


Wat is de datum van aankoop? 11-12-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Kaaskraam verkoopt producten over datum en handelt als volgt: Marktman haalt originele verpakking
kazen zopals o a  brie opnieuw in doorzichtig plastic zonder datum  Onveilig en hij beduvelt en mislei

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
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: donderdag 19 december 2019 09:55
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0086337 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10805752
Bijlagen: 10805752_1560045_WhatsApp_Image_2019-12-06_at_10-35-40.jpeg; 10805752_

1560046_WhatsApp_Image_2019-12-13_at_18-45-54.jpeg

 m         m    
VW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Vestiging / Onderneming 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Bedrijfsnaam  
 

Voornaam 
Contactpersoon  

 

Achternaam 
Contactpersoon  

 

Geslacht 
Contactpersoon 

 
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 
E-mail 

 

  

 

Telefoon 

Telefoon  
 

2019-0086337 melding levensmiddelen
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Omschrijving van de melding 

Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van uw 
melding? 

Het bedrijf  handelt en opereert zonder een EG nummer en we 
denken dat ze onveilige levensmiddelen in de handel brengen.  

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

05-12-2019 
 

 18:02 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven op 
welke locatie 
uw melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam 
 

Postcode 
 

Huisnummer 
 

Straat 
 

Plaats 
 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Ingrediëntendeclaratie ontbreekt/onvolledig 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? Zalm 
 

Wat is de naam van de producent?   
 

Wat is de productsoort? Zalmfilet 
 

Wat is de omschrijving van het product?  
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? kilogram 
 

Wat is de hoeveelheid? 21 
 

Wat is de soort verpakking? Overig 
 

Geef een toelichting. tempex 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

2019-0086337 melding levensmiddelen
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Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? zalmfilet met plekken ( ), 
maar onjuiste info op het label.  

 

  

 

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? Adres 
 

Bedrijfsnaam 
 

Postcode 
 

Huisnummer 
 

Straat 
 

Plaats 
 

Land Nederland 
 

  

 

Zijn er nog meer betrokkenen bij deze melding bekend? Nee 
 

  

 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen en/of 
foto's toevoegen 

10805752_1560045_WhatsApp_Image_2019-
12-06_at_10-35-40.jpeg 

 

Let op: Maximaal 3,3 MB 
per bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen en/of 
foto's toevoegen 

10805752_1560046_WhatsApp_Image_2019-
12-13_at_18-45-54.jpeg 

 

Let op: Maximaal 3,3 MB 
per bijlage 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0086337 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? kilogram

Wat is de hoeveelheid? 21

Wat is de soort verpakking? Overig

Geef een toelichting tempex

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Page 3 of 5Inspect
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2019-0086337 melding



Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? zalmfilet met plekken (   maar onjuiste info op het label  

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 

Page 5 of 5Inspect
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2019-0086337 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect
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2019-0086337 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht





Van: NVWA
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 783827.00 - 2019-0020179 Melding: Levensmiddelen (Prio1 of hoger), betreft een klacht met kenmerk 10574907
Datum: donderdag 14 maart 2019 16:48:41

NVWA logo

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 @outlook.com

Telefoon
Telefoon (06) 

Omschrijving van de melding
Kunt u een
korte
omschrijving
geven van
uw melding?

Op etiketten wordt regelmatig niet vermeld of ergens ui in verwerkt is, het valt dan onder
‘kruiden’. Ik heb een uien-intollerantie maar kan daardoor ook geen producten eten waar
‘kruiden’ op staat. 
Is het mogelijk om hier verandering in te brengen en ui ook verplicht aan te geven op het
etiket, ook als het in de kruiden verwerkt is? Hoort ui niet als allergeen onder sulfiet
thuis?
Voorbeeld hiervan is dit antwoord van de  
Knoflook en ui zijn geen allergeen, wat betekent dat ze niet in de allergenenlijst (Alba
lijst) zoals die in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt zijn opgenomen.
Knoflook/ui valt in ons geval onder "kruiden". Als het ingrediënt "kruiden" op de
verpakking wordt weergegeven, zou hier knoflook en/of ui in kunnen zitten. U kunt op
onze productpagina (https://www .nl/ /  per
product de ingrediënten bekijken.

