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18 maart 2022 
 

Mars lanceert een terugroepactie van ijsproducten op de Belgische markt vanwege de aanwezigheid 
van ethyleenoxide in een ingrediënt  

 
Beste klant, 
 
Wij informeren u dat Mars een terugroepactie is gestart van een aantal producten in zijn ijs-assortiment vanwege de 
aanwezigheid van ethyleenoxide in een ingrediënt dat we van een leverancier hebben ontvangen. 
 
SAMENVATTING VAN HET PROBLEEM 
We zijn door één van onze leveranciers op de hoogte gesteld van de  aanwezigheid van ethyleenoxide (ETO) in één van de 
ingrediënten die zij leveren aan onze productiesite van ijsproducten in Frankrijk, in niveaus die hoger zijn dan toegestaan 
volgens de EU-wetgeving. Dit is een problematiek die zowel Mars als andere fabrikanten treft. 
 
Belangrijke opmerking: 
Deze communicatie voor de onderstaande producten is het gevolg van aanvullende tests die onze leverancier op verzoek van 
de Franse voedselveiligheidsautoriteiten heeft uitgevoerd naar aanleiding van de problemen die zich in de Zomer van 2021 
hebben voorgedaan.  
De betroffen loten zijn gebruikt in de productie van 2020 en 2021 zijn aan u en andere retailklanten verkocht voor 2 
september 2021, de meeste voor 31 mei 2021. Vanwege de lange tijd die is verstreken sinds de producten zijn gemaakt en 
geleverd,  verwachten we ook dat het product aan consumenten is doorverkocht en - in de meeste gevallen - al is 
geconsumeerd. Het is echter mogelijk dat sommige consumenten thuis nog producten in hun vriezer hebben liggen.  
De producten die momenteel door ons worden uitgeleverd en in de handel te koop zijn, zijn NIET betrokken bij deze 
terugroeping 
 
Het is belangrijk te noteren dat we slechts een kleine hoeveelheid van het betrokken ingrediënt in onze ijsproducten gebruiken, 
wat betekent dat het niveau van ETO in de betrokken eindproducten minimaal is. We zijn ervan overtuigd dat de consumptie 
van de producten die met het ingrediënt in kwestie werden gemaakt, niet schadelijk zullen zijn. 
 
In navolging van nieuwe ontwikkelingen en in samenwerking met de lokale,  bevoegde autoriteiten, vragen wij u om uw hulp 
bij het terugroepen, tot op consumentenniveau, van de  betrokken producten op de Belgische markt door middel van 
onderstaande acties. 
 
INSTRUCTIES VOOR RETAILKLANTEN 
 
PRODUCTEN DIE WORDEN TERUGGEROEPEN 
Bijgevoegd vindt u de lijst van de producten, die we u vragen terug te roepen.   
We kunnen bevestigen dat alleen de artikels, lotnummers en houdbaarheidsdata op de lijst in bijlage bij de terugroepactie zijn 
betrokken. Er zijn geen andere merken of variëteiten van het Mars ijs- en chocolade-assortiment betrokken. 
 
ACTIE OM PRODUCT TERUG TE ROEPEN – UW CENTRALE STOCK 
In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat u nog producten in uw centraal depot heeft, neem dan contact op met uw gewoonlijke 
supply contact om de terugname en/of ander vragen te bespreken.  
 
ACTIE OM PRODUCT TERUG TE ROEPEN – VERKOOPSPUNTEN    
In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat u nog producten in uw verkoopspunten heeft, vragen wij u om volgende maatregelen 
te nemen: 

- Alle betrokken producten uit de verkoop te nemen in de winkelpunten: gelieve deze te verwijderen uit de 
diepvriesrekken  

- De hoeveelheden in de winkelvoorraad te blokkeren 
- De hoeveelheden per referentie te noteren en te documenteren  
- Neem contact met CEGES via het e-mailadres: emergency@ceges.be  
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CONSUMENTEN INLICHTEN 
In samenwerking met de bevoegde instanties zullen wij een persbericht uitsturen.   
 
Om ervoor te zorgen dat uw klanten/de consumenten gemakkelijk toegang hebben tot de juiste informatie, vragen wij u om 
het bericht voor consumenten (poster), hierbij ingesloten, weer te geven bij de Klantendienst-balie in de winkel of in de 
kassazone. Het beschrijft de producten die worden teruggeroepen en hoe consumenten contact kunnen opnemen met de 
Mars Consumentendienst.  
 
OMGAAN MET VRAGEN VAN CONSUMENTEN/UW KLANTEN 
 
Waarom roept Mars ijsproducten terug? 
Mars roept een aantal van hun ice cream producten terug omdat ze door een van hun leveranciers zijn geïnformeerd dat een 
ingrediënt dat in sommige ijsproducten wordt gebruikt, sporen kan bevatten van een verbinding die ethyleenoxide wordt 
genoemd in niveaus die hoger zijn dan toegestaan door de EU.  
De producten die met het betreffende ingrediënt zijn gemaakt, voldoen niet aan de normen van de EU-wetgeving en daarom 
worden ze teruggeroepen.  
 
Welke producten zijn betrokken? 
 
Singles 

Afbeelding 
Image 

Omschrijving 
Description 

EAN code Houdbaarheidsdatum 
Date de péremption 

 Bounty Ice Cream Xtra Single 5000159483049 31.05.2022 
31.08.2022 
30.09.2022 

 

 Twix Ice Cream Single 5000159484657 31.08.2022 
 
 

 
Wat moet ik doen als ik een van de betrokken producten heb gekocht of als ik meer informatie wil? 

Als u een van de hierboven genoemde producten gekocht heeft, gooi dan de inhoud weg en stuur een foto van de 
wikkel/verpakking waarop de EAN code en houdbaarheidsdatum duidelijk te zien zijn, samen met uw naam en 
contactgegevens, naar het Mars Consumer Care-team: MarsQuality.be@effem.com. Mars Belgium zal de consumenten een 
waardebon toesturen ter waarde van de aangekochte producten. 
 
TOT SLOT 
Wij hebben tot op heden alle maatregelen te goeder trouw genomen op basis van de informatie waarover wij op dat 
moment beschikten en in samenspraak met de betrokken autoriteiten. 
Onze excuses voor de ambiguïteit en het ongemak dat door deze situatie wordt veroorzaakt.  
 
We doen ons uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken en danken u voor uw geduld en medewerking. Aarzel 
niet om contact op te nemen als u vragen heeft. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
An De Volder 
General Manager 
Mars Belgium 
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