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Greenyard vindt de oorzaak van de Listeria besmetting 
en kondigt de heropening van de productie in haar 
Hongaarse fabriek aan 
 

Sint-Katelijne-Waver, België, 13 september 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN)  

Hoogtepunten 

• Greenyard heeft een breed en diepgaand onderzoek uitgevoerd van haar fabriek in Baja, 

Hongarije om de oorzaak te identificeren. 

• Greenyard vond een aanhoudende aanwezigheid van Listeria monocytogenes in een van de 

vriestunnels. Bijgevolg besluit Greenyard deze tunnel te sluiten. 

• De heropening van de fabriek is bekeken met de verschillende autoriteiten, en zal 

gebaseerd zijn op strenge vrijgaveprocedures. 

• Greenyard is klaar om haar klanten veilig te bevoorraden met product van onze Hongaarse 

fabriek en betreurt de impact die de potentiele besmettingszaak en de terugroepactie 

gehad heeft op haar klanten en consumenten.  

• Gezondheid en voedselveiligheid blijven onze eerste prioriteit en Greenyard neemt nu een 

leidende rol op zich in de diepvriessector om de sectorwijde standaarden te verhogen, in 

nauwe samenwerking met de sector vertegenwoordigers. 

• De herstart van de fabriek sterkt Greenyard in haar vertrouwen om binnen de eerder 

vermelde financiële impact inschattingen te blijven van EUR 30.0m (na verzekeringen) 

In juli berichtte Greenyard over de terugroepactie van producten uit haar Hongaarse fabriek in 

Baja die geproduceerd waren tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018, alsook het onderzoek dat 

aan de gang was naar de uitbraak van Listeria monocytogenes tussen 2015 en 2018. De 

terugroepactie was ingezet als gevolg van een beslissing genomen door de Hongaarse 

voedselveiligheidsautoriteit (Hungarian National Food Chain Safety Office) van 29 juni 2018 in lijn 

met het onderzoek van het European Food Safety Authority (EFSA) naar deze uitbraak. In parallel 

besliste Greenyard tot de onmiddellijke stopzetting van de productie in haar Hongaarse fabriek in 

Baja.  

Voedselveiligheid en de gezondheid van onze consumenten is de nummer één prioriteit van 

Greenyard. Greenyard voerde een breed en diepgaand onderzoek uit in haar fabriek naar de 

oorzaak van de potentiele besmetting, en deed dit in samenwerking met de autoriteiten en 

onafhankelijke experten. Dit onderzoek is succesvol afgerond en leidde tot de identificatie van de 

oorzaak die voornamelijk bleek uit de aanhoudende aanwezigheid van Listeria in één van de twee 

vriestunnels.  

Bijgevolg heeft Greenyard beslist deze tunnel (die ongeveer 3% van het volume van haar Frozen 

activiteit produceert) te sluiten en heeft ze de vrijgave van de fabriek  bekeken met de 

autoriteiten. De heropening van de fabriek zal gebeuren onder strikt toezicht. Greenyard heeft 
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een aaneenschakeling van strikte vrijgaveprocedures ingesteld en zal deze procedures aanhouden 

zo lang als ze dit nodig acht.  

Door deze vrijgave is Greenyard klaar om haar klanten te bevoorraden met producten van haar 

Hongaarse fabriek, naast het verzekeren van alternatieve oplossingen voor de tijdelijke 

onbeschikbaarheid van bepaalde producten zodat onze klanten de minst mogelijke hinder 

ondervinden. Greenyard betreurt de impact die deze potentiele besmetting en daaruit 

resulterende terugroepactie gehad heeft op onze klanten en consumenten, en bedankt haar 

klanten en consumenten voor de blijvende steun en vertrouwen.  

Gezondheid en voedselveiligheid blijven ten alle tijde onze voornaamste prioriteit, waardoor we 

de situatie hebben kunnen identificeren en remediëren, in lijn met de voorschriften en 

procedures, en in nauwe samenwerking met de betrokken autoriteiten.  

Greenyard neemt nu een voortrekkersrol in de diepvriesindustrie om de industrievoorschriften te 

verhogen en werkt hierbij nauw samen met sectorvertegenwoordigers. Op haar eigen initiatief 

besliste Greenyard om haar productie aan striktere niveaus te onderwerpen die substantieel 

onder de wettelijke normen liggen, alsook bijkomende veiligheids- en schoonmaakmaatregelen te 

implementeren. Kwaliteitsbeheersing staat hoog op de prioriteitenlijst en het rekruteringsproces 

van een groep kwaliteit en voedselveiligheidsmanager die in de toekomst deel zal uitmaken van 

het management team. 

Tot op heden heeft Greenyard geen klacht of verdere officiële informatie ontvangen met 

rechtstreekse betrekking tot, of resulterend uit de betreffende Listeria uitbraak. Wij verwijzen 

naar de EFSA website voor verdere informatie over het onderzoek naar de link tussen de uitbraak 

en onze Hongaarse fabriek. In lijn met  de lokale autoriteiten, wenst Greenyard te benadrukken 

dat de kookinstructies op de verpakking dienen gevolgd te worden om bevroren producten naar 

behoren klaar te maken.  

De heropening van de fabriek sterkt Greenyard in haar vertrouwen dat de volledige financiële 

impact van de terugroepactie binnen de eerder vermelde EUR 30.0m (netto na verzekeringen) zal 

blijven. 

 

Financiële kalender 

 

 

- Gewone Algemene Vergadering   21 september 2018 

 

- H1 resultaten      20 november 2018 (na beurstijd) 

 

- Capital Markets Day     21 november 2018 
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met 

Investors & Financial Press  Media & Trade Press 

   

Dennis Duinslaeger, IR  Nancy Goovaerts, Corporate Communications 

+32 15 32 42 49  +32 15 32 42 96 

Dennis.duinslaeger@greenyard.group   Nancy.goovaerts@greenyard.group  

   

   

   

   

 

 

 
Over Greenyard 

Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen & 

planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt 

efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties, 

operationele excellence en een uitstekende dienstverlening. 

Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke, 

snelle en aangename manier, met respect voor de natuur. 

Greenyard telt meer dan 10.000 werknemers en is actief in 27 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de 

relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van meer dan 

€ 4 miljard op jaarbasis te realiseren.  

www.greenyard.group 

 


