
Memo Aan
Bijlage bij boeterapport Vion Apeldoorn 16-11-2018
Van Datum

19-11-2018
Kopie

Betreft

Op 24 april 2018 is aan het einde van de slachtlijn op de CCP 1 positie, tijdens de inspectie van 
de NVWA, geconstateerd dat een karkas in het bekken was verontreinigd met fecale bezoede
ling.

Het betreffende verontreinigde karkas is op het CCP 1 controlepunt getoetst en uitgeraild naar 
de escape opknapbaan, voor de corrigerende maatregel 'verwijdering fecale bezoedeling'.

De CCP 1 procedure is correct opgevolgd door de slachthal manager; er zijn 25 karkassen ex
tra gecontroleerd en er is een oorzaakanalyse uitgevoerd. Op 25-04-2018 zijn alle karkassen 
bij de ingang van de snijzaal opnieuw gecontroleerd, hierbij zijn geen karkassen met fecale 
bezoedeling aangetroffen.

Uit de oorzaakanalyse is naar voren gekomen dat het betreffende karkas is verontreinigd tij
dens het darmboren. De darmboor is direct vervangen. De fecale bezoedeling is niet gezien en 
niet getoetst door de pré-inspectie. Hierdoor is het karkas niet uitgeraild naar de opknapbaan 
en niet opgeknapt. De pré-inspecteur heeft een herinstructie ontvangen en de werkwijze is 
geverifieerd. Hierbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. De pré-inspecteur dient wel 
tijdig te worden gewisseld om scherp te kunnen blijven waarnemen.

Nultolerantie voor fecale bezoedeling is tijdens het slachtproces een streven, maar niet altijd 
haalbaar. Daarom staat in ons procesbeheersplan dat ieder karkas na het verwijderen van het 
maag-darm pakket wordt gecontroleerd door de pre-inspecteur en daarnaast is er een CCP, die 
door hoge frequenties van monitoring en verificatie op dagbasis wordt uitgevoerd. Bij afwijkin
gen zijn aparte procedures die van kracht worden om de CCP alsnog binnen het bedrijf te be
heersen.
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Datum 16 november 2018 
Betreft Boetebeschlkking

Geachte heer/mevrouw,

T 088 223 2511 
bbb@vwa.nl

Onze referentie 
U-18/19654/201802861

Boetezaaknummer
201802861

Een toezichthouder1 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 Wet dieren.

Beslissing
Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik de rechtspersoon 
VION Apeldoorn B.V. een boete op van € 7.500,00.

Heeft u vragen over deze beslissing dan kunt u beiten 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 
op het slachthuis, Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn op 24 april 2018 
omstreeks 11,00 uur, heeft een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, geconstateerd dat een voorschrift overtreden is. Deze 
overtreding is beboetbaar op grond van artikel 8.7. van de Wet dieren.

De toezichthouder heeft daarom een rapport opgemaakt, met het kenmerk 
109584. Dat rapport Is u inmiddels toegestuurd.

Met mijn brief kenmerk BBB/ZCE/ZCE/U-18/19652 van 22 oktober 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.

Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 
109584, biijkt dat het onderstaande beboetbare feit is bewezen.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan één of 
meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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Beboetbaar feit 1: Een karkas was zichtbaar verontreinigd. Deze zichtbare
verontreinigingen werden niet onmiddellijk verwijderd door 
bijsnijden of door een andere behandeling met een 
gelijkwaardig effect.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage lil, sectie I, hoofdstuk IV, punt 7 en 10, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 7.500,00

Onze referentie
U-18/19654/201802861

Boetezaaknummer
201802861

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang 
met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak In 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 20 oktober 2017 
(boetezaaknummer 201705610) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijfjaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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.
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Ais het boetebedrag niet op de vervaldatum op de rekening van het OIB is 
bijgeschreven voigen 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 aanzienlijk 
zijn.

Onze referentie
U-18/19654/201802861

Boetezaaknummer
201802861

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens de^é;

mevr.
teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit 
besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet 
worden behandeld. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het 
besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoeo@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post 
verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische 
Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:
■ uw naam en adres;
■ de datum;
• het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u In de 

rechterkantlijn);
■ de gronden van bezwaar;
• uw handtekening.

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

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan 
bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw 
bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift 
in Pdf-formaat ais bijlage toe te voegen in het e-mal!bericht.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nINbezwaarenberoep.

• Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taai opstelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig Is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift 
te zorgen / If you submlt your objectlon in a forelgn language and a translatlon for proper 
handling of the objectlon Is required, you should provlde yourself a translatlon of the 
objectlon.
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Nederlandse Voedsel- en 
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Contactpersoon

T 068 223 2511

Onze referentie
Datum 22 oktober 2018 BBB/ZCE/ZCE/U-18/19652

Betreft Voornemen tot boeteoplegging Boetezaaknummer
201802861

Geachte heer/mevrouw,

Op 24 april 2018 omstreeks 11.00 uur, heeft een toezichthouder 1 van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het slachthuis, Laan van 
Malkenschoten 77 te Apeldoorn geconstateerd dat uw onderneming een 
overtreding heeft begaan die op grond van de Wet dieren beboetbaar is.
Deze overtreding is de rechtspersoon VION Apeldoorn B.V. toe te rekenen.

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk 
109584. Een kopie van dit rapport is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd,

Beboetbaar feit
Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen de rechtspersoon een 
boete op te leggen van € 7.500,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit:

Beboetbaar feit 1: Een karkas was zichtbaar verontreinigd. Deze zichtbare
verontreinigingen werden niet onmiddellijk verwijderd door 
bijsnijden of door een andere behandeling met een 
gelijkwaardig effect.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j0 artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 7 en 10, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 7.500,00

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang 
met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

’ In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport (bijlage 1) blijkt of er bij het opmaken 
ervan meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 20 oktober 2017 
(boetezaaknummer 201705610) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijf jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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-maii (maximaal 10MB) verzenden naar 
zienswiize@nvwa.ni U ontvangt een bevestiging ais 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, ta.v.
U moet dat doen binnen twee weken na dagtekening van het nu voor u liggende 
voornemen tot boeteoplegging.
Vermeld in uw e-maii of brief het boetezaaknummer 201802861, 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.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie
BBB/ZCE/ZCE/U-18/19652

Boetezaaknummer
201802861
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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.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogachtend,
de Minister van l andbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens de^ê.

Onze referentie
BBB/ZCE/ZCE/U-18/19652

Boetezaaknummer
201802861

mevr,
teamleider team aestuurlijke maatregelen 1 LNV

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.

Bijlagen: 1. kopie rapport met kenmerk 109584.

Uittreksels van de KvK en/of de GBA worden om privacyredenen niet met het 
kopie van het rapport meegezonden.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

IBD-nummer: 2018/143243/109584

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer . toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving Is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te:

Bevlndlng(en):
Datum en tijdstip van de bevinding: 24 april 2018 omstreeks 11:00 uur.

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij In de schone siachthal vlak na de positie waar 
de karkassen worden afgestempeld. Ik zag daar 1 varkenskarkas met fecale 
bezoedeling In het bekkengebied (zie foto). Het betrof het karkas met 
volgnummer 1702. Ik heb de halchef erbij gehaald en het karkas is opgeknapt.

Bij mijn controle na afloop van het slachtproces zag ik dat een karkas zichtbaar 
was verontreinigd. Zichtbare verontreinigingen werden niet onmiddellijk 
verwijderd door bijsnijden of door een andere behandeling met een gelijkwaardig 
effect,

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage lil, 
sectie I, hoofdstuk IV onder punt 7 en 10 van Verordening (EG) nr. 853/2004 
juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding Is van het 
bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto 
artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Deze bevindingen worden VION Apeldoorn B.V. aangerekend.

Locatie:
Naam
Adres

: VION Apeldoorn B.V.
: Laan van Malkenschoten 77 
: 7333 NP ApeldoornPostcode Plaats

Soort bedrijf : Slachthuis

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: de heer 
Halchef

functie:
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Overtreder:
Naam :
Adres :
Postcode Plaats :
KvK nummer :

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP Apeldoorn
08035667

Soort bedrijf : Slachthuis

Ik bracht de heer als halchef van VION Apeldoorn B.V,, van mijn
bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van bevindingen aan.

