
Hoogachtend, 
d Volk$ae.zondbei 1)0 

Hoofd van de afdeling 

Bezwaar 
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. De 

betalingsverplichting blijft van kracht. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 

http://www. rijksoverheid. n 1/ m inisteries/vws/bezwaa rschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 

wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 

maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 

bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd , anders kan uw bezwaar niet behandeld 

worden. 

Het bezwaarsch1ift e-mailt u naar: WJZ .bezwaarenberoep@minvws .nl. bij voorkeur met een 

i ngesca nde handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

t .a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 

• uw naam en adres, 

• de datum, 
• het kenmerk, boetezaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn), 

• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 

vriendelijk zijn om een kopie van deze blief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede 

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

te zorgen. 

Doe. 15 

directie Staf 
afdeli ng Bestuurlijke & 

juridisctie zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Onze referentie 
U-16/18404/201604394 

Boetezaaknummer 
201604394 
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie DE WATERTUIN SPIJKENISSE
Straatnaam LUCEBERTSTRAAT
Huisnummer 28
Postcode 3202 SW
Woonplaats SPIJKENISSE
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie horeca bedrijf
Locatiecategorie restaurant

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 26-10-2016
Nummer controleur 17030
Begint jd 16:00
Bezoekreden HI nazorg zonder maatregel

Inspectielijst

Lijst QONT1600 Inspectie HAP
Geldig vanaf 16-01-2016

Aanvullende informatie

Vraag 1 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Ja

Vraag 2 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 8

Vraag 3 In welk stadium bevind het bedrijf zich?
Antwoord 1e Nazorg

*Veilig omgaan met voedsel

Vraag 4 Bewaren / opslag
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Bereiden / terugkoelen
Antwoord Geen opmerking

Vraag 6 Presenteren
Antwoord Geen opmerking

Vraag 7 Temperatuur
Antwoord Geen opmerking

*Hygiëne algemeen

Vraag 8 Hygiene / bouwkunde
Antwoord Geringe overtreding

*Ongediertewering -bestrijding

Vraag 9 Ongedierte wering
Antwoord Geen opmerking

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE         QONT1600 Inspectie HAP 26-okt-2016 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Ongedierte bestrijding
Antwoord Geen opmerking

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE         QONT1600 Inspectie HAP 26-okt-2016 2
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Inspectielokatie: Eigenaar:DE WATERTUIN SPIJKENISSE DE WATERTUIN    
SPIJKENISSE B.V.

Bezoek op : 26-okt-2016 16:00
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. : 

                   
Bezoekreden : HI nazorg zonder maatregel
Bijzonderheden : 1e nazorginspectie
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >1e nazorginspectie.

Gesproken met
in het bijzijn van de

- Alle drie de keukens
waren goed schoon. 
- De temperaturen waren
goed in orde.
- Infraroodthermometer en
insteekthermometer
aanwezig.
- Kennis aanwezig van
afkoelen en verhitten, bij
meerdere medewerkers.
- Bij de keuken voor het
warm buffet is een vitrine
met scherfijs. In dit
meubel wordt 2-uursborging
toegepast.
- Alle producten zijn goed
afgedekt en met
prijstangsticker voorzien
van een datum.
Sushi:
- pH wordt nog niet
gemeten, maar zijn in
overleg met  over
meting ervan.

Koelcel met ondermeer vis:
- De tempexboxen lekten
ijswater/visdrip. Hierdoor
veel vocht op de grond.
Aangegeven de dozen op/in
een bak te zetten om het
vocht op te vangen. Was
gebeurd, omdat ze nog geen
tijd hadden gehad de
producten in een andere bak
over te plaatsen. Vloer
overigens wel schoon.

Bouwkundig geen opmerkingen
en plaagdieren en -sporen
niet aangetroffen.

Roken:
- Er is nog tabaksrook te
ruiken buiten de rookruimte
voor personeel, namelijk in
het halletje voor de
rookruimte, tevens
voorportaal van het toilet.
De deur is gesloten.
- Vermoedelijk trekt de
afzuiging van het toilet
meer lucht weg uit de
rookruimte dan de afzuiging
in de rookruimte zelf. Er
zit ook een (noodzakelijke)
kier onder de deur van de
rookruimte.
- Aangegeven dat de SW nog
open blijft staan.
- Afgesproken dat hij het
afzuigsysteem nog eens op
onderdruk in de rookruimte
laat controleren en bij een
volgende inspectie de
rookruimte geen overlast
mag geven qua tabaksrook
naar andere ruimten.

Monster gekookte penne
genomen. In de afkoelfase.
Was tussen 12.00 en 13.00
uur van het vuur gehaald.
Alleen olie was toegevoegd
tegen het plakken.

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

>

Overtred. : >
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Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:

Doc 17



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie DE WATERTUIN SPIJKENISSE
Straatnaam LUCEBERTSTRAAT
Huisnummer 28
Postcode 3202 SW
Woonplaats SPIJKENISSE
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie horeca bedrijf
Locatiecategorie restaurant

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 16-05-2017
Nummer controleur 28601
Begint jd 12:50
Bezoekreden HI nazorg zonder maatregel

Inspectielijst

Lijst QONT1700 Inspectie HAP
Geldig vanaf 01-01-2017

Aanvullende informatie

Vraag 1 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Ja

Vraag 2 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 8

Vraag 3 In welk stadium bevind het bedrijf zich?
Antwoord 2e Nazorg

*Veilig omgaan met voedsel

Vraag 4 Bewaren / opslag
Antwoord Geringe overtreding

Vraag 5 Bereiden / terugkoelen
Antwoord Geringe overtreding

Vraag 6 Presenteren
Antwoord Geringe overtreding

Vraag 7 Temperatuur
Antwoord Geen opmerking

*Hygiëne algemeen

Vraag 8 Hygiene / bouwkunde
Antwoord Geringe overtreding

*Ongediertewering -bestrijding

Vraag 9 Ongedierte wering
Antwoord Geen opmerking

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE         QONT1700 Inspectie HAP 16-mei-2017 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Ongedierte bestrijding
Antwoord Geen opmerking

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE         QONT1700 Inspectie HAP 16-mei-2017 2
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Inspectielokatie: Eigenaar:DE WATERTUIN SPIJKENISSE DE WATERTUIN    
SPIJKENISSE B.V.

Bezoek op : 16-mei-2017 12:50
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI nazorg zonder maatregel
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Datum: 16 mei 2017
Inspecteurs: 

 
Gesproken met:

BR-nummer: -
SW-nummer: -

#####################
Hygiene:
- Vloer van de pizzakeuken
was kapot / gescheurd. In
het gehele bedrijf wordt
komende nacht de vloer
vervangen. Een bedrijf is
tijdens de inspectie
aanwezig die voorbereidende
werkzaamheden uitvoert.
(OPM)
- Verdamper van
koelwerkbank van het merk
‘Asber’ is verontreinigd
met witkleurige
schimmelvorming. (OPM). 
 
Bouwkunde: 
- In orde. 

Ongedierte:
- Geen sporen aangetroffen. 

Temperatuur: 
- In orde. 

HACCP: 
- Ontvangstcontrole wordt
niet gecontroleerd. OPM.
Wel voldoende kennis
aanwezig. 
-  controleert nog
steeds monsters.
Recentelijk is sushi
bemonsterd. Uitslag was
goed. 
- Borging (2uur)
grotendeels op orde. Enkel
bij de pizzahoek ontbreekt
de borging. Werd ten tijde
van de inspectie direct
aangepast. (OPM). 

Roken: 
- Tekortkoming m.b.t. het
roken opgelost. Geen
overlast waargenomen. In
het tijdelijke magazijn
stond wel een asbak met één
sigarettenpeuk erin. Geen
tabaksgeur aanwezig. 

Klacht: Tevens klacht
besproken. Betreft melding:
569940.00. Klacht niet
kunnen bevestigen noch
herleiden.  

Overige: 
Bedrijf mag uit VeTo. Na
afloop uitleg gegeven dat
de historie drie jaar
actief blijft. 

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

>

Overtred. : >
Constater.: >
Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie DE WATERTUIN SPIJKENISSE
Straatnaam LUCEBERTSTRAAT
Huisnummer 28
Postcode 3202 SW
Woonplaats SPIJKENISSE
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie horeca bedrijf
Locatiecategorie restaurant

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 01-08-2017
Nummer controleur 27111
Begint jd 14:15
Bezoekreden AL (nav) klacht/voeds.vergift

Inspectielijst

Lijst QONT1700 Inspectie HAP
Geldig vanaf 17-07-2017

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 In welk stadium bevind het bedrijf zich?
Antwoord Anders

*Veilig omgaan met voedsel

Vraag 4 Bewaren / opslag
Antwoord Geen opmerking

Vraag 5 Bereiden / terugkoelen
Antwoord Geringe overtreding

Vraag 6 Presenteren
Antwoord Geen opmerking

*Hygiëne algemeen

Vraag 7 Hygiene / bouwkunde
Antwoord Geen opmerking

Vraag 8 Ongedierte overlast (monitorend)
Antwoord NVT

*Ongediertewering -bestrijding

Vraag 9 Ongedierte wering
Antwoord Niet beoordeeld

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE         QONT1700 Inspectie HAP 01-aug-2017 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 10 Ongedierte bestrijding
Antwoord Niet beoordeeld

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE         QONT1700 Inspectie HAP 01-aug-2017 2
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Inspectielokatie: Eigenaar:DE WATERTUIN SPIJKENISSE DE WATERTUIN    
SPIJKENISSE B.V.

Bezoek op : 01-aug-2017 14:15
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : AL (nav) klacht/voeds.vergift
Bijzonderheden : melding 619301.00: ziek na buffetmaaltijd met voornamelijk vlees
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Gesproken met
 en  

Bij het bedrijf zijn geen
klachten ontvangen.
Processen worden
aantoonbaar gewaarborgd en
staan tevens onder controle
van een extern
controlebureau ( ).
Slechts een opmerking
gemaakt over een verkeerde
manier van ontdooien (in
lauw water, product nog
bevroren).
Vlees komt als
halffabricaat in
gasverpakking binnen van
leverancier 
(EG ) en wordt
uitsluitend geregenereerd.
Tijdens deze inspectie geen
afwijkende aanwijzingen
gevonden m.b.t. de melding.

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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> Retouradres Postbus 43 006 3540 AA Utrecht 

De Watertu in Spijkenisse B.V. 
T.a.v. 

Lucebertstraat 28 
3202 SW Spijkenisse 

Datum: 21 september 2017 

en 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Economische Zaken 

Betreft : afzien voornemen sluit ing of sti ll egg ing processen 

Geachte heren 

Bij brief van 2 augustus 2016, met kenmerk U-16/16356, heb ik u mijn 
voornemen kenbaar gemaakt de bedrijfsru imten in uw onderneming te slu iten 
en/of de bereidings- en behandel ingsprocessen van levensmiddelen van uw 
onderneming sti l te leggen, als bij een volgende controle zou bl ijken dat u 
opn ieuw de wettelijke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen niet naleeft. 

