
Geachte aandeelhouders van Ahold Delhaize, 

 

Woensdag 8 april vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats. Dit is een cruciaal 

moment om aandacht te vragen voor échte verduurzaming. De hele wereld ligt stil vanwege 

COVID-19, maar de destructie van de natuurlijke wereld gaat onverminderd door. Terwijl juist 

nú duidelijk wordt dat het zo niet langer kan. De praktijken van Cargill -zoals ontbossing voor de 

productie van veevoer- zijn schadelijk voor de mensheid.  

 

Het behoud van regenwoud is fundamenteel voor het klimaat. Ook is het aandeel van 

ontbossing in uitbrekende infectieziekten volgens de UN Environment Programme ruim 30%, 

doordat de afstand tussen mensen en wilde dieren die ziektes bij zich dragen kleiner wordt. 

Ontbossing moet dan ook zo snel mogelijk stoppen. 

 

Daarom vragen wij Ahold Delhaize om de banden te verbreken, totdat Cargill belooft te stoppen 

met: 

- Het ontbossen van de Amazone voor de veehouderij en veevoer; 

- Mensenrechtenschendingen zoals kindslavernij voor de productie van cacao en het 

verdrijven van inheemse volkeren uit hun leefgebied voor veevoer; 

- Milieuvervuiling, zoals de grondwatervervuiling door Cargill slachthuizen in de Verenigde 

Staten.  

 

Volgens een rapport van de Amerikaanse milieuorganisatie Mighty Earth is Cargill het meest 

destructieve agri-bedrijf ter wereld. Ahold Delhaize wordt in het rapport van Mighty Earth 

geïdentificeerd als een belangrijke klant van Cargill die onmiddellijk actie kan ondernemen.  

 

Ahold Delhaize heeft in 2010 een akkoord getekend om ontbossing tegen te gaan. Toch werkt 

het concern samen met Cargill, welke vooralsnog géén effectief beleid heeft om ontbossing 

tegen te gaan. Zo heeft Ahold Delhaize onlangs in de VS een nieuwe vleesverpakkingsfabriek 

geopend, als een joint venture met Cargill. Ahold Delhaize heeft de macht om Cargill te 

stoppen. De voortdurende inactiviteit maakt Ahold medeplichtig aan de misdrijven van Cargill. 

 

Wij roepen u, de aandeelhouders, op om Ahold Delhaize te houden aan haar duurzame beloftes 

en druk uit te oefenen op Cargill om te stoppen met ontbossen, vervuilen en het schenden van 

mensenrechten.  

 

Somebody stop Cargill. Let’s put Ahold on this! 

 

Hoogachtend, 

 

Animal Rebellion, Extinction Rebellion, Climate Save Movement, Mighty Earth, Free West 

Papua Campaign, Even Geen Vlees, Animal Save Movement, Animal Resistance, Health Save 

Movement.  

http://uneplive.unep.org/media/docs/early_warning/zoonoses.pdf
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/kitkats-of-smarties-zonder-kinderarbeid-armoede-en-ontbossing-zijn-nog-ver-weg/
https://unearthed.greenpeace.org/2019/12/04/brazil-cerrado-soy-bunge-cargill/
https://www.commondreams.org/news/2019/12/18/protect-nations-waterways-new-lawsuit-challenges-trump-admins-failure-update
https://stories.mightyearth.org/cargill-worst-company-in-the-world/
https://stories.mightyearth.org/cargill-worst-company-in-the-world/
https://stories.mightyearth.org/cargill-worst-company-in-the-world/
https://www.aholddelhaize.com/en/about-us/stakeholder-interests/deforestation/
https://www.supermarketnews.com/meat/ahold-delhaize-usa-build-new-meat-packaging-plant

