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Disclaimer: de Europese Unie en haar lidstaten willen Europese burgers en ondernemingen wijzen 
op de risico’s die verbonden zijn aan economische en financiële activiteiten in de nederzettingen. 

Meer weten: https://diplomatie.belgium.be/nl/businessguidelines. 

 

INLEIDING 

Deze marktstudie gaat over de detailhandel in Israël en het doel is om het potentieel van deze markt aan 
te tonen voor Vlaamse fabrikanten. Er gelden een aantal beperkingen voor de detailhandel, die ook in 
deze marktstudie besproken zullen worden: belangrijke segmenten van de markt zijn in handen van een 
relatief klein aantal spelers, koosjer-certificering is meestal niet wettelijk verplicht maar wel sterk 
aangeraden, en een toename van e-commerce zorgt voor een verschuiving in de marketingstrategie van 
winkels. 
 
Israël biedt zeker kansen, maar Vlaamse bedrijven moeten bereid zijn om een concurrerende prijs of 
service aan te bieden. Hierbij kan men het best de Amerikaanse markt in het achterhoofd houden om een 
idee te krijgen van de doelgroep en gezochte producten. Net als in de Verenigde Staten bestaat de 
Israëlische bevolking uit veel verschillende en uiteenlopende bevolkingsgroepen. Verreweg het grootste 
gedeelte van aangeboden producten in de detailhandel is dan ook gericht op een gemiddelde van al die 
groepen: prijs en populariteit spelen een allesbepalende rol. 
 
 
 
  

https://diplomatie.belgium.be/nl/businessguidelines
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1. HET ISRAËLISCHE LANDSCHAP 

1.1 TUSSEN VRIJEMARKTWERKING EN PROTECTIONISME 

Israël is een relatief gesloten land, en men mag de impact van de beperkte logistiek en transport niet 
onderschatten. Hoge invoertarieven, veel bureaucratie, monopolies in belangrijke sectoren, zoals o.a. de 
detailhandel, zorgen voor hoge prijzen voor basisproducten.1 De Israëlische (detail)handel wordt daardoor 
bepaald door twee overheidstendensen die constant met elkaar in spanning staan: vrije marktwerking en 
protectionisme. In de afgelopen zes jaar, heeft de regering een aantal maatregelen ingevoerd om de 
concurrentie te vergroten en de door-consumenten-te-betalen prijzen te verlagen. 

1.1.1 Genomen maatregelen: btw 

In 2015 voerde de overheid lagere indirecte belastingen in en werd de btw van 18% naar 17% verlaagd om 
de hoge kosten van levensonderhoud in het land het hoofd te bieden. In 2017 bepaalde de overheid dat 
digitale diensten die in Israël worden ingevoerd, onderhevig zijn aan 17% btw. Bedrijven die bijvoorbeeld 
apps, software, muziek, games en gokspellen, televisieprogramma’s en films aanbieden aan Israëlische 
consumenten, moeten voor die producten btw betalen. 

1.1.2 Genomen maatregelen: parallelimport 

Vanwege de kleine omvang van het land, zoekt de meerderheid van de Israëlische importeurs een 
merknaam die ontwikkeld kan worden. Het is zeer gebruikelijk bij importeurs om minstens een aantal 
jaren exclusiviteit op de merknaam te vragen. Om dit tegen te gaan, en de aanwezigheid van 
internationale merken die de concurrentie vergroten te stimuleren, staat de overheid sinds 2016 
parallelimport toe: bedrijven mogen nu parallel aan de exclusieve/officiële importeur bekende merknamen 
importeren en adverteren. 
 
De parallelimport wordt tevens vergemakkelijkt doordat sinds 2020, het Opperrabbinaat 
voedingsproducten die al een officiële importeur in Israël hebben, vrijstelt van een koosjer-certificaat.2 Het 
Opperrabbinaat bekijkt op eigen houtje of de buitenlandse fabrikant in het verleden al lokale certificering 
heeft gekregen voor de officiële importeur, waardoor de parallelimporteur niet opnieuw een certificaat 
hoeft te behalen.3  
 
De parallelimport maakt het voor Vlaamse bedrijven die tot nu toe slechts één importeur hadden dus 
wettelijk mogelijk om met een andere importeur samen te werken. 

1.1.3 Genomen maatregelen: normen 

In 2016 werd de zogenoemde ‘Cornflakeswet’ ingevoerd, met nieuwe regels op basis van internationaal 
aanvaarde normen voor veiligheid die de kwaliteit, standaard en veiligheid van (voedings)middelen in 

 
1 https://www.jpost.com/opinion/costly-israel-517643 
2 https://www.ynet.co.il/judaism/article/HJxKzbWgw 
3 https://en.globes.co.il/en/article-how-food-importers-use-rabbis-to-block-competition-1001161785 

https://www.jpost.com/opinion/costly-israel-517643
https://www.ynet.co.il/judaism/article/HJxKzbWgw
https://en.globes.co.il/en/article-how-food-importers-use-rabbis-to-block-competition-1001161785
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Israël garanderen. De wet benadrukt bijvoorbeeld het belang van traceerbaarheid: de verplichting om 
elke stap langs de hele lijn van productie, import, opslag, levering en marketing te documenteren en 
nauwlettend te volgen. De wet vergemakkelijkt de invoer van niet-gevoelige voedingsmiddelen (droge 
producten zoals rijst, crackers en granen) en staat toe deze in te voeren enkel op basis van een verklaring 
van de importeur (in het verleden was hiervoor schriftelijke goedkeuring van de fabrikant vereist). Dit 
maakt het voor parallelimporteurs, die geen exclusiviteitsovereenkomsten hebben met buitenlandse 
voedselproducenten, gemakkelijker om goederen via andere leveranciers in te voeren. Bovendien staat de 
wet snelle (binnen 24 uur) vrijgave door de douane toe vanaf het moment dat de importeur de relevante 
documenten heeft ingediend.  

1.1.4 Genomen maatregelen: persoonlijke invoer 

In 2019 werd de wet op persoonlijke invoer versoepeld. De vrijstelling van invoerbelasting op persoonlijke 
producten werd verhoogd van $350 naar $500, en dit verhoogt de koopkracht van de bevolking. Maar, 
omdat Israëliërs meerdere malen per jaar naar het buitenland reizen, heeft deze wet zeker ook impact op 
de binnenlandse verkoop. Artikelen die makkelijk getransporteerd kunnen worden, zoals modeartikelen 
en elektronische, huishoudelijke apparaten, worden daardoor minder in Israël gekocht. Andere 
consumentengoederen, die bijvoorbeeld te groot zijn om per vliegtuig te vervoeren of producten die vers 
dienen te zijn, ondervinden geen gevolg van deze wet. 
 

1.2 EEN OVERZICHT VAN DE SPELERS 

De inrichting van verkooppunten in Israël draaien om concurrerende prijzen en ketens spelen daarin een 
belangrijke rol. De detailhandelsmarkt is stabiel met een aanhoudende maar bescheiden groei van de 
vraag. De prijzen bleven stabiel sinds 2011 (wat door sommigen wordt toegeschreven aan toenemende 
concurrentie en veranderingen in het gedrag van de consument, terwijl anderen dit toeschrijven aan de 
wereldwijde neerwaartse trend in landbouwproducten), wat leidde tot een vertraging van de 
economische groei voor detailhandelaars. 
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In tabel 1 kan u een overzicht zien van de grootste detailhandelaren in Israël. Handelaren van voertuigen, 
auto-onderdelen en elektronische apparaten zijn niet in het overzicht opgenomen, omdat Vlaamse 
bedrijven voornamelijk onderdelen in die sectoren naar Israël exporteren, en geen consumentengoederen.4 
 

Naam bedrijf Omschrijving 
Omzet 2020  
(in miljoen $) 

Winst 2020  
(in miljoen $) 

Hamashbir 365 
Holdings Ltd. 

