
WEDERHOOR  DIERVOEDERFABRIKANTEN 
 
In de uitzending “Bord vol ontbossing” komt ook de rol van de diervoedersector 
aan bod. Hiervoor hebben we contact gezocht met de belangrijkste 
diervoederfabrikanten.  
 
FOR FARMERS 
For Farmers wilde niet meewerken met ons onderzoek.  
 
“Beste ****,  
 
We verwijzen je toch graag door naar de RTRS om meer te vernemen over soja 
certificaten. Wellicht dat **** je kan helpen. 
 
Met vriendelijke groet,” 
 
AGRIFIRM 
Agrifirm reageert telefonisch in onze uitzending op onze bevindingen. Het bedrijf 
heeft onlangs ook aangegeven onderzoek te doen naar het opstarten van een 
separate productieketen waar enkel ontbossingsvrije soja in omgaat: 
 
-Persbericht ontbossingsvrije productieketen 
 
DE HEUS 
De Heus, een belangrijke diervoeder producent in Nederland, zag af van ons 
verzoek om mee te werken aan een interview, maar verwees Zembla door naar 
de branche organisatie. 
 
“Beste ****, 

In het onderstaande tref je antwoorden aan die je per mail aan ons stelde. Een interview op 
camera over dit onderwerp zien we niet zitten. Het is een complex onderwerp dat zich niet 
leent voor de korte fragmenten die uiteindelijk vaak in de uitzending terecht komen. Mocht je 
echt graag iemand op camera willen spreken dan is het wellicht goed om even contact te 
zoeken met Nevedi – onze brancheorganisatie. 

Wij doen vanwege de concurrentiegevoeligheid van deze informatie publiekelijk geen 
mededelingen over de leveranciers waar wij mee samenwerken. In algemene zin kunnen we 
wel een aantal dingen zeggen over de verdere verduurzaming van soja en andere 
grondstoffen die we in onze diervoeders gebruiken. 

In Nederland gebruiken we bij De Heus al sinds 2015 duurzame gecertificeerde soja bij de 
productie van onze diervoeders. In 2019 hebben we het FEFAC-convenant ‘Duurzame Soja’, 
getekend. In dat convenant hebben we afgesproken dat we niet alleen in Nederland, maar in 
heel Europa, dus ook in onze fabrieken in Polen, Spanje, Portugal, Tsjechië en Slowakije 
uiterlijk in 2025 gebruik maken van duurzame soja die voldoet aan de FEFAC soy sourcing 
guidelines. In deze richtlijn worden duurzaamheidseisen gesteld die onder andere (illegale) 
ontbossing moeten voorkomen. 

Eerder dit jaar hebben we bovendien besloten om als onderdeel van ons Responsible Feeding 
Programme een aantal Global Green Goals te formuleren. Dit heeft ertoe geleid dat we 
hebben besloten om uiterlijk in 2025 ook buiten Europa alleen nog gebruik te willen maken 



van duurzame soja die gegarandeerd voldoet aan de FEFAC soy sourcing guidelines. Meer 
hier over is te lezen op: https://www.deheus.com/globalgreengoals 

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om stappen te zetten, en kiezen ervoor om 
gecertificeerde soja uit Brazilië te kopen. Die certificaten garanderen dat een equivalente 
hoeveelheid soja duurzaam is geproduceerd en geven Braziliaanse boeren een incentive om 
te kiezen voor duurzamere productiemethodes. Het vergroten van het totaal areaal 
duurzaam geproduceerde soja is vanuit dat perspectief de beste manier om ontbossing terug 
te dringen. Om de cijfers is perspectief te plaatsen; wereldwijd werd er in 2019 meer dan 336 
miljoen ton soja verbouwd. Brazilië, de Verenigde Staten en Argentinië zijn wereldwijde de 
grootste producenten van soja, gezamenlijk produceren zij ongeveer 271 miljoen ton. China is 
wereldwijd de grootste importeur van soja met een volume van ongeveer 100 miljoen ton in 
2019. In Nederland gebruiken alle diervoederbedrijven bij elkaar ongeveer 2 miljoen ton soja. 
Iets meer dan een half procent van alle soja die wereldwijd wordt geproduceerd. Als we in 
Nederland alleen nog soja uit andere delen van de wereld zouden gebruiken dan gaat de 
soja die wij nu uit Zuid-Amerika halen naar landen waar men niet extra kan of wil betalen 
voor duurzamere productie. De boeren die nu duurzamer produceren stoppen daarmee en 
het risico is dat er juist meer ontbost wordt en niet minder. Nederland is bovendien een van de 
grootste afnemers van gecertificeerde soja.  
 
