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U kunt aanvullende gegevens aanleveren op een volgende pagina van deze vragenlijst. 

[Verder >>] 
 

  

Betrokkenen toevoegen bij melding 
  
 

  
 

Wilt u de betrokkene selecteren? Leverancier 
 

Kunt u de locatie van de betrokkene aangeven? Website 
 

Website https://www. .
/ 

 

  
 

Zijn er nog meer betrokkenen bij deze melding 
bekend? 

Nee 
 

  
 

[Verder >>] 
 

  

  
 

Hier kunt u bijlagen en/of 
foto's toevoegen 

10689347_1508003_D96ADCD1-
007B-4A9C-BECB-
370F2BEBE8D7.jpeg 

 

Let op: Maximaal 3,3 MB per 
bijlage 

 

  
 

Heeft u nog opmerkingen 
over deze vragenlijst? 

Verpakking van deze vis is online via de link te zien. Mijn eigen foto is 
de vis al gerookt, maar lijkt totaal niet op zalm en smaakt ook niet 
naar zalm. 

 

  
 

  
 

  
   

  

 
  
  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

2019-0049539 melding levensmiddelen





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar? 28-11-2019

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

Voor dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel en eieren is op de verpakking het EG nummer vermeld  U vindt het nummer in het ovaal op de 
verpakking  

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 500

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/fd87a36a 4ce8 41c

2019-0049539 melding



Wat is de datum van aankoop? 08-08-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Wordt als zalm verkocht, maar het gaat om heel want anders! Vermoedde is tilapia

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/fd87a36a 4ce8 41c

2019-0049539 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/fd87a36a 4ce8 41c

2019-0049539 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht







Wat is de datum van aankoop? 13-08-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? in de verpakking zit meel in plaats van volkoren meel

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Ja

Wij garanderen uw anonimiteit  Uw melding nemen wij op de reguliere manier in behandeling  U ontvangt echter geen terugkoppeling van onze bevindingen

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/19e0fdda b64b 4ab
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 13:49
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: Inspect zaaknummer 2019- 0050784 met kenmerk 10696660
Bijlagen: 10696660_1510393_156638745767155879932201513802.jpg; 10696660_1510394_

15663874955363628526780892075958.jpg; 10696660_1510395_
15663875275866180555413795311019.jpg

 m         m    
N W  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Tussenvoegsel  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 
E-mail 

 

  

 

Telefoon 
  

 

Omschrijving van de melding 

2019-0050784 melding levensmiddelen
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Kunt u een korte 
omschrijving 
geven van uw 
melding? 

Geen ingrediënten vermelding op meerdere vlees en vleeswaren producten bij  
in  
Niemand kan ook informatie verschaffen. Ik vind dit met mijn glutenintolerantie erg 
vervelend en naar mijn idee is t ook verplicht in Nederland dit te vermelden ? 

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

16-08-2019 
 

 15:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven op 
welke locatie uw 
melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam 

Postcode 

Huisnummer 

Straat 

Plaats 

Land Nederland 
 

Nadere 
plaatsaanduiding 
binnen de 
locatie 

Vlees en vleeswaren afdeling 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Ingrediëntendeclaratie ontbreekt/onvolledig 
 

Bij Bijzondere eet- en drinkwaren kunt u denken aan zuigelingenvoeding, babyvoeding, 
maaltijdvervangers, 
sportvoeding, voedingssupplementen, kruidenpreparaten (gezondheidsproduct), e.d. 
  

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Bijzondere eet- en drinkwaren 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? Geen merk 
 

Wat is de naam van de producent? 

Wat is de productsoort? Worsten/sausijzen 
 

Wat is de omschrijving van het product? 

Tot wanneer is het product ten minste houdbaar? 21-08-2019 
 

2019-0050784 melding levensmiddelen
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Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)  Geen code 
 

Wat is het EG-nummer van het product? Geen nummer 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? kilogram 
 

Wat is de hoeveelheid? 486 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Ja 
 

Wat is de datum van de aankoop? 16-08-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Veel vlees en vleeswaren producten zonder 
ingrediënten vermelding 

 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's 
toevoegen 

10696660_1510393_156638745767155879932201513802.jpg 
 

Let op: Maximaal 
3,3 MB per bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's 
toevoegen 

10696660_1510394_15663874955363628526780892075958.jpg 
 

Let op: Maximaal 
3,3 MB per 
bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's 
toevoegen 

10696660_1510395_15663875275866180555413795311019.jpg 
 

Let op: Maximaal 
3,3 MB per 
bijlage 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0050784 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop? 16-08-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Veel vlees en vleeswaren producten zonder ingrediënten vermelding

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam  

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/92be5791 df3e 462a

2019-0050784 melding





Notities 
Adres in KVK is anders dan melder aangeeft: Melder geeft  aan 

21-08-2019 14 00 52

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/92be5791 df3e 462a

2019-0050784 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 22:55
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0051928 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10700459

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Toevoeging  
 

 

 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 
E-mail 

 

  

 

Telefoon 

Telefoon  
 

  

 

Omschrijving van de melding 

2019-0051928 melding levensmiddelen
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Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0051928 melding levensmiddelen





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar?