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te Scherpenzeel op 1 mei 2018.

Toezichthouder

Bijlage(n):
1 Foto, De foto is digitaal genomen. De foto is niet bewerkt maar kan in grootte 
aangepast zijn.
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Maatregelnummer: 143243



FOOD GROUP

Aan
Bijlage bij boeterapport Vion Apeldoorn 7-12-2018
Van Datum

10-12-2018
Kopie

Betreft

Op 15 mei 2018 is tijdens de verificatie-meting van de 'CCP temperatuur vlees' door de NVWA 
geconstateerd dat er buiken in de oplegger boven de wettelijke temperatuur van 7 graden Cel
sius waren.

De pallet met o.a buiken is direct geblokkeerd, droogijs is toegevoegd en de pallet is terugge
plaatst in de 0-graden koelcel voor verdere koeling. Er is conform CCP-procedure temperatuur 
gehandeld bij deze afwijkingen. Deze pallet maakte geen onderdeel uit van de eigen steek
proef van 5 temperatuurmetingen per order.

Er is een oorzaakanalyse uitgevoerd naar het ontstaan van bovengenoemde afwijking. De da- 
talogging van de karkassen en de temperatuursverloop van de koelruimte, wijst uit dat de 
temperatuur van de karkassen niet binnen 20 uur op gestelde temperatuur van 7 graden Cel
sius komt. De koeling in de kleine karkascellen lijkt te weinig koelcapaciteit te hebben.

Om de terugkoeltijd te verlengen, is het slachtproces met een uur vervroegd. Daarnaast wor
den de beter leven keurmerk varkens als eerste geslacht, omdat deze producten de volgende 
dag ook als eerste worden afgesneden en uitgebeend. De karkassen worden gekoeld in de gro
tere koelcellen.

Correctief wordt de temperatuur van alle onderdelen in de snijzaal gemeten. Is de temperatuur 
boven de norm, dan wordt het product geblokkeerd met sticker, extra droogijs toegevoegd en 
in de 0-graden koelcel of bufferkoelcel geplaatst voor verdere koeling.

In de expeditie is voor verlading de steekproefgrootte voor de 'CCP temperatuur vlees' verdub
beld. Is de temperatuur boven de norm, dan wordt het product geblokkeerd, extra droogijs 
toegevoegd en in de 0-graden koelcel of bufferkoelcel geplaatst voor verdere koeling.

Als preventieve maatregel is besloten om een extra warmtewisselaar te plaatsen door het ex
terne koelbedrijf, om meer koelcapaciteit te genereren. Deze is in het weekend van week 20 
geplaatst en het weekend daarna aangesloten.

Alle leidinggevende en medewerkers zijn geïnstrueerd om de corrigerende maatregelen uit te 
voeren om de 'CCP temperatuur vlees' te borgen.





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

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Wd201803188
Aan VION Apeldoorn B.V.
T.a.v
Postbus 20167 
7302 HD Apeldoorn

Datum 7 december 2018 
Betreft Boetebeschikking

Geachte heer/mevrouw,

Catharljnesingel 59 
3511 6G Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.ni

Contactoersoon

T 088 223 2511 
bbb@vwa,nl

Onze referentie 
U-18/20910/201803188

Boetezaaknummer
201803188

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Een toezichthouder 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 Wet dieren.

Beslissing
Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik de rechtspersoon 
VION Apeldoorn B.V. een boete op van € 7.500,00.

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 
op het slachthuis, Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn op 15 mei 2018 
omstreeks 09.30 uur, heeft een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, geconstateerd dat een voorschrift overtreden is. Deze 
overtreding is beboetbaar op grond van artikel 8.7. van de Wet dieren.

De toezichthouder heeft daarom een rapport opgemaakt, met het kenmerk 
109740. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd.

Met mijn brief kenmerk BBB/ZCE/ZCE/U-18/20908 van 16 november 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.

Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 
109740, blijkt dat het onderstaande beboetbare feit is bewezen.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan één of 
meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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Beboetbaar feit 1: De opslag en het vervoer van vlees van als landbouwhuisdieren 
gehouden hoefdieren voldeed niet aan de gestelde norm. De 
temperatuur van de vleesdelen (varkensbuiken) was hoger dan 
de wettelijk gestelde norm van maximaal 7°C.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 1 en 3, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 7.500,00

Onze referentie 
U-18/20910/201803188

Boetezaaknummer
201803188

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste iid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), In samenhang 
met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 Is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 12 januari 2018 
(boetezaaknummer 201708063) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijfjaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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.
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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 aanzienlijk 
zijn.

Onze referentie
U-18/20910/201803188

Boetezaaknummer
201803188

directie Strategie
divisie juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens dejie

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

Bezwaarmogeiijkheid
Ais u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit 
besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet 
worden behandeld. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het 
besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-maii verzenden naar 
nvwabezwaarenberoeD@nvwa.ni. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post 
verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische 
Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:
* uw naam en adres;
« de datum;
* het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn);
* de gronden van bezwaar;
■ uw handtekening.

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

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan 
bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw 
bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift 
in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het e-mailbericht.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nhbezwaarenberoep.

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift 
te zorgen / If you submit your objection in a foreign language and a translation for proper 
handling of the objection is required, you should provide yourself a translation of the 
objection.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministen'e van Landbouw, 
Natuur en Voec/sel/ayalite/t

> Retouradres Postbus <13006 3540 AA Utrecht

directie Strategie
Wd201803188k divisie Suridische zaken

Aan VION Apeldoorn B.V.
T.a.v..

team Bestuurlijke 
maatregelen

Postbus 20167
7302 HD Apeldoorn

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

Contactpersoon

T 088 223 2511

Onze referentie
Datum 16 november 2018 BBB/ZCE/ZCE/U-18/20908

Betreft Voornemen tot boeteoplegging Boetezaaknummer
201803188

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 mei 2018 omstreeks 09.30 uur, heeft een toezichthouder* 1 van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het slachthuis, Laan van 
Malkenschoten 77 te Apeldoorn geconstateerd dat uw onderneming een 
overtreding heeft begaan die op grond van de Wet dieren beboetbaar is.
Deze overtreding is de rechtspersoon VION Apeldoorn B.V. toe te rekenen.

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk 
109740. Een kopie van dit rapport is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd.

Beboetbaar feit
Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen de rechtspersoon een 
boete op te leggen van € 7.500,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit:

Beboetbaar feit 1: De opslag en het vervoer van vlees van als landbouwhuisdieren 
gehouden hoefdieren voldeed niet aan de gestelde norm. De 
temperatuur van de vleesdelen (varkensbuiken) was hoger dan 
de wettelijk gestelde norm van maximaal 7°C.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 1 en 3, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 7.500,00

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang 
met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

1 Jfi deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport (bijlage 1) blijkt of er bij het opmaken 
ervan meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 12 januari 2018 
(boetezaaknummer 201708063) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijfjaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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 
yiynsvvijzcKi'nv’.vn j.)l 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 201803188, 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.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie
BBB/ZCE/ZCE/U-18/20908

Boetezaaknummer
201803188
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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 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens d_e^é

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie
BBB/ZCE/ZCE/U-18/20908

Boetezaaknummer
201803188

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

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.

Bijlagen: 1. kopie rapport met kenmerk 109740,

Uittreksels van de KvK en/of de GBA worden om privacyredenen niet met het 
kopie van het rapport meegezonden.
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I

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Nntm/ren Voedseikwaliteit

IBD-Nummer: 2018/143768/109740

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer , toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te:

Locatie:
Naam 
Adres
Postcode Plaats 
Soort bedrijf

Bevindinofenj:
Datum en tijdstip van de bevinding: 15 mei 2018 omstreeks 09:30 uur.

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 
functie: medewerker expeditie.