Detailhandelaar met (buitenlandse) mode-, 
cosmetica- en designketens (Acrosteel, Addidas, 
New Balance) 

onbekend onbekend 

Castro 
Detailhandelaar en modeketen  
(Hoodies, TopTen Accessories, Urbanica) 

onbekend onbekend 

Delek Group 
Convenience store & tankstation (Delek Menta 
Ltd.) 

onbekend onbekend 

Shufersal Supermarktketen 4104.33 82.33 

PAZ Oil Co Ltd. Convenience store & tankstation (Yellow) 3900.34 onbekend 

Rami Levy Supermarktketen en telecom 1823.69 33.92 

Super-pharm Drogisterijketen 1594.11 onbekend 

Sonol Convenience store & tankstation (So Good) 1375.69 onbekend 

Dor Alon Retail 
Convenience & store tankstation (Dor Alon), 
supermarktketen (MEGA en minimarket (AM:PM) 

1165.86 onbekend 

Marav Mazonkol Supermarktketen 1155.11 onbekend 

Yochanonof Supermarktketen 884.86 23.75 

Fox Group Detailhandelaar met (buitenlandse) mode-, 
cosmetica- en designketens (FOX Home, Laline, 
Shilav) 

849.41 74.07 

Electra Consumer 
Products Ltd.* 

Detailhandelaar met winkelketen voor 
elektronische apparaten (Machsanei Hashmal) 

844.06 56.77 

Yeinot Bittan Ltd.  Supermarktketen (Mega) 706.58 onbekend 

Hatsi Hinam Supermarktketen 599.06 onbekend 

Victory / HaMutag Supermarktketen 536.79 8.39 

Machsanei Hashuk Supermarktketen 534.55 onbekend 

 
4 Israeli Central Bureau of Statistics 
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James Richardson Duty Free keten op vliegvelden 526.87 onbekend 

Freshmarket Supermarktketen 357.47 17.82 

TivTaam Supermarktketen 347.39 onbekend 

Golf & Co (Clal 
Industries) 

Detailhandelaar met (buitenlandse) mode-en 
designketens (Golf, Topshop, Intima) 

287.46 1.35 

Keshet Teamim Supermarktketen 277.72 onbekend 

Pazgaz Winkelketen voor elektronische apparaten 270.35 onbekend 

Café Restaurantketen 261.13 onbekend 

Netiv Hachesed Supermarktketen 245.77 onbekend 

Almashadawe King 
Store 

Supermarktketen 
215.05 onbekend 

Maadanei Menia Supermarktketen 178.18 onbekend 

Big and Cheap Supermarktketen 168.97 onbekend 

Renoir Group Detailhandelaar met (buitenlandse) modeketens 
(Twentyfourseven) 

168.97 onbekend 

Brill Shoe Industries Detailhandelaar met schoenwinkels (Gali) 165.03 -1.94 

Dabah Salah & Sons Supermarktketen 144.39 onbekend 

Tamnoon Texstile Modeketen 108.75 onbekend 

Naaman Group Winkelketen voor huishoudelijke apparaten 102.92 onbekend 

Super Bareket Supermarktketen 101.38 onbekend 

Shilav Group (Fox 
Group) 

Detailhandelaar in speelgoed, babyartikelen 
99.54 onbekend 

Laline Winkelketen voor wellness, lichaamsverzorging 67.89 onbekend 

Optica Halperin Winkelketen voor optica 67.59 onbekend 

Tabel 1: Overzicht van de grootste detailhandelaren in Israël 5 
 

* enkel gegevens van 2019 zijn beschikbaar 
 

 
5 https://www.duns100.co.il/en/rating  

https://www.duns100.co.il/en/rating
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Bovenstaande bedrijven zoeken competitieve prijzen en zijn dan ook vaak op zoek naar goedkope 
producten uit bijvoorbeeld Zuid- en Oost-Europa.6 Deze winkelketens zijn meestal, onder een andere naam, 
vertegenwoordigd in de grote winkelcentra, zoals Big, Ofer (Melison) en Azraeli Shopping Mall. 
Winkelcentra zijn erg populair in Israël en het aantal groeit nog altijd (ruim 200). De meeste winkelketens 
en franchisen bevinden zich uitsluitend in deze centra. Succesvolle internationale merken die pas sinds 
enkele jaren in Israël verkocht worden zijn Reebok, Adidas, Decathlon, IKEA, L’Oreal, Nitendo en Desigual. 
Zoals deze namen al aantonen, is de marktcompetitie zeer groot en alleen de grootste multinationals 
slagen om succesvol te blijven. 
 
Het is vaak moeilijk om te achterhalen wie de aankopers zijn van bovengenoemde detailhandelaren omdat 
de informatie niet beschikbaar is en de bedrijven vaak niet makkelijk te bereiken zijn. Een voorbeeld is de 
fabrikant Wissotzky Tea, die 79% van de Israëlische theemarkt in handen heeft. Wissotzky heeft afspraken 
gemaakt met supermarkten over hoeveel procent van de schappen aan hun merk zal worden besteed. Dit 
belemmert volgens velen een eerlijke marktconcurrentie. Alternatieve bedrijven, zowel uit binnen- en 
buitenland, worden afgekeurd op basis van achterhaalde voorschriften en regels. Intussen lopen er al 
meerdere jaren rechtszaken tegen bedrijven die een monopolie op de markt hebben, zoals Tnuva (cottage 
kaas), Coca Cola Israel (dranken), Osem (pasta) en Wissotzky Tea (thee).7 
 
Er ontstaan echter steeds meer kleine importeurs die wél openstaan voor import uit het buitenland. Begin 
2020 waren 574.000 bedrijven actief in het land (natuurlijk niet uitsluitend in de detailhandel) en 99,5% 
daarvan zijn namelijk kmo’s met een omvang van maximaal 100 werknemers per bedrijf.8 Naast de grote 
winkelketens, is een groot deel van de overige verkooppunten in Israël dan ook éénmanszaak of kmo. 
Helaas hebben de meeste kmo’s het tijdens de COVID-19 crisis heel zwaar te verduren gehad, waardoor 
het nog maar de vraag is hoeveel winkels en zaakjes de crisis zullen overleven.9 
 
De populariteit van kleinere winkels groeit langzaam, waardoor ook de grootste detailhandelaren zich 
genoodzaakt zien om hun eigen importafdeling open te stellen voor handelsvoorstellen en zakenmissies. 
Shufersal is een voorbeeld van een marktleider die besloten heeft om samenwerking met buitenlandse 
bedrijven transparanter te maken.10 De algemene situatie ontwikkelt zich dan ook ten gunste van Vlaamse 
ondernemers en fabrikanten van consumentengoederen, maar deze ontwikkeling gaat langzaam.  
 
In het volgende hoofdstuk zullen de trends per sector besproken worden aan de hand van informatie 
door en over importeurs van consumentengoederen. 