Vanaf de datum van de vorengenoemde brief tot heden zij n meerdere controles in 
uw bedrijf uitgevoerd. Uit de laatste drie controles is geb leken dat u de wettelij ke 
voorschriften voor levensmidde len correct na leeft. 

Afzien voornemen 
Gelet op het vorengaande zie ik geen reden het h iervoor genoemde voornemen 
nog langer in stand te laten. Met ingang van heden zie i k dan ook af van het 
voornemen. 
Dit houdt in dat u niet langer onder verscherpt toezicht staat van de (Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 

Wel zal de NVWA van tijd tot t ijd nieuwe controles in uw bedrijf uitvoeren. Als 
tijdens deze inspecties opnieuw bl ijkt dat u de wettel ijke voorschriften voor 
levensmiddelen niet na leeft, kunt u, bij in geval van drie rapporten van 
bevind ingen binnen 2 j aar opnieuw onder verscherpt toezicht komen te staan en 
zu llen maatregelen vo lgen. 

Hoogachtend, 
De Min ister va Vo lksaezondbe.id . Welzijn en Sport, 
namens deze: 

onderdeel van directie Handhaven, van de 

Doc22 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlij ke 
maatregelen 2 VWS 

Cathari jnesingel 59 
351 1 GG Utrecht 

Post bus 430 06 
3540 AA Utrecht 

Contactpersoon 

T 088 223 33 33 

F 088 223 33 3 4 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
U-17/25163 

Zaaknummer 
VeTo 20 1604406 



INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie DE WATERTUIN SPIJKENISSE
Straatnaam LUCEBERTSTRAAT
Huisnummer 28
Postcode 3202 SW
Woonplaats SPIJKENISSE
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie horeca bedrijf
Locatiecategorie restaurant

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 15-02-2018
Nummer controleur 27122
Begint jd 11:00
Bezoekreden AL (nav) klacht/voeds.vergift

Inspectielijst

Lijst QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV
Geldig vanaf 01-01-2018

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (HAP):
Antwoord 8370 HAP Vragen & meldingen

Aanvullende informatie

Vraag 2 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Nee

Vraag 3 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 0

Vraag 4 In welk stadium bevind het bedrijf zich?
Antwoord Anders

*Veilig omgaan met voedsel

Vraag 5 Bewaren / opslag
Antwoord Geen opmerking

Vraag 6 Bereiden / terugkoelen
Antwoord Geen opmerking

Vraag 7 Presenteren
Antwoord Ernstige overtreding

*Hygiëne algemeen

Vraag 8 Hygiene / bouwkunde
Antwoord Geen opmerking

Vraag 9 Ongedierte overlast (monitorend)
Antwoord Afwezig

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE   QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV 15-feb-2018 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

*Ongediertewering -bestrijding

Vraag 10 Ongedierte wering
Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Ongedierte bestrijding
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 12 Zijn er lijm(planken) zonder plaagdieren erop aangetroffen?
Antwoord Nee

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE   QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV 15-feb-2018 2
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lnspectielokatie: 

Bezoek op 

door 
2emdw. 

Bezoekreden 
Bijzonderheden 

Afspraken met 
Opm. kontaktpers: 

DE WATERTUIN SPIJKENISSE Eigenaa~ 

15-feb-2018 11:00 
3emdw.: 
4emdw.: 

AL (nav) klacht/voeds.vergift 

Functie: 

DE WATERTUIN 
SPIJKENISSE B.V. 

> 
Opm. inspectie: Inspectie nav klacht ·> 

nummer 685011. 00; 
heeft op 

011 ait restaurant gegeten 
en geeft aan ziek te zijn 
geworden na het nuttigen 
van diverse producten. 

viel op dat de soep 
lauw was. 

soep die gepresenteerd wo rd 
aan de klant is voldoende 
heet. 
----geeft aan dat boven 
l\et soepgedeelte" een 
koude airo hangt die het 
gevoel geeft dat de 
producten mogel ij k eronder 
koud kunnen zijn (heeft 
hierover van klanten meer 
klachten gehad) 

De voorverpakte en 
onverpakte producten op de 
plaat/koude l ucht koeling 
zijn te hoog van 
temperat uur (tussen de 
11-17 grade n Celsius). 
*gesneden plakjes 
vleeswaren . 
*gesneden plakjes harde en 
zachte kaas 
*voorverpakt filet 
americain. 
*kunststof bakjes met 
dessert (omverpakki ng geeft 
aan max 7 gr.). 
Van deze plaat/koude 
luchtkoeling worden geen 
temperatuurscont role 
uitgevoerd. 

geeft aan dat er 
~v=a~·~e=rc-..p~roblemen met deze 
koeling voorkwamen en dat 
aanschaf van een nieuwe 
koeling op de planning 
staat (niet duidelijk 
wanneer!) 

bederfelijk producten met 
hoge temperatuur laten 
weggooien . 
Thermometer i s aamvezi g . 
çverige temperaturen zijn 
1n orde. 

gezien de historie->RVB. 

Std. 1 nspec iebevindingen 1 van 1) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze 

Akti v iteit: 
Prod . g r o e p : 
Overtred . 

voedselveiligheidsplan J 15-feb-2018 BR ZI 
n.v.t. 
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 is uw bedrijf getoetst aan een door de Minis ter> 
van Medische Zorg goedgekeurde hygiënecode, namelijk de Hygiënecode 
voor de horeca. 

Tijdens de inspectie bleek dat de voedselveiligheidsprocedures voor 
het beheersen van ondergenoemde kritische processen (CCP's), zoals 
weergegeven in de hygiënecode, niet of onvoldoende aantoonbaar 
werden toegepast . 

Opslag/Bewaren/Presentatie 

Doc24 



Dit bleek uit de onderstaande feiten: 

- dat er op de koude lucht/plaat koeling bederfelijke onverpakte en
voorverpakte producten werden werden aangetroffen op een te hoge
temperatuur.

- dat er geen temperatuurscontrole van de bederfelijke producten op
de koude lucht /plaat koeling werden gemeten.

Deze maatregel is gebaseerd op regelnummer 1b van het NVWA
interventiebeleid kwaliteitsdocument IB02-Spec 37 V5. 

Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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Nummer : 2018/281470930/26201 

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

RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 26201, toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenauto ri teit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwalite it , als bedoeld in artikel 5: 11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaa lde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de na leving is opgedragen aan de NVWA, rapporteert het volgende: 

Aan leid ing : 
Deze inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van een consumentenmelding met 
aanmelddatum 13 februari 2018 met nummer 68501100. 

Voor een inspectie bevond ik mij te: 

Locatie: 
Naam 
Adres 
Plaats 

: De Watertuin Sp ijkenisse 
: Lucebertstraat 28 
: 3202 SW Spijkenisse 

Datum en t ijdstip van de inspectie: 15 februari 2018 omstreeks 11:00 uur. 

In het bedrijf aangesproken en ge legitimeerd aan: 
Functie: 

Ik melde mij aan m ij bij de informatiebalie. Na enkele minuten kwam een man 
naar m ij toe . Hij ste lde zich voor als■■■■■■■■■, zijnde _____ .... 

Desgevraagd verklaarde hij aan m ij dat 
aanwezig waren in het bedrijf. 
De funct ie van 

of niet 

van De Watertu in Spij ken isse B.V" 
De funct ie van 

van De Watertu in Spijken isse B.V. 

Goede praktijken inzake hyg iëne en HACCP-beginselen. 
Ik, toezichthouder, vroeg op welke wijze de exploitant van 
voornoemd bedrijf de voedse lveili gheidsprogramma's en -procedures in het bedrijf 
had vastgeste ld en liet toepassen , ter uitvoering van de HACCP-beginselen, zoa ls 
genoemd in artikel 5 van de Verordening (EG) nr. 852/2004. 
verklaa rde mij dat men in het bedrijf bij de bereid ing en behandeling van 
eetwaren, ten behoeve van de voedselvei ligheid, gebruik maakte van de 
Hyg iënecode voor de horeca zijnde een voor deze branche opgestelde en door de 
m inister goedgekeurde code, zijnde een gids voor goede praktijken als genoemd 
in Hoofdstuk III, van de Verordening (EG) Nr . 852/2004. Vervo lgens heb ik het 
bedrijf getoetst aan de voedselveiligheidsprocedures uit deze hyg iënecode. 
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Vervolgens zag ik in het restaurantgedeelte van het bedrijf twee verschillende 

buffetten, zijnde een “koud’- buffet en een “warm”-buffet.  

Ik zag aan de “koude”-kant een buffet, met meerdere koelwerkbanken en een 

keuken. Ik zag dat een kok bezig was met het bereide van sushi. 

Vervolgens liep ik naar het  “warme” buffet. Ik zag daar een aantal  

koelwerkbanken . Ik opende enkele deuren en zag onder andere een schaal met 

rauwe garnalen, gemarineerd vlees  en bereide groenten staan. Tevens zag ik 

enkele hot-potten gevuld met warme soep staan.  

Ik zag aldaar dat een kok bezig was met het frituren van snacks. 

In het gedeelte van het “koude”-kant  zag ik dat L-vormige coolspot koeling 

systeem stond opgesteld.  Dit koelsysteem is een plaatkoeling met koude lucht. Ik 

zag dat op de plaatkoeling diverse bederfelijk producten werden gepresenteerd 

aan de klant. Ik zag onder andere sushi, gesneden vleeswaren, kazen en dessert.  

Ook zag ik een houten ronde vat gevuld met ijs en die gevuld was voorverpakte 

zuiveldranken. 

Vervolgens zag ik bij de ingang en in het restaurant diverse gasten. 

Ik zag de gasten bij de buffetten hun bord op scheppen om aan een tafel in het 

restaurant te gaan eten. 

 

Hieruit bleek mij dat; 

- er eetwaren werden verhandeld, als bedoeld in respectievelijk artikel 1, eerste  

lid, onder b en e, van de Warenwet; 

- er levensmiddelen in de handel werden gebracht, als bedoeld in respectievelijk 

artikel 2 en artikel 3, achtste lid, van de Verordening (EG) nr. 178/2002; 

- er sprake was van bedrijfsruimten, als bedoeld in artikel 1, onder b, van het 

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en als bedoeld in 

Bijlage II, Hoofdstuk I, van de Verordening (EG) nr. 852/2004; 

- er sprake was van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in artikel 3, onder 2, 

van de Verordening (EG) nr. 178/2002; 

- er sprake was van een exploitant van een levensmiddelenbedrijf, als bedoeld in 

artikel 3, onder 3, van de Verordening (EG) nr. 178/2002, gelet op het geldende 

uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gelet op de 

bevindingen ter plaatse.  

 

Inspectiebevindingen 

Ik vroeg hem of alle levensmiddelen die aanwezig waren in het bedrijf voor 

verhandeling bestemd waren. Hierop antwoordde  mij 

bevestigend.  

 

Ik deelde  mede dat hij ingevolge het bepaalde in artikel 

5:10a van de Algemene wet bestuursrecht niet tot antwoorden verplicht was op 

de vragen die door mij gesteld werden tijdens de inspectie. 

