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Nederlandse import van soja vanuit Brazilië

Export van soja vanuit de Cerrado- en Amazone-biomen naar Nederland (tonnes/%)

CERRADO 1,7 MILJOEN TON  | 45% AMAZON 600.772 MILJOEN TON  | 16%

VERBANDEN TUSSEN NEDERLANDSE  
SUPERMARKTEN EN SOJABEDRIJVEN  
GENOEMD IN DE RAPID RESPONSE SOY  
& CATTLE TRACKER VAN MIGHTY EARTH

Verbanden tussen Nederlandse supermarkten en sojabedrijven genoemd in de  
Rapid Response Soy & Cattle Tracker van Mighty Earth

Bron: TRASE (www.trase.earth), COMTRADE. Opmerking: de meest recente cijfers dateren uit 2018. Uit interviews met marktdeskundigen werd 
duidelijk dat het marktaandeel voor export en import relatief onveranderlijk is, wat betekent dat het niet waarschijnlijk is dat de marktaandelen in de 
loop van de jaren significant zijn veranderd. Dit betekent dat het marktaandeel relatief weinig verandert, ook als het absolute volume van de export 
is veranderd. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de cijfers van 2018 een schatting te maken van de huidige cijfers.  

TOTALE  
EXPORT VANUIT  
BRAZILIË NAAR 

NEDERLAND

% VAN DE  
TOTALE EXPORT 20% 11% 9% 8% 7%

TOTALE SCORE OP 
TRACKER (/100) 56 47 64 31 25

787,901 427,722 327,091 310,685 267,510

3,800,000 
TONNES

55%

% directe soja-import 
vanuit Brazilië naar 
Nederland

http://www.trase.earth


NEDERLANDSE SUPERMARKTEN BLOOTGESTELD AAN 
DE SLECHTS PRESTERENDE BEDRIJVEN IN DE MIGHTY 

EARTH TRACKER 
Nederlandse supermarkten lopen risico’s door ontbossing vanwege hun 
link met met slecht scorende sojahandelaren in 
de Soy & Cattle Deforestation Tracker van Mighty Earth - Inclusief de twee slechts scorende soja-
handelaren: Cargill en Bunge. Deze bedrijven worden in verband gebracht met de 
grootste ontbossing van land, respectievelijk 61.260 en 38.976 hectare.  
  
In de afgelopen anderhalf jaar detecteerde Mighty Earth verwoesting van in totaal meer dan 
200.000ha Braziliaans regenwoud en savanne - een gebied van meer dan twee keer zo groot als 
de Veluwe - gelinkt aan een aantal van de grootste exporteurs van Braziliaans soja naar 
Nederland. Nederlandse supermarkten zijn daardoor blootgesteld aan grote ontbossing-risico's.  
  
Nederland speelt een belangrijke rol in de internationale sojahandel en -verwerking en is de op 
drie na grootste importeur van sojabonen ter wereld. Binnen de EU is Nederland de grootste 
importeur vanuit Brazilië en het aandeel Braziliaanse soja is onlangs nog verder toegenomen: in de 
eerste zes maanden van 2020 is de import gegroeid met 40%.1 
  
Volgens gegevens van TRASE zijn zowel Cargill en Bunge belangrijke exporteurs naar Nederland. 
Samen hebben deze twee Amerikaanse landbouwgiganten bijna 580.000 ton sojabonen naar de 
havens van Rotterdam en Amsterdam verscheept  
Uit onze analyse van TRASE-gegevens blijkt dat 61% van de directe export van soja van Brazilië 
naar Nederland afkomstig is uit de Cerrado- en Amazone-biomen, waar de ontbossingsrisico’s het 
grootste zijn. Supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Lidl en ALDI, evenals andere Nederlandse 
supermarkten, worden in hun keten blootgesteld aan Braziliaanse soja van handelaren zoals Cargill 
en Bunge.  
  
Transparantie en traceerbaarheid in productieketens vormen een essentiële voorwaarde om te 
achterhalen waar ontbossing plaatsvindt en om leveranciers en handelaars hierover ter 
verantwoording te roepen. Dit zijn bovendien belangrijke gegevens om er zeker van te zijn dat 
consumenten over de juiste informatie beschikken om hun eigen keuzes te maken.   
  
Geen van de supermarkten die in dit rapport worden genoemd, biedt voldoende openbare 
informatie over hun samenwerking met de tien bedrijven die in het rapport worden genoemd.  
  
Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Lidl hebben op ons verzoek om meer informatie gereageerd, 
maar konden hun link met de in het rapport genoemde 
bedrijven bevestigen noch ontkennen. Supermarkten stuurden echter recent nog een brandbrief 
aan de grote soja-handelaren zoals Cargill en Bunge waarin ze met sancties dreigen als de soja-
handelaren niet onmiddellijk actie tegen ontbossing ondernemen. 2  
 
Om de Mighty Earth Soy & Cattle Deforestation Tracker te zien, klik hier: 
http://mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker-briefing-note 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/40/import-sojabonen-uit-brazilie-40-procent-hoge 
2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-15/consumer-giants-seek-ban-on-soy-from-deforested-
brazil-region 
 