 
6 https://en.globes.co.il/en/article-fox-signs-franchisee-deal-with-greek-retailer-jumbo-1001343014  
7 https://www.youtube.com/watch?v=Yt9gQxP9nHU&feature=youtu.be  
8 https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Researches/Documents/Doch_Asakim_2020.pdf 
9 https://en.globes.co.il/en/article-covid-19-hastens-decline-of-israels-main-street-stores-1001336949  
10 https://greekfoodnews.com/israeli-supermarket-chain-interested-in-greek-products/  

https://www.bigcenters.co.il/index.aspx?id=4323
https://www.melisron.co.il/about/retail/
http://investors.azrieli.com/Investors.aspx?PageID=988
https://wtea.co.il/
https://www.tnuva.co.il/
https://cocacola.co.il/win/desktop/?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_campaign=winning_do_good&utm_term=Search_Brand&utm_content=Search_Brand&gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxY_hqfgY_1Vi0toGZijWdokF6em4x19fzyu44BrI9pNXiQHoBi6YlRoCrb8QAvD_BwE
https://www.osem-nestle.co.il/
https://en.globes.co.il/en/article-fox-signs-franchisee-deal-with-greek-retailer-jumbo-1001343014
https://www.youtube.com/watch?v=Yt9gQxP9nHU&feature=youtu.be
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Researches/Documents/Doch_Asakim_2020.pdf
https://en.globes.co.il/en/article-covid-19-hastens-decline-of-israels-main-street-stores-1001336949
https://greekfoodnews.com/israeli-supermarket-chain-interested-in-greek-products/
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2. TRENDS IN DETAILHANDEL 

De afgelopen jaren waren de voorspellingen voor de detailhandel in Israël positief. Er werd verwacht dat 
van de verschillende distributiekanalen, het onlinekanaal het snelst groeiende kanaal zou zijn, gevolgd 
door andere algemene en niet-gespecialiseerde directe detailhandelaren. Maar toen brak in het eerste 
kwartaal van 2020 het COVID-19 virus uit in vrijwel ieder land ter wereld. In Israël daalde de 
consumentenbestedingen van $45.5 miljoen in het eerste kwartaal van 2020 naar $39.46 miljoen in het 
tweede kwartaal.11  
 
De gevolgen voor de detailhandel zijn vrijwel uitsluitend negatief, maar de impact verschilt per sector. De 
trends besproken in deze marktstudie kunnen niet los van COVID-19 worden gezien en gaan voornamelijk 
over de drie sectoren die het minst beïnvloed werden door de pandemie. 
 
Hieronder is een klein overzicht van importeurs die in dit marktonderzoek genoemd worden, of die actief 
zijn in de import uit Europese landen: 
 

Naam importeur Levert aan Sector 

Leiman Shlussel Rami Levy Voeding en dranken 

Israco TivTaam Voeding en dranken 

Greenfield Organic 
Nitsat HaDuvduvan en andere grote 
ketens 

Voeding en dranken 

Shufersal Shufersal Voeding en dranken 

Raz Progress Super-pharm en New Pharm OTC 

Super-pharm Super-pharm Huismerk 

Medisim retail Medische instrumenten 

Kivema 
Shufersal, Super-pharm, 
zorgverzekeraars 

OTC en voedingssupplementen 

Fox Home Fox Home Interieur en design 

Tambour Tambour DIY 

Domicile Domicile Interieur en design 

ID Design group Betili, ID Design en Rich & Taylor Interieur en design 

Tabel 2: importeurs uit verschillende sectoren binnen de detailhandel 

 

 
11 https://tradingeconomics.com/israel/consumer-spending  

http://www.l-s.co.il/eng/About/ComapnyProfile/
http://www.israco.co.il/home
https://www.greenfield-organic.com/
https://www.shufersal.co.il/online/he/promo/A?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=online_july&utm_content=brand_english&gclid=CjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVoPN20PMENosoxhwR4NPyF_25n9jsKs6bVFAR79RJ2VcODN2pipe4BoCsJQQAvD_BwE
http://www.razprogress.co.il/home/doc.aspx?mCatID=68014
https://shop.super-pharm.co.il/
https://www.medisim.co.il/technology-categories/
https://www.kivema.biz/
https://www.foxhome.co.il/
https://tambourpaints.com/
https://www.domicile.co.il/
https://www.iddesign.co.il/
https://tradingeconomics.com/israel/consumer-spending
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2.1 VOEDING EN DRANKEN 

De detailhandelmarkt voor voedingsmiddelen kent een trage groei, beperkte concurrentie en hoge prijzen. 
De Israëlische voedselprijzen zijn 19% hoger dan het OESO-gemiddelde en naar schatting besteden 
Israëlische burgers meer dan 16,7% van hun inkomen aan eten en drinken. Ongeveer 11% van de 
voedselproducten die worden verkocht in voedselketens in Israël worden geïmporteerd, de rest is 
afkomstig van lokale productie.12 
 
In feite zijn er in deze sector drie soorten verkooppunten voor detailhandel in Israël:  

• grote supermarkten, in de buitenwijken van de grote steden,  
• traditionele supermarkten en  
• buurtwinkels met een kleiner assortiment aan producten of gemakswinkels (de zogenaamde 

convenience stores, vaak in de nabijheid van tankstations op de snelwegen).  
 
In 2016 waren er bijna 700 supermarkten in het land met een omzet van $8,3 miljard en 64% van de totale 
omzet binnen de sector. In het afgelopen decennium koos een toenemend deel van de consumenten ervoor 
om hun producten via supermarktketens (58%) te kopen in plaats van via de traditionele kanalen van 
open markten en kleine supermarkten.  
 
Traditionele markten, meestal onafhankelijke kleine kruideniers, concurreren met moderne 
kruidenierswinkels met lage winstmarges. Er waren er ongeveer 7.500 in 2016, goed voor 33% van de 
totale fast moving consumer goods (FMCG)-omzet. Hoewel kleine supermarkten qua aantal winkels het 
belangrijkste verkoopkanaal in het land zijn, hebben ze moeite om te concurreren met de supermarkten 
vanwege de scherpere prijzen en langere openingstijden. Toch is een kleine bevolkingsgroep bereid meer 
te betalen voor specifieke producten van hoge kwaliteit. De goede positionering van delicatessen- en 
speciaalzaken zorgen ervoor dat hun aantal blijft toenemen. 
 
Lange openingstijden is een voordeel waarvan ook de gemakswinkels genieten, waardoor in deze sector 
de meeste groei werd voorspeld voor 2020. Gemakswinkels, met 890 verkooppunten, waren goed voor 
3% van de totale FMCG-omzet in 2016.13 

 
12 https://www.economy-mk.gov.ua/images/economy/17.Zed/2018/p_isr.pdf  
13 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/israel/distribution  

https://www.economy-mk.gov.ua/images/economy/17.Zed/2018/p_isr.pdf
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/israel/distribution
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2.1.1 Specifieke COVID-19 gerelateerde trends 

Een onmiddellijk gevolg van COVID-19 was dat consumenten voorraden aan voedingsproducten insloegen. 
Na een scherpe stijging in de verkoop van voedingsproducten in maart en in de periode van de joodse en 
Israëlische feestdagen, kwam er echter een sterke daling. Dit heeft winkelketens ertoe aangezet 
buitengewone promoties uit te voeren. Zo begonnen de ketens eind juni verliesgevende deals te publiceren 
die de laatste jaren niet gezien werden, zoals “watermeloen voor een paar shekels”. Het doel hier is om 
consumenten naar de fysieke winkels te trekken en daar te winkelen.14 