 

CCP presentatie (koud) 

In de Hygiënecode voor de horeca staat bij processtappen, in hoofdstuk 14 het 

kritische proces (CCP) ‘Presenteren en serveren’ beschreven. Hier staat 

beschreven dat gepresenteerde producten gecontroleerd moeten worden op 

presentatietemperatuur. Tevens staat beschreven op welke wijze dit gecontroleerd 

moet worden, aan welke temperatuur voldaan moet worden en dat dit proces 

aantoonbaar beheerst moet worden. 

 

Onder het kopje ‘Gekoeld presenteren’ staat beschreven dat producten bij de 

juiste temperatuur dienen te worden gepresenteerd om te voorkomen dat 

producten onveilig worden. De genoemde temperatuurseis is: “Presenteer 
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gerechten in een koelvitrine of een ander koelsysteem dat het product op 7°C of 

lager kan houden.” 

 

Onder het kopje ‘Hoe kan ik dit proces bewaken?’ staat beschreven dat alle 

koelingen en vriezers minimaal eenmaal per week moeten worden gemeten met 

een gekalibreerde digitale kernthermometer en dat de gemeten temperaturen 

moeten worden geregistreerd. 

 

Tijdens mijn inspectie zag ik dat in het “koude”-kant buffet op de plaatkoeling 

onder andere sushi, gesneden vleeswaren, kazen en dessert werden 

gepresenteerd aan de klant. 

Ook zag ik een houten vat gevuld met schaafijs en die was gevuld met 

voorverpakte zuiveldranken. 

Ik zag dat een van de klanten vanaf bovengenoemde koeling sushi en schaaltje 

dessert op haar bord schepte en wegliep naar haar tafel.  

 

Uit nadere inspectie bleek dat de vleeswaren en kaas te bestaan uit gesneden 

ham, kipfilet, stukjes brie die op een stenen schaal werden gepresenteerd. 

Ook zag ik een aantal voorverpakte verpakkingen gevuld met filet americain. 

Ik zag op het etiket van de voorverpakte filet americain een  temperatuur 

bewaaradvies van max. 7 graden Celsius. 

 

Naast de gesneden vleeswaren zag ik een dertigtal kunststof schaaltjes gevuld 

met mousse dessert opgesteld. 

Op het etiket van de verpakking van de tropical fruit mousse dessert zag ik een 

temperatuur bewaaradvies van max. 7 graden Celsius. 

 

Vanuit mijn vakdeskundigheid weet ik dat dit bederfelijke levensmiddelen zijn, 

welke zodanig gekoeld moeten worden bewaard, dat de temperatuur ten hoogste 

7°C bedraagt, teneinde microbiologisch bederf of uitgroei van pathogene bacteriën 

tegen te gaan. Met een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

verstrekte en gekalibreerde digitale kernthermometer heb ik de temperatuur van 

de volgende producten gemeten en vastgesteld op: 

 

-gesneden ham 12,3 °C 

-gesneden kipfilet 11,2°C 

-filet americain 17,3°C 

-mousse dessert 11,3°C 

 

Hieruit bleek mij dat de voornoemde bederfelijke levensmiddelen bij een te hoge 

temperatuur werden bewaard en dat derhalve de CCP Opslaan producten 

onvoldoende werd beheerst.  

 

Hierna vroeg ik aan  of er temperatuurmetingen werden 

uitgevoerd van bederfelijke producten op de plaatkoeling. 

Uit de registratie en verklaring van  aan mij bleek dat er geen 

temperatuurmetingen werden uitgevoerd. Tevens verklaarde hij aan mij dat er 

vaker temperatuur problemen voorkwamen met deze open koeling en dat er op 

het moment naar een koeling werd gezocht. 

 

Uit deze bevindingen en verklaringen bleek mij dat niet werd gehandeld zoals de 

Hygiënecode voor de horeca voorschrijft.  

 

Uit het bovenstaande bleek mij dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf 

geen zorg droeg voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of 
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meer permanente procedures, die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen, 
waardoor gehandeld werd in strijd met het bepaalde in artikel 5, eerste lid, juncto 
tweede lid, van de Verordening (EG) 852/2004, wat een overtred ing is van artikel 
2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen mede gelet op 
artikel 15, eerste lid, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van 
levensmiddelen. 

Blij kens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer 60166215 werd deze, als besloten vennootschap ingeschreven, door mij 
bezochte inspectielocatie, gedreven voor rekening en verantwoording van De 
Watertuin Spijkenisse B.V. Deze recht spersoon heb ik, toezichthouder, als 
overtreder aangemerkt. 

Overtreder: 

Naam bedrijf : De Watertuin Spijkenisse B.V. 
Vestigingsadres : Lucebertstraat 28 
Postcode Plaats : 3202 SW Spijkenisse 

Ik bracht __________ , als~-- van De Watertuin Spijkenisse B.V., 
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan. 

Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend 
domicil ie kiezend te Zwijndrecht op 16 februari 2018. 

Toezichthouder 26201 

281470930 
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Hoogte van de boete 
Het nominale boetebedrag voor het beboetbare feit met de code D-76.1.3 is 
verhoogd met 100 procent omdat de rechtspersoon, met de beschikking(en) van 
1 juli 2016 (al verhoogd) eerder beboet is voor een soortgelijke overtreding, er 
nog geen twee jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete(s) onherroepelijk is/zijn 
geworden, de mate van verwijt en de ernst van de overtreding aanleiding geven 
tot verhoging van de boete. 
 
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete is er rekening mee 
gehouden dat de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden 
toegerekend op de dag van de overtreding niet meer dan vijftig werknemers 
telde. 
 
Zienswijze 
Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen. Het is niet nodig 
om te herhalen wat eventueel eerder gezegd is bij het opnemen van een 
verklaring. 
 
Bij voorkeur kunt u uw zienswijze via de e-mail (maximaal 10MB) verzenden naar 
zienswijze@nvwa.nl  U ontvangt een bevestiging als uw bericht verwerkt is.  
Uw zienswijze kunt u eventueel ook per post verzenden naar de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische zaken, team Bestuurlijke 
maatregelen, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht, t.a.v.   
U moet dat doen binnen twee weken na dagtekening van het nu voor u 
liggende voornemen tot boeteoplegging. 
Vermeld in uw e-mail of brief het boetezaaknummer 201800973, kenmerk en 
datum van dit voornemen tot boeteoplegging. 
 
Wanneer u niet binnen twee weken reageert dan wordt ervan uitgegaan dat u 
niets toe te voegen heeft aan wat u al eerder gezegd heeft bij de eventueel 
opgenomen verklaring. 
 
Na deze twee weken neem ik een besluit. Dit besluit wordt in de vorm van een 
boetebeschikking zo snel mogelijk aan u bekend gemaakt. Tegen die 
boetebeschikking kunt u bezwaar maken. In die boetebeschikking zal uitgelegd 
worden hoe u dat kunt doen. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA utrecht 

Aan De Watertuin Spijkenisse B.V. 
T.a.v. ----Lucebertstraat 28 
3202 SW Spijkenisse 

Datum 16 maart 2018 
Betreft Boetebesch ikking 

Geachte heer/mevrouw, 

W201800973 

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

Een controleambtenaar 1 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 
geconstateerd dat in het kader van de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming 
een voorschrift is overtreden dat gesteld is bij of krachtens de Warenwet. 

Beslissing 
Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik de rechtspersoon 
De Watertuin Spijkenisse B.V. een boete op van€ 1.050,00. 

Heeft u vragen over deze beslissing dan kunt u bellen met uw contactpersoon. 
Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste pagina van deze brief. 

Motivering van deze beslissing 
Bij de uitoefening van het toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming 
in de vestiging, Lucebertstraat 28 te Spijkenisse op 15 februari 2018 omstreeks 
11.00 uur, heeft een controleambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, geconstateerd dat een voorschrift overtreden is. Deze 
overtreding is beboetbaar op grond van artikel 32a van de Warenwet en de bijlage 
van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. 

De controleambtenaar heeft daarom een rapport opgemaakt, met het kenmerk 
281470930. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd. 

Met mijn brief kenmerk BB _____ U-18/03457 van 19 februari 2018 bent u 

geïnformeerd over mijn voornemen een bestuurlijke boete op te leggen. 

De rechtspersoon heeft geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid de 
zienswijze naar voren te brengen. 

• In deze brief wordt gesproken over één controleambtenaar, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan 
één of meerdere controleambtenaren betrokken zijn geweest. 

Doe. 27 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Catharijnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa . nl 

Contactpersoon 

T 088 223 2511 
bbb@vwa.nl 

Onze referent ie 
U-18/05111/201800973 

Boetezaaknurnn1er 

201800973 
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Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 
281470930, bl ijkt dat het onderstaande beboetbare feit is bewezen. 

Code: 0-76.1.3 
Beboetbaar feit: De exploitant van een levensmiddelenbedrijf droeg geen zorg 

voor de invoering en/of de uitvoering en/of de handhaving van 
één of meer permanente procedures, gebaseerd op de HACCP
beg inselen. 

Overtreding van: artikel 2, lid 1, van het Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen, j 0 artikel 5, eerste lid, van de verordening 
(EG) 852/2004. 

Boetebedrag: € 1.050,00 

Hoogte van de boete 
Het nominale boetebedrag voor het beboetbare fe it met de code D-76.1.3 is 
verhoogd met 100 procent omdat de rechtspersoon, met de beschikking(en) van 
1 juli 2016 (al verhoogd) eerder beboet is voor een soortgelijke overtreding, er 
nog geen twee jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete(s) onherroepelijk is/zijn 
geworden, de mate van verwijt en de ernst van de overtreding aan leiding geven 
tot verhoging van de boete. 

Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete is er rekening mee 
gehouden dat de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden 
toegerekend op de dag van de overtreding niet meer dan vijftig werknemers 
te lde. 

Betaling 
De boete moet betaald zijn binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze 
beschikking. De beschikking treedt in werking op de dag volgend op de dag 
waarop deze beschikking is verzonden. 
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden int de boete. U ontvangt van 
hen instructies voor de betaling. 

Als het boetebedrag niet op de vervaldatum op de rekening van het CJIB is 
bijgeschreven volgen er twee aanmaningen. In de eerste aanmaning wordt het 
boetebedrag verhoogd met aanmaningskosten(€ 15,00). Als ook na de tweede 
aanmaning niet binnen 2 weken betaald wordt, volgt een dwangbevel. De kosten 
voor het dwangbevel zijn voor rekening van de overtreder en kunnen aanzien lijk 
zijn. 

Hoogachtend, 
de ~ioister voo[ 1'1edisch Zora, ________ ~ 

teamleider team 
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Bezwaar 

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. De 

betalingsverplichting blijft van kracht. 

 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 

wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 

maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 

bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 

worden.  

 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 

ingescande handtekening. 

 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

Postbus 20350, 

2500 EJ  Den Haag. 

 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

 

Noem in het bezwaarschrift: 

• uw naam en adres, 

• de datum, 

• het kenmerk, boetezaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn),  

• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 

vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

 

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede 

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

te zorgen.
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie DE WATERTUIN SPIJKENISSE
Straatnaam LUCEBERTSTRAAT
Huisnummer 28
Postcode 3202 SW
Woonplaats SPIJKENISSE
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie horeca bedrijf
Locatiecategorie restaurant

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 27-03-2018
Nummer controleur 14018
Begint jd 12:20
Bezoekreden HI marsroute

Inspectielijst

Lijst QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV
Geldig vanaf 01-01-2018

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (HAP):
Antwoord 8385 HAP Herinspectie (ret.)

