel mogelijk naar een
temperatuur moeten worden teruggekoeld waarbij de uitgroei tot een
minimum beperkt is.

Advies    : >

Aktiviteit: n.v.t. J 17-sep-2020 SW ZI
>Prod.groep: n.v.t.

Overtred. : de exploitant van een levensmiddelenbedrijf droeg geen zorg 
voor het vaststellen en toepassen van efficiënte            
bewakingsprocedures op de kritische controlepunten,  die    
gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen                       

>

Constater.: In de G004 Risico- en gevarenanalyse warm gerookte producten was het
gevaar uitgroei van pathogene, toxinevormende micro-organismen door
te kort en niet warm genoeg roken onderkend als CCP. Als
beheersmaatregel was beschreven dat de producten minimaal 30 minuten
boven de 62 ° C. gerookt dienden te worden. Dit werd beheerst door
handmatig wekelijks de temperatuur te meten bij het roken van wilde
paling in hangen en het aflezen van de thermometer van de tunnels
bij de overige producten. Een bewaking van de tijd vond niet plaats.
Er zal moeten worden vastgelegd per gerookte batch dat de
temperatuur 30 minuten 62 ° C. of een equivalent hiervan is geweest.
(NB: het gevaar gaat niet alleen over toxinevormende pathogenen,
maar ook over niet toxine vormende pathogenen. Indien sprake is van
een gevalideerd, geautomatiseerd proces hoeft niet van elke batch
een tijd- en temperatuurregistratie te worden uitgevoerd.)

>

Advies    : >

Aktiviteit: n.v.t. J 22-jan-2021 SW ZI
>Prod.groep: n.v.t.

Overtred. : de exploitant van een levensmiddelenbedrijf geen zorg droeg 
voor het vaststellen van procedures om na te gaan of de     
onder a) tot en met e) bedoelde maatregelen naar behoren    
functioneren, waarbij regelmatig verificatieprocedures      
worden uitgevoerd, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen

>

Constater.: 2 keer per week
 De aanwezigheid van kwik is een relevant gevaar in

zwaardvis. Het bedrijf had een analysecertificaat bij een zending
zwaardvis ontvangen met uitslagen van onderzoek naar histamine in
tonijn.

>

Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 17-09-2020
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst IP20130E Regulier toezicht - 
Visrokerijen                 

Geldig vanaf 01-01-2020

Aanvullende informatie

Vraag 1 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 2 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 3 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 4 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

Vraag 5 Maakt het bedrijf uitsluitend  gebruik van een goedgekeurde hygiënecode?
Antwoord Nee

Blz. (EG IP20130E Regulier toezicht - 17-sep-2020 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 17-09-2020
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2000 VIP SA 24
Geldig vanaf 01-01-2020

Basisvoorwaarden

Vraag 1 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting .

Vraag 2 Hoe is de bouwkundige staat/inrichting van het bedrijf?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 3 Hoe is het gesteld met de overige basisvoorwaarden?
Antwoord Geen opmerking

HACCP

Vraag 4 Zijn alle gevaren onderkend die voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar 
niveau gereduceerd moeten worden?                                               

Antwoord Overtreding
Toelichting .

Vraag 5 Zijn de CCP's geïdentificeerd?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

Vraag 6 Zijn voor alle geïdentificeerde CCP's de kritische grenswaarden vastgesteld?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

Vraag 7 Zijn efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten vastgesteld?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

Vraag 8 Zijn er cm vastgesteld als uit de bewaking blijkt dat een kritisch controle punt 
niet volledig onder controle is en worden deze toegepast?                        
                                                                                 

Antwoord Geringe overtreding
Toelichting .

Vraag 9 Zijn er effectieve ABMs, PrPs of OPrPs vastgesteld?
Antwoord Geen opmerking
Toelichting .

Blz. (EG           OWHH2000 VIP SA 24 17-sep-2020 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Zijn er corr. maatr. omschreven als blijkt dat een limiet uit de ABMs, PrPs of OPrPs 
niet volledig onder controle is en worden deze toegepast?                            

Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Zijn er procedures vastgesteld om na te gaan of de in artikel 5, 2 lid onder a t/m e 
bedoelde maatregelen functioneren?                                                   

Antwoord Overtreding
Toelichting .

Vraag 12 Zijn er documenten aanwezig, waaruit blijkt dat het beschreven HACCP-plan 
daadwerkelijk wordt toegepast?                                            

Antwoord Geen opmerking

Vraag 13 Worden de op HACCP gebaseerde procedures herzien ingeval het product, de verwerking 
of een stadium daarvan enige wijziging ondergaat?                                   

Antwoord Geen opmerking

Vraag 14 Is het bedrijf HACCP-gecertificeerd?
Antwoord Nee,

Vraag 15 Door welke certificerende instelling is het bedrijf gecertificeerd?
Antwoord NVT,

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 16 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 17 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 18 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, SW

Blz.(EG           OWHH2000 VIP SA 24 17-sep-2020 2
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 17-09-2020
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2009 VIP Vo. 2073 lang
Geldig vanaf 01-01-2020

Monster- en analyseplan

Vraag 1 Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequenties zoals voorgeschreven in Vo. 2073 of 
het eigen bemonsteringsplan?                                                      
                                                                                  

Antwoord Overtreding
Toelichting .

Vraag 2 Worden de analyses uitgevoerd, zoals voorgeschreven in bijlage?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 3 Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op Listeria monocytogenes?
Antwoord Overtreding
Toelichting .

Vraag 4 Worden de juiste analysemethoden toegepast?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Worden studies uitgevoerd (bijlage II) om na te gaan of gedurende de gehele 
houdbaarheidstermijn aan de voedselveiligheidscriteria wordt voldaan?       
                                                                            

Antwoord Overtreding
Toelichting .

Controle

Vraag 6 Wordt in voldoende mate voldaan aan het onderzoeken van trends in de testresultaten?
Antwoord Geen opmerking

Algemene bedrijfsgegevens

Vraag 7 Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                             

Antwoord NVT

Blz. (EG       OWHH2009 VIP Vo. 2073 lang 17-sep-2020 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 8 Heeft het bedrijf bij ontoereikende proceshygiënecriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                        

Antwoord NVT

Vraag 9 Heeft het bedrijf bij trend richting ontoereikend de juiste maatregelen genomen?
Antwoord NVT

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 10 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 11 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 12 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Ja, SW

Blz. (EG       OWHH2009 VIP Vo. 2073 lang 17-sep-2020 2
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Inspectielokatie: Eigenaar: (EG )
Bezoek op : 05-okt-2020 15:30
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : AL horen, info, overleg
Bijzonderheden : N.a.v. de door het bedrijf aan de NVWA toegezonden Listeria-studie

voor koudgerookte zalm is het volgende e-mailbericht naar het
bedrijf (info@ nl) verzonden:

Geachte

Dank u voor het toezenden van de studie voor de koudgerookte zalm.
Ik heb deze studie gescreend, maar ik kom helaas tot de conclusie
dat deze niet akkoord is.
Omdat er slechts een zeer beperkt aantal analyses is uitgevoerd, is
het noodzakelijk om het worst case scenario te bepalen aan de hand
van 2x de standaarddeviatie plus/min het gemiddelde (net zoals dat
bij de beoordeling van de warmgerookte zalm is gebeurd).       
Daartoe heb ik de waarden van de chemisch-fysische parameters uit uw
studie/analyses overgenomen en daarvan de gemiddelden en de
standaarddeviaties bepaald. Vervolgens heb ik tweemaal de
standaarddeviatie opgeteld bij - of afgetrokken van - (al naar
gelang dit worst-case is) van de gemiddelde waarde van de
betreffende c-f. parameter. 
De uitkomsten hiervan heb ik overgenomen in FSSP. De ingevoerde
gegevens en uitkomsten van FSSP heb ik bijgevoegd.
De met dit programma voorspelde groei van Listeria monocytogenes
bedraagt in het worst case scenario 0,75 log kve/g. Omdat de
voorspelde groei meer bedraagt dan 0,5 log kve/g is een modellering
als deze niet voldoende. 