Datum en
tijdstip
constatering

24-12-2018 16:33

783827.00 melding levensmiddelen



Locatie waarover de melding gaat
Kunt u
aangeven op
welke
locatie uw
melding
betrekking
heeft?

Website

Website Www. .nl

Melding - Onderwerp

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen

Wilt u de melding verder specificeren? Aanduiding allergenen ontbreekt/onjuist

Geef aan wat van toepassing is voor het product. Het zat al in een verpakking

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? Vleesvervangers

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 300

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Wat is de datum van de aankoop? 14-03-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Geen aankoopdatum, ik heb de producten
niet gekocht omdat ik geen risico wilde
lopen ziek te worden.

Melding - Betrokkenen

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee

783827.00 melding levensmiddelen





Betrokkene: (Wordt hieronder weergegeven als de melding betrokkene heeft.) 
 
 
Aanwezige documenten 
 
Datum / tijd Naam 
15-03-2019 LEV_V4_105755183p3iL5VpzD.pdf 
15-03-2019 Mail 
20-03-2019 Correcte meldmail 
 
 
 
 
 
 
 
 

783827.00 melding



Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan: @
Onderwerp: RE: 789804.00 3 Betreft een klacht met kenmerk 10599639
Datum: dinsdag 16 april 2019 19:42:28

Geachte meneer  
Meer informatie hierover kunt u vinden op de webs te van het Voedingscentrum:
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vegetarisch.aspx
Met vriendelijke groet,
Team Klantcontactcentrum 
........................................................................
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006 l 3540 AA Utrecht
........................................................................
T: 0900-0388 (u betaalt de gebruikelijke belkosten)
I: https://www.nvwa.nl
Deze e-mail is automatisch ondertekend.

Van: noreply@nvwa.nl [mailto:dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl] 
Verzonden: zondag 14 april 2019 10:14
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 789804.00 3 Betreft een klacht met kenmerk 10599639

Meldingen- en klachtenformulier NVWA
Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

Uw gegevens
Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

Straatnaam Huisnummer Toevoeging

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon (06) 

E-mailadres @

Selecteer
hoofdgroep van de
klacht

Overig

Omschrijving
overige
onderwerpen

voedselverkoop vegetariërs in algemene zin

Uw klacht
(vermeld hierin zo
nauwkeurig
mogelijk ook de
locatie)

Hallo, ik ben een grensbewoner in België met de -nat onal te t,
aangezien ik ook werkzaam ben in NL, doe ik het merendeel van mijn
boodschappen ook in Nederland.
Het wordt tijd dat een vegetariër vegetarische producten kan kopen in
bv. een supermarkt zonder heel diep te hoeven duiken in wat
vegetarisch is en wat niet. Ik wil graag een verzoek indienen om een
verplichting tot het melden of een product vegetarisch is of niet in te
stellen.
Dit gebeurt nu helemaal niet, waardoor er in een heleboel etenswaren
dierlijke stoffen zitten waar 'een normale consument' dit niet verwacht.
Ik denk bijvoorbeeld aan gelatine die gebruikt wordt in snoep, wijn en
bier. Of stremsel in kazen (waar ik zelf tot voor kort helaas niet van op
hoogte was en me nu flink bekocht voel).

Datum constatering 12-04-2019

Tijd constatering 10:00

789804.00 e-mail







Van: noreply@nvwa.nl
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 789804.00 3 Betreft een klacht met kenmerk 10599639
Datum: zondag 14 april 2019 10:14:14

Meldingen- en klachtenformulier NVWA
Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

Uw gegevens
Voorletter(s),
tussenvoegsel en
achternaam

Straatnaam Huisnummer Toevoeging

Postcode Plaatsnaam

Land

Telefoon (06) 

E-mailadres @

Selecteer
hoofdgroep van de
klacht

Overig

Omschrijving
overige
onderwerpen

voedselverkoop vegetariërs in algemene zin

Uw klacht
(vermeld hierin zo
nauwkeurig
mogelijk ook de
locatie)

Hallo, ik ben een grensbewoner in België met de -nat onal teit,
aangezien ik ook werkzaam ben in NL, doe ik het merendeel van mijn
boodschappen ook in Nederland.
Het wordt tijd dat een vegetariër vegetarische producten kan kopen in
bv. een supermarkt zonder heel diep te hoeven duiken in wat
vegetarisch is en wat niet. Ik wil graag een verzoek indienen om een
verpl chting tot het melden of een product vegetarisch is of niet in te
stellen.
Dit gebeurt nu helemaal niet, waardoor er in een heleboel etenswaren
dierlijke stoffen z tten waar 'een normale consument' dit niet verwacht.
Ik denk bijvoorbeeld aan gelatine die gebruikt wordt in snoep, wijn en
bier. Of stremsel in kazen (waar ik zelf tot voor kort helaas niet van op
hoogte was en me nu flink bekocht voel).