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

Voor dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel en eieren is op de verpakking het EG nummer vermeld  U vindt het nummer in het ovaal op de 
verpakking  

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 225

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/0a3e86fe 3480 49b8

2019-0051928 melding



Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Geen kwantitatieve hoeveelheidsaanduiding van de shea boter

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/0a3e86fe 3480 49b8

2019-0051928 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/0a3e86fe 3480 49b8
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: donderdag 5 september 2019 17:42
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0053823 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10706807

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Ja 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van 
uw melding? 

medische claims bij voeding 
 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

05-09-2019 
 

 10:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven 
op welke 
locatie uw 
melding 
betrekking 
heeft? 

Website 
 

Website https://www. .com/ /  
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 

2019-0053823 melding levensmiddelen
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Waar gaat uw melding over? Misleidende informatie 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Onterechte reclame / claim van dit product 
 

Bij Bijzondere eet- en drinkwaren kunt u denken aan zuigelingenvoeding, babyvoeding, 
maaltijdvervangers, 
sportvoeding, voedingssupplementen, kruidenpreparaten (gezondheidsproduct), e.d. 
  

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Bijzondere eet- en drinkwaren 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product?  
 

Wat is de naam van de producent?  
 

Wat is de productsoort? voedingssupplement 
 

Wat is de omschrijving van het product? Bij Acne en ontstekingen helpt  
deze weer in balans te brengen. 
Acnehuiden hebben vaak interne tekorten. 

 ondersteunt de lever en nieren 
bij het verwerken van afvalstoffen en helpt 
mee opruimen. Daarnaast verhoogt 

 ons immuunsysteem enorm door 
de verschillende werkstoffen (zink, 
lactoferrine, vitamine D). Vochtwallen, 
Oedeem, Sinusproblemen kunnen baat 
hebben bij  

 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 50 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft 
gezien? 

Visolie gemaakt van   
ondersteunt ons hart en bloedvaten, een 
soepel huid en verlaagd ontstekingen. 
Omega-3 vetzuren ondersteunen een 
goede hormoonhuishouding. 

 zorgt voor een betere 
hersenstofwisseling, focus en geheugen. 
Tevens verhogen ze de vetverbranding. 
 

 versterkt je bindweefsel wat 
overal voorkomt in je lichaam. Je huid, je 
spieren, je gewrichten en wondgenezing 
zijn van deze stoffen afhankelijk. 
 
Dit product is heilzaam voor huid, haren, 
nagels en bloedvaten. Een ware pep voor 
je immuunsysteem. L-Lysine, lactoferrine, 
zink, vitamine D en C zorgen voor een 
versterkt immuunsysteem. Hoogwaardige 
anti-oxidanten beschermen jouw huid en 
lichaam tegen celschade en 
huidveroudering. 
 

2019-0053823 melding levensmiddelen
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 is ideaal in te zetten bij 
darmklachten. Door de 
ontstekingsverlagende werking herstelt je 
darm. In de  zitten vele 
ingrediënten die op de darmen en weefsels 
zijn afgestemd. (glutamine, bamboe, 
curcumine, lactoferrine). 

 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Ja 
 

U kunt aanvullende gegevens aanleveren op een volgende pagina van deze vragenlijst. 

[Verder >>] 
 

  

Betrokkenen toevoegen bij melding 
  

 

  

 

Wilt u de betrokkene selecteren? Producent 
 

Kunt u de locatie van de betrokkene aangeven? Website 
 

Website https://www. .com/ 
 

  

 

Zijn er nog meer betrokkenen bij deze melding 
bekend? 