Aanvullende informatie

Vraag 2 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Ja

Vraag 3 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 10

Vraag 4 In welk stadium bevind het bedrijf zich?
Antwoord 1ste Marsroute

*Veilig omgaan met voedsel

Vraag 5 Bewaren / opslag
Antwoord Geen opmerking

Vraag 6 Bereiden / terugkoelen
Antwoord Geen opmerking

Vraag 7 Presenteren
Antwoord Geringe overtreding

*Hygiëne algemeen

Vraag 8 Hygiene / bouwkunde
Antwoord Overtreding

Vraag 9 Ongedierte overlast (monitorend)
Antwoord Afwezig

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE   QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV 27-mrt-2018 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

*Ongediertewering -bestrijding

Vraag 10 Ongedierte wering
Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Ongedierte bestrijding
Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Zijn er lijm(planken) zonder plaagdieren erop aangetroffen?
Antwoord Nee

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE   QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV 27-mrt-2018 2
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Inspectielokatie: Eigenaar:DE WATERTUIN SPIJKENISSE DE WATERTUIN    
SPIJKENISSE B.V.

Bezoek op : 27-mrt-2018 12:20
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI marsroute
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Gesproken met 
 en  

Bouwkunde: geen opmerkingen

Hygiëne: herhaalde
overtreding RvB

vuile bedrijfsruimte

Sushi afdeling:
De vloer was langs de
plinten van de werkbanken
verontreinigd met oud
opgehoopt vuil en oude
productresten. De plinten
lieten op een aantal
plaatsen los hierdoor was
er oud vuil opgehoopt
achter de plinten.  In de
hoek van de werkbank lag
oud opgehoopt vuil. 

Fruit en nagerechten
afdeling:
De vloer onder de
ijsvriezer was
verontreinigd met oud
opgehoopt vuil en oude
productresten. 

Vlees/visafdeling:
De kitrand langs de
bakplaat was verontreinigd
met dikke laag zwart
ingebrand vet. De kitrand
was los gekomen van de
rand. Hierdoor zat er
opgehoopt vuil onder de
kitrand. 

Vuile apparatuur
De werkbankkoelingen op de
vlees-visafdeling en
fruitafdeling waren
onvoldoende schoon.
De ventilatoren en
verdampers in de
koelwerkbanken waren
verontreinigd met stof en
zwarte schimmelplekjes.
De leidingen van de
koelwerkbanken waren
verontreinigd met zwarte
schimmelplekjes.
De plafonds en de wanden
van de koelingen waren
verontreinigd met
grijs/groene en witte
schimmelplekjes.  

HACCP: geringe overtreding
- Bereiding en presentatie
sushi goed geborgd.
- Bij de 2 uurs borging van
de warme gerechten werd een
stickertje gebruikt met de
verkeerde tijd.(wintertijd)
De temperaturen waren in
orde.
- Bij de saladebar was  nog
het stickertje van de 2
uursborging van de dag
ervoor aanwezig. Volgens
verklaring waren de
producten er om 12:00 uur
in de koeling gezet en
werden de bederfelijke
producten om 14:00 uur
weggegooid. De temperatuur
van de salade was 9,5
graden. Omdat het nog net
binnen de 2 uursborging
viel gezien als geringe
overtreding.

Ongedierte: 
Geen sporen aangetroffen
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Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  1   2

Ruimte    : bedrijfsruimte J 27-mrt-2018 BR ZI
>Object    : bedrijfsruimte

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

>

Constater.: Tijdens de inspectie is gebleken dat de bedrijfsruimte onvoldoende
schoon en/of onderhouden was. Dit bleek uit onderstaande feiten:

Sushi afdeling:
De vloer was langs de plinten van de werkbanken verontreinigd met
oud opgehoopt vuil en oude productresten. De plinten lieten op een
aantal plaatsen los hierdoor was er oud vuil opgehoopt achter de
plinten.  In de hoek van de werkbank lag oud opgehoopt vuil. 

Fruit en nagerechten afdeling:
De vloer onder de ijsvriezer was verontreinigd met oud opgehoopt
vuil en oude productresten. 

Vlees-visafdeling:
De kitrand langs de bakplaat was verontreinigd met dikke laag zwart
ingebrand vet. De kitrand was los gekomen van de rand. Hierdoor zat
er opgehoopt vuil onder de kitrand. 
 

Deze maatregel is gebaseerd op regelnummer 3c van het NVWA
interventiebeleid kwaliteitsdocument IB02-Spec 37 V5.

>

Advies    : >

Ruimte    : bedrijfsruimte N 27-mrt-2018 BR ZI
>Object    : apparatuur

Overtred. : artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel 
in aanraking kwamen, waren niet afdoende schoongemaakt      
en/of zo nodig ontsmet                                      

>

Constater.: Tijdens de inspectie is gebleken dat
artikelen/uitrustingsstukken/apparatuur onvoldoende schoon waren.
Dit bleek uit onderstaande feiten:

De werkbankkoelingen op de vlees-visafdeling en fruitafdeling waren
onvoldoende schoon. De ventilatoren en verdampers in de
koelwerkbanken waren verontreinigd met stof en zwarte
schimmelplekjes. De leidingen van de koelwerkbanken waren
verontreinigd met zwarte schimmelplekjes.De plafonds en de wanden
van de koelingen waren verontreinigd met grijs/groene en witte
schimmelplekjes.  

Deze maatregel is gebaseerd op regelnummer 3c van het NVWA
interventiebeleid kwaliteitsdocument IB02-Spec 37 V5.

>

Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

De Watertuin Spijkenisse B.V. 
T.a.v. 

Lucebertstraat 28 
3202 SW Spijkenisse 

UITGEREIKT OP 6 APRIL 2018 

Datum: 6 april 2018 

en 

Betreft: voornemen sluiting of stillegging processen 

Geachte 

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

In de periode van 13 mei 2016 tot en met 15 februari 2018 hebben inspecteurs 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meerdere officiële 
controles uitgevoerd in uw bed.rijf. Daarbij hebben zij geconstateerd dat u 
meerdere toepassel ijke hygiënevoorschriften heeft overtreden. U bent meerdere 
malen op de hoogte gesteld dat uw bedrijf onder verscherpt toezicht1 staat en wat 
de verdere gevolgen zouden zijn als de NVWA nieuwe overtredingen constateert. 

Bij de controle van 27 maart 2018 is opn ieuw vastgesteld dat één of meer van de 
wettelijke hygiënevoorschriften zijn overtreden. Deze laatste controle is de 
aanleiding voor deze brief. 

U bent _____ van de Besloten Vennootschap De Watertuin 
Spijkenisse B.V. en u exploiteert een levensmiddelenbedrijf. 
Dit bedrijf handelt onder de naam De Watertuin Spijken isse en is 

evesti d o het adres: Lucebertstraat 28 3202 SW S ïkenisse. 

Voornemen besluit 
Als bij een volgende controle van uw bedrijf blijkt dat u opnieuw de wettelijke 
hygiënevoorschriften niet naleeft, dan leg ik u een maatregel op. Deze maatregel 
kan er uit bestaan dat ik in uw bedrijf: 
• één of meerdere bedrijfsruimten sluit, en/of 
• bepaalde bereidings- en behandelingsprocessen van levensmiddelen stilleg. 
Het gevolg van een sluiting en/of van een stillegging van processen is dat u in die 
periode bepaalde levensmiddelen niet ten verkoop mag aanbieden. De 
uiteindelijke gevolgen zullen bij de maatregel worden aangegeven. 

• Als bedrijf komt u onder verscherpt toezicht te staan als er 3 bestuurl ijke boetes in 2 j aar zijn opgelegd, of als 
geconstateerde overtredingen een direct ernstig ri sico voor de volksgezondhe d zijn. Ver:scherpt toezicht bestaat 
uit een m ix van instrumenten, waaronder gesprekken, controles, corrigerende en sanctionerende interventies. 

Doe 30 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 2 VWS 

Cathari jnesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 

Contactpersoon 

T 088 223 33 33 
F 088 223 33 34 
info@nvwa.nl 

Onze referentie 
U-18/ 07097 

Zaaknummer 
VeTo 201801996 
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Op grond van artikel 3, tweede lid, onder b, van het Warenwetbesluit hygiëne van 

levensmiddelen in samenhang met artikel 54, tweede lid, van Verordening (EG) 

Nr. 882/20042 ben ik bevoegd deze maatregelen op te leggen.  

 

Nieuwe controle(s) 

Na 14 dagen na de datum van uitreiking van deze brief, zal er een nieuwe 

controle plaatsvinden om te kijken of u zich aan de wettelijke 

hygiënevoorschriften voor levensmiddelen houdt. Vervolgens zullen er meerdere 

controles plaatsvinden tijdens de periode van verscherpt toezicht. 

Zolang uw bedrijf onder verscherpt toezicht staat zal dit voornemen van kracht 

zijn. Als tijdens één van deze controles nieuwe overtredingen worden 

geconstateerd zal dit er toe leiden dat de hiervoor genoemde maatregel wordt 

opgelegd. 

 

Advies: wat kunt u zelf doen?  

Om te voorkomen dat de hiervoor genoemde maatregel wordt opgelegd, kunt u 

zelf acties ondernemen om te zorgen dat u zo snel mogelijk en wel vóór de 

eerstvolgende controle aan de wettelijke hygiënevoorschriften voldoet. Zie  

bijlage 1 voor de mogelijke handelingen die u zelf al kunt doen. 

 

Waarom deze brief? 

Herhaling 

U heeft bij herhaling de wettelijke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen 

overtreden. Hiervoor heeft u ook meerdere bestuurlijke boetes opgelegd 

gekregen, te weten zaaknummers 201602914, 201604394 en 201800973.  

Dit heeft niet tot verbetering geleid.  

 

Bij de laatste controle is opnieuw gebleken dat uw bedrijf nog steeds niet aan de 

wettelijke hygiënevoorschriften voldoet. Van deze controle is een rapport van 

bevindingen opgemaakt. Hierbij ontvangt u alvast een kopie van dit rapport van 

bevindingen, nummer 2018/280011000/31451, als bijlage 2.  

 

Naast dit voornemen om één of meerdere bedrijfsruimten te sluiten en/of 

bepaalde bereidings- en behandelingsprocessen stil te leggen kan aan u, op grond 

van dit zelfde rapport van bevindingen, een bestuurlijke boete worden opgelegd.  

 

De overtredingen zijn ernstig 

Uit de verschillende rapporten van bevindingen blijkt dat de geconstateerde 

overtredingen ernstig, structureel en/of herhaald zijn. De gevolgen en risico’s van 

deze overtredingen blijken uit deze eerdere rapporten van bevindingen en 

boetebesluiten. Zie hiervoor de bovengenoemde brieven en besluiten. Ik raad u 

aan deze documenten nog een keer te lezen. 

 

Ter bescherming van de volksgezondheid is het noodzakelijk dat u doeltreffende 

acties onderneemt. 