 

De bovenstaande grafiek laat zien dat de vraag naar zuivelproducten, wegwerpbestek en – borden en 
schoonmaakproducten significant steeg ten opzichte van vorig jaar. Ook de vraag naar blikvoeding en 
lichaamsverzorgingsproducten nam toe, wellicht als gevolg van de lockdownmaatregelen wereldwijd. Er 
werd een stijging van 8% waargenomen in de verkoop van FMCG’s, zoals verpakte snacks, toiletartikelen, 
snoep, cosmetica en OTC-medicijnen.15 

 
14 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001335485 
15 https://www.storenext.co.il/wp-content/uploads/2020/07/June-2020-Summary-1.pdf  

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001335485
https://www.storenext.co.il/wp-content/uploads/2020/07/June-2020-Summary-1.pdf
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Een andere ontwikkeling is de toename in verkoop van producten voor thuisactiviteiten, zoals bakken en 
het consumeren van de lunch binnenshuis: brood, bloem, eieren en broodbeleg. In hetzelfde straatje passen 
de kant-en-klare maaltijden, een subcategorie van voedingsproducten die nog helemaal niet ontwikkeld 
is in Israël. Zelfs in convenience stores of kiosken in treinstations, zijn weinig tot geen opties voor kant-en-
klare maaltijden beschikbaar. 
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De vorige grafiek toont to go producten die een sterke daling in verkoop kenden: graanrepen, kauwgom 
en persoonlijke waterflesjes. Ook hier kan de COVID-19 pandemie en reisrestricties als verklaring dienen 
en het is dan ook zeker niet uitgesloten dat to go producten in de toekomst weer in populariteit zullen 
stijgen, vooral omdat het aanbod in Israël zeer beperkt is.16  

 
 
 
 

 
16 https://www.storenext.co.il/wp-content/uploads/2020/07/June-2020-Summary-1.pdf  

https://www.storenext.co.il/wp-content/uploads/2020/07/June-2020-Summary-1.pdf
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Een ander interessant gegeven dat de effecten van de periode weerspiegelt, is de toename van de verkoop 
van alcohol, tegen de achtergrond van COVID-19 maatregelen onder leiding van het ministerie van 
Volksgezondheid op de activiteit van bars en restaurants. De verkoop van wijn, bier en sterke drank in 
de winkelketens groeide in de eerste helft van het jaar met ongeveer 10%, terwijl in juni alleen al sprake 
was van een groei van 7%. Opmerkelijk is dat gedurende de hele helft de verkoop van dranken juist 
daalde, met alleen al in juni een daling van ongeveer 3%.17 
 
Volgens de Sales Manager bij Coca Cola Israel is de Israëlische biermarkt echter verzadigd en is er nog maar 
weinig plaats voor buitenlandse bieren. De Israëlische biermarkt bestaat uit ongeveer 60% uit mainstream 
biermerken die heel erg populair zijn, zoals Goldstar, Tuborg, Carlsberg en Stella. Israëlische boetiekbieren 
nemen toe aan populariteit en hebben nu ongeveer 20% van het marktaandeel. Geïmporteerde 
nichebieren en premium bieren nemen eveneens ongeveer 20% van het marktaandeel voor hun rekening.18 
Toch blijven de kleinere importeurs interesse tonen voor boetiekbieren, omdat het aanbod in de 
supermarkt nog niet erg gevarieerd is. 
 

Zurage, importeur voor speciaalzaken, heeft interesse voor Vlaamse speciaalbieren. 

 

2.1.2 Overige trends 

Om de Israëlische markt te beschermen tegen concurrentie uit het buitenland heft de Israëlische regering 
importquota’s, zoals bijvoorbeeld op zuivelproducten. De prijs van boter is door de regering vastgesteld 
op $1,14 voor 100 gram, een prijs die niet zo snel is gestegen als de productiekosten. De daling van de 
winstgevendheid leidde ertoe dat zuivelbedrijven de productie in de eerste helft van 2019 stopten. De 
twee grootste zuivelfabrikanten Tnuva en Tara verminderden de productie met respectievelijk 13% en 
74% (vergeleken met dezelfde periode de jaar voor) en toen begon het botertekort in de supermarkten 
merkbaar te worden. Begin 2020 werden de importquota’s op boter na jaren versoepelt.19  
 

Leiman Shlussel, één van de grootste importeurs in Israël, richt zich sinds kort op de import van boter en 
is op zoek naar fabrikanten. 

 
Een ander terugkerend probleem is het feit dat niet voldoende importeurs koelingsfaciliteiten in hun 
magazijn aanbieden, waardoor er een structureel tekort bestaat aan opslagruimte voor bevroren 
producten. 
 

Een voorbeeld van een importeur die de opslagmogelijkheden wél geeft is Israco, de importeur van o.a. 
TivTaam. Zij zoeken momenteel bevroren groenten, frieten en bevroren zeevruchten maar ook andere 
producten zoals kazen en canola-olie.  

 
 

 
17 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001335485 
18 Interview met Ziv Lustig, Coca Cola Israel, Sales Manager, op 10/10/20. 
19 https://www.timesofisrael.com/government-lifts-import-tariffs-to-end-year-long-butter-famine/  

https://cocacola.co.il/win/desktop/?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_campaign=winning_do_good&utm_term=Search_Brand&utm_content=Search_Brand&gclid=CjwKCAiA8ov_BRAoEiwAOZogwaO_StGoEa0UfSVHKO2AQJ_M1tv0lVCpPoXYbz78qTOovpQUiRjudhoCc-MQAvD_BwE
http://zurage.com/
https://www.tnuva.co.il/
https://www.tara.co.il/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001335485
https://www.timesofisrael.com/government-lifts-import-tariffs-to-end-year-long-butter-famine/
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Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid werkt al jaren aan de strijd tegen obesitas in het land. 
Sinds 1 januari 2020 zijn nieuwe voorschriften van kracht voor etikettering van voedingsproducten in 
Israël, waardoor suikers, natrium en verzadigde vetten in het rood moeten weergegeven worden, zodat 
de consument bewuster zal zijn over welke artikelen minder goed zijn voor de gezondheid. Een groeiend 
aantal Israëlische consumenten kiest voor dranken die zij gezonder achten, zoals water, geperst sap en 
koolzuurhoudend water in plaats van met suiker gezoete dranken. 
 
Een andere maatstaf voor de huidige eettrends is de populariteit van vleesvervangers. Volgens de grootste 

database van Israël voor de lokale voedingssector genereren vleesvervangers een jaarlijkse omzet van $71 

miljoen, waarvan 74% van de producten bestaan uit maïs. In 2018 bedroeg de verkoop van vegetarische 

en veganistische producten $76.46 miljoen, dit was een groei van 23% ten opzichte van 2017.20 

Supermarkten maken plaats in de schappen voor allerlei soorten consumenten, zoals veganisten, 

vegetariërs en mensen met allergieën, met producten zoals glutenvrije producten, speciale peulvruchten, 

biologische producten en volkoren pasta's die ooit alleen verkrijgbaar waren bij speciaalzaken. Deze 

producten worden bovendien steeds populairder bij de ultraorthodoxe bevolking in Israël omdat het 

speciale toezicht op het productieproces in sommige gevallen in lijn ligt met de regels voor koosjer- 

certificering (zie paragraaf 3.5). 