In geval u blijft bij de keuze om te volstaan met een modellering in
FSSP, rest er op dit moment slechts 1 mogelijkheid en dat is het
inkorten van de houdbaarheidstermijn (THT) en vervolgens de studie
opnieuw in te dienen. 
Ingeval inkorten van de THT niet mogelijk is, dan rest slechts het
uitvoeren van een challengetest als onderbouwing voor de
houdbaarheid van de koudgerookte zalm. 
Zou u mij nog deze week kunnen aangeven welke keuze u maakt? 

Opvallend is dat het zoutgehalte van de koudgerookte zalm sterk
varieert. Het lijkt daarom zeer wenselijk het proces van zouten
nader onder de loupe te nemen teneinde een constanter product te
kunnen produceren.
Daarnaast valt mij op dat u in dit geval  gemaakt heeft
van de  Zoals bij u bekend is dat voor
koudgerookte zalm een mogelijkheid in FSSP. 
Tot slot nog een tekstuele opmerking: op pag. 2 van het rapport
staat bovenaan nog aangegeven: “warmgerookte zalm”.
Mocht u vragen hebben, dan verneem ik dat graag.    
 
Met vriendelijke groet,

Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  0   0

>

Overtred. : >
Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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Doe. 28 

Bedrijfsgegevens 

Inspectielocatie 
Straatnaam 
Huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Contactpersoon 
Functie contactpersoon 
Hoofdcategorie 
Locatiecategorie 

Medewerker 

Regio 

Bezoekdetails 

Datum bezoek 
Nummer controleur 
Begint jd 
Bezoekreden 

Inspectielijst 

Lijst 

Geldig vanaf 

Algemeen 

INSPECTIELIJST 

E ... ) 

fabriek food 
visrokerij . 

Nederland se Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest 

20- 11- 2020 

""" Hl erkend bedrijf 

OWHH2080 VIP I n specti e lijst 
o nderbouwing THT 
01- 01- 2020 

Vraag 1 
Antwoord 

Welk product of groep van producten i s beoordeeld? 
Warmgerookte zalm 

Vraag 2 
Antwoord 

Werk t het bedrijf met een hygiënecode of met een eigen VVP? 
Ja , eigen VVP 

Houdbaarheidsonderbouwing 

Vraag 3 

Antwoord 

I ndien hygi ënecode, houdt het bedrijf z i c h aan de houdbaarheidstermijnen zoals 
gesteld in de code? 
NVT (bij e i gen VVP) 

Vraag 4 

Antwoord 

I ndien eigen VVP , houdt het bedrijf z i ch aan de houdbaarheidstermijnen zoals gesteld 
i n het plan? 

Vraag 5 
Antwoord 

Vraag 6 
Antwoord 
Toelichting 

NVT (bij e i gen VVP) 

Heeft het bedrijf de houdbaarheid onderbouwd? 
Ja , dmv houdbaarheidsanalyse (houdbaarheidsonderz) 

I ndien THT onderzoek of onderbouwing, welke criteria zijn gehanteerd? 
Beheersing t i jd/ temperatuur , 

Beheersing Listeria 

Vraag 7 
Antwoord 
Toelichting 

Vraag 8 
Antwoord 
Toelichting 

Is bij dit bedrijf beheersing van Li steria monocytogenes noodzakelijk ? 
Ja 

Is/ zijn er een studie(s) uitgevoerd d i e alle relevante producten dekken? 
Ja 
Alleen de studie m.b.t. warmgerookte zalm voldoet onder voorwaarden, zie opm.veld. 

OWHH2080 VIP I n spectielijst 20- nov- 2020 Blz. 1 



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Indien ja is/zijn deze studie(s) als afdoende beoordeeld door de NVWA?
Antwoord Ja
Toelichting betreft vooralsnog alleen warmgerookte zalm.

Vraag 10 Is het risico op Listeria monocytogenes beheerst middels?
Antwoord Intrinsieke factoren (pH, Aw, etc.)

Vraag 11 Is er bij de studie gebruikt gemaakt van?
Antwoord Alleen groei voorspellende modellen

Vraag 12 Wordt er rekening gehouden met de houdbaarheid van de grondstoffen/ingrediënten?
Antwoord Ja
Toelichting -

Vraag 13 Wordt er gecontroleerd op besmetting in de productie omgeving en uitrusting?
                                                                            

Antwoord Ja - op Listeria monocytogenes,

Vraag 14 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; hoe vaak per jaar wordt 
dan de omgeving gecontroleerd?                                                       

Antwoord 4

Vraag 15 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; met hoeveel 
deelmonsters per keer wordt dan de omgeving gecontroleerd?               

Antwoord 5

Vraag 16 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; hoe vaak per jaar wordt 
de uitrusting gecontroleerd?                                                         

Antwoord 4

Vraag 17 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; met hoeveel 
deelmonsters per keer wordt de uitrusting gecontroleerd?                 

Antwoord 5

Vraag 18 Hoe frequent per jaar wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in eindproducten?
Antwoord 50

Vraag 19 Met hoeveel deelmonsters per keer wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in 
eindproducten?                                                                    

Antwoord 5

Vraag 20 Hoe frequent per jaar wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in eindproducten 
op einde THT?                                                                       

Antwoord 0
Toelichting Dit dient door het bedr jf aangepast te worden, zie opm.veld.

Vraag 21 Met hoeveel deelmonsters per keer wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in 
eindproducten op einde THT?                                                       

Antwoord 0

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 22 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 23 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Blz.(EG ) OWHH2080 VIP Inspectielijst 20-nov-2020 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Maatregelen

Vraag 24 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz.(EG ) OWHH2080 VIP Inspectielijst 20-nov-2020 3
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Inspectielokatie: Eigenaar:(EG )
Bezoek op : 20-nov-2020  9:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : AL horen, info, overleg
Bijzonderheden : Betreft terugkoppeling van de beoordeling van de

Listeria-houdbaarheidsstudie voor koudgerookte zalm door VWA 2073
Backoffice naar het bedrijf. Hiertoe is onderstaand e-mailbericht
naar het bedrijf (info@ nl) verzonden:

Geachte

Zoals eerder aangegeven is de door u aangepaste
Listeria-houdbaarheidsstudie voor koudgerookte zalm en uw bezwaar
betreffende de eerste beoordeling hiervan doorgezonden naar de
NVWA-afdeling Microbiologie voor een nadere beoordeling. Hieronder
vindt u de beoordeling in blauw, de bijbehorende
berekeningen/modellering vindt u in de Excel-bijlage.

Koud gerookte zalm
Op basis van modellering met 2xSD kom ik voor dit product uit op een
groei boven de 0,5 log kve/g, zie hiervoor de bijlage. Voor deze
situatie is het voor van belang dat ze d.m.v. een
onderbouwing aan kunnen geven welke de kritische parameter(s)
is/zijn in hun proces/product. In geval deze kritische parameter(s)
is/zijn geïdentificeerd, vragen we dat voor deze kritische
parameter(s) specifiek (een) “worst-case” waarde(n) wordt bepaald
door middel van de benadering 2xSD. In dat geval is het namelijk
niet per definitie noodzakelijk om voor alle parameters de
benadering worst-case van 2xSD te hanteren en daarmee een stapeling
van worst-case scenario’s te voorkomen. 
Op dit moment is dit echter onvoldoende onderbouwd aan de hand van
de aangeleverde informatie. De theoretische onderbouwing van

in onderstaande mail is niet op basis van data en daarmee
is geen onderbouwing van de meest kritische parameter(s) aangeleverd
die een andere benadering van worst-case in deze studie zou
rechtvaardigen. Omdat wij bij een ander bedrijf al eerder de
discussie met  hebben gevoerd waarom het gebruik van
2xSD wordt aangehouden en wij ons standpunt daar aan hem hebben
uitgelegd, gaan we daar nu niet verder meer op in.

Kortom: het bedrijf mag afwijken van 2xSD voor iedere parameter,
indien men onderbouwt welke parameter(s) het meest kritisch is/zijn
voor groei van Listeria monocytogenes. Aangezien dit nu nog niet is
gedaan, houden we vast aan 2xSD voor iedere parameter. Daardoor is
de beoordeling voor deze studie dat deze onvoldoende onderbouwing
biedt voor een 1.3 product, omdat uit de modellering een groei van
1,5 log kve Listeria monocytogenes blijkt.

Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat de
Listeria-houdbaarheidsstudie voor koudgerookte zalm nog steeds
onvoldoende is. Ik raad u dringend aan voor een onderbouwing als
hierboven bedoeld te zorgen en deze voor 1 januari 2021 aan mij toe
te zenden. 
In geval een deugdelijke onderbouwing mocht uitblijven, zal de NVWA
overgaan tot het opmaken van een Rapport van Bevindingen (v/h
boeterapport). Omdat dit bij uw bedrijf reeds tweemaal eerder is
geschied voor het ontbreken van deugdelijke houdbaarheidsstudies,
komt uw bedrijf in dat geval onder verscherpt toezicht te staan. Zie
daartoe de bijgevoegde waarschuwingskaart.

Zolang een door de NVWA goedgekeurde houdbaarheidsstudie voor
koudgerookte zalm ontbreekt, dient u door te gaan met de analyse van
elke batch koudgerookte zalm op Listeria monocytogenes,
aan-/afwezigheid in 25 g, n=5 bij einde productie. In geval van
aanwezigheid van Listeria monocytogenes in een of meerdere
deelmonsters, dient u direct maatregelen te nemen om het
levensmiddel uit de handel te nemen en dit te melden op www.nvwa.nl.

Met vriendelijke groet,

Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  0   0

>

Overtred. : >
Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0
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Overtred. : >
Constater.:
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Nederlandse Voedsel· en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliceic 

Pas op! 



U blij~ de regels 
overtreden. 

U komt in de route 
met verscherpt toezicht. 

U betaalt hoge boetes 
en u betaalt kosten om 
aan de regels te voldoen 
én voor herinspecties. 

De NVWA kan 
uw bedrijf (tijdelijk) 
sluiten. 

U kiest ervoor de 
regels na te leven. 

U voldoet aan de eisen 
voor veilig voedsel. 

Deze waarschuwingskaart is bestemd voor: 

Datum: Handtekening inspecteur: 



1

Van:
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 09:02
Aan: 'info@ nl'
Onderwerp: NVWA-beoordeling Listeria-studie warmgerookte zalm
Bijlagen: Kopie van Warm gerookte zalm nieuw overzicht.xlsx

Geachte  
 
Hierbij stuur ik u de beoordeling van de Listeria-houdbaarheidsstudie voor warmgerookte zalm. De beoordeling door de NVWA-afdeling Microbiologie vindt u hieronder 
in blauw; de bijbehorende berekeningen/modellering vindt u in de bijlage. 
 
Warm gerookte zalm 
Voor deze studie heb ik op basis van de aanvullende metingen opnieuw gemodelleerd met worst-case op basis van 2xSD. Hier krijg ik meer vertrouwen in dat dit een 
categorie 1.3 product is, zoals ook blijkt uit de modellering. Blijft van belang dat de pH een kritische factor is in dit product zoals uit mijn vorige beoordeling is gebleken, 
er is groei boven de 0,5 log te zien indien de pH boven de 6,1 uitkomt. Echter blijft de pH in de (relatief kleine) steekproef van 11 metingen consistent onder deze 
grens, en komt deze nooit boven  Op basis van deze studie zou dit in ieder geval een categorie 1.3 product zijn. De onderbouwing van de T2 in de 
producentenfase is nu ook aangeleverd. Er mist nog wel een onderbouwing van de beginbesmetting op basis van tellingen, deze is nu alleen kwalitatief op basis van 
afwezigheid in 25 gram gedaan, maar indien het bedrijf af wil van de monitoring op aanwezigheid in 25 gram, zal men historische data moeten gaan opbouwen die 
onderbouwt dat de besmetting gedurende de houdbaarheidstermijn onder de 100 kve/g blijft (omdat dit een categorie 1.3 product is). 
 
Bovenstaande beoordeling betekent dat de Listeria-houdbaarheidsstudie m.b.t. warmgerookte zalm is goedgekeurd, onder voorwaarde dat: 

- wanneer u wilt stoppen met de bemonstering op aan-/afwezigheid van Listeria monocytogenes bij einde productie, u vooralsnog regelmatig onderzoekt of de 
warmgerookte zalm voldoet aan het criterium van max. 100 kve/g gedurende de houdbaarheidstermijn volgens n=5. 

- de pH, zijnde de meest kritische parameter bij warmgerookte zalm, in iedere batch wordt gemeten en geregistreerd. Daartoe dient het meten van de pH als CCP 
te worden opgenomen in uw HACCP-plan.   

In het onverhoopte geval dat het aantal Listeria monocytogenes meer bedraagt dan 100 kve/g binnen de houdbaarheidstermijn, is er sprake van een schadelijk 
levensmiddel en dient u z.s.m. maatregelen te nemen om dat levensmiddel uit de handel te nemen en dient u dat te melden op www.nvwa.nl. 
 
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie, Afdeling Industrie, Team Industrie Food Oost 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
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........................................................................ 
T:  
F: +31 (0)88 - 223 33 34 
E: @nvwa.nl 
I: http://www.nvwa.nl  
 
 

Van: info@ nl <info@ nl>  
Verzonden: woensdag 4 november 2020 15:08 
Aan:   < @nvwa.nl> 
Onderwerp: warm gerookte zalm 
 
Goedemiddag   
 
Hier de nieuwe studie van de warm gerookte zalm 
 
Met vriendelijke groet, 
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 14-01-2021
Nummer controleur
Begint jd 13:45
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst IP21130E Regulier toezicht - 
Visrokerijen                 

Geldig vanaf 01-01-2021

Aanvullende informatie

Vraag 1 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Ja

Vraag 2 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 3 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 4 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

Vraag 5 Maakt het bedrijf uitsluitend  gebruik van een goedgekeurde hygiënecode?
Antwoord Nee

Blz.(EG ) IP21130E Regulier toezicht - 14-jan-2021 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 14-01-2021
Nummer controleur
Begint jd 13:45
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2180 VIP Inspectielijst 
onderbouwing THT            

Geldig vanaf 01-01-2021

Algemeen

Vraag 1 Welk product of groep van producten is beoordeeld?
Antwoord koudgerookte zalm

Vraag 2 Werkt het bedrijf met een hygiënecode of met een eigen VVP?
Antwoord Ja, eigen VVP

Houdbaarheidsonderbouwing

Vraag 3 Indien hygiënecode, houdt het bedrijf zich aan de houdbaarheidstermijnen zoals 
gesteld in de code?                                                            

Antwoord NVT (bij eigen VVP)

Vraag 4 Indien eigen VVP, houdt het bedrijf zich aan de houdbaarheidstermijnen zoals gesteld 
in het plan?                                                                         

Antwoord Ja

Vraag 5 Heeft het bedrijf de houdbaarheid onderbouwd?
Antwoord Ja, dmv houdbaarheidsanalyse (houdbaarheidsonderz)

Vraag 6 Indien THT onderzoek of onderbouwing, welke criteria zijn gehanteerd?
Antwoord Beheersing tijd / temperatuur,
Toelichting -

Beheersing Listeria

Vraag 7 Is bij dit bedrijf beheersing van Listeria monocytogenes noodzakelijk?
Antwoord Ja
Toelichting -

Vraag 8 Is/zijn er een studie(s) uitgevoerd die alle relevante producten dekken?
Antwoord Ja

Blz.(EG ) OWHH2180 VIP Inspectielijst 14-jan-2021 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 9 Indien ja is/zijn deze studie(s) als afdoende beoordeeld door de NVWA?
Antwoord Ja

Vraag 10 Is het risico op Listeria monocytogenes beheerst middels?
Antwoord Intrinsieke factoren (pH, Aw, etc.)

Vraag 11 Is er bij de studie gebruikt gemaakt van?
Antwoord Product valt onder categorie 1.3
Toelichting geldt alleen voor koudgerookte zalm.

Vraag 12 Wordt er rekening gehouden met de houdbaarheid van de grondstoffen/ingrediënten?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 13 Wordt er gecontroleerd op besmetting in de productie omgeving en uitrusting?
                                                                            

Antwoord Ja - op Listeria monocytogenes,

Vraag 14 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; hoe vaak per jaar wordt 
dan de omgeving gecontroleerd?                                                       

Antwoord 4

Vraag 15 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; met hoeveel 
deelmonsters per keer wordt dan de omgeving gecontroleerd?               

