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Ter Beke reageert met betrekking tot de berichtgeving over de
recall bij haar Nederlandse dochter Offerman B.V.
Naar aanleiding van de berichtgeving van vandaag in de pers omtrent een recall van vleeswaren in de
Nederlandse markt door haar Nederlandse dochtervennootschap Offerman B.V. omwille van een
mogelijke listeriabesmetting op haar locatie in Aalsmeer (Nederland), wenst Ter Beke als volgt te
reageren:
De recall werd op 3 oktober 2019 uitgevoerd door Offerman na overleg met de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) en overeenkomstig de geldende regels en procedures. De beslissing tot
recall werd genomen nadat recente resultaten van kwaliteitscontroles door Offerman Aalsmeer en de
NVWA geëvalueerd werden. Het initiatief om deze producten ruim terug te roepen was een
voorzorgsmaatregel.
Ter Beke wenst te benadrukken dat de mogelijke besmetting en de recall enkel producten uit de
Offerman locatie Aalsmeer betreft. Alle betrokken klanten werden reeds op 3 oktober 2019 door
Offerman geïnformeerd. Geen enkele andere locatie van de groep is betrokken.
Naast de recall nam en neemt Offerman ook alle verdere voorzorgsmaatregelen. Zo werden de
activiteiten op de locatie Aalsmeer, mede op vraag van de NVWA, tijdelijk stopgezet om toe te laten
de aard van de besmetting verder te onderzoeken en alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor
de toekomst.
Wij namen ook kennis van de melding van de NVWA en het Nederlands Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, als zou bij ziektegevallen in Nederland, waaronder drie overlijdens en een
miskraam, dezelfde listeria-stam zijn aangetroffen als in de Offerman locatie in Aalsmeer. We staan
momenteel in contact met de relevante autoriteiten en we staan volledig achter verder onderzoek.
Offerman neemt daarin zelf de nodige acties en verleent haar volledige medewerking aan de
bevoegde autoriteiten.
Wij wensen met al deze acties duidelijk te maken tegenover onze klanten en de consument dat
voedselveiligheid voor ons de hoogste prioriteit is.
De financiële impact van de recall en de tijdelijke stopzetting van activiteiten bij Offerman Aalsmeer op
de resultaten van de groep is op dit ogenblik nog niet in te schatten. Indien zou blijken dat deze impact
materieel is, zal Ter Beke de markt daarover verder informeren.
Over listeria
Listeria zijn bacteriën die overal in de natuur voorkomen. De soort Listeria monocytogenes kan een
voedselinfectie veroorzaken. De symptomen van besmetting door Listeria zijn koorts en/of hoofd- en
spierpijn. Deze symptomen kunnen duiden op listeriose. Gezonde mensen worden meestal niet ziek
van de bacterie. Evenwel, zwangere vrouwen moeten extra aandacht schenken aan deze symptomen,
net als mensen met een verminderde weerstand en ouderen. Wij raden consumenten die symptomen
vertonen aan hun huisarts te raadplegen.
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Contacten
Voor het overmaken van eventuele vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u
contact opnemen met:
Dirk De Backer
+3293701221
U kan dit persbericht ook consulteren en uw vragen aan ons richten via de Investors Relations module
van onze website.
Ga naar www.terbeke.com voor meer informatie over Ter Beke.
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