Ter Beke-fabriek sluit definitief door listeria
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De Nederlandse fabriek die vorig jaar aan de basis lag van een listeriabesmetting waarbij verschillende doden
vielen, gaat niet meer open. Dat schrijft De Tijd op basis van Nederlandse regionale media. Zo'n 60 tot 70
mensen verliezen hun baan. De bacterie heeft waarschijnlijk het leven gekost aan drie mensen.
Lees meer over: rundveehouderij voedingsindustrie gezondheid consument voedselveiligheid

De Nederlandse fabriek die vorig jaar aan de basis lag van een listeriabesmetting waarbij verschillende doden vielen, gaat
niet meer open. Dat schrijft De Tijd op basis van Nederlandse regionale media. Zo'n 60 tot 70 mensen verliezen hun baan.
De bacterie heeft waarschijnlijk het leven gekost aan drie mensen.
Het gaat om de fabriek 'Offerman' in Aalsmeer, die in handen is van de Belgische voedingsgroep Ter Beke. In de fabriek
werden verpakte vleesproducten zoals salami en rosbief geproduceerd. De fabriek werd in oktober door de Nederlandse
voedselinspectie gesloten en zal dus niet meer opengaan. Volgens de inspectie is de fabriek wellicht verantwoordelijk voor
de dood van drie mensen en een miskraam. Ook 20 andere mensen werden ziek na het consumeren van vlees dat uit de
fabriek kwam. Uit DNA-onderzoek bleek dat alle slachtoffers besmet waren met dezelfde listeriabacterie die in de fabriek
aangetroffen was.
Ter Beke zou de fabriek hebben willen renoveren, maar zag daar toch vanaf. De renovatie was te duur omdat de
listeriabacterie tot in de muren zat, aldus de krant.
50 werknemers verliezen hun baan. “De voorbije week kregen de getroffen werknemers te horen dat ze het bedrijf kunnen
verlaten”, zegt Karel de Buyse van de vakbond FNV. Maar de sluiting kan nog tot meer jobverlies leiden.
50 andere werknemers kunnen starten in een andere fabriek van Ter Beke in Ridderkerk, die in vogelvlucht 45 kilometer van
Aalsmeer ligt. “Als ze niet op het aanbod ingaan, kunnen ze het bedrijf verlaten volgens een vertrekregeling”, klinkt het bij de
vakbond.
Volgens de vakbonden heeft Ter Beke geen klanten verloren door de besmetting. De samenwerking met supermarktketen
Jumbo, de grootste kant, wordt voortgezet. Door de problemen zal de brutobedrijfswinst in het boekjaar 2019 10 procent
lager liggen dan verwacht. De hoge varkensprijzen, als gevolg van de Afrikaanse varkenspest in China, zorgen voor extra
druk op het bedrijf.
Bron: De Tijd / Belga
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