Antwoord 5

Vraag 16 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; hoe vaak per jaar wordt 
de uitrusting gecontroleerd?                                                         

Antwoord 4

Vraag 17 Indien Ja op vraag controle op besmetting productieomgeving; met hoeveel 
deelmonsters per keer wordt de uitrusting gecontroleerd?                 

Antwoord 5

Vraag 18 Hoe frequent per jaar wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in eindproducten?
Antwoord 10

Vraag 19 Met hoeveel deelmonsters per keer wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in 
eindproducten?                                                                    

Antwoord 5

Vraag 20 Hoe frequent per jaar wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in eindproducten 
op einde THT?                                                                       

Antwoord 5

Vraag 21 Met hoeveel deelmonsters per keer wordt geverifieerd op Listeria monocytogenes in 
eindproducten op einde THT?                                                       

Antwoord 5

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 22 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 23 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Blz.(EG ) OWHH2180 VIP Inspectielijst 14-jan-2021 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Maatregelen

Vraag 24 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz. (EG ) OWHH2180 VIP Inspectielijst 14-jan-2021 3
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 14-01-2021
Nummer controleur
Begint jd 13:45
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2109 VIP Vo. 2073 lang
Geldig vanaf 01-01-2021

Monster- en analyseplan

Vraag 1 Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequenties zoals voorgeschreven in Vo. 2073 of 
het eigen bemonsteringsplan?                                                      
                                                                                  

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 2 Worden de analyses uitgevoerd, zoals voorgeschreven in bijlage?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 3 Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op Listeria monocytogenes?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 4 Worden de juiste analysemethoden toegepast?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 5 Worden studies uitgevoerd (bijlage II) om na te gaan of gedurende de gehele 
houdbaarheidstermijn aan de voedselveiligheidscriteria wordt voldaan?       
                                                                            

Antwoord Geen opmerking

Controle

Vraag 6 Wordt in voldoende mate voldaan aan het onderzoeken van trends in de testresultaten?
Antwoord NVT

Algemene bedrijfsgegevens

Vraag 7 Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                             

Antwoord NVT

Blz.(EG )       OWHH2109 VIP Vo. 2073 lang 14-jan-2021 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 8 Heeft het bedrijf bij ontoereikende proceshygiënecriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                        

Antwoord NVT

Vraag 9 Heeft het bedrijf bij trend richting ontoereikend de juiste maatregelen genomen?
Antwoord NVT

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 10 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 11 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 12 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz.(EG )       OWHH2109 VIP Vo. 2073 lang 14-jan-2021 2
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Van:
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 13:56
Aan: 'info@ nl'
Onderwerp: NVWA-beoordeling Listeria-houdbaarheidsstudie koudgerookte zalm
Bijlagen: Koudgerookte zalm overzicht sdx2.xlsm

Geachte  
 
Hierbij stuur ik u de uitkomst van de beoordeling van de Listeria-houdbaarheidsstudie voor koudgerookte zalm, zoals u mij die op 16 december jl. hebt toegestuurd. 
Hieronder vindt u de beoordeling (in blauw): 
 
Op basis van de nieuwe receptuur en de 5 metingen valt dit product bij een worst-case benadering van het gemiddelde +/-2xSD binnen categorie 1.3 (geen 
voedingsbodem voor Listeria monocytogenes). Omdat dit een categorie 1.3 product is, is de onderbouwing van de beginbesmetting voor dit product ook voldoende. 
Voor een categorie 1.3 product moet eigenlijk alleen onderbouwd worden dat het besmettingsniveau onder de 100 kve/g is (en blijft, aangezien bij een categorie 1.3 
product immers geen groei verwacht wordt). In de bijlagen hebben ze tellingen en aan-/afwezigheidsonderzoeken bijgevoegd, waarbij de tellingen altijd <10 kve/g zijn 
en dus voldoen aan de intermediare grenswaarde van 100 kve/g. 
 
Uit deze beoordeling blijkt dat de studie akkoord is en daarmee is goedgekeurd.  
In de bijlage vindt u de berekening van +/- 2x de standaarddeviatie (SD) en de m.b.v. FSSP gevonden waarden. 
 
Zoals hierboven is aangegeven valt de door u geproduceerde koudgerookte zalm met deze studie in categorie/criterium 1.3 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 
2073/2005. Bij dat criterium is aangegeven dat u het eindproduct nog wel periodiek dient te onderzoeken op - of gedurende de - uiterste houdbaarheidsdatum volgens 
n=5, <100 kve/g Listeria monocytogenes (onderzoeken volgens n=5 <10 kve/g is ook prima). De frequentie van dat onderzoek kunt u bepalen op basis van het 
HACCP-principe en opnemen in uw HACCP-plan.  
In geval de samenstelling van het product of de wijze van productie wordt gewijzigd, dient u na te gaan of er een nieuwe studie moet worden verricht. 
 
Mocht u hierover nog vragen/opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
........................................................................ 
Directie Handhaven 
Divisie Inspectie, Afdeling Industrie, Team Industrie Food Oost 
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht 
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht 
........................................................................ 
T:  
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F: +31 (0)88 - 223 33 34 
E: @nvwa.nl 
I: http://www.nvwa.nl  
 
 

Van: info@ .nl <info@ nl>  
Verzonden: woensdag 16 december 2020 08:41 
Aan:  @nvwa.nl> 
Onderwerp: studie koud gerookt 
 
Goedemorgen    
 
Hier de studie van de koud gerookte zalm 
 
Met vriendelijke groet, 
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Inspectielokatie: Eigenaar: 
(EG )               

Bezoek op : 23-feb-2021  9:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI erkend bedrijf
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Gesproken met
 en

Basis: de vloer in de natte
ruimte was gerepareerd. Er
was een terugkoelcel in
aanbouw naast de rokerij.
Wordt volgende week in
gebruik genomen.
Vrijwel alle punten uit de
SW waren verholpen.
Er is een validatieverslag
in de maak om aan te tonen
dat de programma's van de
computergestuurde
rookkasten (voor alles
behalve paling) juist zijn
ingesteld. Dit wordt mij
per mail na de inspectie
toegezonden.
Terugkoelen is als PVA
benoemd om niet elke batch
te hoeven meten. Dit is
niet juist. Producten
worden gerookt, in de
rokerij gezet om uit te
wasemen en dan
teruggekoeld. Er wordt in
beeld gebracht hoe het
tijd/temp. verloop is in
dit proces als de nieuwe
koelcel af is, aan de hand
hiervan worden meetmomenten
ingevoerd.
2073: omgevingsonderzoek nu
op juiste moment en met
voorgenomen frequentie
uitgevoerd. Acties bij
afwijkingen juist. Er zijn
iedere 14 dagen
productmonsters genomen.
i.o.
Studie: er zijn 5
deelstudies af die het
assortiment coveren. Er is
een onderbouwing van de
keuze van het worst case
product per productgroep in
de maak. Deze is nog niet
af. Er worden nu nog

Afspraak: Ik krijg
onderbouwing per mail
toegestuurd. Ik laat de
studie beoordelen door de
back-office. 

orden.
Daarna HI. Tot die tijd
elke 14 dagen product met
n=5 bemonsteren. SW studies
blijft staan.

