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Betreft
Genomen maatregelen na boet&rap&crt

Op 7 mei 2018 is tijdens het regulier toezicht door de NVWA geconstateerd dat het opgeslagen 
categorie 2 materiaal niet vol ledig was afgedekt.

De categorie 2 producten zijn direct afgedekt door de medewerkers van expeditie. Daarna Is 
de oorzaak van de afwijking verder onderzocht. Er Is geconstateerd dat de instructie over de 
omgang en opslag van categorie 2 en 3 materiaal, niet helemaal duidelijk was voor een mede
werker van de afdeling expeditie. Dit Is niet opgemerkt tijdens de SSOP-controle door de afde
lingsmanager en teamleiders.

De medewerkers van de afdeling expeditie hebben een herlnstructie ontvangen over;
° opslag van categorie 2 en 3 materiaal In de juiste emballage en op de juiste plek; 
o opslag van categorie 2 en 3 materiaal moet altijd worden afgedekt;
° betere signalering op de procesafwijking.

Op 11-09-2018 heeft bij Vlon Groenlo een Inspectie van NVWA plaats gevonden m.b.t, dierlijke 
bijproducten. Tijdens deze inspectie is bovenstaande situatie beoordeeld en zijn er geen afwij
kingen geconstateerd.
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Een toezichthouder1 van de Nederlandse Voedsel- er 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 Groenlo 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
Bg de uitoefening van het toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming 
op het bedrijf, Den Sliem 8 te Groenlo op 7 mei 2018 omstreeks 17.42 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 
109635. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd.

Met mijn brief kenmerk BBB/ZCE/2CE/U-18/20802 van 16 november 2018 bent u 
geïnformeerd over mijn voornemen een bestuurlijke boete op te leggen.

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

Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn In het rapport met kenmerk 
109635, blijkt dat het onderstaande beboetbare feit is bewezen.

1 In de» wondt gesproken over één toezichthouder, uit het rapbort blijkt of er bij het opmeken ervan één oF 
meerdere toezichthouders betrokken zljrt geweest.
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Beboetbaar Pejt 1: De exploitant zag er niet op toe dat dierlijke bijproducten
voldeden aan de eisen inzake verzameling en vervoer. Tijdens 
de opslag van dierlijke bijproducten werd geen gebruik 
gemaakt van afgesloten recipiënten. Dit Is een overtreding van 
artikel 17, eerste lid en Bijlage VIII, Hoofdstuk I, Afdeling 1, 
onder punt 1, van de Verordening (EU) nr. 142/2011, 

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, J* artikel 3.3, eerste 
lid, onder b, van de Regeling dierlijke producten.

Boetebedrag*. £ 2.500,00

divisie juridische z&fcen 
teem Bestuurlijke 
maatregelen

Onze referentie 
U-W20S03/20M03034

BoeMzaaknummer
201803014

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 overtredmg voor fle volksgezondheid, dlergezdndheid, dierenwelzijn of 
milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het 
stand aard boetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

Beuling
De boete moet betaald zijn binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze 
beschikking, Oe beschikking treedt In werking op de dag volgend op de dag 
waarop deze beschikking js verzonden.
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden Int de boete. U ontvangt van 
hen instructies voor de betaling.

Als het boetebedrag met op de vervaldatum op de rekening van het CJIB is 
bijgeschreven volgen er twee aanmaningen. In Qe 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 ujn voor rekening van de overtreder en kunnen aanzienlijk 
Zijn.

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

teamleider team Bestuurlijks mauLregeten 1 LNV
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Bezwaa rm ogellj kh dd
Ais u riet niet eens öent met dit besluit, kunt u bannen zes weken - na vereendlng 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-mall verzenden naar 
nvwabezwaarenDeroep6>nvwa.nl. Uw bezwaarschrift Kunt u eventueel ook per post 
verzenden naar: Nederlandse Voedsel* en Waren autoriteit, divisie Juridische 
Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.

U dient uw bezwaarschriften 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.nvw? j^t^g^flagfenberoep.

• Als u uw bezwaarschrift m een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig Is, dient uzelf vooreen vertaling van het bezwaarschrift 
Ce zorgen / ifyou submltyour objecbon In a fore'gn language and a translaten forproper 
handllng of the objection is requirad, you should pro v/de yourseif a translatlon of the 
objecthn.

directie Strategie 
divisie Juridische zeken 
team Bestuurlijke 
maatregelen 
Onze referentie 
U-10/20003/201603034

Boetezaaknu mmer
201003034
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Contactpersoon

T 006 223 2511

Onse referentie

Datum 16 november 2018 eeft/zcE/zce/u-is/zofloa

Betreft Voornemen tot boeteoplegging Boet «zaaknummer
201003034

Geachte heer/mevrouw,

Op 7 mei 2018 omstreeks 17.42 uur, heeft een toezichthouder * 1 van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het bedrijf, Den Sllem 8 te Groenlo 
geconstateerd dat uw onderneming een overtreding heeft begaan die op grond 
van de Wet dieren beboetPaar is.
Deze overtreding Is de rechtspersoon VION Groenlo B.V. toe te rekenen.

Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk 
109635. 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 1: De exploitant zag er niet op toe dat dierlijke bijproducten
voldeden aan de eisen Inzake verzameling en vervoer. Tijdens 
de opslag van dierlijke bijproducten werd geen gebruik 
gemaakt van afgesloten recipiënten. Dit is een overtreding van 
artikel L7, eerste lid en Bijlage vaII, Hoofdstuk I, Afdeling i, 
onder punt 1, van de Verordening (EU) nr. 142/2011. 

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, artikel 3.3, eerste 
lid, onder b, van de Regeling dierlijke producten,

Boe tebed ra g: C 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 cJeze t>r«er wordt gesproken over één roezichthoucJer, uit het rapport (DUIage 1) blijkt oF er bij het opmaken 
ervan meerdere toezichthouders betrokken ajn 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 voorde 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 lh de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen. Het is met nodig 
om te herhalen wat eventueel eerder gezegd is bij het opriemen van een 
verklaring.

BIJ voorkeur kunt u uw zienswijze vla 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-mall of brief het boetezaaknummer 201803034, 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/ZC&ZCE/U-ia/Z0fiO2

Boetezaaknummer
201&03034
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Na deze twee weken neem Ik een beseft. Dft beskik wordt m de vorm van een 
boecebtfschikking zo snel mogelijk aan u bekend gemaakt. Tegen dfe 
boetebeschikklng kunt u bezwaar maken. In die boetebeschlkking zal ultgelegd 
worden hoe u dat kunt doen.

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens d£?ë

directie Strategie 
dJvtafe Juridische zaken 
team Bestuurlijke 
maatregelen

Onze referentie
BC0/ZCE/ZCE/U* 18/20002

hoet^u&knummer
20180300a

teamleider team bestuurlijks maatregelen 1 LNV

NB H«t 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 109635.

Uittreksels van de KvK en/of de GBA worden om privacy reden en met met het 
kopte vso het rapport meegezonden.
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I
 Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit 
Ministerie van Undboiw, 
Nötüuren Wjedsefbvnliteir

IBD-nummer: 2018/143512/109635

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, Inspecteur met toezlehthoudemummei . 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 NVWAr bericht u het volgende:

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond Ik ml] te:

Locatie:
Naam : VION Groenlo
Adres : Den Sllem 8
Postcode Plaats : 7141JH Groenlo
Erkennlngsnummer : 367
Soort bedrijf r Slachthuis

Bevlndlnafent:
Datum en tijdstip van de bevindingen: 7 mei 2018 omstreeks 17:42 uur

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: functie:
K wa 11 te I tsm a nag er.

Tijdens mijn inspectie op 7 mei 2018 omstreeks 17:42 uur bevond Ik mij bulten 
bij de ingang naar de oude expeditie. Ik zag daar drie dolavs staan. Twee dolavs 
waren afgedekt met een deksel, één dolav was niet afgedekt. Op de zijkant van 
de nfet-afgedekte dolav bevond zich een sticker met daarop onder meer vermeld 
kadavers (Cat. 2) Partljnummer Ik zag dat de inhoud van deze dolav
bestond uit delen van een varkenskarkas, longen en varkenspoten (zie foto's).

Het bovenstaande constaterend concludeer ik dat VION Groenlo B.V. opnieuw het 
proces van juist omgaan met destructiematenaal en voedsel afvallen onvoldoende 
beheerst.

Ik zag dat tijdens de opslag geen gebruik werd gemaakt van afgesloten 
recipiënten voorde opslag van dierlijke bijproducten of afgeleide producten, ter 
voorkoming van risico's voorde volksgezondheid en de diergezondheid.

Hieruit bleek mij dat gehandeld werd In strijd met het bepaalde In artikel 17, 
eerste lid, en bijlage VIII, hoofdstuk I, afdeling 1, onder punt 1 van Verordening 
(EU) nr. 142/2011, hetgeen een overtreding Is van het bepaalde in artikel 3.3, 
eerste lid, onder b, van de Regeling dierlijke producten, in samenhang met het 
bepaalde in artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren.

Deze bevindingen worden VION Groenlo B.V, aangerekend.
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nwprrrp.Hpr*
Naam
Adres
Postcode Plaats 
KvK nummer 
Soort bedrijf

: VION Groenio B.V. 
i Den Sliem 8 
: 7141JH Grpenlo 
: 08050304 
: Slachthuis

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

Ik heb naar waarheid dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en 
ondertekend domicilie kiezend te Wagemngen op 9 mei 2016.

Toezichthouder

Bijlagen:
- 3 foto's. De foto's zijn digitaal genomen. De foto's zijn niet bewerkt maar 
kunnen In grootte aangepast zijn.



1