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de expeditie van bovengenoemd 
slachthuis. Ik zag daar 1 pallet met kratjes met varkensbuiken, reeds ingeladen In 
een vrachtwagen aan doek 4, waarvan de temperatuur >7 graden Celsius was. De 
temperaturen die ik gemeten heb met mijn gekalibreerde thermometer 
(nr.10324995) waren 10.3, 9,9 en 8.2 graden Celsius.
Nadat Ik een medewerker van de expeditie op de hoogte heb gebracht, is deze 
pallet geblokkeerd en teruggebracht naarde koelcel.

Ik zag, met behulp van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ter 
beschikking gestelde gekalibreerde thermometer, dat vlees boven de wetteiijk 
vereiste temperatuur werd vervoerd.

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde In bijlage III, 
sectie I, hoofdstuk VII, punt 1 en 3 van Verordening (EG) nr. 853/2004, juncto 
artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde 
in artikel 2.4 iid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 
1 van de Wet dieren.

: VION Apeldoorn B.V,
: Laan van Malkenschoten 77 
: 7333 NP Apeldoorn 
: Slachthuis
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Overtreder:
Naam
Adres
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77 
7333 NP Apeldoorn 
08035667 
Slachthuis

Ik bracht als medewerker expeditie van VION Apeldoorn
B.V., van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan.

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te Veenendaal op 18-05-2018.

Toezichthouder
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FOOD GROUP

Memo Aan
Bijlage bij boeterapport Vion Apeldoorn 7-12-2018
Van Datum

10-12-2018
Kopie

Betreft

Op 29 mei 2018 is tijdens de verificatie meting van de 'CCP temperatuur vlees' door de NVWA 
geconstateerd dat hammen in de vrachtwagen boven de wettelijke temperatuur van 7,0 gra
den Celsius waren.

De haken met hammen zijn direct geblokkeerd, geïdentificeerd en terug geplaatst in de buffer- 
koelcei om verder terug te koelen. Er is conform CCP-procedure temperatuur gehandeld bij 
deze afwijkingen.

Er is een oorzaakanalyse uitgevoerd naar het ontstaan van bovengenoemde afwijking. Hieruit 
blijkt dat de hammen die te warm waren, een hoog slachtnummer hadden en dus onvoldoende 
tijd hadden om terug te koelen tot onder de 7,0 graden Celsius. Met de huidige koelcapaciteit 
is het niet mogeiijk om deze klant op het huidige tijdstip te verladen.

De planning heeft contact opgenomen met Sales met het verzoek om deze klant op een later 
tijdstip aan te kunnen aanleveren, zodat de hammen voldoende tijd hebben om onder de 7,0 
graden Celsius te komen.
De snijzaal meet de temperatuur van de haken met hammen met de hoge volgnummers en 
blokkeert deze in de bufferkoelcel.
Preventief dient er meer koelcapaciteit te komen, om de hammen sneller terug te kunnen koe
len tot onder de 7,0 graden Celsius.





I
 Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit 
Ministerie wm Landbouw, 
Ndtwiren Voedse/kwaiiteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Wd201803284
Aan VION Apeldoorn B.V.
T.a.v.
Postbus 20167 
7302 HD Apeldoorn

Datum 7 december 2018 
Betreft Boetebeschikking

Geachte heer/mevrouw,

Catharljneslngel 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.n!

Contactoersaan
mevi
T 088 223 2511 
bbb@vwa.ni

Onze referentie
U-18/20914/201803284

Boetezaaknummer
201803284

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Een toezichthouder1 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 Wet dieren.

Beslissing
Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik de rechtspersoon 
VION Apeldoorn B.V. een boete op van € 7,500,00.

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 
op het slachthuis, Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn op 29 mei 2018 
omstreeks 12.35 uur, heeft een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, geconstateerd dat een voorschrift overtreden is. Deze 
overtreding is beboetbaar op grond van artikel 8.7. van de Wet dieren.

De toezichthouder heeft daarom een rapport opgemaakt, met het kenmerk 
110000. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd.

Met mijn brief kenmerk BBB/ZCE/ZCE/U-18/20913 van 16 november 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.

Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 
110000, blijkt dat het onderstaande beboetbare feit Is bewezen.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan één of 
meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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Beboetbaar feit 1: De opslag en het vervoer van vlees van als landbouwhuisdieren 
gehouden hoefdieren voldeed niet aan de gestelde norm. De 
temperatuur van de vleesdelen (varkenshammen) was hoger 
dan de wettelijk gestelde norm van maximaal 7°C.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 1 en 3, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 7.500,00

Onze referentie
U-18/20914/201803284

Boetezaaknummer
201803284

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang 
met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit we! verhoogd, omdat de rechtspersoon op 12 januari 2018 
(boetezaaknummer 201708063) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijf jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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 Centraai Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden int de boete. U ontvangt van 
hen instructies voor de betaling.
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Als het boetebedrag niet op de vervaldatum op de rekening van het C3IB is 
bijgeschreven volgen er twee aanmaningen. In de eerste aanmaning wordt het 
boetebedrag verhoogd met aanmaningskosten (C 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 aanzienlijk 
zijn.

Onze referentie 
U-18/2091‘1/20180328*1

Boetezaaknummer
201803284

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens de^

teamleider team Bestuurlijke maarregelen 1 LNV

Bezwaarmogeltjkheld
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit 
besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet 
worden behandeld. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het 
besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-maii verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post 
verzenden naar; Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische 
Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:
• uw naam en adres;
■ de datum;
■ het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn);
■ de gronden van bezwaar;
■ uw handtekening.

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

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan 
bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw 
bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift 
in Pdf-formaat ais bijlage toe te voegen in het e-maiibericht.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nhbezwaarenberoep.

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift 
te zorgen / Ifyou submit your objection in a foreign language and a transiation for proper 
handling of the objection is required, you should provide yourself a transiation of the 
objection.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
tAmsme von landbouw, 
Natimen Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

directie Strategie
Wd201B03284k divisie Juridische zaken

Aan VION Apeldoorn B.V.
T.a.v.
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Contactpersoon

T 088 223 2511

Onze referentie
Datum 16 november 2018 BBB/ZCE/ZCE/U-18/20913

Betreft Voornemen tot boeteoplegging Boetezaaknummer
201803284

Geachte heer/mevrouw,

Op 29 mei 2018 omstreeks 12.35 uur, heeft een toezichthouder * 1 van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het slachthuis, Laan van 
Malkenschoten 77 te Apeldoorn geconstateerd dat uw onderneming een 
overtreding heeft begaan die op grond van de Wet dieren beboetbaar is.
Deze overtreding is de rechtspersoon VION Apeldoorn B.V. toe te rekenen.

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk 
110000. Een kopie van dit rapport is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd.

Beboetbaar feit
Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen de rechtspersoon een 
boete op te leggen van € 7.500,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit:

Beboetbaar feit 1: De opslag en het vervoer van vlees van als landbouwhuisdieren 
gehouden hoefdieren voldeed niet aan de gestelde norm. De 
temperatuur van de vleesdelen (varkenshammen) was hoger 
dan de wettelijk gestelde norm van maximaal 7°C.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j® artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 1 en 3, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: €7.500,00

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang 
met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport (bijlage 1) blijkt of er bij het opmaken 
ervan meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2,3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort,

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wei verhoogd, omdat de rechtspersoon op 12 januari 2018 
(boetezaaknummer 201708063) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijfjaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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 
/ion.swlizeAriivwM.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 201803284, 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.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie 
BBB/ZCE/ZCE/U-18/20913

Boetezaaknummer
201803284
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie wm landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

IBD-Nummer: 2018/143929/110000

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld In artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te:

Locatie:
Naam 
Adres
Postcode Plaats 
Soort bedrijf

Bevindinafen1):
Datum en tijdstip van de bevinding: 29 mei 2018 omstreeks 12:35 uur.

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: 
functie: kwaliteitsmanager.

