Memo

Aan
Bijlage bij boeterapport Vion Boxtel 1-2-2019
Van

Datum

_______________________________________
Kopie

04-02-2019

Betreft

Genomen maatregelen na boeterapport

Op 1 juni 2018, omstreeks 16:30 uur zag de inspecteur van de NVWA dat de vorming van con
dens op oppervlakten in de warme organenruimte niet werd voorkomen. In de warme orga
nenruimte bevonden zich druppels condens aan de leidingen boven de transportbanden met
organen.
In onderstaand overzicht staat de oorzaak en de genomen acties en maatregel naar aanleiding
van deze constatering.
Oorzaak

Corrigerende maatregelen

In de organenruimte hangen buisventilatoren die voorkomen dat koude lucht uit de

Er is een extra condensverwijderaar aange
steld, tot de ventilator was terug geplaatst.
Hierdoor werd de condens in deze ruimte ver
wijderd, alvorens deze op de organen kon val
len.

orgaankoeling in de organenruimte komt en
zorgen dat de lucht circuleert zodat er geen
condens kan ontstaan.
Eén van deze ventilatoren was stuk en ver
wijderd voor reparatie. Hierdoor kon koude
lucht naar binnen komen en was er minder
circulatie, waardoor de condens kon ont
staan. De medewerker die was aangesteld
om de condens preventief te verwijderen in
de slachterij, kon in zijn rondes niet voor
komen dat de condens viel alvorens deze
verwijderd werd.

Uiteindelijk is een nieuwe ventilator geplaatst,
waardoor de condensvorming weer beheers
baar werd om door de reguliere condensver
wijderaar te worden gedept.
Mocht in de toekomst weer een ventilator uit
vallen, zal direct een extra condensverwijde
raar worden aangesteld.
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Datum 1 februari 2019
Betreft Boetebeschikking

Onze referentie
U-19/00190/201803498

Boetezaaknummer

Geachte heer/mevrouw,

201803498

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 Boxtel B.V. een boete op van € 5.000,00.
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, Boseind 10 te Boxtel op 1 juni 2018 omstreeks 16.30 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
110230. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd.
Met mijn brief kenmerk BBB/ZCE/ZCE/U-19/00189 van 11 januari 2019 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
110230, 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: Levensmiddelen werden niet in alle stadia van de productie
beschermd tegen elke vorm van verontreiniging waardoor het
vlees ongeschikt kan worden voor menselijke consumptie,
schadelijk kan worden voor de gezondheid, dan wel op een
zodanige wijze kan worden verontreinigd dat het redelijkerwijze
niet meer in die staat kan worden geconsumeerd.
Overtreding van: artikel 6.2, eerste iid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste
lid, onder c, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 4,
tweede lid, juncto Bijlage II, hoofdstuk IX, onder 3, van de
Verordening (EG) 852/2004.
Boetebedrag:
€ 5.000,00

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen
Onze referentie
U-19/00190/201803498

Boetezaaknummer
201803498

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 wei verhoogd, omdat de rechtspersoon op 27 oktober 2017
(boetezaaknummer 201706614) 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 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.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen
Onze referentie
U-19/00190/201803498

Boetezaaknummer
201803498

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

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
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 als bijlage toe te voegen in het e-maiibericht.
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
handiing of the objection is required, you should provide yourselfa translation of the
objection.
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Onze referentie

Datum 11 januari 2019
Betreft Voornemen tot boeteoplegging

BBB/ZCE/ZCE/U-19/00189

Boetezaaknummer
201803498

Geachte heer/mevrouw,
Op 1 juni 2018 omstreeks 16.30 uur, heeft een toezichthouder*1 van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het slachthuis, Boseind 10 te Boxtel
geconstateerd dat uw onderneming een overtreding heeft begaan die op grond
van de Wet dieren beboetbaar is.
Deze overtreding is de rechtspersoon VION Boxtel B.V. toe te rekenen.
Naar aanleiding van de constateringen is een rapport opgemaakt, kenmerk
110230. 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 € 5.000,00 voor het hieronder vermelde beboetbare feit:

Beboetbaar feit 1: Levensmiddelen werden niet in alle stadia van de productie
beschermd tegen elke vorm van verontreiniging waardoor het
vlees ongeschikt kan worden voor menselijke consumptie,
schadelijk kan worden voor de gezondheid, dan wel op een
zodanige wijze kan worden verontreinigd dat het redelijkerwijze
niet meer in die staat kan worden geconsumeerd.
Overtreding van: 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, juncto Bijlage II, hoofdstuk IX, onder 3, van de
Verordening (EG) 852/2004.
Boetebedrag:
€ 5.000,00

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.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Onze referentie
BBB/ZCE/ZCE/U-19/00189

Boetezaaknummer
201803498

Het boetebedrag voor het beboetbare feit 1 is echter op grond van artikel 2.5 van
het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 27 oktober 2017
(boetezaaknummer 201706614) 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
ïk 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.
Vermeid in uw e-mail of brief het boetezaaknummer 201803498, 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.
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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
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Onze referentie
BBB/ZCE/ZCE/U-19/00189

Hoogachtend,
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens d§£é

Boetezaaknummer
201803498

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 110230.