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  0   0

>

Overtred. : >
Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 23-02-2021
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst IP21130E Regulier toezicht - 
Visrokerijen                 

Geldig vanaf 01-01-2021

Aanvullende informatie

Vraag 1 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 2 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 3 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 4 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

Vraag 5 Maakt het bedrijf uitsluitend  gebruik van een goedgekeurde hygiënecode?
Antwoord Nee

Blz. (EG IP21130E Regulier toezicht - 23-feb-2021 1
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 23-02-2021
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2106 VIP Basisvoorwaarden 
algemeen                      

Geldig vanaf 01-01-2021

Hygiëne

Vraag 1 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf?
Antwoord Geen opmerking

Bouwkundige staat

Vraag 2 Voldoet het bedrijf aan de bouwkundige eisen?
Antwoord Geen opmerking

Water

Vraag 3 Voldoet het water en de watervoorziening aan de eisen?
Antwoord Geen opmerking

Ongediertebestrijding

Vraag 4 Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen 
(ongedierte) te bestrijden?                                                
                                                                           

Antwoord Niet beoordeeld

Controle hygiëne-eisen personeel

Vraag 5 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer goede persoonlijke hygiëne in acht?
Antwoord Geen opmerking

Opleiding

Vraag 6 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding?
Antwoord Niet beoordeeld

Blz. (EG OWHH2106 VIP Basisvoorwaarden algemeen 23-feb-2021 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Bewaren

Vraag 7 Worden bederfelijke levensmiddelen bij de juiste temperatuur bewaard?
Antwoord Geen opmerking

Afval

Vraag 8 Wordt met het levensmiddelenafval op een juiste wijze omgegaan?
Antwoord Geen opmerking

Basisvoorwaarden

Vraag 9 Wordt voldaan aan de overige basisvoorwaarden?
Antwoord Geen opmerking

*Verordening 853

Vraag 10 Worden de juiste producten gebruikt voor de bereiding van vleesproducten (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                          

Antwoord NVT

Vraag 11 Voldoet al het vlees voor de vervaardiging van vleesproducten, aan de voorschriften 
van vers vlees (eisen Verordening 853/2004)?                                        

Antwoord NVT

Vraag 12 Voldoet de inrichting voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees, aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 13 Voldoen de grondstoffen voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees aan de gestelde eisen uit de Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 14 Wordt voldaan aan de hygiëne-voorschriften tijdens en na de productie van gehakt 
vlees, vleesbereidingen en separatorvlees?                                       

Antwoord NVT

Vraag 15 Voldoet de etikettering van gehakt vlees en vleesbereidingen  aan de gestelde eisen 
van de Verordening 853/2004?                                                        

Antwoord NVT

*Overige informatie

Vraag 16 Voldoet het vaartuig aan de aanvullende structurele, uitrustings en 
hygienevoorschriften?                                               

Antwoord N.v.t.

Vraag 17 Voldoet de exploitant die betrokken is bij de aanlanding aan de voorschriften?
Antwoord N.v.t.

Vraag 18 Voldoet de inrichting aan de specifieke voorwaarden voor het hanteren van 
visserijproducten?                                                        

Antwoord N.v.t.

Vraag 19 Voldoen de inrichtingen die bepaalde visserijproducten verwerken aan de 
voorschriften?                                                          

Antwoord N.v.t.

Blz. (EG OWHH2106 VIP Basisvoorwaarden algemeen 23-feb-2021 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 20 Zorgen de exploitanten ervoor dat voldaan wordt aan de van toepassing zijn de 
gezondheidsnormen?                                                            

Antwoord N.v.t.

Vraag 21 Voldoet de (onmiddellijke) verpakking?
Antwoord N.v.t.

Vraag 22 Voldoet de opslag aan de specifieke voorschriften?
Antwoord N.v.t.

Vraag 23 Voldoet het vervoer aan de specifieke voorschriften?
Antwoord N.v.t.

*Uitsnijderij

Vraag 24 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen ROODVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                           

Antwoord NVT

Vraag 25 Voldoet de hygiëne  tijdens het uitsnijden en uitbenen van ROODVLEES aan de eisen 
van Verordening 853/2004?                                                         

Antwoord NVT

Vraag 26 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen PLUIMVEEVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                               

Antwoord NVT

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 27 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 28 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 29 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz. (EG OWHH2106 VIP Basisvoorwaarden algemeen 23-feb-2021 3
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 23-02-2021
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2109 VIP Vo. 2073 lang
Geldig vanaf 01-01-2021

Monster- en analyseplan

Vraag 1 Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequenties zoals voorgeschreven in Vo. 2073 of 
het eigen bemonsteringsplan?                                                      
                                                                                  

Antwoord Geen opmerking

Vraag 2 Worden de analyses uitgevoerd, zoals voorgeschreven in bijlage?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 3 Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op Listeria monocytogenes?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 4 Worden de juiste analysemethoden toegepast?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Worden studies uitgevoerd (bijlage II) om na te gaan of gedurende de gehele 
houdbaarheidstermijn aan de voedselveiligheidscriteria wordt voldaan?       
                                                                            

Antwoord Geen opmerking

Controle

Vraag 6 Wordt in voldoende mate voldaan aan het onderzoeken van trends in de testresultaten?
Antwoord Geen opmerking

Algemene bedrijfsgegevens

Vraag 7 Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                             

Antwoord NVT

Blz. (EG       OWHH2109 VIP Vo. 2073 lang 23-feb-2021 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 8 Heeft het bedrijf bij ontoereikende proceshygiënecriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                        

Antwoord NVT

Vraag 9 Heeft het bedrijf bij trend richting ontoereikend de juiste maatregelen genomen?
Antwoord NVT

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 10 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 11 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 12 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz. (EG       OWHH2109 VIP Vo. 2073 lang 23-feb-2021 2
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WAGENINGEN 
UNIVERSITY & RESEARCH 

> Retouraelres Postbus 230 6700 AE Wageningen 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Directie Handhaven 

Afdeling Regie en Expertise 

T .a.v. Divisiehoofd 

Catharijnesingel 59 j 3511 GG I Utrecht 

Postbus 43006 1 3540 AA I utrecht 

Analyserapport 

Monstergegevens 

Zegelnummer: 
Datum monstername: 
Datum monsterontvangst: 
Datum start analyse: 
Product: 
Aanduiding: 
Land van herkomst: 
Opmerking: 

202115361-V-18-03-2021 15:20 

99004207 
10-03-2021 
11-03-2021 
11-03-2021 
sprot 
sprotfilet 
Nederland 
monster bewaard van 11-3-2021 t/m 12-3-2021 bij 7°C 

Directeur Wageningen Food Safety Research 

Doc.39 

Wageningen University & Research 
Wageningen Fooel Safety Research 

Vitae. Gebouw 123 
Akkennaalsbos 2 
6708 WB Wageningen 
Postbus230 
6700 AE Wageningen 

Contact 
wfsr@wur.nl 

Onze Referentie 

202115361-V-18-03-2021 15:20 

Datum rapport 

18-03-2021 

Bijlagen 

De gerapporteerde resultaten hebben uitsluijend betrekking op het ontvangen, hiertloven geïdentificeerde monster (waarbij datum monsterontvangst en datum 
start analyse niet door de klant verstrekte gegevens zijn). 

Pagina 1 van 2 

Dij analyserapport mag niet zonder voorafgaande scllriltelijke toestemming van Wageningen Food Safety Research gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld 
worden, tenzij in zijn geheel. 



Wageningen University & Research

Wageningen Food Safety Research

Datum

Onze Referentie

18-03-2021

202115361-V-18-03-2021 15:20ANALYSERESULTATEN Microbiologie

Resultaat(Sub)monster EenheidMethode

<1.0E+01 kve/gMIC04-WV123 Bepaling Listeria kiemgetal (bevestiging:
TYP01_WV030 Maldi), v. 14

99004207 - 0

Verdacht, zie vervolgonderzoek /25gMIC04-WV500 Bepaling Listeria monocytogenes
detectie, v. 15

AANGETOOND /monsterTYP01-WV030 Bevestiging van ophoping Listeria
monocytogenes m.b.v Maldi, v. 05

Legenda

kve:  kolonievormende eenheden

Pagina 2 van  2

Dit analyserapport mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wageningen Food Safety Research gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld
worden, tenzij in zijn geheel.

