
FOOD GROUP

Memo To
Bijlage bij melding schadelijk levensmiddel Vion Scherpenzeel 1-2-19
From Date
_ _______ 1 februari 2019
Copy

Subject
Genomen maatregelen na constatering schadelijk levensmiddel

Geconstateerde afwijking
Op 01-02-2019 (7:28) is door het onderzoekslaboratorium gemeld dat in 2 van 5 aangeieverde 
monsters Salmonella is aangetroffen. Deze monsters zijn genomen van een 
'varkensvleesbereiding'. Wekelijks worden monsters onderzocht op de 
voedselveiligheidscriteria, conform bijlage I van EU verordening 853/2004.

Actie naar product
De volledige partij waar de monsters van zijn genomen, waren nog in de eigen 
diepvriesvoorraad aanwezig. De partij is geblokkeerd en zal volledig als Cat 2 materiaal 
worden afgevoerd naar een daarvoor bevoegd destructiebedrijf.

Oorzaakanalyse & corrigerende maatregelen
Moqeiijke oorzaak Corrigerende maatregelen Resultaat
Besmetting vanuit de 
grondstof

Inzien bacteriologische resultaten 
van leverancier

Tijdens de productieperiode 
is geen Salmonella 
aangetroffen

Kruisbesmetting via 
machine

Na de productie van dit artikel was 
de band leeggedraaid. De reiniging 
en ontsmetting van de apparatuur 
is geverifieerd d.m.v. agarcontrole.

In week 5 is de SDP-afdeling 
gecontroleerd. De afdeling 
was schoon, zowel visueel 
als geverifieerd d.m.v. de 
agrarcontrole. De agar- 
resultaten waren zeer goed.

Verificatie
Er is een hercontrole van 'Seasoned Diced Pork' op Salmonella uitgevoerd in week 05-2019. 
Hierbij is geen Salmonella aangetroffen.





Kenmerknummer 10541608
Volgnummer 15175
Datum 01-02-2019 09:09

ONTVANGSTBEVESTIGING

De NVWA heeft uw melding met kenmerknummer 10541608 in goede staat ontvangen. Hiermee heeft uw bedrijf aan de verplichting voldaan om de 
NVWA te informeren indien door uw bedrijf een ongeschikt of schadelijk product is verhandeld. De melding zal door de NVWA worden beoordeeld. De 
bedrijvenbeheerder, uw contactpersoon bij de NVWA, zai op de hoogte gebracht worden en indien er aanleiding voor is zal deze zo spoedig mogelijk 
contact met u opnemen voor de verdere afhandeling.

Mocht u - voor zover u dat nog niet heeft aangegeven in uw melding- behoefte hebben aan overleg met de VWA, dan kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de NVWA via het gratis nummer van de NVWA (0900-0388). Hierbij de door u verstrekte gegevens m.b.t. de 
melding aan. Mochten deze niet correct zijn dan verzoeken wij u dit via email infoOmvwa.nl onder vermelding van het kenmerknummer, te melden.

■
 Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit 
Ministerie van Lamfboiov, 
Natuur en Voedseifavai/teit

Meldingformulier schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeders

Uw melding gaat naar
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Klantcontactcentrum 
Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
info@nvwa.nl
www.nvwa.nl

Gegevens van het bedrijf dat de melding verricht 
Vestigingsadres
Bedrijfsnaam

Handelsnaam (bij afwijking bedrijfsnaam)

Postcode, huisnummer en toevoeging 

Straat 

Plaats 

Land 

Telefoon 

E-mail

Evt. EG / registratie nummer 

Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel

Correspondentieadres
Op welk adres wiit u correspondentie ontvangen? Vestigingsadres
Postcode, huisnummer en toevoeging

Straat

Plaats

Land

Telefoon

E-mail

Vion Scherpenzeel BV

Vion Scherpenzeel

3925 CK 13

't Zwarte Land

Scherpenzeel GLD

Nederland

NL-82-EG

09037106
0000

Contactpersoon

mailto:info@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl


Naam contactpersoon

Functie

E-mai!adres

Telefoonnummer buiten kantooruren 

Website

Doet u deze melding naar aanleiding van een signaal van uw leverancier of afnemer van het 
product?
Wat is het kenmerk van de melding dat uw leverancier of afnemer heeft ontvangen van de NVWA? 
Is het bedrijf dat de melding verricht tevens de producent.
Is het bedrijf dat de melding doet een laboratorium?
Is het laboratorium verbonden aan het producerende bedrijf?
Komen adresgegevens van vestigingsadres 
en productielocatie overeen

Gegevens van de producent/productielocatie/opdrachtgever laboratorium
Naam producent/ opdrachtgever

Postcode, huisnummer en toevoeging

Straat

Plaats

Land

Telefoon NL 

Telefoon Int.

Evt. contactpersoon 

Website

Is deze producent ook uw directe leverancier

Gegevens van de directe leverancier
Naam directe leverancier

Postcode, huisnummer en toevoeging

Straat

Plaats

Land

Telefoon NL 

Telefoon Int.

