
Israëlische Agrexco staat op omvallen
Groente-, fruit en bloemenexporteur Agrexco wankelt. Het bedrijf, dat voor ruim
30 procent in bezit is van de Israëlische staat, zou aandeelhouders hebbenmisleid.
Van onze correspondent
Rolf Bos

JERUZALEMHet Israëlische bedrijf
Agrexco, dat fruit, groente en
bloemennaar Europa exporteert,
staat op omvallen. Het bedrijf,
voor ruim 30 procent bezit van
de Israëlische staat, kan almaan-
den niet aan zijn financiële ver-
plichtingen voldoen.

De 470 werknemers ontvangen geen
salaris meer. Uit een onafhankelijk
onderzoek dat onlangs namens boze
aandeelhouders werd uitgevoerd,
zou duidelijk worden dat Agrexco
zijn aandeelhouders ‘heeft misleid
en financiële rapporten heeft gema-
nipuleerd’.
De aandeelhouders hebben vorige

week een schuldenregeling van de
regering afgewezen, waarbij ze
15 procent van de waarde van hun
aandelen zouden ontvangen. Een
overnamebod van het Israëlische be-
drijf Kislev Forwarding en Custom
Clearance werd als ‘niet relevant’ af-
gewezen. Agrexco dreigt nu in delen
te worden verkocht.
Het Israëlische bedrijf, dat in 1956

werd gesticht, is de grootste expor-
teur van fruit, groente en bloemen
vanuit Israël, met een jaarlijkse om-
zet rond de half miljard euro. Zo’n
tweeduizend boerenbedrijven in Is-
raël zijn voor de exportafhandeling
afhankelijk van Agrexco. Vervoer
naar Europa geschiedt door de lucht
en over het water. Agrexco heeft in
Nederland kantoren in Schiedam en
Aalsmeer.
Agrexco lag de laatste jaren in Eu-

ropa onder vuur van pro-Palestijnse
activisten, die een boycot van Israëli-
sche productenpropageren. Agrexco
exporteert ook producten die afkom-
stig zijn van Israëlische bedrijven die
actief zijn op de door Israël bezette
Westelijke Jordaanoever.
Hoewel deze activisten nu staan te

juichen over de problemenbij Agrex-
co, zijn die boycotacties, die vooral in
België, Frankrijk en Engeland veel
aandacht krijgen, slechts deels oor-
zaak van de problemen. Het bedrijf
kwam vooral inmoeilijkheden door-
dat het de boerenbedrijven te hoge
prijzen voordeproductenbleef beta-
len. Soms lagen die hoger dan in Eu-
ropa voor de producten werd be-
taald. Uit het recente onderzoek dat

de aandeelhouders door Barlev In-
vestigative Auditing lieten verrich-
ten, blijkt dat de overheid, die een
meerderheid bezit in de raad van be-
stuur vanAgrexco, deboerenmetdat
geld ‘subsidieerde’.
Uit het 31 pagina’s dikke rapport:

‘De transfer van geld van Agrexco
naar de agrarische sector was in het
belang van de overheid. Hierdoor
was er minder overheidsgeld nodig

voor deze sector.’ De onafhankelijke
aandeelhouders spreken van ‘mislei-
ding’.
Agrexco is ruim 30 miljoen euro

schuldig aangewone schuldeisers en
tientallen miljoenen euro’s aan de
banken en lokale overheden. In Isra-
ël werken 470mensen bij het export-
bedrijf. Zij hebben nog achterstallig
loon tegoed van zo’n 2,3 miljoen eu-
ro. Deze week demonstreerden de

werknemers voor het huis van land-
bouwminister Orit Noked en op de
Agrexco-pier in de haven van
Ashdod, vanwaar veel van de Israëli-
sche landbouwproducten worden
uitgevoerd. Vakbondsleider Shaul
Tzivoni zegt dat minister Noked
‘haar hoofd in het zand steekt’. Hij
houdthaar verantwoordelijk voor de
‘vernietiging vande landbouwindus-
trie van Israël.’

Joodse mannen oogsten tarwe op een veld nabij de nederzetting Mevo Horon op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Agrexco exporteert ook pro-
ducten afkomstig uit deze gebieden. Het bedrijf ligt daarom al jaren onder vuur van pro-Palestijnse activisten. Foto Baz Ratner / Reuters


