
#BoycottCarrefour 
 

 
Het Franse Carrefour is de tweede grootste supermarktketen ter wereld, na het 
Amerikaanse Walmart, en heeft vestigingen verspreid over de hele wereld.  
De keten kende in 2022 een wereldwijde groei, ook in België. Met meer dan 1000 
verkooppunten en plannen voor verdere uitbreiding is ons land een belangrijke afzetmarkt 
voor Carrefour. 
 
Op 8 maart kondigde Carrefour Group een nieuwe franchiseovereenkomst in Israël aan met 
Electra Consumer Products en haar dochteronderneming Yenot Bitan, beide actief in de 
illegale Israëlische nederzettingen industrie in bezet Palestijns gebied. 
  
Dit maakt Carrefour medeplichtig aan Israëls oorlogsmisdaden, kolonisatie, bezetting, 
etnische zuivering en apartheid opgelegd aan de Palestijnen. 
 
Met grote trots kondigde Carrefour de samenwerking met Electra Consumer Products aan 
en sinds de  zomer van 2022 zijn er in  alle winkels van Yenot Bitan banners van Carrefour te 
zien zijn en producten van de groep te koop. 
  
 

 
 
In november 2022 onthulde een rapport, medeondertekend door 7 vooraanstaande 
maatschappelijke organisaties, de medeplichtigheid aan van Carrefour voor Israëls 
oorlogsmisdaden en onderdrukking van het Palestijnse volk. 
Volgens het rapport zijn Electra Consumer Products en haar "zusterbedrijf" Electra Group 
beide eigendom van de in Israël gevestigde internationale holding Elco Ldt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Walmart
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/carrefour-joins-forces-israeli-settlement-profiteers
https://www.carrefour.com/en/news/carrefourpartenariatisrael
https://www.france-palestine.org/IMG/pdf/rapport_les_liaisons_dangereuses_du_groupe_carrefour_avec_la_colonisation_israelienne.pdf
https://www.ecp.co.il/
https://www.whoprofits.org/company/electra/
https://www.elco.co.il/?intro=hide


Electra Consumer Products en haar verschillende dochterondernemingen en merken, 
waaronder Yenot Bitan (een Israëlische supermarktketen), zijn direct betrokken bij een 
aantal projecten in de illegale nederzettingen van Israël.  
 
Electra Group - opgenomen in de VN-database van bedrijven die betrokken zijn bij de illegale 
nederzettingen van Israël - is actief op het gebied van onroerend goed, 
infrastructuurontwikkeling, facility management en elektromechanische infrastructuur. 
 
Carrefour Group profiteert van de Israëlische apartheid:  
 
Carrefour ter verantwoording  
 
Israël kan zijn regime van kolonialisme en apartheid over het Palestijnse volk alleen 
handhaven door steun van regeringen, instellingen en bedrijven zoals Carrefour. 
 
Het is belangrijk dat we hun ter verantwoording roepen voor hun rol hierin en hen oproepen 
deze samenwerkingen te stoppen. 
 
Bedrijven zijn wettelijk verplicht om de mensenrechten en het internationaal humanitair 
recht te respecteren. 
 
Veel bedrijven verschuilen zich echter achter het Europese beleid, dat toelaat om handel 
met Israël te drijven en zo ook met diens illegale nederzettingen, omdat Israël de 
nederzettingen als haar grondgebied beschouwd en uitvoert onder het label ‘Made in Israël’. 
 
Maar de nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht en worden door de EU 
dus niet als afkomstig van Israëlisch grondgebied beschouwd.  
 
 
Een patstelling, als bedrijf kan je nu kiezen voor groei en meer winst op kap van de 
Palestijnse mensenrechten zonder daar verantwoordelijkheid voor af te moeten leggen.  
Ondanks de ethische kaders en verhalen van bedrijven over eerlijke handel en fairtrade zoals 
Carrefour, maar het kan ook anders… 
 
Grote investeringsfondsen in Noorwegen, Nederland, Luxemburg, Nieuw-Zeeland en elders 
hebben zich al afgestoten van bedrijven en banken die medeplichtig zijn aan de illegale 
nederzettingen van Israël. 
 
 
We roepen Carrefour op om het internationaal recht en de mensenrechten te respecteren:  
 

1) Door het Beëindigen van haar overeenkomst met Electra Consumer Products en haar 
dochteronderneming Yenot Bitant in Israël. 
 

2) Het stopzetten van de verkoop van Israëlische producten uit de illegale kolonies in 
bezet Palestijns gebied in haar winkels in België en de wereld. 
 

https://en.globes.co.il/en/article-electra-consumer-products-signs-yeinot-bitan-acquisition-deal-1001369985
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/02/un-rights-office-issues-report-business-activities-related-settlements?LangID=E&NewsID=25542
https://www.whoprofits.org/company/electra/
https://palestinasolidariteit.be/2022/01/27/made-in-israel-producten-van-apartheid-blijven-belgische-en-europese-markt-overspoelen/


 
 
Door dit te doen zou Carrefour Group het voorbeeld volgen van vele andere bedrijven en 
investeerders over de hele wereld en een signaal geven dat ethische handel met respect 
voor de mensenrechten wel kan. 
 
Nu is Carrefour verantwoordelijk - en mogelijk wettelijk aansprakelijk - voor het 
helpen/aanzetten tot of profiteren van oorlogsmisdaden en de misdaad van Israëls 
apartheid regime TOV de Palestijnse bevolking zowel in Israël als in bezet Palestijns gebied. 
 
 
Carrefour Group besloot, net als verschillende andere westerse bedrijven, Russische 
producten uit hun winkels te halen als een vorm van protest, slechts enkele weken na de 
Russische invasie van Oekraïne.  
Waar is de morele houding van Carrefour tegen het Israëlische regime van militaire 
bezetting, kolonialisme en apartheid dat de Palestijnen al decennia onderdrukt? 
 
Al meer dan 10 jaar wordt Carrefour gevraagd om Israëlische producten uit de rekken te 
weren, keer op keer is het antwoord van de directie dat ze zich neutraal opstelt en niet aan 
politiek doet, met Rusland kan dit plots wel?  
 
 
Het is duidelijk dat Carrefour zich verschuilt achter de Europese regelgeving of de 
verantwoordelijkheid doorschuift naar haar klanten en Fedis, de Belgische federatie voor 
goederen distyributie. 
 
Zet daarom Carrefour onder druk om haar medeplichtigheid aan de Israëlische apartheid 

te beëindigen! 
 

https://www.demorgen.be/nieuws/carrefour-weigert-israelische-producten-te-boycotten~bb8fd14c/