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de expeditie van bovengenoemd 
slachthuis. Ik zag een vrachtwagen bijna volledig geladen met haken met 
varkenshammen. Ik zag dat er nog een paar haken met varkenshammen waren 
die vanuit de expeditie in de vrachtwagen geschoven moesten worden. Bij het 
meten van de temperaturen van de hammen in de vrachtwagen met de 
gekalibreerde thermometer (nr. 10324995), kwam de temperatuur op of boven de 
7 graden Celsius.

De temperaturen van de varkenshammen die ik in de vrachtwagen heb gemeten 
waren 7.2°C/ 7.0°C/ 8.4°C/ 7.9°C en 8.1°C.
Nadat ik een medewerker van de expeditie op de hoogte had gebracht van mijn 
bevindingen, is de vrachtwagen gelost en zijn de hammen terug in de koelcel 
gezet.

Ik zag, met behulp van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ter 
beschikking gestelde gekalibreerde thermometer, dat vlees boven de wettelijk 
vereiste temperatuur werd vervoerd,

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld In strijd met het bepaalde in bijlage III, 
sectie I, hoofdstuk VII, punt 1 en 3 van Verordening (EG) nr. 853/2004, juncto 
artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding Is van het bepaalde 
in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeiing dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 
1 van de Wet dieren.

: VION Apeldoorn B.V.
: Laan van Malkenschoten 77 
: 7333 NP Apeldoorn 
: Slachthuis
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Overtreder:
Naam
Adres
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Maïkenschoten 77 
7333 NP Apeldoorn 
08035667 
Slachthuis

Ik bracht als kwaliteitsmanager van VION Apeldoorn
B.V., van mijn bevindingen op de hoogte en zegde terzake een rapport van 
bevindingen aan.

Verhoor:

Dag en datum van het verhoor: dinsdag 29 mei 2018.

Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon:

Naam :
Voornamen :
Geboortedatum :
Woonadres :
Gemeente :
Functie : Kwaliteitsmanager

De identiteit van de gehoorde persoon is geverifieerd aan de hand van een 
rechtsgeldig identificatiebewijs.

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

"VION hanteert de procedure van temperatuur overschrijding. Dit houdt in 
terugkoelen en nieuwe meting voor verlading."

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te Apeldoorn op 5 juni 2018.

Toezichthouder
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FOOD GROUP

Memo AanBijlage bij boeterapport Vion Apeldoorn 07-12-2018
Van Datum

10-12-2018
Kopie

Betreft

Op 27 juli 2018 is tijdens de verificatie-meting van de 'CCP temperatuur vlees' door de NVWA 
geconstateerd dat 1 pallet met varkensribben in de oplegger boven de wettelijke temperatuur 
van 7,0 graden Celsius was.

De pallet met ribben is direct geblokkeerd, droogijs is toegevoegd en de pallet is terugge
plaatst in de 0-graden koelcel voor verdere terugkoeling. Er is conform CCP-procedure tem
peratuur gehandeld bij afwijkingen.

Er is een oorzaakanalyse uitgevoerd naar het ontstaan van bovengenoemde overtreding.
Door de extreem hoge buitentemperatuur is de temperatuur in de machinekamer dermate 
hoog geworden, dat de afvoer van warme lucht met de aanwezige ventilatie onvoldoende was, 
waardoor het koelsysteem tijdelijk is uitgevallen en hierdoor onvoldoende koude heeft kunnen 
genereren.
Naar aanleiding van deze storing zijn de afdelingen ingeiicht en zijn er extra temperatuurme- 
tingen op de karkassen uitgevoerd in de koelcellen. Bij product metingen boven de 7,0 graden 
Celsius is droogijs toegevoegd. Waarschijnlijk heeft de medewerker in de snijzaal de ribben 
niet gemeten, waardoor deze producten niet zijn geblokkeerd en geen droogijs is toegevoegd. 
Bij de verificatie CCP-meting van de ribben is de te hoge temperatuur naar voren gekomen.

Met de CCP-controleur is afgesproken dat de producten eerst gemeten worden alvorens ze te 
laten plaatsen in de oplegger.

De technische dienst heeft een technische aanpassing gedaan in de machinekamer om meer 
warmte te kunnen ventileren en af te voeren naar buiten onder extreme weersomstandighe
den.





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

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Wd201804332
Aan VION Apeldoorn B.V.
T.a.v.
Postbus 20167 
7302 HD Apeldoorn

Datum 7 december 2018 
Betreft Boetebeschikking

Geachte heer/mevrouw,

Catharljneslnge! 59 
3511 GG Utrecht 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www,nvwa.nl

Contactpersoon

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

T 088 223 2511 
bbb@vwa,nl

Onze referentie 
U-18/20932/201804332

Boetezaaknummer
201804332

Een toezichthouder1 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 Wet dieren.

Beslissing
Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik de rechtspersoon 
VION Apeldoorn B.V. een boete op van € 7.500,00.

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 
op het slachthuis, Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn op 27 juli 2018 
omstreeks 11.00 uur, heeft een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit, geconstateerd dat een voorschrift overtreden is. Deze 
overtreding is beboetbaar op grond van artikel 8.7. van de Wet dieren.

De toezichthouder heeft daarom een rapport opgemaakt, met het kenmerk 
111028. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd.

Met mijn brief kenmerk BBB/ZCE/ZCE/U-18/20931 van 16 november 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.

Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 
111028, blijkt dat het onderstaande beboetbare feit is bewezen.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan één of 
meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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Beboetbaar feit 1: De opslag en het vervoer van vlees van als landbouwhuisdieren 
gehouden hoefdieren voldeed niet aan de gestelde norm. De 
temperatuur van de vleesdelen (varkensribben) was hoger dan 
de wettelijk gestelde norm van maximaal 7°C.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt i en 3, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 7.500,00

Onze referentie 
U-18/20932/201804332

Boetezaaknummer
201804332

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang 
met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort,

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 12 januari 2018 
(boetezaaknummer 201708063) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijf jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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.
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Als het boetebedrag niet op de vervaldatum op de rekening van het OIB 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 aanzienlijk 
zijn,

Onze referentie
11-18/20932/20180*1332

Boetezaaknummer
201804332

directie Strategie
divisie 3urldische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens dezr

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit 
besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet 
worden behandeld. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het 
besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift vla de e-mali verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post 
verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische 
Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:
■ uw naam en adres;
■ de datum;
■ het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn);
■ de gronden van bezwaar;
■ uw handtekening.

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

NB. ook Indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan 
bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw 
bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift 
In Pdf-formaat ais bijlage toe te voegen in het e-mai!bericht.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nhbezwaarenberoep,

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift 
te zorgen / If you submlt your objection in a foreign language and a translation for proper 
handling of the objection Is required, you shouid provide yourselfa translation of the 
objection.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministeiie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

directie Strategie

Wd201804332k divisie Juridische zaken

Aan VION Apeldoorn B.V.
T.a.v.

team Bestuurlijke 
maatregelen

Postbus 20167 Catharfjneslngel 59

7302 HD Apeldoorn 3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl

Contactpersoon

T 088 223 2511

Onze referentie

Datum 16 november 2018 BBB/ZCE/ZCE/U-18/20931

Betreft Voornemen tot boeteoplegging Boetezaaknummer
201804332

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 juli 2018 omstreeks 11.00 uur, heeft een toezichthouder* 1 van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het slachthuis, Laan van 
Malkenschoten 77 te Apeldoorn geconstateerd dat uw onderneming een 
overtreding heeft begaan die op grond van de Wet dieren beboetbaar is.
Deze overtreding is de rechtspersoon VION Apeldoorn B.V. toe te rekenen.

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk 
111028. Een kopie van dit rapport is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd.