 

Veel ketens hebben dan ook gezondheids- en biologische winkels geopend. TivTaam was de eerste die een 
dochterbedrijf opende onder de naam Eden Teva Market. Shufersal heeft hun merk uitgebreid met 
Shufersal Green winkels. Het is ook in lijn met de wens om hun aanbod uit te breiden met “innovatieve 
voedingsproducten”. De prijs van de gezondheids- en biologische voedingsproducten is meestal hoger in 
vergelijking met de reguliere voedingsproducten.21 
 

Greenfield Organic is een importeur die levert aan verscheidene supermarktketens, waaronder Nitsat 
HaDuvduvan. Daarnaast werken ze samen met Nestlé Israel voor de levering van biologische ingrediënten. 
De co-eigenaar van het bedrijf geeft aan dat hij veel interesse heeft in biologische, vegetarische, 
veganistische kant-en-klare maaltijden. 

 

2.2 TOILETARTIKELEN, COSMETICA EN OTC-MEDICIJNEN 

De markt voor cosmetica en toiletartikelen, waarvan de omvang wordt geschat op $2,52 miljard per jaar, 
is een beperkte markt die wordt gekenmerkt door vele invoerbelemmeringen (zie paragraaf 3.4). Etherische 
oliën en harsaroma’s voor gebruik in cosmetica vormen de tiende categorie uit meest ingevoerde 
producten uit België. De invoer van farmaceutische producten is de derde categorie van meest-
geïmporteerde producten uit België22, en omvat voornamelijk medicijnen in afgemeten doses voor de 
detailhandel, antisera en bloedfracties en immunologieproducten.23 

 
20 https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods_Tel%20Aviv_Israel_6-27-2019.pdf 
21 https://www.economy-mk.gov.ua/images/economy/17.Zed/2018/p_isr.pdf 
22 Israeli Central Bureau of Statistics 
23 https://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_108590.asp  

https://www.edenteva.co.il/
https://www.shufersal.co.il/tadmit/about/who-we-are/
https://www.nizat.com/Abut-us-p298
https://www.nizat.com/Abut-us-p298
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods_Tel%20Aviv_Israel_6-27-2019.pdf
https://www.economy-mk.gov.ua/images/economy/17.Zed/2018/p_isr.pdf
https://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_108590.asp
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De belangrijkste winkels voor cosmetica en persoonlijke zorg zijn Super-pharm en Be-store (dochterbedrijf 
Shufersal, voormalig: New Pharm). Twee andere populaire winkels zijn Sabon, fabrikant van 
schoonheidsproducten met een sterke focus op wellness, en Laline (onderdeel van Fox Group). In de 
perioden van thuisquarantaine in 2020 werd er een stijging waargenomen in de verkoop van natte 
doekjes, lichaamsverzorgingsproducten en uiteraard bacteriële gel en doekjes.24 
 

Importeur Raz Progress levert aan de twee grootste apotheken en zoekt OTC-medicijnen zoals multi-
vitaminedruppels voor kinderen of zuigelingen en oftalmologische producten. 

 
De importeurs van de meest populaire merken van internationale bedrijven behouden een grote 
marktmacht. Toch heeft Israël een goede reputatie voor de ontwikkeling en productie van 
huidverzorgende producten en hier kunnen Vlaamse ingrediënten of grondstoffen een rol spelen. 
Toonaangevende Israëlische fabrikanten van cosmetica en toiletartikelen werken samen met buitenlandse 
partners om producten te creëren die voldoen aan de lokale marktbehoeften, waaronder modebewuste 
en milieuvriendelijke verpakkingen (zie paragraaf 1.2 en 2.4). 
 
Net als in de voeding- en drankensector, is er een toenemende vraag naar biologische en natuurlijke 
producten op zowel lokale als wereldmarkten, waardoor Israëlische bedrijven hun productieproces 
hebben aangepast naar Ecocert-normen om de producten te ontwikkelen die aan deze behoefte voldoen.  
 

2.3 INTERIEUR EN DESIGN 

De sector interieur en design (meubels zijn in deze sector niet inbegrepen) genereert ongeveer $1,19 miljard 
per jaar: de sector huishoudelijke artikelen ($0,53 miljard) en huishoudtextiel ($0,36 miljard) zijn de 
grootste subsectoren. Dit is een industrie die elk jaar minstens 5% groeit.25 
 
De markt kan ingedeeld worden in drie segmenten:  

• low-end (veel kleine bedrijven met uitsluitend import uit China etc.),  
• mainstream en  
• high-end.  

 
Tot de mainstream bedrijven behoren de meeste giganten genoemd in paragraaf 1.2, alsook IKEA. IKEA 
heeft een zeer groot marktaandeel in de sector van inrichting en design en opent tot op heden elke 2 jaar 
een nieuwe winkel in Israël, inclusief Ikea Kitchen in de zeer populaire winkelzone in de haven van Tel 
Aviv.26 
 
De high-end markt, waaronder de meeste internationale, geïmporteerde merken vallen, is tamelijk klein. 
Een voorbeeld is Dan Design Center, die high-end producten aanbiedt van hoge kwaliteit. Ook 
interieurarchitecten spelen een belangrijke rol in deze markt, omdat zij de beslissingen van de klant 

 
24 https://en.globes.co.il/en/article-sales-of-consumer-products-in-israel-up-45-1001322818  
25 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293391  
26 https://en.globes.co.il/en/article-ikea-opens-beit-shemesh-store-1001329864  

https://shop.super-pharm.co.il/
https://www.bestore.co.il/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=google_awo_0620_creative1&utm_term=ocean&gclid=Cj0KCQiAwMP9BRCzARIsAPWTJ_ErS0s6A13h9lPIbGomk5fDgJVmg9Zlg0gZHjc-A-26h_mVG0ojx6MaApBQEALw_wcB
https://www.sabon.co.il/en/about-sabon/our-story
https://www.laline.co.il/
https://www.dandesigncenter.co.il/
https://en.globes.co.il/en/article-sales-of-consumer-products-in-israel-up-45-1001322818
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293391
https://en.globes.co.il/en/article-ikea-opens-beit-shemesh-store-1001329864
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kunnen beïnvloeden en tegelijkertijd goed contact hebben met relevante leveranciers. De meeste van deze 
architecten zijn lokaal en een behoorlijk aantal van hen zijn gespecialiseerd in het hogere segment van de 
markt. 
 
De concepten van interieur en design beginnen langzaam door te breken in Israël, maar over het algemeen 
blijft de inrichting van huizen ondergeschikt aan andere levensbehoeften. De woonsituatie is een 
problematisch element en hoge kostenpost in het dagelijks leven van Israëliërs. Er is een groot 
woningtekort en de huizen zijn vaak slecht onderhouden of veel te klein voor de grootte van Israëlische 
gezinnen (naar Europese maatstaven). De levenskosten liggen hoog en in het gemiddelde huishouden is 
dat te merken aan een minimale inrichting met vooral oog op praktisch (hittebestendig) en goedkoop. Dit 
wordt gereflecteerd in een zeer competitieve markt en prijserosie, soms zelfs ten koste van de kwaliteit. 
Het resultaat is, tot ongenoegen van milieuactivisten, een grote consumptie van onnodige producten en 
overmatige consumptie in het algemeen. Er is een opmerkelijke opkomst van DIY- en gadgetwinkels, zoals 
MiniSo en Flying Tiger. Er moet ook rekening worden gehouden met het klimaat en het feit dat mensen 
relatief veel tijd buiten doorbrengen, onder andere in de tuin. Winkels voor gereedschap en 
tuinaccessoires kunnen dan ook een interessante markt zijn voor Vlaamse bedrijven.  
 