Informatie over de gebruikte meetmethode(n) kan door de opdrachtgever bij het Wageningen Food Safety Research worden opgevraagd.
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Inspectielokatie: Eigenaar: 
(EG )               

Bezoek op : 09-apr-2021 10:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : AL (nav) klacht/voeds.vergift
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >WFRS uitslag Listeria
aangetoond (< 10 kve/g) in
gerookte sprot 21M0169: THT
is verlopen.
Sprot is 

 deze van

 plak(te) er
eigen etiket op en THT van
10 dagen. Men zegt de sprot
niet uit de verpakking te
halen, alleen van eeniegen
etiket te voorzien. 

rookt zelf
geen sprot meer. Sinds
ongeveer 2 weken wordt de
sprot uitsluitend diepvries
geleverd door en
uitgeleverd door

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  0   0

>

Overtred. : >
Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:

Doc. 40
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 09-04-2021
Nummer controleur
Begint jd 10:00
Bezoekreden AL (nav) klacht/voeds.vergift

Inspectielijst

Lijst IP21401 VIP GFL, RASFF, MOS melding
Geldig vanaf 01-01-2021

Algemeen

Vraag 1 Wat is de reden van deze inspectie?
Antwoord GFL Melding

Vraag 2 Wat is het nummer van de GFL, RASFF, MOS melding of overig?
Antwoord 21M0169

Vraag 3 Nadere toelichting reden van bezoek:
Antwoord uitslag onderzoek WFRS

Vraag 4 Op welke wijze is de GFL, RASFF, MOS melding of overig afgewerkt:
Antwoord Administratief (op kantoor)

Naleefhulp

Vraag 5 Is tijdens de inspectie nalevingshulp geboden?
Antwoord Nee

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 6 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 7 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 8 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee

Blz. (EG  IP21401 VIP GFL, RASFF, MOS melding 09-apr-2021 1
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09-03-2022 09:36 

Basisvoorziening Toezicht 

= MENU 

Sluit zaakinformatie 

Bevindingen Reguliere inspectie HAP _Meldin 

1 nspectiegegevens 

Gevel naam 

Ontstaansreden 

Melding 

Type controle object 

Fysieke locatie 

Is deze inspectie een vervolg op een uitgevoerde inspectie in een ander systeem dan INSPECT? 

Nee 

Is dit een retribueerbare inspectie? 

Nee 

Betreft de geïnspecteerde locatie een POC- en/ of formulebedrijf? 

Nee 

Datum en tijdstip van de inspectie 

07- l 0-2021 16:45:32 

Aangesproken personen 

Naam 

-
Welk type herinspectie moet uitgevoerd worden 

Geen 

Bevindingen 

Hygiëne algemeen 

Voldoet de hygiëne / bouwkunde? 

Niet beoordeeld 

Ongediertewering 

Voldoet de onged iertewering? 

Niet Beoordeeld 

Ongediertebestrijding 

Voldoet de onged iertebestrijding? 

Niet Beoordeeld 

Ongedierte overlast monitoring 

Ongedierte overlast (monitorende vraag) 

Afwezig 

Lijmplanken monitoring 

Zijn er lijm(planken) aangetroffen? (monitorende vraag) 

Nee 

Functie 

-

Allergenen niet-voorverpakte levensmiddelen 

Voldoet de allergenen informatie niet-voorverpakte levensmiddelen? 

Ja 

Veilig omgaan met voedsel (inspectie) 

Voldoet bewaren/ opslag? 

Ja 

Voldoet bereiden/ terugkoelen? 

Ja 

Volc1oPt nrP<;PntPrPn? 

11052p0029.cicapp.nl:8080/style-nvwa/session/98248d0d-bc81-4791-aa53-e 71fdda00ae1 ?t=inspect 

BV-Toezicht Doe. 42 
e ST JA Tm Openbaarmaking en Privacy V 

Tel. nr. 

1/2 



09-03-2022 09:36 BV-Toezicht 
..................... ,.... ---··---· -··· 
Ja 

Aanvullende informatie 

Beschrijf hier de gecontroleerde ruimte(n) en evt. activiteiten en geef aan welke hygiënecode wordt gebruikt. 

Zie waarnem ing 

Waarnemingen 

Tijdens inspectie geen tekortkomingen geconstateerd. Salades waren allemaal voorzien van een THT datum. 

Is er sprake van mobiele en/of tijdelijke bedrijfsruimten, automaten of particuliere woning 

Nee 
Welke instructiefilmpjes heb je getoond?* 

Geen 

Extra antwoord 

Is er sprake van een herhaalde overtred ing? 

Nee 

Aanvullende info RvB 

Nee 

Voedselvergiftiging 

Is de aanleid ing van deze inspectie een Melding voedselvergiftiging? 

Nee 

Oordeel 

Sluit zaakinformatie 

11052p0029.cicapp.nl:8080/style-nvwa/session/98248d0d-bc81-4791-aa53-e 71fdda00ae1 ?t=inspect 
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Inspectielokatie: Eigenaar: 
(EG )               

Bezoek op : 05-jan-2022  9:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI erkend bedrijf
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Gesproken met
 en

Basis: Hele makreel wordt
's nachts gerookt. 24.00
uur start het programma. De
rekken met makreel staan
van 18:00 uur tot 24:00 in
een ongeconditioneerde
rookkast, voordat het
programma begint. Temp.
onbekend.
Verdamper in koelcel naast
de natte ruimte licht
vervuild.
Vloer vanuit rokerij naar
terugkoelcel stuk.
CCP verhitten: Paling in de
rookkasten wordt gedroogd
tot ongeveer 55 °C en dan
in een half uur verhit tot
een temp van 72 °C. Dit is
alles bij elkaar voldoende
voor de afdoding. De
validatie van de
rookprogramma's in de
tunnels is door

gedaan op het
product hele makreel
(rapport 03-01-2022).
Validatie oké. Volgens

is dit worst case
uit het assortiment
gerookte vis door het hoge
zoutgehalte en de lage
temperatuur van de
rookkast. E.e.a. wordt op
papier gezet als aanvulling
op de rapportage.
Terugkoelen: is nu CCP.
Wordt beheerst 2 maal per
week meting en registratie.
Studie: De studie voor de
koud gerookte producten is
af. Batch 1 van de studie
naar warm gerookte
producten is in de maak. Af
binnen 3 maanden.
Product- en
omgevingsonderzoek Listeria
oké.

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  0   0

>

Overtred. : >
Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 05-01-2022
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2201 Basisvoorwaarden
Geldig vanaf 01-01-2022

Hygiëne

Vraag 1 Hoe is de algemene hygiëne in het bedrijf?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting .

Bouwkundige staat

Vraag 2 Voldoet het bedrijf aan de bouwkundige eisen?
Antwoord Geringe overtreding
Toelichting .

Water

Vraag 3 Voldoet het water en de watervoorziening aan de eisen?
Antwoord Geen opmerking

Ongediertebestrijding

Vraag 4 Zijn er voldoende adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen 
(ongedierte) te bestrijden?                                                
                                                                           

Antwoord Niet beoordeeld

Controle hygiëne-eisen personeel

Vraag 5 Nemen de werknemers in het bedrijf zeer goede persoonlijke hygiëne in acht?
Antwoord Geen opmerking

Opleiding

Vraag 6 Wordt voldaan aan de eisen m.b.t. opleiding?
Antwoord Niet beoordeeld

Blz. (EG       OWHH2201 Basisvoorwaarden 05-jan-2022 1

Doc. 44

-

-



INSPECTIELIJST (vervolg)

*Bewaren

Vraag 7 Worden bederfelijke levensmiddelen bij de juiste temperatuur bewaard?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 8 Beschikt het bedrijf over de juiste voorzieningen en ruimten om bederfelijke 
producten op de juiste wijze te kunnen bewaren?                              

Antwoord Geen opmerking

Vraag 9 Bewaart het bedrijf bederfelijke grondstoffen en halffabricaten op de juiste 
wettelijk voorgeschreven temperaturen?                                       

Antwoord Geen opmerking

Vraag 10 Bewaart het bedrijf bederfelijke eindproducten op de juiste wettelijk voorgeschreven 
temperaturen?                                                                        

Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Voert het bedrijf het ontdooien van levensmiddelen zodanig uit dat hierdoor geen 
gezondheidsrisico's kunnen optreden (o.a. vorming van pathogenen)?               

Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 12 Voert het bedrijf de warmtebehandeling van (on)verwerkte levensmiddelen uit, zodat 
hierbij aan de wettelijk voorgeschreven temperaturen wordt voldaan?                

Antwoord Geen opmerking

Vraag 13 Kunnen de vervoermiddelen voor levensmiddelen tijdens het vervoer deze bederfelijke 
levensmiddelen op de wettelijk voorgeschreven temperaturen houden?                  