Beboetbaar feit
Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen de rechtspersoon een 
boete op te leggen van € 7.500,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit:

Beboetbaar feit 1: De opslag en het vervoer van vlees van als landbouwhuisdieren 
gehouden hoefdieren voldeed niet aan de gestelde norm. De 
temperatuur van de vieesdeien (varkensribben) was hoger dan 
de wettelijk gestelde norm van maximaal 7°C.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 1 en 3, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 7.500,00

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang 
met artikel 1.2 en de bijiage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport (bijlage 1) blijkt of er bij het opmaken 
ervan meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 Is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 12 januari 2018 
(boetezaaknummer 201708063) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijfjaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie
BBB/ZCE/ZCE/U-18/20931

Boetezaaknummer
201804332

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 
zien.swiizpfa'nvwu.ni 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 201804332, 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 ai eerder gezegd heeft bij de eventueel 
opgenomen verklaring.
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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 van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens dezë

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie
BBB/ZCE/ZCE/U-18/20931

Boetezaaknummer
201804332

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

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.

Bijlagen; 1. kopie rapport met kenmerk 111028.

Uittreksels van de KvK en/of de GBA worden om privacyredenen niet met het 
kopie van het rapport meegezonden.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedse/kwa/iteit

IBD-Nummer: 2018/145161/111028

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezlchthoudernummer toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te:

Locatie:
Naam 
Adres
Postcode Plaats 
Soort bedrijf

Bevindinofenl:
Datum en tijdstip van de bevinding: 27 juli 2018 omstreeks 11:00 uur,

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: de heer functie:
Medewerker expeditie.

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij in de expeditie van bovengenoemd 
slachthuis. Ik zag daar 1 pallet met kratjes met varkensribben (zie foto 3), reeds 
ingeladen in een vrachtwagen, waarvan de temperatuur >7 graden Celsius was.
De temperaturen die ik gemeten heb met mijn gekalibreerde thermometer (nr. 
10324995) waren 8,5 en 8,6 graden Celsius (foto 1 en 2).
Nadat ik een medewerker van de expeditie op de hoogte heb gebracht, is deze 
pallet geblokkeerd en teruggebracht naar de koelcel.

Ik zag, met behulp van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ter 
beschikking gestelde gekalibreerde thermometer, dat vlees boven de wettelijk 
vereiste temperatuur werd vervoerd.

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage III, 
sectie I, hoofdstuk VII, onder punt 1 en 3 van Verordening (EG) nr. 853/2004, 
juncto artikei 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het 
bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto 
artikei 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Deze bevindingen worden VION Apeldoorn B.V. aangerekend.

: VION Apeldoorn 
: Laan van Malkenschoten 77 
: 7333 NP Apeldoorn 
: Slachthuis
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Overtreder:
Naam
Adres
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf

: VION Apeldoorn B.V.
: Laan van Maikenschoten 77 
: 7333 NP Apeldoorn 
: 08035667 
: Slachthuis

Ik bracht de heer , als Medewerker expeditie van VION Apeldoorn B.V.,
van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan.

Verhoor:

Dag en datum van het verhoor: vrijdag 27 juli 2018.
Identiteitsgegevens van de gehoorde persoon:

Naam :
Functie : Afdelingschef Expeditie

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

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

"Dit betreft een incident; het was 1 pallet binnen een vrachtwagen, de rest was 
wel goed op temperatuur. Wij voeren steekproeven uit op elke lading. Deze pallet 
heeft niet in onze steekproef gezeten."

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te Scherpenzeel op 30 juli 2018.

Toezichthouder

Bijlage:
- 3 Foto's. De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar 
kunnen in grootte aangepast zijn.
- Kalibratierapport thermometer met nummer 10324995
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Maatreaelnummer: 145161
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Vion
■ ^

FOOD GROUP

Memo Aan
Bijlage bij boeterapport Vion Apeldoorn 7-12-2018
Van Datum
__________^______ 11-12-2018
Kopie

Betreft

Op 20 juni 2018 heeft de NVWA om 04.30 uur, tijdens de aanvangscontrole in de snijzaal, ge
constateerd dat de prikhaken onvoldoende waren gereinigd. De aanvangscontrole door de me
dewerker van de snijzaal was al uitgevoerd om 4.00 uur.

De kar met vervuilde prikhaken is direct door de medewerker van de afdeling snijzaal afge
voerd naar de washal, alvorens om 6.00 uur met productie in de snijzaal werd aangevangen. 
De betreffende kar met vervuilde prikhaken is schoongemaakt volgens de geldende R&D pro
cedure. De bedrijfsmedewerker heeft de tekortkoming op de pré-SSOP lijst geregistreerd, on
der de emballage met extra vermelding prikhaken. Om 5.15 uur heeft hij een hercontrole uit
gevoerd op de prikhaken. Bij deze beoordeling waren de prikhaken goed schoongemaakt.

Er is een oorzaakanalyse uitgevoerd naar de reden waarom de kar met vervuilde prikhaken ais 
'schoon' in de snijzaal stond, terwijl er voldoende andere karren met schone prikhaken aanwe
zig waren in de washai. Bij het voorbereiden van de productie worden de karren met prikhaken 
klaargezet. Hierbij heeft een medewerker niet in de gaten gehad dat hij de verkeerde, vuile 
hakenkar had meegenomen. Hier heeft de medewerker niet op geiet. Met de afdelingsmana
gers van de facilitaire dienst en snijzaal is afgesproken om de vuile hakenkarren op een daar
voor aangewezen plaats in de washal te plaatsen. Deze plaats is geïdentificeerd. Dit geldt ook 
voor de plaats voor schone hakenkarren. De werkwijze voor de scheiding van schone en vuile 
hakenkarren is besproken met de medewerkers die de emballage klaarzetten voor productie. 
Tevens is er een instructie gegeven om de prikhaken zelf visueel te controleren of deze ook 
daadwerkelijk schoon zijn.

Voor medewerkers die de aanvangscontrole uitvoeren is een definitie geformuleerd welke ma
terialen onder de emballage vallen, waarvan prikhaken er een is.

Tenslotte wordt, conform procedure, tijdens het labelen en het ophangen van de prikhaken 
aan het baanwerk ook gecontroleerd of de prikhaken schoon zijn. Verontreinigde prikhaken 
worden dan uit de productie genomen.





Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van landbouw,
Natuur en Voedseikivo/iteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Wd201804352
Aan VION Apeldoorn BA/
T.a.v.
Postbus 20167 
7302 HD Apeldoorn

Datum 7 december 2018 
Betreft Boetebeschlkking

Geachte heer/mevrouw,

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

Contactpersoon

T 088 223 2511 
bbb@vwa.n!

Onze referentie
U-18/20718/201804352

Boetezaaknummer
201804352

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Een toezichthouder 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 Wet dieren.

Beslissing
Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik de rechtspersoon 
VION Apeldoorn B.V. een boete op van € 2.500,00.

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 
op het slachthuis, Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn op 20 juni 2018 
omstreeks 04.30 uur, heeft een toezichthouder van de Nederlandse Voedsei- en 
Warenautoriteit, geconstateerd dat een voorschrift overtreden is. Deze 
overtreding is beboetbaar op grond van artikel 8.7. van de Wet dieren.

De toezichthouder heeft daarom een rapport opgemaakt, met het kenmerk 
110984. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd.

Met mijn brief kenmerk BBB/MSP/MSP/U-18/20712 van 12 november 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.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan één of 
meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 
110984, blijkt dat het onderstaande beboetbare feit Is bewezen. Onze referentie

U-18/20718/201804352

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Beboetbaar feit:

Overtreding van:

Boetebedrag:

Uitrustingsstukken die met voedsel In aanraking komen waren 
niet afdoende schoongemaakt en zo nodig ontsmet. Het 
schoonmaken en ontsmetten moeten zo frequent plaatsvinden 
dat eik gevaar van verontreiniging wordt vermeden, 
artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder c, van de Regeling dierlijke producten, j0 artikel 4, 
tweede lid, gelet op Bijlage II, hoofdstuk V, punt 1, onder a, 
van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
€ 2.500,00

Boetezaaknummer
201804352

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt de standaard 
bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van het 
Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang met 
artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit, De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

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 Dustitieel Incasso Bureau te Leeuwarden int de boete. U ontvangt van 
hen instructies voor de betaling.
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Als het boetebedrag niet op de vervaldatum op de rekening van het OIB 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 aanzienlijk 
zijn.