Voorheen was het Israëlische publiek slechts geïnteresseerd in woningontwerp in het kader van 
geschenken voor tijdens de feestdagen, maar tegenwoordig genieten deze winkels het hele jaar door van 
een levendig verkeer. In het eerste kwartaal boekten veel ketens echter verliezen als gevolg van de vele 
lockdowns en een verbod op het vieren van feesten in gezelschap. Zo boekte Golf & Co een verlies van 
$3.57 miljoen, vergeleken met een nettowinst van $1.79 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.27 Het is dus 
nog maar de vraag hoe deze sector uit de COVID-19 crisis zal komen. 
 

2.4 ALLE SECTOREN: HUISMERK 

Een relatief nieuwe trend in detailhandel is het aanbieden van huismerken tegenover lagere prijzen.  
Sinds 1995, heeft de gigant Super-Pharm, een eigen huismerk Life. Dit merk omvat meer dan 400 
verschillende producten, van toiletartikelen tot medicijnen en voedingsmiddelen. In 2007 
vertegenwoordigde het merk Life ongeveer 13% van hun totale omzet. 
 
Ook steeds meer supermarktketens bieden huismerkproducten aan, waardoor deze producten momenteel 
ongeveer 6,5% van de voedselverkoop vertegenwoordigen.28 Naar verwachting zal dit de komende 5 jaar 
toenemen tot ongeveer 20%. De twee grootste lokale supermarktketens domineren de huismerkmarkt, 
waarvan Shufersal het grootste aantal huismerkproducten heeft.  
 
In 2018 hadden Shufersal en Dor Alon (Blue Square) respectievelijk ongeveer 1400 en 800 
huismerkproducten (food en non-food producten) en maakten deze producten respectievelijk ongeveer 11 

 
27 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293391  
28 https://www.haaretz.com/israel-news/business/private-label-goods-still-fighting-for-slice-of-israeli-market-1.5630303  

https://shop.super-pharm.co.il/life
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293391
https://www.haaretz.com/israel-news/business/private-label-goods-still-fighting-for-slice-of-israeli-market-1.5630303
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en 9% van hun omzet uit. Ze streven naar niveaus vergelijkbaar met Europese benchmarks (20-40%) en in 
2020 bood Shufersal al meer dan 1700 huismerkproducten.29 
 
Het op twee na grootste huismerk is Hamutag, dat verkocht wordt in de ketens van Rami Levy, Victory, 
Machsanei Hashuk, Machsanei Lahav en Super Dush. De verkoop van Hamutag-producten bereikte 
ongeveer $69 miljoen met ongeveer 500 producten. 
 
De trend van huismerkproducten kan een interessante piste zijn voor Vlaamse bedrijven die de Israëlische 
markt zou willen betreden. Er zijn veel importeurs en marketingbedrijven die huismerkproducten 
ontwikkelen voor de detailhandel. Dezelfde importeurs leveren ook vaak aan horeca en cateringbedrijven, 
waardoor verschillende exportstrategieën uitgeprobeerd kunnen worden. 
 
Sommige bedrijven specialiseren zich in het ontwikkelen van huismerkproducten voor de orthodoxe 
bevolking in Israël, waarbij strenger toezicht wordt gehouden op het productieproces (zie paragraaf 3.5). 
Voorbeelden van zulke bedrijven zijn Brandforyou, die het bovengenoemde merk HaMutag heeft 
ontwikkeld, en Kahan’s. Voor de markt van cosmetica en toiletartikelen is MonPlatin een goed voorbeeld.  
 
Een ander voordeel van een huismerk is dat de marketing vaak ook door die bedrijven wordt verzorgd, 
en de Israëlische marketingstrategie mag niet onderschat worden om succesvol te worden in het land. 
Een nadeel is dat het niet altijd evident om te achterhalen is wie de detailhandelaren zijn aan wie de 
bedrijven leveren. 
 

Een voorbeeld van een bedrijf dat private label verzorgd is Miro Foods. Het bedrijf is geïnteresseerd in het 
importeren van chocoladerepen, koekjes en andere droge voedingsproducten. Ook biologische (droge) 
producten kunnen potentieel hebben. 

  

2.5 ALLE SECTOREN: ONLINE VERKOOP 

Ondanks dat Israël bekend staat om haar geavanceerde technologie, zijn consumptiegoederen vaak van 
mindere kwaliteit én duurder dan die in het buitenland. Israëliërs zijn dan ook specialisten in online 
winkelen. Uit onderzoek blijkt dat 44% van de Israëliërs in 2019 minstens één product online heeft gekocht. 
Modeartikelen zijn het populairst (31%), nauw gevolgd door elektronische apparatuur en media (27%). De 
overige aankopen zijn voornamelijk speelgoed en DIY-artikelen (18%), voeding & toiletartikelen (14%) en 
huishoudelijke apparatuur en meubels (10%).30  
 
In 2019 steeg de onlineverkoop van voeding en dranken in Israël in waarde met 24% en bereikte de markt 
een omzet van $3.5 miljard. Alle toonaangevende supermarkten hebben een onlinekanaal in de vorm van 
een webshop of applicatie voor de gsm.31 Shufersal is momenteel marktleider in Israël op het gebied van 

 
29 https://greekfoodnews.com/israeli-supermarket-chain-interested-in-greek-products/ 
30 https://ecommercedb.com/en/markets/il/all  
31 https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods_Tel%20Aviv_Israel_6-27-2019.pdf  

http://www.brandforyou.co.il/
http://kahanfood.com/EN/Private_Label.asp
http://www.monplatin.com/?module=category&item_id=6
https://mirofoods.com/
https://greekfoodnews.com/israeli-supermarket-chain-interested-in-greek-products/
https://ecommercedb.com/en/markets/il/all
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods_Tel%20Aviv_Israel_6-27-2019.pdf
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onlineverkoop, wiens onlineverkoop al goed is voor 16% van de activiteit – een uitzonderlijk positief cijfer 
zelfs in verhouding tot de Amerikaanse of Europese detailhandel.32 
In het verleden bepaalden de winkelcentra welke winkelketens aanwezig waren. Tegenwoordig is het 
andersom, vooral omdat de populariteit van winkelcentra onderhevig is aan concurrentie van e-
commerce. Er is ook kritiek op inrichting van de winkelcentra en dat deze meer gericht zou moeten zijn 
op vermaak en life style.33 Met de uitbraak van het COVID-19 virus en bijbehorende maatregelen voor 
gesloten of dichte ruimtes, daalde de populariteit van de winkelcentra alleen maar meer. Verwacht werd 
dat de Israëlische onlineverkoop jaarlijks met 20% zou groeien, maar de COVID-19 pandemie heeft deze 
trend slechts doen versnellen. Alleen al in de eerste maanden van de pandemie, maart en april 2020, werd 
een aandeel van online-aankopen van 5% naar 20% geregistreerd.34  
 
