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“De grote plannen” voor Carrefour: de feiten 
Vandaag is het nieuws bekend gemaakt over wat er met de Carrefourgroep gebeurt. ACLVB - de Liberale 

Vakbond - wil je dan vooral op dit moment de feiten meegeven. 

Eerst en vooral wordt er gesproken over 2400 ontslagen op de Franse hoofdzetel en enkele andere 

maatregelen in Frankrijk. Voorlopig werd er over andere landen niets gezegd, maar men spreekt wel over 

een beperken van de kosten. Het enige dat we dus met zekerheid kunnen zeggen is dat er (a) tot nu niet 

over Belgische ontslagen gesproken wordt, maar (b) dat het tegendeel evenmin gezegd is. Het wordt dus 

nog twee dagen afwachten op concreet nieuws. 

Carrefour 2022 
Carrefour wil met het plan “Carrefour 2022” onder andere: 

 de kosten wereldwijd beperken door een vereenvoudigde organisatie van de hoofdzetels 

 werken met externe partners, zoals Fnac Darty en Showroomprivé 

 2 miljard per jaar investeren, dat uit de kostenbesparing moet komen 

 het assortiment zou met 10% verminderd moeten worden 

 verkoop van niet-strategisch vastgoed  

 verhoging van de digitale activiteiten (e-commerce) 

 meer conviencewinkels in de steden openen (2000!) 

 uitbreiding van thuislevering en ophalen van boodschappen in de winkel 

 verder inzetten op verse voeding, bio en huismerken: een derde van de verkoop zou van het merk 

Carrefour moeten zijn 

Er valt zoals te verwachten dus niet meer te zeggen dan wat al min of meer bekend was. Het is enorm 

spijtig nieuws voor onze Franse collega’s. Tegelijk hopen we van harte dat het hier bij blijft op het vlak van 

vertrekken: meerdere Carrefours zitten trouwens al jaren onder hun nodige personeelsaantal. 

De aankondigingen doen ons daarentegen wel denken aan mogelijke negatieve gevolgen voor het 

personeel in de winkels en op de hoofdzetels: we kunnen dus slechts samen met u hopen dat het snel 

donderdag is, zodat we jullie kunnen meedelen wat er België boven het hoofd hangt. 

 

Als ACLVB zullen we jullie alleszins blijven informeren, van zodra we iets weten. 

De ACLVB-ploegen van Carrefour. 