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

IBD-nummer: 2018/144028/110230

I

Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit

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 wetteiijke 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
Erkenningsnummer
Soort bedrijf

: VION Boxtel
: Boseind 10
: 5281 RM Boxtel
: 61
: Slachthuis

Bevindinafen^:
Datum en tijdstip van de bevinding: 1 juni 2018 omstreeks 16:30 uur,
In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan: de heer
verantwoordelijke slachthak

functie:

Tijdens mijn inspectie bevond Ik mij in de ruimte alwaar de nog warme organen,
gewonnen tijdens het slachtproces van varkens, zodanig worden verwerkt dat er
kan worden begonnen met het koelproces van deze organen.
Ik zag daar dat aan de leidingen die aan het plafond van deze ruimte zijn
gemonteerd, onder andere boven de transportbanden waarop zich diverse
organen bevonden (harten, tongen, nieren en ook middenriffen), druppels
condens hingen. Ik zag dat de vorming van condens op oppervlakten niet werd
voorkomen en ik zag dat de hoeveelheid aanhangende druppels zodanig was, dat
deze op het 'naakte' vlees vielen dat zich op onderliggende transportbanden
bevond.
Ik zag dat er condens op goedgekeurde karkassen, delen van karkassen of vlees
viel.
Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage II,
hoofdstuk IX, onder punt 3 van Verordening (EG) nr. 852/2004 juncto artikel 4 lid
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 Boxtel B.V. aangerekend.
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Overtreder:
Naam
Adres
Postcode Plaats
KvK nummer
Soort bedrijf

VION Boxtel B,V.
Boseind 10
5281 RM Boxtel
16006918
Slachthuis

Ik bracht de heer.
als verantwoordelijke slachthal van VION Boxtel
B.V., van mijn bevindingen op de hoogte en zegde ter zake een rapport van
bevindingen aan.
Ik heb op ambtseed dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en
ondertekend domicilie kiezend te Boxtel op 1 juni 2018.
Toezichthouder

FOOD GROUP

Memo

Aan
Bijlage bi.i schriftelijke waarschuwing Vion Boxtel 5-2-2019
Van

Datum

________________________________________

06-02-2019

Kopie

Betreft

Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 28 december 2018, omstreeks 6:16 uur heeft de inspecteur van de NVWA op één van de
100 gecontroleerde karkassen een fecale bezoedeling in de bekken aangetroffen.
In onderstaand overzicht staat de oorzaak en de genomen acties en maatregelen naar aanlei
ding van deze constatering.
Oorzaak
Bij het boren van de endeldarm is de darm
geraakt, waardoor een bezoedeling in het

Corrigerende maatregelen

bekken is veroorzaakt. Deze bezoedeling is
gezien door de pre-inspecteur en het kar
kas is gemerkt. Het betreffende karkas is
goed uitgeraiid, echter heeft de opknapper
betreffende bezoedeling niet gezien en ver
wijderd.

Wij hebben de opknapper opnieuw geïnstru
eerd. Ook zijn er her-controies uitgevoerd,
hierbij zijn er geen afwijkingen meer gevon
den.

Het betreffende karkas is alsnog opgeknapt.
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Datum 5 februari 2019

Onze referentie
148545/114419/kk

WAARSCHUWING

Bijlagen

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.
Locatie:
Boseind 10, 5281 RM BOXTEL
Overtreder:
VION Boxtel B.V.
Boseind 10
5281 RM BOXTEL
Bevinding:
Op 28 december 2018 omstreeks 6.16 uur heeft de inspecteur op één van de 100
gecontroleerde varkenskarkassen fecaie bezoedeling in het bekken aangetroffen.
Deze constatering is gedaan in de schone slachthal na de stempelautomaat.
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
geiijkwaardig 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 schrifteiijke waarschuwing.
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Uit 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 interventiebeieid leiden tot een bestuurlijke
sanctie en/of een strafrechtelijk traject.
Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Directie Keuren
Divisie Ontwerp en
Dienstverlening
Datum
5 februari 2019

Onze referentie
148545/114419/kk

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Noord

Pagina 2 van 2