Vlaamse bedrijven die hun producten online willen aanbieden aan consumenten zullen moeten 
samenwerken met koeriersbedrijven en een lokaal doorstuurbedrijf, zoals Boxit of Chita.  
Drop-shipping wordt op die manier steeds populairder.35 Er kan ook gekozen worden met een 
samenwerking met een internationaal of Israëlisch onlinewinkelplatform. Buitenlandse giganten zoals 
Amazon en Asos, bieden een platform aan detailhandelaren.36 Zap is een voorbeeld van een populair 
Israëlisch onlinewinkelplatform. In verband met de geografische ligging van Israël blijft het echter duur 
om consumentengoederen naar Israël te laten verzenden. Fysieke goederen die in het buitenland worden 
besteld zijn niet onderhevig aan importtarieven, maar wel aan een btw van 17%.37 

2.5.1 Retail tech 

Websites van de detailhandelaars worden steeds slimmer en gebruiksvriendelijker, maar de innovatie 
stopt niet bij de websites. In Israël houden veel start-ups zich bezig met de zogenoemde “retailtech”: 
technologie om de verkoop te stimuleren (zowel online als in de winkels). Een aantal grote bedrijven 
functioneren als leiders op het gebied van deze ontwikkelingen. Onderwerpen die veel aan bod komen 
zijn huidige uitdagingen van detailhandelaren: contactloos betalen (met gezichtsherkenning), data 
interpretatie van onlinekoopgedrag en owned media in advertenties om verkoop te stimuleren, beter 
voorraadbeheer, goedkopere automatiseringsoplossingen en duurzaamheid. Ook het gebruik van VR/AR 
voor een interessantere winkelervaring valt binnen het bereik. De overheid probeert deze technologische 
oplossingen te exporteren naar het buitenland door Europese ketens aan te trekken voor hun Retail Club. 
 

Maar er is ook omgekeerde interesse, met name voor Vlaamse bedrijven die robots weten in te zetten in 
de verpakkingsindustrie, bevoorradingsketens en logistiek.38  

 
32 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001294023 
33 https://www.korenvs.co.il/en/when-will-israel-finally-see-shopping-malls-of-the-future  
34 Haaretz, 22/05/20, “Coronavirus lockdown spurs jump in online sales for Israel’s retailers” 
35 https://www.israelhayom.com/2020/08/02/startup-nation-adds-e-commerce-to-its-list-of-business-model-successes/  
36 https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3768800,00.html 
37 https://merchants.glopal.com/en-au/sell-online/israel  
38 Interview met Oren Paran, Retail Innovation Club, Director, op 05/11/20. 

https://boxit.co.il/boxit_ecommerce/
http://www.chitadelivery.co.il/cheetah-shops
https://www.zap.co.il/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001294023
https://www.korenvs.co.il/en/when-will-israel-finally-see-shopping-malls-of-the-future
https://www.israelhayom.com/2020/08/02/startup-nation-adds-e-commerce-to-its-list-of-business-model-successes/
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3768800,00.html
https://merchants.glopal.com/en-au/sell-online/israel
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3. PRAKTISCHE ZAKEN 

Een Vlaamse ondernemer die een product op de Israëlische markt wil verkopen, houdt best rekening met 
onderstaande zaken. Let op: niet alle voorwaarden en wettelijke zaken worden hier genoemd omdat deze 
afhankelijk zijn van specifieke variabelen. 

3.1 TIJDELIJKE IMPORT OF VERSTUREN VAN STALEN 

Het internationale douanedocument ATA Carnet is een document dat wordt afgegeven door de Kamers 
van Koophandel wereldwijd. Het document dient, onder speciale voorwaarden bepaald door een 
internationale overeenkomst, voor de tijdelijke invoer of doorvoer van verschillende goederen tussen de 
landen die de overeenkomst hebben ondertekend. De ATA Carnet kan tevens gebruikt worden voor het 
versturen van stalen.39 

3.2 IMPORTEUR OF AGENT 

Samenwerking met een Israëlisch, lokaal geregistreerd bedrijf is wettelijk verplicht, maar ook het meest 
evident aangezien de meeste documenten, richtlijnen en formulieren alleen in het Hebreeuws zijn. Verder 
kan men alleen bij verwijzing naar een specifiek product de relevante informatie en richtlijnen ontvangen. 
Alle geregistreerde bedrijven in Israël hebben het recht om een invoervergunning aan te vragen. Om een 
vergunning te verkrijgen moet het bedrijf beschikken over een commerciële vergunning voor de opslag 
van levensmiddelen, met passende opslagvoorwaarden voor de producten die men wil invoeren en dient 
hij van tevoren de vereiste documenten voor te leggen.  
 
Alleen de grootste winkelketens en warenhuizen importeren echter rechtstreeks zonder tussenpersonen. 
In Israël is het dan ook zeer gangbaar om met een lokale importeur of agent samen te werken, en het 
vinden van goede vertegenwoordiging is de sleutel tot de Israëlische markt. Een lokale vertegenwoordiger 
heeft grondige kennis van de markt, goede contacten met de belangrijkste spelers en is verantwoordelijk 
voor het verzorgen van de invoervergunningen bij de autoriteiten. In veel gevallen verzorgt de importeur 
de distributie, registratie van de producten en het verkrijgen van de juiste etiketten, en het verkrijgen 
van het koosjer-certificaat. Agenten gaan één stap verder in hun diensten en verzorgen tevens de 
marketing.  
 
Dit is echter niet systematisch het geval en Vlaamse ondernemers kunnen het beste op voorhand de 
diensten van de importeur of agent vastleggen. Er wordt altijd aangeraden om contact op te nemen met 
een Israëlische advocaat met het oog op het voorkomen van juridische problemen. 

 
39 https://www.chamber.org.il/38991/39012/ata-carnet-passage-of-commercial-samples/  

https://www.chamber.org.il/38991/39012/ata-carnet-passage-of-commercial-samples/
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3.3 GEHEIMHOUDING EN CONSULTANTS 

In het geval van huismerkproducten zullen de meeste importeurs een smaaktest uitvoeren en 
focusgroepen kiezen om het product te selecteren, alvorens een contract zal worden getekend. Het is 
wettelijk mogelijk om samen te werken met een consultancybedrijf om de productformuleringen voor de 
importeur te beschermen door middel van een geheimhoudingsverklaring. Het consultancybedrijf zal de 
huismerkproducten laten registreren. 

3.4 VERGUNNINGEN 

De Israëlische douane is belast met het handhaven van de voorwaarden van de legaliteit van import en 
export, het voorkomen van illegale activiteiten (fraude, verdovende middelen, witwassen van geld en 
schendingen van intellectuele eigendom), en houden toezicht op alle import naar en export vanuit Israël, 
evenals commerciële import aan de Palestijnse Autoriteiten.40  
 
Er zijn verschillende soorten vergunningen die vereist zijn en een overzicht is beschikbaar op de website 
van de Israëlische douane. Over het algemeen geven de onderstaande instanties de meest gevraagde 
vergunningen af: 
 

1. The National Food Services (ministerie van Volksgezondheid): voorschriften, richtlijnen en normen 

met betrekking tot veiligheid van voeding en dranken. 

2. The Standards Institution of Israel: voor alle producten of diensten waar standaarden voor 

gedefinieerd zijn. 

3. The Israel Veterinary and Animal Health Services (ministerie van Landbouw): controle op de import 

van dieren en dierlijke producten, nationaal toezicht op residuen in voedingsmiddelen van dierlijke 

oorsprong en de voedselveiligheid van dierlijke producten. 

4. The Plant Protection and Inspection Service (ministerie van Landbouw): controle op de import van 

planten en plantaardige producten. Het agentschap beheert deze invoer voor zowel commercieel 

als persoonlijk gebruik. 