Datum constatering 12-04-2019

Tijd constatering 10:00

789804.00 meldingen- en klachtenformulier



Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan: @hotmail.com"
Onderwerp: 825601.00 - uw melding/vraag met kenmerk 10751980
Datum: vrijdag 1 november 2019 16:15:23

Geachte mevrouw 

Op 30 oktober 2019 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een vraag van u ontvangen en
naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.

Ontwikkelen of aanpassen van wetgeving is geen taak van de NVWA. De rol van de Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit is om toezicht te houden op de juiste uitvoering van bestaande wetgeving. De NVWA
maakt geen nieuwe wetgeving en brengt ook geen wijzigingen aan. Daarvoor zijn het Parlement en de
betrokken ministers verantwoordelijk.

U kunt daar ook een gerichte vraag stellen over de door u gesignaleerde mogelijke tekortkoming in de wet
aan de ministeries.

De Europese Unie heeft een 14 tal allergene stoffen vastgesteld die, indien bij de productie gebruikt en in het
eindproduct aanwezig, duidelijk op het etiket vermeld moeten worden.

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) gaat over gezondheidsaspecten van waren.
Dit Ministerie verwerkt de Europese wetgeving in de nationale wetgeving.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over overige onderwerpen waarop de
NVWA toezicht houdt.

Wij danken u dat u de moeite heeft genomen om de NVWA op deze zaak te attenderen. Wij vertrouwen erop dat
wij hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Team Klantcontactcentrum 

Dit bericht is automatisch ondertekend  

Van: NVWA 
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 19:47
Aan: NVWA Klantcontactcentrum 
Onderwerp: 825601.00 Melding: Levensmiddelen (Prio1 of hoger), betreft een klacht met kenmerk 10751980

NVWA logo

Melding Levensmiddelen

Basisgegevens
Bent u een: Particulier

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

Meldergegevens zoals opgegeven door melder

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

825601.00 afhandelingsbericht



Toevoeging

Straat

Plaats

Land Nederland

Email
E-mail @hotmail.com

Telefoon
Telefoon (06) 

Omschrijving van de melding
Kunt u een
korte
omschrijving
geven van
uw melding?

Geachte dames/heren,

Dit is waarschijnlijk niet het juiste formulier, maar ik weet niet hoe ik anders een melding
kan maken van het volgende. 

In Nederland wordt sulfiet niet gezien als officieel allergeen, waardoor de aanwezigheid
van sulfiet in een product pas vermeld hoeft worden vanaf 10 mg of meer. Helaas behoor
ik tot de groep mensen voor wie een geringe hoeveelheid sulfiet tot zeer ernstige
gevolgen kan leiden, waaronder een anafylactische shock. Mijn zus lijdt aan dezelfde
intolerantie.

Bekend is dat zo'n 5% procent van de astmapatiënten overgevoelig is voor sulfiet. Ook
bekend is dat het aantal mensen met longproblemen toeneemt in dit land, daarmee ook
de personen met een potentiële sulfietintolerantie. Sulfiet is om een
technische/biologische reden officieel geen allergeen, maar kan wel dodelijke gevolgen
hebben voor de persoon die er overgevoelig voor is en het binnenkrijgt. De gevolgen zijn
vergelijkbaar met een allergische reactie, of ze nu primair of secundair zijn. Daarom zou
ik erg graag willen weten welke instantie of afdeling van MINLNV zich bezighoudt met
allergenen in voeding. 

Sulfietovergevoeligen die niet in staat zijn om zelf onderzoek te doen naar ingrediënten
en de herkomst van producten hebben namelijk een heel groot, levensgevaarlijk
probleem. Het vergt namelijk enorm veel kennis en zoekwerk om uit te vinden wat wel en
niet geschikt is om te eten. 