 

 
2 Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële 

controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensm ddelen en de voorschriften inzake 

diergezondheid en dierenwelzijn. 
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U was op de hoogte 
______ ___, heeft op 12 maart 2018 gesproken met medewerkers van de 
NVWA. Het doel van dit gesprek was om uit te leggen dat uw bedrijf onder 
verscherpt toezicht staat en om te komen tot verbetering van uw bedrijfsvoering. 
Tevens zijn de vervolgstappen, zoa ls deze brief, toen besproken. U heeft een 
vers lag van dit gesprek ontvangen. 

Uw zienswijze 
U heeft de gelegenheid om binnen vijf werkdagen na de datum van uitreiking 
van deze brief uw zienswijze in te dienen op het voornemen u een maatregel op te 
leggen. 

Uw zienswijze kunt u stu ren naar de NVWA, divisie Juridische zaken, team 
Bestuurlijke maatregelen 2 VWS, Postbus 43006, 3540 AA te Utrecht of mailen 
naar zienswi jze@nvwa.n l onder vermelding van zaaknummer VeTo 201801996. 

NB Het geven van een zienswijze is n iet hetzelfde als het maken van bezwaar. 
U kunt later bezwaar maken tegen een eventueel nog te nemen beslu it. 

Kosten 
Alle kosten die het gevo lg zijn van een maatregel zijn voor uw reken ing. Denk 
daarbij onder andere aan eventuele kosten voor het schoonmaken, inkomsten 
derving en de kosten van komende controles van de NVWA. 

Tot slot 
In deze brief heb ik u uitgelegd wat er van u wordt verwacht en wat het belang is 
van deze brief. Als u zorgt dat u de acties die ik heb beschreven onder "Advies: 
Wat kunt u zelf doen?" uitvoert, voorkomt u dat een maatregel wordt opgelegd. 

Hoogachtend, -----
De Min ister voor 1Mea1scne Zora . 
namens deze: 

Divisiehoofd v e aivisi€ ___ ~ onderdeel van directie Handhaven, van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Bij lagen: 1. Advies: Wat kunt u zelf doen? 
2. Rapport van bevind ingen 2018/280011000/31451 

Doe 30 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlij ke 
maatregelen 2 VWS 

Datum 
6 apri l 20 18 

Onze referentie 
U- 18/ 07097 

Zaaknummer 
VeTo 201 801996 
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Bijlage 1 Advies: wat kunt u zelf doen? 

Als exploitant van een levensmiddelenbedrijf bent u verantwoordelijk voor de 

naleving van de wettelijke voorschriften zoals bedoeld in artikel 3, aanhef en 

onderdeel 3 van Verordening (EG) Nr. 178/20023, in samenhang met artikel 17, 

eerste lid, van Verordening (EG) Nr. 178/2002. 

 

Hieronder zijn verschillende mogelijke handelingen opgenomen die u zelf kunt 

doen om te voorkomen dat een maatregel wordt opgelegd. 

 

Zo kunt u al zorgen: 

□ voor schone en goed onderhouden bedrijfsruimten (artikel 4 van Verordening 

852/20044); 

□ dat artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur schoon en goed onderhouden 

zijn (artikel 4 van Verordening 852/2004); 

□ dat u alle schadelijke organismen (zoals muizen, ratten, kakkerlakken, 

vliegen) bestrijdt (artikel 4 van Verordening 852/2004); 

□ dat u maatregelen treft om schadelijke organismen uit uw bedrijfsruimten te 

weren (artikel 4 van Verordening 852/2004); 

□ dat levensmiddelen worden beschermd tegen elke vorm van verontreiniging 

(artikel 4 van Verordening 852/2004); 

□ dat u uitsluitend levensmiddelen in de handel brengt die geschikt zijn voor 

menselijke consumptie (artikel 14 van Verordening 178/2002); 

□ dat levensmiddelen aan de voorgeschreven temperatuur voldoen (artikel 5 

van Verordening 852/2004 en het Warenwetbesluit bereiding en behandeling 

van levensmiddelen); 

□ voor de invoering, uitvoering en handhaving van de HACCP-beginselen zoals 

beschreven in de hygiënecode die u gebruikt (artikel 5 van Verordening 

852/2004); 

□ voor het beheersen van de bereidings- en behandelingsprocessen, zoals 

beschreven in de toepasselijke hygiënecode (artikel 5 van Verordening 

852/2004). 

 

 

 

 

 

 
3 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling 

van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. 
4 Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake 

levensmiddelenhygiëne. 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Aan De Watertu in Spijkenisse B.V. 
T.a.v. 
Lucebertstraat 28 
3202 SW Spijkenisse 

Datum 13 apri l 2018 

W201802000k 

Betreft Voornemen tot boeteoplegging 

Geachte heer/mevrouw, 

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

Op 27 maart 2018 omstreeks 13.20 uur, heeft een controleambtenaar 1 van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de bedrijfsruimten, Lucebertstraat 28 te 
Spijkenisse geïnspecteerd. 

Geconstateerd is dat er in het kader van de bedrijfsactiv iteiten van de 
onderneming meerdere overtredingen zijn begaan die op grond van de Warenwet 
beboetbaar zijn. 
Deze overtredingen zijn de rechtspersoon De Watertu in Spijken isse B.V. toe te 
rekenen . 

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk 
280011000. Een kopie van dit rapport is als bijlage b ij deze brief gevoegd. 

Beboetbare feiten 
Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen de rechtspersoon een 
boete op te leggen van€ 1.968,75 voor de hieronder verme lde beboetbare feiten. 

Code: D-76.1.1 
Beboetbaar feit: De bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon en 

werden niet goed onderhouden. 

Overtreding van: artikel 2, lid 1, van het Warenwetbesluit hygiëne van 
levensmiddelen, j 0 artikel 4 lid 2, j 0 bij lage II, hoofdstuk I.1, 
van de verordening (EG) 852/2004. 

Boetebedrag: € 1.312,50 

1 In deze brief wordt gesproken over één controleambtenaar, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan 
meerdere contro leambtenaren betrokken zijn geweest. 

Doe 31 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

catharij nesingel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 088 223 2511 

Onze referentie 
BBE U-18/07835 ---
Boetezaaknummer 
201802000 
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Code: D-76.1.3 
Beboetbaar feit: Artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in 

aanraking komen werden niet afdoende schoongemaakt en 
zonodig ontsmet. 

 
Overtreding van: artikel 2, lid 1, van het Warenwetbesluit hygiëne van 

levensmiddelen, j° artikel 4 lid 2, j° bijlage II, hoofdstuk V.1a, 
van de verordening (EG) 852/2004. 

Boetebedrag: € 656,25 

 
Hoogte van de boete 
Het nominale boetebedrag voor het beboetbare feit met de code D-76.1.1 is 
verhoogd met 25 procent omdat de rechtspersoon, met de beschikking van 
2 september 2016 eerder beboet is voor een soortgelijke overtreding, er nog geen 
twee jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden, de 
mate van verwijt en de ernst van de overtreding aanleiding geven tot verhoging 
van de boete. 
 
Het nominale boetebedrag voor het beboetbare feit met de code D-76.1.3 is 
verhoogd met 25 procent omdat de rechtspersoon, met de beschikking van  
2 september 2016 eerder beboet is voor een soortgelijke overtreding, er nog geen 
twee jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden, de 
mate van verwijt en de ernst van de overtreding aanleiding geven tot verhoging 
van de boete. 
 
De boetebedragen die horen bij elk van de bovenvermelde overtredingen zijn 
opgeteld om het totaalbedrag van de boete te berekenen. Bij de vaststelling van 
de hoogte van de op te leggen boete is er rekening mee gehouden dat de 
natuurlijke of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend op 
de dag van de overtreding niet meer dan vijftig werknemers telde. 
 
Zienswijze 
Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen. Het is niet nodig 
om te herhalen wat eventueel eerder gezegd is bij het opnemen van een 
verklaring. 
 
Bij voorkeur kunt u uw zienswijze via de e-mail (maximaal 10MB) verzenden naar 
zienswijze@nvwa.nl  U ontvangt een bevestiging als uw bericht verwerkt is.  
Uw zienswijze kunt u eventueel ook per post verzenden naar de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische zaken, team Bestuurlijke 
maatregelen, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht, t.a.v   
U moet dat doen binnen twee weken na dagtekening van het nu voor u 
liggende voornemen tot boeteoplegging. 
Vermeld in uw e-mail of brief het boetezaaknummer 201802000, kenmerk en 
datum van dit voornemen tot boeteoplegging. 
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Wanneer u niet binnen twee weken reageert dan wordt ervan uitgegaan dat u 
niets toe te voegen heeft aan wat u al eerder gezegd heeft bij de eventueel 
opgenomen verklaring. 

Na deze twee weken neem ik een besluit. Dit besluit wordt in de vorm van een 
boetebeschikking zo snel mogelijk aan u bekend gemaakt. Tegen die 
boetebeschikking kunt u bezwaar maken. In die boetebeschikking zal uitgelegd 
worden hoe u dat kunt doen. 

Hoogachtend, 
de Minister voor Medische Zorg 

NB Het geven van een zienswijze is niet hetzelfde als het maken van 
bezwaar. U kunt nu uw zienswijze geven in reactie op het nu voor u 
liggende "voornemen tot boeteoplegging"; u kunt later bezwaar maken 
tegen een eventueel nog te geven boetebeschikking. 

Bijlage: kopie rapport, met kenmerk 280011000 met fotobij lage. 

Doe 31 

directie Strategie 
divisie Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 

Onze referentie 
BB · /U-18/07835 

Boetezaaknummer 
201802000 
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie DE WATERTUIN SPIJKENISSE
Straatnaam LUCEBERTSTRAAT
Huisnummer 28
Postcode 3202 SW
Woonplaats SPIJKENISSE
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie horeca bedrijf
Locatiecategorie restaurant

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 24-04-2018
Nummer controleur 27418
Begint jd 11:55
Bezoekreden HI marsroute

Inspectielijst

Lijst QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV
Geldig vanaf 01-01-2018

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (HAP):
Antwoord 8385 HAP Herinspectie (ret.)

Aanvullende informatie

Vraag 2 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Ja

Vraag 3 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 8

Vraag 4 In welk stadium bevind het bedrijf zich?
Antwoord 2de Marsroute

*Veilig omgaan met voedsel

Vraag 5 Bewaren / opslag
Antwoord Ernstige overtreding

Vraag 6 Bereiden / terugkoelen
Antwoord Geen opmerking

Vraag 7 Presenteren
Antwoord Ernstige overtreding

*Hygiëne algemeen

Vraag 8 Hygiene / bouwkunde
Antwoord Overtreding

Vraag 9 Ongedierte overlast (monitorend)
Antwoord Aanwezig

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE   QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV 24-apr-2018 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

*Ongediertewering -bestrijding

Vraag 10 Ongedierte wering
Antwoord Geen opmerking

Vraag 11 Ongedierte bestrijding
Antwoord Geen opmerking

Vraag 12 Zijn er lijm(planken) zonder plaagdieren erop aangetroffen?
Antwoord Nee
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Inspectielokatie: Eigenaar:DE WATERTUIN SPIJKENISSE DE WATERTUIN    
SPIJKENISSE B.V.