In veel gevallen zijn er meer vergunningen vereist, bijvoorbeeld op het gebied van verpakkingen, etiketten, 

koosjer (zie paragraaf 3.5) en conformiteit. Voor specifieke vragen over één bepaald product of dienst, zal 

het altijd de importeur of agent zijn die uitsluitsel kan geven. 

  

 
40 https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/israel/customs-procedures 

https://taxes.gov.il/English/customs/Pages/TaxesCustomsLobby.aspx
https://www.health.gov.il/English/MinistryUnits/HealthDivision/PublicHealth/Food/Pages/default.aspx
https://www.sii.org.il/en/importers
https://www.moag.gov.il/en/Ministrys%20Units/Veterinary_Services/Pages/default.aspx
https://www.moag.gov.il/en/Ministrys%20Units/Plant%20Protection%20and%20Inspection%20Services/Pages/default.aspx
https://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/israel/customs-procedures
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3.5 KOOSJER 

Koosjer, of kasjroet in het Hebreeuws, betekent dat Joodse regels op het gebied van voeding van 
toepassing zijn. Het koosjer-certificaat wordt toegewezen aan een product zodra in het product zelf en in 
het productieproces geen gebruik wordt gemaakt van ‘ongeoorloofde’ ingrediënten. In de regel is het 
relatief moeilijk een koosjer-certificaat te bemachtigen voor vleesproducten vanwege de rituele slacht en 
producten waar zegeningen over worden uitgesproken (o.a. wijn). Het is relatief makkelijk om een koosjer-
certificaat te bemachtigen voor vegetarische/plantaardige producten (chocolade, bier, groenten- of 
fruitproducten). Onbewerkte groenten en fruit zijn per definitie koosjer.  
 
Er is geen universele standaard van koosjer-certificering en dit zal dus afhankelijk van de doelgroep 
bepaald moeten worden. Er zijn veel verschillende normen op het gebied van koosjer met betrekking tot 
het vermijden van insecten in groenten en granen, het beheer en gedrag van de eigenaren van (losstaande 
ingrediënten) het product ten opzichte van de joodse sabbat, de religieuze regels over grondbeheer, enz. 
 
In principe mogen niet-koosjere producten geïmporteerd worden maar zijn er vrij weinig verkooppunten 
voor. Een uitzondering hierop is de import van niet-koosjer rundvlees, kalkoenvlees, gevogelte en 
varkensvlees, die is sinds december 1994 verboden. Als men het geheel van de Israëlische consumenten wil 
bereiken wordt koosjer-certificering echter zeker aangeraden. Zonder koosjer-certificering zullen veel 
importeurs niet bereid zijn het product op de markt te brengen. 
 
Om een koosjer-certificaat te bekomen, dient men contact op te nemen met een rabbinaat. Dan volgt er 
een applicatieprocedure en een bezoek van de rabbinale instelling. De rabbijnen zullen tijdens deze 
procedure de ingrediënten en het productieproces onder de loep nemen en controleren op ‘ongeoorloofde’ 
ingrediënten. Dit proces hoeft niet lang in beslag te nemen (1-3 weken), maar de gemiddelde tijd voor de 
procedure is 1-2 maanden. 
 
Het proces van het verkrijgen van een koosjer-certificaat kost geld en het gaat bovendien vaak gepaard 
met het aanpassen van een of meer grondstoffen, ingrediënten of productieprocessen. Daarnaast moet 
het certificaat na een bepaalde tijd verlengd worden en zal men opnieuw een aanvraag moeten doen 
wanneer er veranderingen zijn aangebracht in het productieproces. 
 
Het resultaat is een certificaat dat in de winkel of fabriek opgehangen kan worden.  
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4. VERWACHTINGEN 

De detailhandel is een lastige sector in Israël. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat die sectoren 
die altijd al relevant waren, nog altijd relevant kunnen zijn voor Vlaamse importeurs, ondanks de impact 
van de COVID-19 pandemie. Er zullen misschien kleine verschuivingen optreden, maar over het algemeen 
zal er nog altijd vraag zijn naar Vlaamse producten in de sectoren die hier besproken zijn: goedkope 
basisproducten, of juist luxere of gezondere producten. Sectoren zoals mode, die altijd al problematisch 
waren, zijn nog veel problematischer geworden. 
 
De COVID-19 maatregelen in het kader van besmetting op openbare plaatsen, de stijgende kosten van 
levensonderhoud die leiden tot een verlaging van de consumentenbestedingen aan detailhandel-
producten en de onstabiele veiligheidssituatie in Israël zullen de groei van de fysieke detailhandelsmarkt 
de komende jaren blijven uitdagen en het vinden van een online-alternatief wordt dan ook noodzakelijk 
geacht. Het is echter nog te vroeg om zicht te hebben op de langere termijn en het zal zeker lastiger 
worden om tot de Israëlische detailhandel toe te treden.  
 
De handelsvoorstellen die gepubliceerd worden door FIT zijn dan ook serieuze kansen, enkele van de 
weinige entry points in een concurrerende B2C markt met veel protectionisme. 

5. INTERESSANTE SPELERS EN BRONNEN 

• Israel Central Bureau for Statistics 
• Bank of Israel 
• IEP (Institute for Economic Planning) 
• Israëlische Kamer van Koophandel 
• Retail Innovation Club 
• Re-tech, retail innovation hub 
• The Kitchen, food tech hub 

6. VAKBEURZEN 

• Israfood – beurs voor fabrikanten, importeurs en horecabedrijven in de sector van voeding en 
dranken. De beurs vindt jaarlijks plaats in november. In 2020 werd de beurs geannuleerd i.v.m. 
COVID-19. 

• Hotex – beurs voor de horecabranche en detailhandel. De beurs vindt jaarlijks plaats in november. 
In 2020 werd de beurs geannuleerd i.v.m. COVID-19. 

• Construct & Design – beurs voor architecten, makelaars, ontwerpers, aannemers, projectmanagers, 
bouw- en inkoopmanagers. De beurs vindt jaarlijks plaats. 

https://www.cbs.gov.il/en/subjects/Pages/Imports-and-Exports-in-Goods-and-Services.aspx
https://www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/pages/SeriesData.aspx?SeriesCode=RT_FOOT.M_SA&DateStart=01/01/2017&DateEnd=30/06/2020&Level=5&Sid=8https://www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/pages/SeriesData.aspx?SeriesCode=RT_FOOT.M_SA&DateStart=01/01/2017&DateEnd=30/06/2020&Level=5&Sid=8https://www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/pages/SeriesData.aspx?SeriesCode=RT_FOOT.M_SA&DateStart=01/01/2017&DateEnd=30/06/2020&Level=5&Sid=8
https://www.iep.org.il/
https://www.chamber.org.il/en
https://www.retailinnovation.club/
https://re-tech.io/
https://www.thekitchenhub.com/
https://www.stier.co.il/israfood/en/
https://www.stier.co.il/hotex/en/
https://www.mimoma.net/Website/en/Construct/about
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• The Retail Innovation, Vitual Show – jaarlijks terugkerende beurs voor retail-technologie bedrijven 
en afnemers. De beurs vond in 2020 virtueel plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 

verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 

publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 

kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. 

De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen 

bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou 

kunnen teweegbrengen. Datum van publicatie: december 2020 

 

https://retail.israel-expo.co.il/expo/home