Antwoord Niet beoordeeld

*Afval

Vraag 14 Wordt met het levensmiddelenafval op een juiste wijze omgegaan?
Antwoord Niet beoordeeld

*Gehakt, VP, VB

Vraag 15 Worden de juiste producten gebruikt voor de bereiding van vleesproducten (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                          

Antwoord NVT

Vraag 16 Voldoet al het vlees voor de vervaardiging van vleesproducten, aan de voorschriften 
van vers vlees (eisen Verordening 853/2004)?                                        

Antwoord NVT

Vraag 17 Voldoet de inrichting voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees, aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 18 Voldoen de grondstoffen voor de bereiding van gehakt vlees, vleesbereidingen en 
separatorvlees aan de gestelde eisen uit de Verordening 853/2004?               

Antwoord NVT

Vraag 19 Wordt voldaan aan de hygiëne-voorschriften tijdens en na de productie van gehakt 
vlees, vleesbereidingen en separatorvlees?                                       

Antwoord NVT

Vraag 20 Voldoet de etikettering van gehakt vlees en vleesbereidingen  aan de gestelde eisen 
van de Verordening 853/2004?                                                        

Antwoord NVT

Blz. (EG       OWHH2201 Basisvoorwaarden 05-jan-2022 2
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INSPECTIELIJST (vervolg)

*Separatorvlees

Vraag 21 Beschikt het bedrijf over de juiste erkenning voor de productie van separatorvlees?
Antwoord NVT

Vraag 22 Beschikt het bedrijf over de juiste bouwkundige voorzieningen en infrastructuur voor 
de productie en opslag van separatorvlees?                                           

Antwoord NVT

Vraag 23 Gebruikt het bedrijf de wettelijk toegestane grondstoffen voor de productie van 
separatorvlees?                                                                 

Antwoord NVT

Vraag 24 Voldoet de temperatuurbeheersing van het separatorvlees vóór, tijdens en na de 
productie aan de wettelijke eisen (inclusief de opslagtemperatuur)?            

Antwoord NVT

Vraag 25 Wordt het separatorvlees type 3 (-lage druk-) onmiddellijk na het uitbenen (maximaal 
12 uur) verkregen?                                                                   

Antwoord NVT

Vraag 26 Voldoet het separatorvlees type 3 (-lage druk-) aan de microbiologische criteria van 
de Verordening 2073/2005?                                                            

Antwoord NVT

Vraag 27 Voldoet het bedrijf m.b.t. de traceerbaarheid van het separatorvlees aan de 
wettelijke eisen?                                                           

Antwoord NVT

Vraag 28 Voldoet het bedrijf m.b.t. de etikettering van het separatorvlees aan de wettelijke 
eisen?                                                                              

Antwoord NVT

Vraag 29 Voldoet het bedrijf m.b.t. het Ca-gehalte van separatorvlees type 3 (-lage druk-) 
aan de wettelijke eisen?                                                          

Antwoord NVT

*Vis

Vraag 30 Voldoet het vaartuig aan de aanvullende structurele, uitrustings en 
hygienevoorschriften?                                               

Antwoord NVT

Vraag 31 Voldoet de exploitant die betrokken is bij de aanlanding aan de voorschriften?
Antwoord NVT

Vraag 32 Voldoet de inrichting aan de specifieke voorwaarden voor het hanteren van 
visserijproducten?                                                        

Antwoord Geen opmerking

Vraag 33 Voldoen de inrichtingen die bepaalde visserijproducten verwerken aan de 
voorschriften?                                                          

Antwoord Geen opmerking

Vraag 34 Zorgen de exploitanten ervoor dat voldaan wordt aan de van toepassing zijn de 
gezondheidsnormen?                                                            

Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 35 Voldoet de (onmiddellijke) verpakking?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 36 Voldoet de opslag aan de specifieke voorschriften?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 37 Voldoet het vervoer aan de specifieke voorschriften?
Antwoord Geen opmerking

*Specifiek tweekleppige weekdieren

Vraag 38 Voldoet de exploitant aan de algemene voorschriften voor het in de handel brengen 
van levende twee kleppige?                                                        

Antwoord NVT

Vraag 39 Leeft de exploitant de voorschriften voor de productiegebieden na?
Antwoord NVT

Vraag 40 Wordt voldaan aan de voorschriften voor het verzamelen en hanteren na verzamelen?
Antwoord NVT

Vraag 41 Wordt voldaan aan de structurele voorschriften voor verzend- en zuiveringscentra?
Antwoord NVT

Vraag 42 Voldoen de zuiveringscentra aan de specifieke hygiëne voorschriften?
Antwoord NVT

Vraag 43 Voldoen de verzendingscentra aan de specifieke hygiëne voorschriften?
Antwoord NVT

Vraag 44 Zorgt de exploitant ervoor dat de levende tweekleppige voldoen aan de 
gezondheidsnormen?                                                    

Antwoord NVT

Vraag 45 Wordt aan de voorschriften voor de (onmiddelijke) verpakking voldaan?
Antwoord NVT

Vraag 46 Etiket en identificatiemerk wordt aangebracht volgens de voorschriften?
Antwoord NVT

Vraag 47 Wordt voldaan aan de "Andere voorschriften" voor exploitanten van levende 
tweekleppige?                                                             

Antwoord NVT

Vraag 48 Wordt voldaan aan specifieke voorschrft. voor Pectinidae die geen filtrerende dieren 
zijn en verzameld worden buiten de ingedeelde productiegebieden?                     

Antwoord NVT

*Uitsnijderij

Vraag 49 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen ROODVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                           

Antwoord NVT

Vraag 50 Voldoet de hygiëne  tijdens het uitsnijden en uitbenen van ROODVLEES aan de eisen 
van Verordening 853/2004?                                                         

Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 51 Voldoet de inrichting aan de gestelde eisen voor uitsnijderijen PLUIMVEEVLEES (eisen 
Verordening 853/2004)?                                                               

Antwoord NVT

*Gelatine en collageen

Vraag 52 Worden voor de vervaardiging van voor in levensmiddelen bestemde gelatine de juiste 
grondstoffen gebruikt?                                                              

Antwoord NVT

Vraag 53 Wordt bij de bereiding van gelatine voldaan aan de voorschriften voor vervoer en 
opslag van grondstoffen?                                                         

Antwoord NVT

Vraag 54 Wordt bij de vervaardiging van gelatine voldaan aan de wettelijke voorschriften?
Antwoord NVT

Vraag 55 Voldoet gelatine aan de grenswaarden voor eindproducten?
Antwoord NVT

Vraag 56 Worden voor de vervaardiging van collageen de juiste grondstoffen gebruikt?
Antwoord NVT

Vraag 57 Wordt bij de bereiding van collageen voldaan aan de voorschriften voor vervoer en 
opslag van grondstoffen?                                                          

Antwoord NVT

Vraag 58 Wordt bij de vervaardiging van collageen voldaan aan de wettelijke voorschriften?
Antwoord NVT

Vraag 59 Voldoet collageen aan de grenswaarden voor eindproducten?
Antwoord NVT

*Gesmolten dierlijke vetten en kanen-verz/verw grondstoffen

Vraag 60 Voldoet de inrichtingen die grondstoffen verzamelen of verwerken voor de productie 
van gesmolten dierlijke vetten of kanen aan 853/2004?                              

Antwoord NVT

Vraag 61 Wordt bij de bereiding voldaan aan de gestelde eisen van Verordening 853/2004?
Antwoord NVT

Vraag 62 Wordt voldaan aan de hygiënevoorschriften tijdens en na de productie?
Antwoord NVT

Vraag 63 Voldoet de opslag van voor menselijke consumptie bestemde kanen aan de gestelde 
temperatuurvoorschriften?                                                       

Antwoord NVT

Vraag 64 Worden voor menselijke consumptie bestemde kanen bij de juiste temperatuur 
opgeslagen?                                                                

Antwoord NVT

*Behandelde magen, blazen en darmen

Vraag 65 Wordt bij de behandeling van magen, blazen en darmen voldaan aan de gestelde eisen 
m.b.t. herkomst en behandeling?                                                    

Antwoord NVT

Blz. (EG       OWHH2201 Basisvoorwaarden 05-jan-2022 5

Doc. 44



INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 66 Zijn na de behandeling doeltreffende maatregelen getroffen om nieuwe verontreiniging 
 te voorkomen?                                                                       

Antwoord NVT

Vraag 67 Worden behandelde magen, blazen en darmen op de juiste temperaturen opgeslagen?
Antwoord NVT

*Kiemgroenten

Vraag 68 Worden oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen goed onderhouden en 
kunnen deze goed worden schoongemaakt en ontsmet, indien nodig?                   