Bezoek op : 24-apr-2018 11:55
door : 3e mdw. :
2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI marsroute
Bijzonderheden :
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Gesproken  met
  en na

afloop met 

RvB:
- vuile apparatuur
- ongeschikt voor
consumptie

HACCP: geen afwijkingen van
ccp's waargenomen.
Opvallend was dat de 2
uursborging stickers
allemaal uitgedraaid waren
tussen 11.55 en 12.10.

Tijdens inspectie vulde een
medewerker het buffet met
rauw vlees. Er werd onder
ander een schaal met
grijsvlees op het buffet
gezet. 
verklaarde dat het
varkenshaas betrof. Het
vlees zag er grijs uit en
rook zuur, ranzig en
bedorven. In de gekoelde
werkbank stond eenzelfde
schaal met varkenshaas.
Deze schaal ws afgedekt en
gecodeerd met een sticker
22-04-18. Desgevraagd
antwoordde  dat
deze schaal met varkenshaas
op die datum gesneden was
en klaar was gezet in de
gekoelde werkbank. Ook deze
schaal met varkenshaas zag
er grijs uit en rook zuur,
ranzig en bedorven.

Hygiene: de gekoelde
werkbanken op de
grill-afdeling (vis en
vlees) en sushi-afdeling
waren onvoldoende schoon.

Temperatuur: geen
afwijkingen
Bouwkundig: geen
bijzonderheden
Ongedierte: geen
bijzonderheden

Std. Inspec iebevindingen ( van ) Opgeheven Maatr Waarnemingswijze  1   2

Ruimte    : bedrijfsruimte J 24-apr-2018 BR ZI
>Object    : apparatuur

Overtred. : artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel 
in aanraking kwamen, waren niet afdoende schoongemaakt      
en/of zo nodig ontsmet                                      

>

Constater.: Tijdens de inspectie is gebleken dat
artikelen/uitrustingsstukken/apparatuur onvoldoende schoon waren.
Dit bleek uit onderstaande feiten:

De werkbankkoelingen op de grill-afdeling en sushi-afdeling waren
onvoldoende schoon. Op de sushi-afdeling was de werkbankoeling met
name achter en onder de lades verontreinigd met oude productresten.
Op de grilaafdeling waren de werkbankkoelingen met name op de bodem
verontreinigd met aangekoekte productresten. Tevens waren de railzen
waar de rekken in zaten en enkele rekken verontreinigd met oude
productresten en grijskleurige schimmelvorming.

Deze maatregel is gebaseerd op regelnummer 3c van het NVWA
interventiebeleid kwaliteitsdocument IB02-Spec 37 V5.

>

Advies    : >

Aktiviteit: behandelen J 24-apr-2018 BR ZI
>Prod.groep: levensmiddelen

Overtred. : levensmiddelen werden niet in alle stadia van de productie, 
verwerking en distributie beschermd tegen elke vorm van     
verontreiniging, waardoor de levensmiddelen ongeschikt      
konden worden voor menselijke consumptie                    

>

Constater.: Tijdens de inspectie bleek dat levensmiddelen die oorspronkelijk
bestemd waren voor menselijke consumptie, ongeschikt (onveilig)

>
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waren voor consumptie door de mens, als gevolg van verontreiniging
door vreemd materiaal of anderszins of door verrotting,
kwaliteitsverlies of bederf.

Tijdens inspectie vulde een medewerker het buffet met rauw vlees. Er
werd onder ander een schaal met grijsvlees op het buffet gezet

verklaarde dat het varkenshaas betrof. Het vlees zag er
grijs uit en rook zuur, ranzig en bedorven. In de gekoelde werkbank
stond eenzelfde schaal met varkenshaas. Deze schaal ws afgedekt en
gecodeerd met een sticker 22-04-18. Desgevraagd antwoordde

 dat deze schaal met varkenshaas op die datum gesneden was en
klaar was gezet in de gekoelde werkbank. Ook deze schaal met
varkenshaas zag er grijs uit en rook zuur, ranzig en bedorven.

Deze maatregel is gebaseerd op regelnummer 14b van het NVWA
interventiebeleid kwaliteitsdocument IB02-Spec 37 V5.

Advies    : >

Verm. Inspectiebevindingen ( van ) Gegrond Waarnemingswijze  0   0

Overtred. : >
Constater.:
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

De Watertu in Spijkenisse B.V. 
T.a.v. 

Lucebertstraat 28 
3202 SW Spijkenisse 

Datum: 25 april 2018 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautori teit 
Minisrerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

Betreft : bes luit slu it ing bedrijfsruimten met last onder dwangsom 

Geachte 

In vervo lg op mijn brief van 6 april 2018, met referentie U-18/07097, bericht ik u 
het volgende. 

In die brief heb ik u mijn voornemen kenbaar gemaakt de bedrijfsruimten te 
sluiten en/of de bereidings- en behandelingsprocessen van levensmiddelen sti l te 
leggen als bij een volgende controle zou blijken dat u opnieuw de wettelijke 
hygiënevoorschriften voor levensmiddelen niet na leeft. 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedse l- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
24 april 2018 een controle uitgevoerd. Tijdens deze controle zijn opnieuw een of 
meerdere overtred ingen van wettelijke hyg iënevoorschr iften geconstateerd. 

Ter bescherming van de volksgezondheid leg ik aan 

de besloten vennootschap De Watertu in Spijken isse B.V., 
handelend onder de naam De Watertuin Spijken isse en gevestigd 
op het adres: Lucebertstraat 28, 3202 SW Spiikenisse 

de volgende maatregelen op. 

Besluit 
Ik geef u opdracht om direct de onderstaande maatrege len te nemen in het bedrijf 
zoa ls genoemd in het kader: 

1. U moet de volgende bedrijfsruimten direct sluiten en gesloten houden: 

• de sush i-afdeling in het restaurant; 
• de grill-afdeling in het restaurant. 

Doe 34 
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Deze maatregel vindt zijn grondslag in artikel 3, tweede lid, onder b, ten vijfde, 

van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen in samenhang met artikel 

54, tweede lid, onder e van Verordening (EG) nr. 882/20041. 

 

2. Voor de naleving van de maatregel onder 1 leg ik u een last onder 

dwangsom op. Deze dwangsom is bedoeld om ervoor te zorgen dat u de sluiting 

ook daadwerkelijk uitvoert2.  

Voor elke dag dat u zich niet aan de sluiting houdt, moet u een bedrag 

(dwangsom) van € 5.000 betalen. Dit bedrag kan oplopen tot een bedrag van in 

totaal € 50.000. Wanneer u het maximale bedrag aan dwangsommen heeft 

bereikt, zal ik u een nieuwe last opleggen met een hogere dwangsom. 

 

Op 25 april 2018 is dit besluit aan u uitgereikt. Deze treedt per direct inwerking. 

Na de uitleg waarom dit besluit is genomen, leest u per onderdeel wat u specifiek 

verder moet doen. 

 

Waarom dit besluit? 

In het voornemen bent u gewezen op de acties die u onder andere zelf kon doen 

om de opgelegde maatregelen te voorkomen. Helaas heeft u dit onvoldoende 

opgepakt.  

 

Tijdens de controle op 24 april 2018 zijn opnieuw ernstige, structurele en/of 

herhaalde overtredingen geconstateerd. Een overzicht van de feiten en 

omstandigheden vindt u in het bijgevoegde rapport van bevindingen nummer 

2018/281291561/22417, als bijlage 1.  

 

Uit het bijgevoegde rapport van bevindingen blijkt dat u nog altijd in ernstige 

mate de wettelijke hygiënevoorschriften overtreedt. Eerdere opgelegde 

maatregelen, zoals bestuurlijke boetes hebben er niet toe geleid dat uw 

bedrijfsvoering in belangrijke mate is verbeterd.  

 

Naast dit besluit kan aan u, op grond van dit zelfde rapport van bevindingen, een 

bestuurlijke boete worden opgelegd.  

 

Zienswijze 

U bent in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven op het voornemen.  

U heeft hier geen gebruik van gemaakt. 

 

Gevolgen van de maatregelen: Wat moet u verder doen? 

Aan de maatregel onder 1 zijn verschillende gevolgen verbonden. In bijlage 2 

Gevolgen sluiting bij dit besluit kunt u lezen wat deze gevolgen in houden. 

 

De sluiting blijft bestaan, totdat mij is gebleken dat de bedrijfsvoering van uw 

levensmiddelenbedrijf in overeenstemming is gebracht met de wettelijke 

hygiënevoorschriften. 

 
1 Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële 

controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensm ddelen en de voorschriften inzake 

diergezondheid en dierenwelzijn. 
2 Grondslag is artikel 32 van de Warenwet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Om een goed oordeel te kunnen geven over de hyg iëne in uw bedrijf is het u niet 
toegestaan om levensmiddelen in de hiervoor genoemde bedrijfsruimte(n) eerder 
(terug) te plaatsen en bedrijfsactiviteiten met levensmiddelen uit te voeren, dan 
nadat u hier uitdrukkel ijke toestemming voor heeft ontvangen. 

Beëindiging besluit 
Verzoek opening bedrijfsruimte(n) 
Bent u ervan overtu igd dat uw bedrijf nu wel aan de wettelijke 
hygiënevoorschriften vo ldoet en al le maatregelen heeft uitgevoerd? Dan kunt u 
een open ingsinspectie aanvragen . De sluit ing za l all een worden opgeheven nadat 
mij is gebleken dat de bed rijfsvoering in overeenstemming is gebracht met de 
wette lij ke voorschriften. 
U kunt voor het aanvragen van een openingsinspectie contact opnemen met de 
dienstdoende teamleider van de NVWA. Deze is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag (u itgezonderd feestdagen) van 09 :00 uur tot 17 :00 uur via 
telefoonnummer 0900-0388. 

Hoogte dwangsom 
De dwangsom is dermate hoog geste ld vanwege de r isico's voor de 
volksgezondheid als u de opgelegde maatregel niet na leeft. Bij het niet na leven 
van de maatregel kan u de gezondheid van consumenten in gevaar brengen. De 
hoogte van dwangsom moet u aansporen om de opgelegde maatrege l ook 
daadwerkelijk na te leven en uw bedrijf in overeenstemming met de wette lijke 
voorschriften te brengen. 

Kosten 
Alle kosten die het gevo lg zijn van deze maatrege len zijn voor rekening van De 
Watertu in Spijken isse B.V" Denk daarbij onder andere aan eventue le kosten voor 
het schoonmaken, inkomsten derving en de kosten van komende controles van de 
NVWA. 

Tot slot 
In deze brief heb ik u uitgelegd wat ik heb besloten. Ook heb ik toegelicht wat u 
moet doen om de sluiting op te heffen. 

Hoogachtend, 

De Min ister o "1edische Zora. 
namens deze : 

Divisieho@fd 
Nederlands 

de divisiE onderdeel van directie Handhaven, van de 
dsel- en Warenautoriteit 

Bij lagen: 1. Rapport van bevindingen 2018/281291561/ 22417 
2. Gevo lgen slu it ing 
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Bezwaar maken? Hoe doe ik dat? 