Met vriendelijke groet,
 

Datum en
tijdstip
constatering

30-10-2019 12:00

Locatie waarover de melding gaat
Kunt u
aangeven op
welke
locatie uw
melding
betrekking
heeft?

Website

Website
https://www. .nl/

/
/

[Verder >>]

Melding - Onderwerp

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen

Wilt u de melding verder specificeren? Aanduiding allergenen ontbreekt/onjuist

825601.00 afhandelingsbericht



Geef aan wat van toepassing is voor het product. Het zat al in een verpakking

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen

Melding - Productgegevens

Wat is het merk van het product?

Wat is de productsoort?

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 10

Wat is de soort verpakking? Karton

Heeft u de verpakking bewaard? Nee
Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Zie begeleidend schrijven

Melding - Betrokkenen

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee

[Verder >>]

825601.00 afhandelingsbericht



Van: NVWA
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 825601.00 Melding: Levensmiddelen (Prio1 of hoger), betreft een klacht met kenmerk 10751980
Datum: woensdag 30 oktober 2019 19:47:17

NVWA logo

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 @hotmail.com

Telefoon
Telefoon (06) 

Omschrijving van de melding
Kunt u een
korte
omschrijving
geven van
uw melding?

Geachte dames/heren,

Dit is waarschijnlijk niet het juiste formulier, maar ik weet niet hoe ik anders een melding
kan maken van het volgende. 

In Nederland wordt sulfiet niet gezien als officieel allergeen, waardoor de aanwezigheid
van sulfiet in een product pas vermeld hoeft worden vanaf 10 mg of meer. Helaas behoor
ik tot de groep mensen voor wie een geringe hoeveelheid sulfiet tot zeer ernstige
gevolgen kan leiden, waaronder een anafylactische shock. Mijn zus lijdt aan dezelfde
intolerantie.

Bekend is dat zo'n 5% procent van de astmapatiënten overgevoelig is voor sulfiet. Ook
bekend is dat het aantal mensen met longproblemen toeneemt in dit land, daarmee ook
de personen met een potentiële sulfietintolerantie. Sulfiet is om een
technische/biologische reden officieel geen allergeen, maar kan wel dodelijke gevolgen
hebben voor de persoon die er overgevoelig voor is en het binnenkrijgt. De gevolgen zijn

825601.00 melding levensmiddelen



vergelijkbaar met een allergische reactie, of ze nu primair of secundair zijn. Daarom zou
ik erg graag willen weten welke instantie of afdeling van MINLNV zich bezighoudt met
allergenen in voeding. 

Sulfietovergevoeligen die niet in staat zijn om zelf onderzoek te doen naar ingrediënten
en de herkomst van producten hebben namelijk een heel groot, levensgevaarlijk
probleem. Het vergt namelijk enorm veel kennis en zoekwerk om uit te vinden wat wel en
niet geschikt is om te eten. 

Met vriendelijke groet,
 

Datum en
tijdstip
constatering

30-10-2019 12:00

Locatie waarover de melding gaat
Kunt u
aangeven op
welke
locatie uw
melding
betrekking
heeft?

Website

Website
https://www. .nl/

/
/

Melding - Onderwerp

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen

Wilt u de melding verder specificeren? Aanduiding allergenen ontbreekt/onjuist

Geef aan wat van toepassing is voor het product. Het zat al in een verpakking

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen

Melding - Productgegevens

Wat is het merk van het product?

Wat is de productsoort?

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 10

Wat is de soort verpakking? Karton

Heeft u de verpakking bewaard? Nee
Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Zie begeleidend schrijven

Melding - Betrokkenen

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee

825601.00 melding levensmiddelen







Van: noreply@nvwa.nl
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 832537.00 2019-0083772 3 Betreft een klacht met kenmerk 10798560
Datum: maandag 9 december 2019 19:14:10
Bijlagen: 10798560 1555456 453F4CFE-42FF-4FD9-968F-AE96761EAF24.jpeg

Meldingen- en klachtenformulier NVWA
Wilt u uw klacht anoniem registreren? Ja

Selecteer hoofdgroep van de melding of klacht Overig

Omschrijving overige onderwerpen Voedingssupplement met vinpocetine

Uw melding of klacht
(Hebt u de locatie niet apart kunnen opgeven?
Vermeld hier dan zo nauwkeurig mogelijk ook de locatie )

