Holding boven Veviba gaat voortaan verder als Anlo a
13 JULI 2018

De overkoepelende holding van het vleesbedr f Veviba gaat ook van naam veranderen, bericht de Waalse
zakenkrant L'Echo. De groep Veviba wordt omgedoopt tot Anlo a. Het operationale bedr f Veviba nv werd enkele
weken geleden al omgedoopt tot Qualibeef. Met de naamsverandering wil men het imago van de groep, na het
vleesschandaal van afgelopen winter, achter zich laten. De naam Anlo a is een samentrekking van de letters van
de kleinkinderen van stichter Louis Verbist, aldus L'Echo.
Lees meer over: voedingsindustrie voedselveiligheid
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De groep Veviba wordt omgedoopt tot Anlo a. Het operationale bedr f Veviba nv werd enkele weken geleden al omgedoopt
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De holding is in handen van de familie Verbist, vertegenwoordigd door Louis, Diederick en Martine Verbist. Onder de groep
vallen de lialen AMB (slachthuis in Bastenaken), Qualibeef (ex-Veviba nv, sn der in Bastenaken), Lanciers (slachthuis en
sn der in Rochefort), Adriaens (slachthuis en sn der in Zottegem) en Beco (vastgoedbedr f uit Bastenaken). De sluiting van
het slachthuis Veviba in Bastenaken kostte de gel knamige holding in totaal 5,5 miljoen euro. Het bedr f moest de deuren
sluiten, 70 werknemers moesten ondertussen uitbetaald worden en er moesten tonnen vlees vernietigd worden.
Na het fraudeschandaal van afgelopen voorjaar, heeft Qualibeef sinds anderhalve maand weer z n erkenning van het
Voedselagentschap. Maar het bedr f moet wel nog de IFS-certi caten verkr gen, die de veiligheid van de producten
garanderen. De procedure daarover loopt nog: Vincotte staat hierb in voor de audit van Qualibeef.
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