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 

wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 

maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 

bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 

worden. 

 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 

ingescande handtekening. 

 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

Postbus 20350, 

2500 EJ  Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

 

Noem in het bezwaarschrift: 

• uw naam en adres 

• de datum 

• het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) 

• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u zo 

vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 

mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 

bent tot het indienen van het bezwaar. 
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Bijlage 2 Gevolgen sluiting 

 

Gevolgen van de maatregelen: wat moet u doen? 

Uw bedrijf is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

(gedeeltelijk) gesloten.  

  

Het sluiten van bedrijfsruimte(n) houdt in dat u: 

 

Algemeen 

□ de genoemde bedrijfsruimte(n) zoals genoemd onder Besluit, punt 1, moet 

sluiten en gesloten moet houden; 

□ in deze bedrijfsruimten geen enkele bedrijfsactiviteit meer mag uitoefenen die 

betrekking heeft op het bewaren, bereiden, behandelen of verpakken van 

levensmiddelen; 

□ alle bederfelijke levensmiddelen en levensmiddelen in aangetaste 

doordringbare of kapotte verpakkingen, zoals papier en plastic, uit 

bovengenoemde ruimte(n) moet weghalen en vernietigen. Deze kunt u 

vanwege de sluiting en verontreiniging niet meer verwerken en (gebruiken om) 

ter verkoop aan (te) bieden;  

□ alle levensmiddelen in ondoordringbare verpakkingen, zoals glas en blik, uit 

bovengenoemde ruimte(n) moet weghalen en schoonmaken; 

□ levensmiddelen slechts terug mag plaatsen, nadat u daarvoor tijdens de 

aangevraagde openingsinspectie uitdrukkelijke toestemming heeft ontvangen 

en nadat deze zorgvuldig zijn gecontroleerd op verontreinigingen, (sporen van) 

ongedierte etc.  

 

Schoonmaken en onderhouden 

□ de bedrijfsruimte volledig en grondig moet laten schoonmaken en zo nodig 

moet onderhouden; 

□ artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur volledig en grondig moet laten 

schoonmaken en zo nodig moet onderhouden.   

 

Twee inspecteurs van de NVWA zullen aan de hand van de bevindingen ter plaatse 

en middels verklaringen van u en uw medewerkers beoordelen of uw bedrijf aan 

de beschikking heeft voldaan en de wettelijke hygiënevoorschriften voldoende 

naleeft om de werkzaamheden weer te kunnen hervatten.  
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

De Watertuin Spijkenisse B.V. 
T.a.v. 

Lucebertstraat 28 
3202 SW Spijkenisse 

Datum: 25 april 2018 

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

Betreft: besluit sluiting bedrijfsruimten met last onder dwangsom 

Geachte 

In vervolg op mijn brief van 6 april 2018, met referentie U-18/07097, bericht ik u 
het volgende. 

In die brief heb ik u mijn voornemen kenbaar gemaakt de bedrijfsruimten te 
sluiten en/of de bereidings- en behandelingsprocessen van levensmiddelen stil te 
leggen als bij een volgende controle zou blijken dat u opnieuw de wettelijke 
hygiënevoor~chriften voor levensmiddelen niet naleeft. 

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 
24 april 2018 een controle uitgevoerd. Tijdens deze controle zijn opnieuw een of 
meerdere overtredingen van wettel ijke hygiënevoorschriften geconstateerd. 

Ter bescherming van de volksgezondheid leg Ik aan 

de besloten vennootschap De Watertuin Spijkenisse B.V., 
handelend onder de naam De Watertu in Spijkenisse en gevestigd 
op het adres: Lucebertstraat 28 3202 SW Spiikenisse 

de volgende maatregelen op. 

Besluit 
Ik geef u opdracht om direct de onderstaande maatregelen te nemen in het bedrijf 
zoals genoemd in het kader: 

1. U moet de volgende bedrijfsruimten direct sluiten en gesloten houden: 

• de sushi-afdeling in het restaurant; 
• de grill-afdeling in het restaurant. 
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Deze maatregel vindt zijn grondslag in artikel 3, tweede lid, onder b, ten vijfde, 
van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen in samenhang met artikel 
54, tweede lid, onder e van Verordening (EG) nr. 882/20041

. 

2, Voor de naleving van de maatregel onder 1 leg ik u een last onder 
dwangsom op. Deze dwangsom is bedoeld om ervoor te zorgen dat u de sluiting 
ook daadwerkelijk uitvoert2• 

Voor elke dag dat u zich niet aan de sluiting houdt, moet u een bedrag 
(dwangsom) van C 5.000 betalen. Dit bedrag kan oplopen tot een bedrag van in 
totaal € 50.000. Wanneer u het maximale bedrag aan dwangsommen heeft 
bereikt, zal ik u een nieuwe last opleggen met een hogere dwangsom. 

Op 25 april 2018 is d.it besluit aan u uitgereikt . Deze treedt per direct inwerking. 
Na de uitleg waarom dit besluit is genomen, leest u per onderdeel wat u specifiek 
verder moet doen. 

Waarom dit besluit? 
In het voornemen bent u gewezen op de acties die u onder andere zelf kon doen 
om de opgelegde maatregelen te voorkomen. Helaas heeft u dit onvoldoende 
opgepakt. 

Tijdens de controle op 24 april 2018 zijn opnieuw ernstige, structurele en/of 
herhaalde overtredingen geconstateerd. Een overzicht van de feiten en 
omstandigheden vindt u in het bijgevoegde rapport van bevindingen nummer 
2018/281291561/22417, als bijlage 1. 

Uit het bijgevoegde rapport van bevindingen blijkt dat u nog altijd in ernstige 
mate de wettelijke hygiënevoorschriften overtreedt. Eerdere opgelegde 
maatregelen, zoals bestuurlijke boetes hebben er niet toe geleid dat uw 
bedrijfsvoering in belangrijke mate is verbeterd. 

Naast dit besluit kan aan u, op grond van dit zelfde rapport van bevindingen, een 
bestuurlijke boete worden opgelegd. 

Zienswijze 
U bent in de gelegenheid gesteld uw zienswijze t e geven op het voornemen. 
U heeft hier geen gebruik van gemaakt. 

Gevolgen van de maatregelen: Wat moet u verder doen? 
Aan de maatregel onder 1 zijn verschillende gevolgen verbonden. In.bijlage 2 
Gevolgen sluiting bij dit besluit kunt u lezen wat deze gevolgen in houden. 

De sluiting blijft bestaan, totdat mij is gebleken dat de bedrijfsvoering van uw 
levensmiddelenbedrijf in overeenstemming is gebracht met de wettelijke 
hygiënevoorschriften. 

1 Verordening (EG) Nr. 882/ 2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 Inzake officiële 
controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn. 
2 Grondslag Is artikel 32 van de Warenwet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Om een goed oordeel te kunnen geven over de hygiëne in uw bedrijf is het u niet 
toegestaan om levensmiddelen in de hiervoor genoemde bedrijfsruimte(n) eerder 
(terug) te plaatsen en bedrijfsactivite iten met levensmiddelen uit te voeren, dan 
nadat u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft ontvangen. 

Beëindiging besluit 
Verzoek opening bedrijfsruimte(n) 
Bent u ervan overtuigd dat uw bedrijf nu wel aan de wettelijke 
hygiënevoorschriften voldoet en alle maatregelen heeft uitgevoerd? Dan kunt u 
een openingsinspectie aanvragen. De si'uiting zal alleen worden opgeheven nadat 
mij is gebleken dat de bedrijfsvoering In overeenstemming is gebracht met de 
wettelijke voorschriften. 
U kunt voor het aanvragen van een openrngsinspectie contact opnemen met de 
dienstdoende teamleider van de NVWA. Deze is bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) van 09:00 uur tot 17:00 uur via 
telefoonnummer 0900-0388. 

Hoogte dwangsom 
De dwangsom is dermate hoog gesteld vanwege de risico's voor de 
volksgezondheid als u de opgelegde maatregel niet naleeft. Bij het niet naleven 
van de maatregel kan u de gezondheid van consumenten in gevaar brengen. De 
hoogte van dwangsom moet u aansporen om de opgelegde maatregel ook 
daadwerkelijk na te leven en uw bedrijf in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften te brengen. 

Kosten 
Alle kosten die het gevolg zijn van deze maatregelen zijn voor rekening van De 
Watertuin Spijkenisse B.V" Denk daarbij onder andere aan eventuele kosten voor 
het schoonmaken, inkomsten derving en de kosten van komende controles van de 
NVWA. 

Tot slot 
In deze brief heb ik u uitgelegd wat ik heb besloten. Ook heb ik toegelicht wat u 
moet doen om de sluiting op te heffen. 

Hoogachtend, 

De Minister vo 
namens deze: 

Divisiehoofd 
Nederlandse 

ed1s..cbe Zorn ··-~-. 

---- onderdeel van directie Handhaven, van de 
arenautoriteit 

Bijlagen: 1. Rapport van bevindingen 2018/281291561/22417 
2. Gevolgen slu iting 
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Bezwaar maken? Hoe doe ik dat? 
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http ://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd 
wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt 
maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de datum die 
bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld 
worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij voorkeur met een 
ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn) 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voonien. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u bevoegd 
bent tot het indienen van het bezwaar. 
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Bijlage 2 Gevolgen sluiting 

Gevolgen van de maatregelen: wat moet u doen? 
Uw bedrijf is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
(gedeeltelijk) gesloten. 

Het sluiten van bedrijfsruimte(n) houdt in dat u: 

Algemeen 
□ de genoemde bedrijfsruimte(n) zoals genoemd onder Besluit, punt 1, moet 

sluiten en gesloten moet houden; 
o in deze bedrijfsruimten geen enkele bedrijfsactiviteit meer mag uitoefenen die 

betrekking heeft op het bewaren, bereiden, behandelen of verpakken van 
levensmiddelen; 

o alle bederfelijke levensmiddelen en levensmiddelen in aangetaste 
doordringbare of kapotte verpakkingen, zoals papier en plastic, uit 
bovengenoemde ruimte(n) moet weghalen en vernietigen. Deze kunt u 
vanwege de sluiting en verontreiniging niet meer verwerken en (gebruiken om) 
ter verkoop aan (te) bieden; 

o alle levensmiddelen in ondoordringbare verpakkingen, zoals glas en blik, uit 
bovengenoemde ruimte(n) moet weghalen en schoonmaken; 

□ levensmiddelen slechts terug mag plaatsen, nadat u daarvoor tijdens de 
aangevraagde openingsinspectie uitdrukkelijke toestemming heeft ontvangen 
en nadat deze zorgvuldig zijn gecontroleerd op verontreinigingen, (sporen van) 
ongedierte etc. 

Schoonmaken en onderhouden 
o de bedrijfsruimte volledig en grondig moet laten schoonmaken en zo nodig 

moet onderhouden; 
o artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur volledig en grondig moet laten 

schoonmaken en zo nodig moet onderhouden. 