Nee 
 

  

 

[Verder >>] 
 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0053823 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Visolie gemaakt van  ondersteunt ons hart en bloedvaten, een soepel huid en verlaagd ontst

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Ja

Wij garanderen uw anonimiteit  Uw melding nemen wij op de reguliere manier in behandeling  U ontvangt echter geen terugkoppeling van onze bevindingen

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/e6c070f5 6b02 436
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: maandag 16 september 2019 16:53
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0056122 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10713424
Bijlagen: 10713424_1520675_IMG_1766.JPG; 10713424_1520676_IMG_1765.JPG; 10713424_

1520677_IMG_1764.JPG

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 
E-mail 

 

  

 

Telefoon 

Telefoon  
 

  

 

Omschrijving van de melding 

2019-0056122 melding levensmiddelen
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Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van 
uw melding? 

Vrijdag 13 september jl. kocht ik bij , levensmiddelen waaronder 
verpakte aardappelen, groente (ongesneden snijbonen) en (onbewerkte) aardbeien. 
Anders dan voorheen stond er op de plastic verpakking geen uiterste 
houdbaarheidsdatum meer of t.h.t.-aanduiding. Volgens het winkelpersoneel had  
een eigen codering geïntroduceerd om verspilling van voedsel tegen te gaan. Van de 
betreffende verpakkingen met code-aanduiding heb ik een foto bijgevoegd. Volgens 
uitleg staat de lettercode voor een dag in de week en de cijfercode voor een 
weeknummer dat bij het personeel bekend is. Door deze verandering is het mij niet 
meer mogelijk zelfstandig na te gaan tot wanneer de betreffende produkten kwalitatief 
voldoen en zonder bezwaar/risico voor de gezondheid kunnen worden geconsumeerd. 
Bovendien wordt met deze codering m.i. niet voldaan aan de wettelijke eisen die 
volgens uw site aan de producent/verkoper worden gesteld (dd-mm-jj). Mijn man heeft 
e.e.a. telefonisch met de klantenservice  besproken en die heeft een schriftelijke 
reactie na het weekend toegezegd. Die reactie heb ik vandaag per e-mail ontvangen en 
treft u eveneens hierbij aan. Vanzelfsprekend ben ik bereid u indien nodig van meer 
informatie te voorzien. 

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

13-09-2019 
 

 11:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven op 
welke locatie 
uw melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam 
 

Postcode 
 

Huisnummer 
 

Toevoeging 
 

Straat 
 

Plaats 
 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Onterechte reclame / claim van dit product 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? 

Wat is de naam van de producent? 

Wat is de productsoort? 

2019-0056122 melding levensmiddelen
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Wat is de omschrijving van het product? 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 3000 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Ja 
 

Wat is de datum van de aankoop? 13-09-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Zie vorige bladzijde 
 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen en/of 
foto's toevoegen 10713424_1520675_IMG_1766.JPG 

 

Let op: Maximaal 3,3 MB per 
bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen en/of 
foto's toevoegen 

10713424_1520676_IMG_1765.JPG 
 

Let op: Maximaal 3,3 MB per 
bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen en/of 
foto's toevoegen 

10713424_1520677_IMG_1764.JPG 
 

Let op: Maximaal 3,3 MB per 
bijlage 

 

  

 

Heeft u nog opmerkingen 
over deze vragenlijst? 

Pagina 2 stelt vragen die m.i. niet relevant zijn voor de melding die ik 
bij deze probeer te doen. Nogmaals: het gaat erom, dat de 
verpakking van de genoemde producten niet meer de uiterste 
houdbaarheidsdatum vermeld maar een code, die zonder uitleg niet 
te begrijpen is en waarbij een personeelslid van  op  

' moet geloven. 
 
Tekst e-mail klantenservice  
"Beste  
 
Ik kan me voorstellen dat je wilt weten waar je aan toe bent met de 
uiterste datum en de code op de aardappelen. De codering van de 
aardappelen en bepaalde groente is bij onze medewerkers bekend. Je 
kunt dit dus altijd in de winkel navragen. 
 
Ik wens je een fijne dag toe.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 

    
 

  

 

  

 

  

   

  

2019-0056122 melding levensmiddelen





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar?

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

Voor dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel en eieren is op de verpakking het EG nummer vermeld  U vindt het nummer in het ovaal op de 
verpakking  

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 3000

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Ja

Voeg eventueel foto's toe

Bijlagen

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/673976bd b1a5 42

2019-0056122 melding



Wat is de datum van aankoop? 13-09-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Zie vorige bladzijde

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/673976bd b1a5 42

2019-0056122 melding





Notities 
  niet gevonden in kvk, adres geeft wel een  en de personeelsvereniging van  

16-09-2019 22 39 45

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/673976bd b1a5 42

2019-0056122 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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