Evt. contactpersoon 

Website

Gegevens van de betrokken producten
Melding heeft betrekking op

Melding betrekking op levensmiddelen
Soort product 
Merk of handelsmerk.

Naam van het levensmiddel

Uniek identificatiecode van de partij(en)

Mevr,

QA manager

Nee

Ja

Ja

Levensmiddelen

Halffabrikaat 
Food Family

Seasoned Diced Pork Shoulder



Land van oorsprong Nederland

22-01-2021

Karton

20,0 Kilogram 

300,7 Kilogram

Geconstateerde afwijking
Op 01-02-2019 (7:28) (s door het onderzoekslaboratorium gemeld, dat Salmonella 
aanwezig is in 2 van 5 aangeleverde monsters van betreffende 'vleesbereiding'. Dit 
product betreft een 'varkensvleesbereiding' en wordt wekelijks onderzocht op 
voedselveiligheidscriteria conform bijlage I van EU verordening 853/2004

Melding betrekking op diervoeder
Soort product
Voor welke diersoort(en) is het product bestemd

Naam van het diervoeder
Uniek identificatiecode van de partij(en)

Land van oorsprong

Nadere omschrijving product
Houdbaarheidsdatum 
Soort verpakking 

Verpakkingseenheid 

Producthoeveelheid

Geconstateerde afwijking

Nadere omschrijving product
Houdbaarheidsdatum 

Productiecode 
Soort verpakking 

Verpakkingseenheid 

Producthoeveelheid

Datum ontstaan tekortkoming 01-02-2019

Datum ontdekking tekortkoming 01-02-2019

Heeft een risicoanalyse plaats gevonden Ja
Welke conclusie trekt u n.a.v. de geconstateerde afwijking. Schadelijk
Wilt u n.a.v. uw risicoanalyse overleg met de NVWA Nee
Vermeld een telefoonnummer dat ook buiten kantooruren bereikbaar is. Indien niet dan wordt de volgende werkdag contact met u 
opgenomen.

Gegevens van alle afnemers van de betrokken producten
Het afzetgebied van de producten is Nvt

U dient uw afzetgegevens in het bijgevoegde exceldocument in te vullen. Om uw gegevens juist te kunnen verwerken dient u voor elk land een apart 
exceldocument in te vuilen. Middels onderstaande link kunt u rechtstreeks naar het document. U opent het exceldocument, vult hem in, slaat hem op 
op uw bureaublad en voegt hem toe aan het formulier middels de knop upload hieronder. U kunt dit meerdere keren -voor meerder landen- uitvoeren 
mits voor u van toepassing,

Fxcelbestand afzetgebied meerdere landen

Complexe bestanden geven mogelijk problemen met uploaden. U kunt proberen deze te vereenvoudigen, bijvoorbeeld het uitschakelen van draaitabellen. 
Aanvullende Informatie of bestanden die de oorspronkelijke melding te groot maken kunt U naar de NVWA per email nasturen naar info@nvwa.nl onder 
vermelding van het kenmerknummer van de GFL melding,
Upload bestand meerdere landen

Upload bestand meerdere landen

Upload bestand meerdere landen

Upload bestand meerdere landen

U kunt eventueel bijlage(n) toevoegen. Hierbij denken wij aan alle relevante informatie zoals: aanvoerdocumenten, analyserapporten, 
distributiegegevens, etiketten, risicoanalyses, vervoersdocumenten, etc.

mailto:info@nvwa.nl


Complexe bestanden geven mogelijk problemen met uploaden. U kunt proberen deze te vereenvoudigen, bijvoorbeeld het uitschakelen van draaitabellen. 
Aarwuitende informatie of bestanden die de oorspronkelijke melding te groot maken kunt U naar de MVVJA per email nasturen naar infotanvwa.nl onder 
vermelding van het kenmerknummer van de GFL melding.
Eventuele bijlage

Eventuele bijlage

Eventuele bijlage

Eventuele bijlage

Gegevens van de corrigerende maatregelen
Soort genomen maatregelen Batch in eigen diepvriesvoorraad geblokkeerd
Reikwijdte corrigerende maatregel Regionaal
Duur van de maatregel(en)

Nog te nemen maatregelen Bestemming: Cat 2 materiaal
Op laten halen door destructiebedrijf.

Datum ontdekking tekortkoming 
Geconstateerde afwijking

Geconstateerde afwijking

Voeg hier uw bijlage(n). Hierbij denken wij aan alle relevante informatie zoals: analyserapporten, etiketten, etc.
Complexe bestanden geven mogelijk problemen met uploaden. U kunt proberen deze te vereenvoudigen, bijvoorbeeld het uitschakelen van draaitabellen. 
Aanvullende informatie of bestanden die de oorspronkelijke melding te groot maken kunt U naar de NVWA per email nasturen naar info@nvwa.nl onder 
vermelding van het kenmerknummer van de GFL. melding.
Bijlage

Bijlage

Bijlage

mailto:info@nvwa.nl