Onze referentie 
U-18/20718/201804352

Boetezaaknummer
201804352

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens de^e;

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit 
besluit -een bezwaarschrift Indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet 
worden behandeld. Let wei: het Indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het 
besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift vla de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoepPnvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post 
verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische 
Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:
* uw naam en adres;
■ de datum;
■ het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn);
■ de gronden van bezwaar;
■ uw handtekening.

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

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan 
bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw 
bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift 
in Pdf-formaat ais bijlage toe te voegen in het e-mailbericht.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nhbezwaarenberoeo.

* Als u uw bezwaarschrift In een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift 
te zorgen / If you submit your objection in a foreign language and a translation for proper 
handllng of the objection is required, you should provide yourselfa translation of the 
objection.
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Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van landbouw,
Natuur en Voedselfcwflliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

directie Strategie
Wd201804352k divisie Juridische zaken

Aan VION Apeldoorn B.V.
T.a.v.

team Bestuurlijke 
maatregelen

Postbus 20167
7302 HD Apeldoorn

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

fontactoersoon

T 088 223 2511

Onze referentie
Datum 12 november 2018 BBB/MSP/MSP/U-18/20712

Betreft Voornemen tot boeteoplegging Boetezaaknummer
201804352

Geachte heer/mevrouw,

Op 20 juni 2018 omstreeks 04.30 uur, heeft een toezichthouder* 1 van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het slachthuis, Laan van 
Malkenschoten 77 te Apeldoorn geconstateerd dat uw onderneming een 
overtreding heeft begaan die op grond van de Wet dieren beboetbaar is.
Deze overtreding Is de rechtspersoon VION Apeldoorn B.V. toe te rekenen.

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk 
110984. Een kopie van dit rapport is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd.

Beboetbaar feit
Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen de rechtspersoon een 
boete op te leggen van € 2.500,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit:

Beboetbaar feit:

Overtreding van:

Boetebedrag:

Uitrustingsstukken die met voedsel in aanraking komen waren 
niet afdoende schoongemaakt en zo nodig ontsmet. Het 
schoonmaken en ontsmetten moeten zo frequent plaatsvinden 
dat elk gevaar van verontreiniging wordt vermeden, 
artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder c, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 4, 
tweede lid, gelet op Bijlage II, hoofdstuk V, punt 1, onder a, 
van de Verordening (EG) nr. 852/2004.
€ 2.500,00

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt de standaard 
bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van het 
Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang met 
artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport (bijlage 1) blijkt of er bij het opmaken 
ervan meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

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 
zienswiize@nvwa.nl U ontvangt een bevestiging ais 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 201804352, 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.

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens dg^ë^y

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

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: 1. kopie rapport met kenmerk 110984.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie 
BBB/MSP/MSP/U-18/20712

Boeteza akn u m m er 
201804352
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Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van landbouw,
Natuur en VbedseiJavaiiteit

IBD-nummer: 2018/144447/110984

RAPPORT VAM BEVINDINGEN

Ondergetekende, Inspecteur met toezichthoudernummer toezichthouder
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeld in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Naar aanleiding van een inspectie bevond ik mij te:

Locatie:
Naam 
Adres
Postcode Plaats 
Erkennlngsnummer 
Soort bedrijf

Bevlndinofenj:
Datum en tijdstip van de bevinding: 20 juni 2018 omstreeks 04.30 uur.

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: de heer 
functie: hoofd facilitaire dienst.

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij omstreeks 04.30 in de uitsnijderij van het 
slachthuis, De aanvangscontrole was omstreeks 04.00 reeds verricht door de 
bedrijfsmedewerker en tevens afgetekend op de controlelijst (zie bijlage 
aanvangscontroielijst).

Ik zag daar, voor aanvang van de uitsnijd werkzaamheden en na de 
aanvangscontrole door de bedrijfsmedewerker, dat de prikhaken onvoldoende 
waren gereinigd. Tijdens de werkzaamheden in de uitsnijderij worden aan deze 
prikhaken de varkensmiddels opgehangen. Ik zag aan deze prikhaken oude vlees- 
en vetresten zitten die niet verwijderd waren voor dat de werkzaamheden waren 
begonnen.

Ik heb opdracht gegeven deze prikhaken te verwijderen, te laten reinigen en te 
ontsmetten. Ik heb de bedrijfsmedewerker die de aanvangscontrole had verricht 
deze omissie op zijn controle lijst laten zetten, welke reeds door hem afgetekend 
was, opdat ook mevrouw , hoofd kwaliteit en milieu van VION
Apeldoorn B.V., van het onvoldoende reinigen van de prikhaken kennis kon 
nemen. Hij heeft dit vermeld onder het punt emballage om 05.15 uur. De 
prikhaken waren niet als apart item op zijn controle lijst vermeld (zie bijlage) ,

Ik zag dat uitrustingsstukken die met voedsel in aanraking komen, niet afdoende 
werden schoongemaakt en zo nodig ontsmet, om elk gevaar van verontreiniging 
te vermijden.

: VION Apeldoorn 
: Laan van Malkenschoten 77 
: 7333 NP Apeldoorn 
: 312
: Slachthuis
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Hieruit bieek mij dat werd gehandeld In strijd met het bepaalde in bijlage II, 
hoofdstuk V, onder punt la van Verordening (EG) nr, 852/2004 juncto artikel 4 iid 
2 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 
2.4 lid 1 onder c van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de 
Wet dieren.

Deze bevindingen worden VION Apeldoorn B.V, aangerekend.

Overtreder:
Naam
Adres
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77 
7333 NP Apeldoorn 
08035667 
Slachthuis

Ik bracht de heer ■ als hoofd facilitaire dienst van VION Apeldoorn
B.V., van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan.

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te Apeldoorn op 17 juli 2018.

Toezichthouder

Bijlage:
- Aanvangscontrolelijst 20-06-2018
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Aan

FOOD GROUP

Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Apeldoorn 18-12-2018
Van Datum
__________________________________  20-12-2018________
Kopie

Betreft
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 18 oktober 2018 is tijdens de verificatie-inspectie van de NVWA geconstateerd dat één kar
kas op de rug was verontreinigd met fecale bezoedeling. De inspectie is uitgevoerd na het 
stempelen van de varkenskarkassen op de CCP 1-positie.
Het betreffende verontreinigde karkas is geïdentificeerd, uitgeraild naar de opknapruimte en 
opgeknapt.

De CCP 1-procedure is correct opgevolgd door de siachthalmanager. Er is een extra monitoring 
uitgevoerd, er is direct een oorzaakanalyse uitgevoerd en corrigerende- en preventieve maat
regelen zijn getroffen naar product en proces.
Op 19 oktober heeft een batchcontrole plaatsgevonden bij de ingang van de snijzaal. Hierbij 
zijn alle karkassen opnieuw beoordeeld op afwezigheid van fecale bezoedeling.

Uit de oorzaakanalyse is naar voren gekomen dat het betreffende karkas is verontreinigd tij
dens het darmboren. De vacuüm van de darmboor was niet hoog genoeg, waardoor de endel
darm niet goed werd leeggezogen en het karkas heeft gecontamineerd.
De fecaie bezoedeling is niet correct getoetst, doordat de synchronisatie op dat moment een 
afwijking had van één karkas. Hierdoor liep het betreffende karkas door in de slachtiijn.

De synchronisatie is direct door de Technische Dienst herstelt. De aansiuitring van de slang 
van de vacuümpomp is vervangen om de druk te verhogen.

Nultoierantie voor fecale bezoedeling is een streven, maar niet altijd haalbaar in het siachtpro- 
ces. In ons procesbeheerspian is dit een CCP (= critical control point), die door hoge frequenties 
van monitoring en verificatie wordt beheerst. Bij afwijkingen zijn aparte procedures van kracht 
om alsnog de CCP binnen het bedrijf te beheersen.





Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
/Vlinisterie wn Lcmdbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn B.V. 
Postbus 20167 
7302 HD APELDOORN

Datum 18 december 2018

WAARSCHUWING

Directie Keuren

Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning 
interventiebureau Dier 
T 038 429 13 00 
ibd@nvwa,nl

Onze referentie 
146927/113612/kk

Bijlagen

Uit Inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:
VION Apeldoorn B.V., Laan van Nalkenschoten 77, 7333 NP APELDOORN

Overtreder:
VION Apeldoorn B.V,
Laan van Maikenschoten 77 
7333 NP APELDOORN

Bevinding:
Op 18 oktober 2018 omstreeks 9.40 uur heeft de inspecteur op één 
varkenskarkas op de rug fecale bezoedeling aangetroffen. Deze constatering is 
gedaan In de schone slachthal, na de PM-keuring, ter hoogte van CCP1, op het 
bordes.

Tijdens de controle na afloop van het slachtproces werd vastgesteld dat het 
karkas zichtbaar was verontreinigd. Zichtbare verontreinigingen werden niet 
onmiddeiiljk verwijderd door bijsnijden of door een andere behandeling met een 
gelijkwaardig effect.

Gelet op de bevinding van de inspecteur heeft u artikel 3, eerste lid, in 
samenhang met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 7 
en 10 van Verordening (EG) nr. 853/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr, 853/2004 geef 
ik u een schriftelijke waarschuwing.
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Directie KeurenUit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht 
u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond 
van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke 
sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening

Datum
18 december 2018

Onze referentie 
146927/113612/kk

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Noord
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FOOD GROUP

Memo
Bijlage bii schriftelijke waarschuwing Vion Apeldoorn 18-12-2018
Van Datum
__________________ 20-12-2018__________________________
Kopie

Betreft
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 19 november 2018 heeft de NVWA tijdens de verificatie-inspectie geconstateerd dat een 
karkas was verontreinigd met fecaie bezoedeling op de binnenzijde van de buikwand ter 
hoogte van de lies. De inspectie is uitgevoerd na het stempelen van de varkenskarkassen op 
de CCP 1-positie.
Het betreffende verontreinigde karkas is geïdentificeerd, uitgeraild naar de opknapruimte en 
vervolgens opgeknapt.

De CCP 1-procedure is correct opgevolgd door de slachthalmanager. Er is een extra monitoring 
uitgevoerd, er is direct een oorzaakanalyse uitgevoerd en corrigerende- en preventieve maat
regelen zijn getroffen naar product en proces.
Op 20 november heeft een controle plaatsgevonden bij de ingang van de snijzaal waarbij alle 
karkassen opnieuw zijn beoordeeld op fecaie bezoedeling.

Uit de oorzaakanalyse is naar voren gekomen, dat het betreffende karkas is verontreinigd tij
dens het uithalen van de darm. Hierbij is fecaie bezoedeling uit de endeldarm gekomen en de 
buikwand gecontamineerd. De fecaie bezoedeling is niet gezien en niet getoetst door de pré- 
inspecteur en op het keurbordes. Doordat dit karkas ook pathologische bevindingen had, is dit 
karkas naar het opknapbordes gegaan. De betreffende opknapper heeft alleen de kleine patho
logische afwijking opgeknapt en het karkas niet extra gecontroleerd op fecaie bezoedeling. 
Hierdoor is het karkas niet volledig opgeknapt, waarna KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) 
het karkas heeft vrijgegeven. De pré-inspecteur en de opknapper hebben een herinstructie 
ontvangen en de werkwijze is geverifieerd. De betreffende pré-inspecteur heeft opnieuw de 
training gevolgd bij de afdeling kwaliteit. De opknappers hebben na productie opnieuw uitleg 
gehad over de laatste aanpassing in registratiesysteem en wat er van hen wordt verwacht.

Het is van belang om zo min mogelijk fecaie bezoedelingen te veroorzaken in de lijn door ma
chine en mens. De afdelingsleiding ziet hier continu op toe. Daarnaast wordt er in het slachtin- 
formatiesysteem een melding gegeven bij drie achtereenvolgende bezoedelingen of meer dan 
20 per uur, waarna direct actie wordt genomen.





Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Mmistene van Landbouw, 
Natuur en Voedse/fewolite/t

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn B.V. 
Postbus 20167 
7302 HD APELDOORN

Directie Keuren

Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl

Datum 18 december 2018

Ontwikkeling en ondersteuning 
Interventiebureau Dier 
T 038 429 13 00 
ibd@nvwa,nl

WAARSCHUWING
Onze referentie 
147729/113643/kk

Bijlagen

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:
Laan van Malkenschoten 77, 7333 NP APELDOORN

Overtreder:
VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77 
7333 NP APELDOORN

Bevinding:
Op 19 november 2018, omstreeks 10.10 uur, heeft de inspecteur tijdens een 
steekproef na de PM-keurlng op één varkenskarkas fecale bezoedeling op het 
snijvlak van de buikwand ter hoogte van de lies aangetroffen. Deze constatering Is 
gedaan in de schone slachthal, na de PM-keuring, ter hoogte van CCP1, op het 
bordes.

Tijdens de controle na afloop van het slachtproces werd vastgesteld dat het 
karkas zichtbaar was verontreinigd. Zichtbare verontreinigingen werden niet 
onmiddellijk verwijderd door bijsnijden of door een andere behandeling met een 
gelijkwaardig effect.

Gelet op de bevinding van de inspecteur heeft u artikel 3, eerste lid, in 
samenhang met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 7 
en 10 van Verordening (EG) nr. 853/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr. 853/2004 geef 
ik u een schriftelijke waarschuwing.
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Directie KeurenUit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan een wettelijk voorschrift. Mocht 
u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond 
van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke 
sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Divisie Ontwerp en 
Dienstverlening

Datum
18 december 2018

Onze referentie 
147729/113643/kk

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Noord
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Vion

FOOD GROUP

Memo
Bijlage bij boeterapport Vion Apeldoorn 28-12-2018
Van Datum
_________________________ 3-1-2019
Kopie

Betreft

Op 14 augustus 2018 heeft de NVWA tijdens een inspectie geconstateerd dat drie karkassen 
waren verontreinigd met fecale bezoedeling in de bekken en op de rug en schouder. De inspec
ties zijn uitgevoerd na het stempelen van de varkenskarkassen.
De betreffende verontreinigde karkassen zijn geïdentificeerd, uitgeraild naarde opknapruimte 
en alle bezoedeling is weggesneden.

De CCP 1 procedure is correct opgevolgd door de slachthalmanager. Er is een extra monitoring 
uitgevoerd op 50 karkassen en er is een oorzaakanalyse uitgevoerd. De volgende werkdag zijn 
bij de ingang van de snijzaal alle karkassen opnieuw beoordeeld op afwezigheid van fecale be
zoedeling.

Uit de oorzaakanalyse is naar voren gekomen, dat de betreffende karkassen zijn verontreinigd 
tijdens het ios boren en uithalen van de darmen. De vacuüm van de darmboor was niet hoog 
genoeg, waardoor de endeldarm niet goed was leeggezogen. Het uithalen van de darmpakket- 
ten is ook niet conform werkinstructie uitgevoerd, waardoor de bezoedeling is veroorzaakt. Alle 
drie fecale bezoedelingen zijn niet gezien en getoetst tijdens de pré-inspectie. Hierdoor zijn de 
karkassen niet uitgeraild naar de opknapbaan en opgeknapt. De werkwijze van de pré-inspec- 
teur is geverifieerd, waarbij naar voren is gekomen dat de fecale bezoedelingen door haar niet 
gezien werden. Het blijkt dat de medewerker slechtziend was en geen bril droeg. De betref
fende medewerker is per direct uit de functie gezet.
Verder hebben we een wijziging in het systeem aangebracht, zodat bij de bevinding 'maag
darm slachtfout' de karkassen automatisch naar het opknapbordes gaan.

Nultolerantie voor fecale bezoedeling is een streven, maar niet haalbaar in het slachtproces. In 
ons procesbeheersplan is dit een CCP (= critica! control point), die door de hoge frequentie van 
monitoring en verificatie wordt beheerst. Bij afwijkingen zijn procedures van kracht om alsnog 
de CCP binnen het bedrijf te beheersen.





Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie wm Lflnribonvv, 
Nattiuren Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Wd201804885
Aan VION Apeldoorn B.V,

Postbus 20167 
7302 HD Apeldoorn

Datum 28 december 2018 
Betreft Boetebeschikking

Geachte heer/mevrouw,

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

Contactpersoon

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

T 088 223 2511 
bbb@vwa.nl

Onze referentie 
U-18/21831/201804885

Boetezaaknummer
201804885

Een toezichthouder1 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 Wet dieren.

Beslissing
Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik de rechtspersoon 
VION Apeldoorn B.V. een boete op van € 10.000,00.

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 
op het slachthuis, Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn op 14 augustus 2018 
omstreeks 10.56 uur en omstreeks 13.44 uur, heeft een toezichthouder van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, geconstateerd dat een voorschrift 
overtreden is. Deze overtreding is beboetbaar op grond van artikel 8.7. van de 
Wet dieren.

De toezichthouder heeft daarom een rapport opgemaakt, met het kenmerk 
111856. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd.

Met mijn brief kenmerk BBB/ZCE/ZCE/U-18/21830 van 7 december 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.

Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 
111856, blijkt dat het onderstaande beboetbare feit is bewezen.

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan één of 
meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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Beboetbaar feit 1: Karkassen waren zichtbaar verontreinigd. Deze zichtbare 
verontreinigingen werden niet onmiddeliijk verwijderd door 
bijsnijden of door een andere behandeiing met een 
gelijkwaardig effect.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 7 en 10, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 10.000,00

Onze referentie 
U-18/21831/201804885

Boete zaaknummer 
201804885

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang 
met artikel 1,2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 18 mei 2018 
(boetezaaknummer 201802042) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijf jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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.
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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). Ais 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 aanzienlijk 
zijn.

Onze referentie 
0-18/21831/201804885

Boetezaaknummer
201804885

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze:

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

Bezwaarmogeiijkheid
Ais u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit 
besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet 
worden behandeld. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het 
besluit niet op.

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep@nvwa,ni. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post 
verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische 
Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:
« uw naam en adres;
* de datum;
* het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de 

rechterkantlijn);
* de gronden van bezwaar;
* uw handtekening,

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

NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan 
bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw 
bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift 
in Pdf-formaat ais bijlage toe te voegen in het e-mailbericht.

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

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift 
te zorgen / If you submit your objection in a foreign language and a translation for proper 
handling of the objection is required, you should provide yourselfa translation of the 
objection.
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

directie Strategie

Wd201804885k divisie Juridische zaken

Aan VION Apeldoorn B.V.
T.a.v

team Bestuurlijke 
maatregelen

Postbus 20167 Catharljneslngel 59

7302 HD Apeldoorn 3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.ni

Contactpersoon

T 088 223 2511

Onze referentie

Datum 7 december 2018 BBB/ZCE/ZCE/U-18/21830

Betreft Voornemen tot boeteoplegging Boetezaaknummer
201804885

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 augustus 2018 omstreeks 10.56 uur en omstreeks 13.44 uur, heeft een 
toezichthouder* 1 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het 
slachthuis, Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn geconstateerd dat uw 
onderneming een overtreding heeft begaan die op grond van de Wet dieren 
beboetbaar is.
Deze overtreding is de rechtspersoon VION Apeldoorn B.V. toe te rekenen.

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk 
111856. Een kopie van dit rapport is als bijlage 1 bij deze brief gevoegd.

Beboetbaar feit
Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen de rechtspersoon een 
boete op te leggen van C 10.000,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit:

Beboetbaar feit 1: Karkassen waren zichtbaar verontreinigd. Deze zichtbare 
verontreinigingen werden niet onmiddellijk verwijderd door 
bijsnijden of door een andere behandeling met een 
gelijkwaardig effect,

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste 
lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 3, lid 
1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 7 en 10, van de 
Verordening (EG) 853/2004.

Boetebedrag: € 10.000,00

Hoogte van de boete
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de 
standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang

1 In deze brief wordt gesproken over één toezichthouder, uit het rapport {bijlage 1) blijkt of er bij het opmaken 
ervan meerdere toezichthouders betrokken zijn geweest.
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met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet 
dieren.

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in 
aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete 
op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u 
begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort,

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van 
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 18 mei 2018 
(boetezaaknummer 201802042 eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er 
nog geen vijfjaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is 
geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen 
boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

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 
zienswiize@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 201804885, 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.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie 
BBB/ZCE/ZCE/U-18/21830

Boetezaaknummer
201804885
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Na deze twee weken neem ik een besluit. Dit besluit wordt 'm 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 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens dez£

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie 
BBB/ZCE/ZCE/U-18/21830

Boetezaaknummer
201804885

teamleider team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV

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.

Bijlagen: 1. kopie rapport met kenmerk 111856,

Uittreksels van de KvK en/of de GBA worden om privacyredenen niet met het 
kopie van het rapport meegezonden.
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I
 Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit 
Ministerie ven landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

IBD-nummer: 2018/145475/111856

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer : toezichthouder 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bedoeid in artikel 5:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de 
naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het 
toezicht op de naleving is opgedragen aan de IMVWA, bericht u het volgende:

Naar aanleiding van een inspectie bevond ik mij te:

Locatie:
Naam
Adres
Postcode Plaats 
Erkennlngsnummer

VION Apeldoorn B.V,
Laan van Malkenschoten 77 
7333 NP Apeldoorn 
EG 312 (NL)

Soort bedrijf : Slachthuis

Bevindinafenl:
Datum en tijdstip van de bevinding: 14 augustus 2018 omstreeks 10:56 uur en 
13:44 uur.

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: : , functie:
Halchef Schone slachthal

Tijdens mijn inspectie bevond ik mij omstreeks 10:56 uur ter hoogte van de 
CCPl-controleplek, vlak voor de stempelaar en dus na afloop van het 
slachtproces. Ik controleerde er voor de tweede keer die dag 50 varkenskarkassen 
op fecaie bezoedeling en slachtfouten. Ik zag daar bij 2 karkassen fecale 
bezoedeling, Bij het eerste karkas betrof het een bruin-groene vlek met duidelijk 
waarneembare plantaardige partikels op de rug, ter hoogte van de schouder (zie 
foto i en 2). Bij het tweede karkas betrof het duidelijk zichtbare mestpartikels in 
het bekkenkanaal.
Ik heb de halchef erbij gehaald en hij heeft op mijn aanwijzing de fecale 
bezoedeling weggesneden.
Omstreeks 13:44 uur bevond ik mij wederom op deze CCPl-controleplek. Ik 
controleerde er samen met de halchef voor de derde keer 50 varkenskarkassen.
Ik zag 1 varken met mest op de rug, ter hoogte van de middenlijn, bij de 
staartbasis. De halchef heeft op mijn aanwijzing deze bezoedeling weggesneden.

Bij mijn controle na afloop van het slachtproces zag ik dat de karkassen zichtbaar 
waren verontreinigd. Zichtbare verontreinigingen werden niet onmiddellijk 
verwijderd door bijsnijden of door een andere behandeling met een gelijkwaardig 
effect.
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Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde In bijlage III, 
sectie I, hoofdstuk IV onder punt 7 en 10 van Verordening (EG) nr. 853/2004 
juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het 
bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto 
artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Deze bevindingen worden VION Apeldoorn B.V. aangerekend,

Overtreder:
Naam 
Adres
Postcode Plaats 
KvK nummer

Soort bedrijf

: VION Apeldoorn B.V.
: Laan van Malkenschoten 77 
: 7333 NP Apeldoorn 
: 08035667

: Slachthuis

Ik bracht , , als halchef schone slachthal van VION Apeldoorn
B.V,, van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van 
bevindingen aan.

Ik heb op ambtsbelofte dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te Zevenaar op 15 augustus 2018,

Toezichthouder

i

Bijlage(n):
2 Foto's, De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar kunnen 
in grootte aangepast zijn,
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