Antwoord NVT

Vraag 69 Beschikt het bedrijf over adequate voorzieningen voor het schoonmaken, ontsmetten en 
opslaan van gereedschap en apparatuur?                                               

Antwoord NVT

Vraag 70 Beschikt het bedrijf over de nodige voorzieningen om de levensmiddelen te kunnen 
wassen, indien nodig?                                                            

Antwoord NVT

Vraag 71 Is de apparatuur waarmee zaden en kiemen in aanraking komen zodanig dat het risico 
van besmetting wordt geminimaliseerd?                                              

Antwoord NVT

Vraag 72 Heeft het bedrijf passende procedures opgesteld voor het reinigen en ontsmetten van 
de inrichting en van de apparatuur?                                                 

Antwoord NVT

Vraag 73 Wordt de in Verordening (EG) nr. 208/2013, artikel 3 lid 1 en 2 genoemde informatie 
m.b.t. tracering op een passende wijze bewaard?                                     

Antwoord NVT

Vraag 74 Wordt de in artikel 3 lid 3 van Verordening (EG) nr. 208/2013 genoemde informatie 
m.b.t. tracering dagelijks verstrekt?                                             

Antwoord NVT

Vraag 75 Wordt de in artikel 3, lid 4 van Verordening (EG) nr. 208/2013 genoemde info mbt 
tracering op verzoek onverwijld aan de bevoegde autoriteit verstrekt?            

Antwoord NVT

Vraag 76 Voldoet het bedrijf aan de specifieke traceringseisen voor ingevoerde zaden en 
kiemgroenten conform artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 208/2013?           

Antwoord NVT

Vraag 77 Voldoet het bedrijf aan de vereiste certificeringsvoorschriften bij binnenkomst in 
de EU bij het in de handel brengen van kiemgroenten en zaden?                      

Antwoord NVT

Vraag 78 Voldoet het bedrijf aan de voorschriften m.b.t. de microbiologische criteria conform 
de Verordening (EG) nr. 2073/2005?                                                   

Antwoord NVT

*Erkende waters

Vraag 79 Naam bron:
Antwoord NVT
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Vraag 80 Voor welk soort water is een erkenning afgegeven?
Antwoord NVT

Vraag 81 Is de erkenning nog in gebruik?
Antwoord NVT

Vraag 82 Voldoet de technische installatie aan de basisvoorwaarden?
Antwoord NVT

Vraag 83 Heeft het bedrijf elk half jaar analyses uitgevoerd?
Antwoord NVT

Vraag 84 Zijn alle verplichte analyses uitgevoerd?
Antwoord NVT

Vraag 85 Zijn de verplichte analyses juist uitgevoerd?
Antwoord NVT

Vraag 86 Zijn er afwijkende analyseresultaten geconstateerd?
Antwoord NVT

Vraag 87 Zijn er corrigerende maatregelen vastgesteld als uit de bewaking blijkt dat een 
kritisch controle punt niet volledig onder controle is en ...                   

Antwoord NVT

Vraag 88 Worden behandelmethoden uitgevoerd conform art. 4 WVw?
Antwoord NVT

*Overige basisvoorwaarden

Vraag 89 Wordt voldaan aan de overige basisvoorwaarden?
Antwoord NVT

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 90 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 91 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.

Maatregelen

Vraag 92 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 05-01-2022
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst OWHH2202 Vo. 2073
Geldig vanaf 01-01-2022

Algemeen

Vraag 1 Werkt het bedrijf met een hygiënecode of met een eigen VVP?
Antwoord Ja, eigen VVP

Monster- en analyseplan

Vraag 2 Worden de analyses uitgevoerd, zoals voorgeschreven in bijlage?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 3 Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequenties zoals voorgeschreven in Vo. 2073 of 
het eigen bemonsteringsplan?                                                      
                                                                                  

Antwoord Geen opmerking

Vraag 4 Worden de juiste analysemethoden toegepast?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op Listeria monocytogenes?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 6 Indien frequentie en/of aantal deelmonsters vanuit bijlage I is verlaagd, wordt 
voldaan aan de vereisten van Infoblad 85?                                       

Antwoord NVT

Controle

Vraag 7 Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                             

Antwoord Geen opmerking

Vraag 8 Heeft het bedrijf bij ontoereikende proces hygiënecriteria de juiste maatregelen 
genomen?                                                                         

Antwoord NVT
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INSPECTIELIJST (vervolg)

*Trends

Vraag 9 Wordt in voldoende mate voldaan aan het onderzoeken van trends in de testresultaten?
Antwoord Geen opmerking

Vraag 10 Heeft het bedrijf bij trend richting ontoereikend de juiste maatregelen genomen?
Antwoord NVT

*Houdbaarheid

Vraag 11 Indien hygiënecode, houdt het bedrijf zich aan de houdbaarheidstermijnen zoals 
gesteld in de code?                                                            

Antwoord NVT (bij eigen VVP)

Vraag 12 Indien eigen VVP, houdt het bedrijf zich aan de houdbaarheidstermijnen zoals gesteld 
in het plan?                                                                         

Antwoord NVT (bij eigen VVP)

Beheersing Listeria

Vraag 13 Is bij dit bedrijf beheersing van Listeria monocytogenes noodzakelijk?
Antwoord Ja
Toelichting .

Vraag 14 Is/zijn er een studie(s) uitgevoerd die alle relevante producten dekken?
Antwoord Ja

Vraag 15 Indien ja is/zijn deze studie(s) als afdoende beoordeeld door de NVWA?
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 16 Is het risico op Listeria monocytogenes beheerst middels?
Antwoord Intrinsieke factoren (pH, Aw, etc.)

Vraag 17 Is er bij de studie gebruikt gemaakt van?
Antwoord Groei voorspellende modellen en challengetesten

Vraag 18 Wordt er rekening gehouden met de houdbaarheid van de grondstoffen/ingrediënten?
Antwoord Ja
Toelichting .

Vraag 19 Wordt er gecontroleerd op besmetting in de productie omgeving en uitrusting?
                                                                            

Antwoord Ja - op Listeria monocytogenes,

Vraag 20 Wordt er in voldoende mate geverifieerd op effectiviteit van reiniging en 
desinfectie in de productie omgeving en uitrusting                        

Antwoord Geen opmerking

Kwaliteitssysteem algemeen

Vraag 21 Is het laatste auditverslag van de CI gecheckt i.v.m. de geconstateerde 
tekortkomingen?                                                         

Antwoord N.v.t.

Vraag 22 Zijn de geconstateerde tekortkomingen ook door de CI vastgesteld?
Antwoord N.v.t.
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Maatregelen

Vraag 23 Is er naar aanleiding van deze inspectielijst een maatregel genomen?
Antwoord Nee
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie (EG )
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie fabriek food
Locatiecategorie visrokerij.

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest

Bezoekdetails

Datum bezoek 05-01-2022
Nummer controleur
Begint jd 09:00
Bezoekreden HI erkend bedrijf

Inspectielijst

Lijst IPHH2200 IP Tellijst Doelgroepen 
2022                             

Geldig vanaf 01-01-2022

Aanvullende informatie

Vraag 1 Selecteer reden inspectie:
Antwoord Herinspectie,

Vraag 2 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 3 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 4 Welke bedrijfsgroep betreft het?
Antwoord Erkend bedrijf Vis

Vraag 5 Welke bedrijfscategorie betreft het?
Antwoord Productie bedrijf

Vraag 6 Maakt het bedrijf uitsluitend  gebruik van een goedgekeurde hygiënecode?
Antwoord Nee
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