Hallo ik ben mij aan het verdiepen in  Nu staat er bij
www .nl een amerikaans product te koop van het merk 
product   met een fraaie beschrijving van de ingredienten.
Echter deze is onvolledig. Op de afbeelding van het etiket zie ik dat d t
product vinpocetine bevat. Ik lees dat d t stofje gevaarlijk kan zijn en
verboden is in NL. Dit zou dus niet aangeboden mogen worden. Link
naar product: https://www .nl/nl/ - - .html

Datum constatering 09-12-2019

Tijd constatering 12:00

Uploaden bijlage max 2,5 Mb (foto)
10798560_1555456_453F4CFE-
42FF-4FD9-968F-
AE96761EAF24.jpeg

832537.00 meldingen- en klachtenformulier



Van:
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Cc:
Onderwerp: 832921.00 FW: Graag (laten) invoeren in MOS: Betreft uw klacht met kenmerk 10799183
Datum: donderdag 12 december 2019 12:59:55
Bijlagen: Uw melding 117092.pdf

Zie onderstaand verzoek
MOET IN MOS

Van:  
Verzonden: donderdag 12 december 2019 12:02
Aan:  
Onderwerp: Graag (laten) invoeren in MOS: Betreft uw klacht met kenmerk 10799183
Ha 
Kan jij deze melding in MOS (laten) invoeren?
Dank je wel.
Met hartelijke groet,

Van: @nvwa.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 16:30
Aan: @nvwa.nl>
CC: @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: Betreft uw klacht met kenmerk 10799183
Beste 
Kun jij onderstaande melding (wederom van  zodanig in de systemen zetten dat deze in
behandeling wordt genomen?
Alvast bedankt en tot donderdag,

Van: @ .nl> 
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 14:05
Aan: @nvwa.nl>
Onderwerp: FW: Betreft uw klacht met kenmerk 10799183
Beste 
Bij deze meld ik je dat de  zojuist een klacht heeft ingediend via het klachtenportaal
NVWA, over     is volgens ons een niet-toegestane
claim. Zou de NVWA hiernaar willen kijken en zo nodig actie willen ondernemen?
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

  │   │
 

[T] +31 │ [M] +31 (0)6 │ [E] @ .nl│

[A] │
www .nl

Van: noreply@nvwa.nl <noreply@NVWA.nl> Namens noreply@nvwa.nl
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 14:02
Aan:  -  < @ .nl>
Onderwerp: Betreft uw klacht met kenmerk 10799183
Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw melding ontvangen.
Uw signaal is voor ons belangrijk om te weten wat er speelt in de samenleving, maar
niet iedere melding wordt onderzocht.

832921.00 afhandelingsbericht



Dit is afhankelijk van de ernst van de melding en van het beleid dat bij de NVWA geldt.

Wij ondernemen geen directe actie op uw melding met kenmerk 10799183 van 10-12-
2019, maar nemen uw melding wel mee bij de reguliere inspecties voor dit bedrijf.

U ontvangt geen verdere terugkoppeling van uw melding.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

LET OP: Het is mogelijk dat u naar aanleiding van deze melding een tweede bevestiging
van ontvangst krijgt. We zijn bezig met een nieuw systeem en in de overgangsfase
worden deze berichten dubbel verstuurd. U kunt het zaaknummer uit de tweede
ontvangstbevestiging als referentie gebruiken.

Met vriendelijke groeten,
Klantcontactcentrum NVWA

Dit bericht is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.

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.
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Van: NVWA Klantcontactcentrum
Aan: " @ .nl"
Onderwerp: 832921.00: uw melding met kenmerk 10799183
Datum: woensdag 15 april 2020 15:43:00

Geachte mevrouw 

Op 12 december 2019 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een melding
van u ontvangen en naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.
Allereerst bieden wij u onze excuses aan voor de late terugkoppeling. Uw melding is uiteraard
wel direct in behandeling genomen.
Een inspecteur van de NVWA heeft de claim beoordeeld en heeft vastgesteld dat deze niet aan
de wettelijke eisen voldeed. De NVWA heeft aangaande uw melding een passende maatregel
genomen.
Wij danken u dat u de moeite heeft genomen om de NVWA op deze zaak te attenderen. Wij
vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Team Klantcontactcentrum 

Dit bericht is automatisch ondertekend. 

 

832921.00 e-mail
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