Twee inspecteurs van de NVWA zullen aan de hand van de bevindingen ter plaatse 
en middels verklaringen van u en uw medewerkers beoordelen of uw bedrijf aan 
de beschikking heeft voldaan en de wettelijke hygiënevoorschriften voldoende 
naleeft om de werkzaamheden weer te kunnen hervatten. 
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INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie DE WATERTUIN SPIJKENISSE
Straatnaam LUCEBERTSTRAAT
Huisnummer 28
Postcode 3202 SW
Woonplaats SPIJKENISSE
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Hoofdcategorie horeca bedrijf
Locatiecategorie restaurant

Medewerker

Regio Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Zuid

Bezoekdetails

Datum bezoek 25-04-2018
Nummer controleur 20078
Begintijd 16:45
Bezoekreden HI marsroute

Inspectielijst

Lijst QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV
Geldig vanaf 01-01-2018

Projecten

Vraag 1 Maak een keuze voor een van de volgende projecten (HAP):
Antwoord 8385 HAP Herinspectie (ret.)

Aanvullende informatie

Vraag 2 Is dit een retribueerbare herinspectie bij een geregistreerd bedrijf?
Antwoord Ja

Vraag 3 Hoeveel kwartieren duurde deze inspectie?
Antwoord 4

Vraag 4 In welk stadium bevind het bedrijf zich?
Antwoord Openingsinspectie

*Veilig omgaan met voedsel

Vraag 5 Bewaren / opslag
Antwoord Geen opmerking

Vraag 6 Bereiden / terugkoelen
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 7 Presenteren
Antwoord Niet beoordeeld

*Hygiëne algemeen

Vraag 8 Hygiene / bouwkunde
Antwoord Geen opmerking

Vraag 9 Ongedierte overlast (monitorend)
Antwoord NVT

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE   QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV 25-apr-2018 1
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INSPECTIELIJST (vervolg)

*Ongediertewering -bestrijding

Vraag 10 Ongedierte wering
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 11 Ongedierte bestrijding
Antwoord Niet beoordeeld

Vraag 12 Zijn er lijm(planken) zonder plaagdieren erop aangetroffen?
Antwoord Niet beoordeeld

Blz.DE WATERTUIN SPIJKENISSE   QOHH1800 HAP Regulier toezicht VV 25-apr-2018 2
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Inspectielokatie: Eigenaar:DE WATERTUIN SPIJKENISSE DE WATERTUIN    
SPIJKENISSE B.V.

Bezoek op : 25-apr-2018 16:45
door : 3e mdw. :   

2e mdw. : 4e mdw. :
Bezoekreden : HI marsroute
Bijzonderheden : openingsinspectie is uitgevoerd met (R&E)
Afspraken met : Functie :
Opm. kontaktpers: >

Opm. inspectie: >Openingsinspectie.
Gesproken met en

Bedrijf voldoet. De 2
afdelingen die in het
besluit benoemd zijn mogen
weer open.

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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Van:  @watertuinspijkenisse.nu>
Verzonden: donderdag 26 april 2018 13:00
Aan: VWA Zienswijze
CC:
Onderwerp: Zienswijze boetezaaknummer 20180200, BBB U-18/07835, d.d. 13 april 2018
Bijlagen: VWA Zienswijze 201802000.pdf

Geachte heer/mevrouw, 
 
Bijgaand zenden wij onze zienswijze mee. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
  

 
 

 
 
Watertuin Spijkenisse 
Luceberstraat 28 
3202 SW Spijkenisse 
 
E: @watertuinspijkenisse.nu 
T: +31 (0)181 769 000 
 
W: www.watertuin.nu 
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Nederlandse	Voedsel-	en	Warenautoriteit	
Divisie	Juridische	Zaken	
Team	Bestuurlijke	maatregelen	
T.a.v.	 	
Postbus	43006	
3540	AA	Utrecht	
	
Onderwerp:	Zienswijze	boetezaaknummer	
201802000,	BBB /U-18/07835,	Rapport	
van	bevindingen	kenmerk	2018/280011000/31451	
	
	 							
Spijkenisse,	26-04-18	
	
Geachte	heer/mevrouw,	
	
Hierbij	wil	ondergetekende	zijn	zienswijze	kenbaar	maken	betreffende	een	
voornemen	tot	boeteoplegging	in	boetezaaknummer	201802000	
	
In	het	rapport	van	bevindingen	naar	aanleiding	van	de	inspectie	d.d.	27	maart	
2018	met	kenmerk	2018/280011000/31451,	wordt	aangegeven	dat	een	aantal	
bedrijfsruimten	onvoldoende	schoon	en	goed	onderhouden	waren.		
	
Middels	deze	zienswijze	willen	wij	aangegeven	dat	wij	ons	hierin	niet	kunnen	
vinden.	De	volgende	redenen	(met	een	korte	uitleg	over	de	geschiedenis)	ligt	
hieraan	ten	grondslag.	
	
Vanaf	de	opening	tot	heden	hebben	wij	meerdere	(vele)	inspecties	gehad	van	de	
collega’s	van	de	NVWA.	Wij	begrijpen	de	rol	van	een	toezichthouder,	zoals	de	
NVWA,	en	nemen	eventueel	(terechte)	kritiek/advies	ten	harte.	Dit	is	ook	wel	te	
zien	aan	de	geschiedenis	die	we	hebben	gehad	met	de	collega’s	van	de	NVWA.		
	
Wij	hebben	in	deze	periode	meerdere	aspecten	direct	veranderd	binnen	ons	
bedrijf	n.a.v.	een	aantal	adviezen/verbeterpunten	van	de	collega’s	van	de	NVWA.	
Dit	zijn	onder	andere	meerdere	bedrijfsprocedures	veranderd,	HACCP	cursussen	
aangeboden	aan	personeel,	diverse	professionele	hulpmiddelen	aangeschaft	etc.	
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Het	continu	verbeteren	en	waarborgen	van	voedselveiligheid	is,	net	als	de	
NVWA,	ook	ons	voornaamste	belang	en	heeft	de	hoogste	prioriteit.	Echter	is	
nagenoeg	niets	honderd	procent	perfect.	Zeker	gezien	de	omvang	van	ons	bedrijf	
en	de	talloze	processen	die	volgens	HACCP-richtlijnen	moeten	worden	beheerst,	
maak	het	moeilijk	om	alles	tot	in	perfectie	te	kunnen	uitvoeren.		
	
In	dit	kader	zijn	wij	zeker	van	het	feit	dat	wij	de	voedselveiligheid	binnen	ons	
bedrijf	voldoende	onder	controle	hebben,	conform	de	HACCP	richtlijnen.	Gezien	
het	feit	dat	ook	vele	bezoeken	van	de	collega’s	van	de	NVWA	zijn	geweest,	waarin	
dit	ook	wordt	beaamd.		
	
Op	basis	hiervan	mogen	wij	aannemen	dat	wanneer	wij	geen	opmerkingen	
hierover	krijgen	in	al	die	bezoeken	tussentijds,	het	een	juiste	naleving	betreft	van	
de	HACCP-richtlijnen	en	gaan	wij	op	deze	en	dezelfde	manier	door.	Echter	
krijgen	wij	te	maken	met	nieuwe	bevindingen,	waar	wij	in	de	vele	eerdere	
bezoeken	nooit	op	zijn	gewezen.		
	
Wij	zijn	van	mening	dat	het	voornaamste	belang	van	zowel	een	
restauranthouder	(wij)	als	de	NVWA	ten	alle	tijden	boven	aan	staat,	namelijk	het	
waarborgen	van	de	voedselveiligheid	binnen	een	horeca	gelegenheid.	Gezien	de	
bevindingen	d.d.	27	maart	2018	zijn	wij	sterk	in	twijfel	of	dit	aspect	in	gevaar	
komt.	
	
De	bevindingen	d.d.	27	maart	2018	die	zijn	gedaan,	bevinden	zich	op	plekken	
waar	absoluut	geen	voedselwaren	worden	bewaard	of	waar	voedselwaren	
volledig	afgedekt	worden	bewaard.	Gezien	de	kleine	risico	die	dan	nog	bestaat	
op	eventuele	overtreding	van	de	voedselveiligheid,	zijn	wij	van	mening	dat	de	
voornemen	tot	boeteoplegging	niet	in	verhouding	staat	met	de	bevindingen.	
	
De	inhoud	van	de	bevindingen	hebben	wij	ten	harte	genomen	en	direct	
aangepakt.	De	ruimtes	die	geconstateerd	zijn	en	waarvan	wordt	aangegeven	dat	
deze	onvoldoende	schoon	waren	hebben	wij	direct	schoongemaakt.	Inmiddels	
een	permanente	oplossing	door	het	dicht	te	zetten	hebben	wij	ook	direct	in	gang	
gezet.	Echter	zijn	wij	helaas	afhankelijk	van	een	derde	partij	om	dit	te	kunnen	
realiseren.		
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Wat	betreft	de	koelwerkbanken	die	zijn	geconstateerd	kunnen	wij	aangeven	dat	
wij	deze	direct	hebben	schoongemaakt.	Daarnaast	bewaren	wij	ten	alle	tijden	al	
onze	producten	afgedekt	en	voorzien	ze	van	een	houdbaarheidssticker.		
	
Tot	slot	willen	wij	aangeven	dat	wij	voor	deze	inspectie,	nog	steeds	continu	bezig	
zijn	om	de	voedselveiligheid	te	waarborgen	en	waar	het	kan	te	verbeteren.	
Concrete	voorbeelden	hiervan	interne	controles	aanscherpen,	samenwerking	in	
gang	zetten	met	collega’s	van 	bouwkundig	aanpassingen	in	de	
keuken	doorvoeren,	specialistische	schoonmaakbureau	inschakelen.	Diverse,	
bovengenoemde,	voorbeelden	zijn	al	voor	deze	controles	in	gang	gezet,	maar	
helaas	zijn	wij	afhankelijk	van	deze	partijen	om	tot	een	samenwerking	te	komen.		
	
Al	het	bovenstaande	aan	veranderingen	of	aspecten	die	al	aangepast	zijn	of	wij	
waar	we	mee	bezig	zijn,	kunnen	wij	aantonen	middels	
offertes/controlelijsten/bedrijfspresentaties	etc.	Bij	eventuele	navraag	kunnen	
wij	deze	alsnog	aanleveren.	
	
Concluderend	kan	er	worden	gesteld	dat	wij	het	voornemen	tot	boetoplegging	
niet	in	verhouding	vinden	met	waargenomen	bevindingen.	Gecombineerd	met	
het	verleden	en	ons	houding	t.a.v.	voedselveiligheid,	tevens	het	belang	van	de	
collega’s	van	de	NVWA,	om	deze	te	continue	te	waarborgen	en	te	verbeteren.	
	
Op	basis	van	het	bovenstaande	gaan	wij	vanuit	dat	deze	zienswijze	in	zijn	geheel	
en	zorgvuldig	wordt	meegenomen	in	de	uiteindelijke	bepaling	dan	wel	niet	
opheffing	van	de	boetebeschikking.	
	
Wij	vertrouwen	u	hiermee	voldoende	te	hebben	geïnformeerd.	
	
Met	vriendelijke	groet,	
De	Watertuin	Spijkenisse	B.V.	
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