 
Bovendien vinden we dat je grondstoffen moet verbouwen op die plekken waar dat goed kan. 
De opbrengst per hectare en de eiwitgehalten zijn bij soja afkomstig uit Zuid-Amerika veel 
hoger dan bij soja die in Europa wordt geproduceerd. Soja – of een andere eiwitbron – elders 
produceren klinkt eenvoudig, maar bij een lagere opbrengst en lagere eiwitgehalten zal het 
er juist voor zorgen dat er nog meer land nodig is om de wereld van voedsel te voorzien. 

Tegelijkertijd is het niet realistisch om te verwachten dat we in Europa binnen afzienbare tijd 
zelfvoorzienend worden in de productie van plantaardige eiwitten. De Europese wens om het 
biologische areaal uit te breiden en gronden vaker braak te laten liggen zal naar alle 
waarschijnlijkheid de afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen alleen maar vergroten. 
Zoals ook eerder in verschillende media al is 
uitgelicht: https://www.foodagribusiness.nl/usda-meer-honger-en-hogere-prijzen-door-
boer-tot-bord/ 

Een afname van productie van zowel plantaardige als dierlijke eiwitten in de Europese Unie 
zal wereldwijd negatieve effecten hebben omdat de productie zich in dat geval zal 
verplaatsen naar landen waar minder aandacht is voor bijvoorbeeld de herkomst van 
grondstoffen, het klimaat en het dierenwelzijn. 

Daarom is het belangrijk dat we samen met onze ketenpartners en andere stakeholders 
blijven inzetten op de verdere verduurzaming van de productie van soja en andere 
eiwitbronnen. Het gebruik van gecertificeerde soja is daarbij in onze ogen een verstandige 
weg. 

In ons Feed Magazine is meer informatie te vinden over onze inspanningen om bij te dragen 
aan de duurzame beschikbaarheid en toegankelijkheid van veilig en gezond 
voedsel: https://www.deheus.com/feed” 

 
NEVEDI 
Zembla heeft onderstaande vragen bij NEVEDI neergelegd, de 
brancheorganisatie van de diervoerderindustrie. Zij kozen ervoor om op camera 
te reageren. 
 



Vragen Zembla: 
 
“Beste ****, 
  
In het kader van een eventueel interview met Zembla stuur ik u hierbij nog aanvullende 
informatie over de uitzending die we momenteel voorbereiden.  
  
We zullen in de uitzending de volgende zaken laten zien: 
  

1. SLC, de grootste sojaproducent van Brazilië en aangesloten bij de RTRS, is betrokken 
bij ontbossing. Een sojafarm in Maranhao die gecertificeerd is werd gesplitst. 
Verantwoorde soja kon op de ene fazenda worden geproduceerd, terwijl de 
ontbossing op de andere farm kon doorgaan. Ook op andere farms van SLC werd in 
de afgelopen tijd ontbost, zo hebben wij vastgesteld. Het gaat daarbij onder meer 
om de fazenda in Formosa do Rio Preto. SLC is daarvoor beboet. 

2. De RTRS soja wordt gemixt met soja van niet-gecertificeerde bedrijven. Die gemixte 
soja komt via bijvoorbeeld Bunge in Nederland terecht. In de uitzending brengen we 
deze supply chain in kaart. 

3. Een van de belangrijkste productielocaties voor de niet gecertificeerde soja is 
Estrondo in West-Bahia. De soja van Estrondo komt via Bunge in Nederland terecht. 
Aan de hand van gesprekken met lokale bewoners en NGO’s laten we zien hoe 
Estrondo te werk gaat: grootschalige ontbossing en gebruik van pesticiden.  

4. Daarnaast huurt Estrondo beveiligers in die intimidatie en geweld gebruiken tegen 
lokale bewoners om ze de toegang tot hun leefgebied te ontzeggen. Daarbij is 
meerdere keren gericht op omwonenden geschoten. De beelden daarvan zijn in bezit 
van Zembla. 

5. Estrondo, en ook SLC, worden er door NGO’s en bewoners van beschuldigd door 
corruptie en fraude landrechten te hebben verworven. Beide bedrijven worden 
genoemd in een grootschalig justitieel onderzoek naar corrupte rechters en politici in 
Bahia. In de uitzending wordt dit door een officier van justitie bevestigd. Hij vertelt dat 
in deze zaak al meerdere getuigen zijn vermoord.  

6. Verschillende NGO’s uiten zware kritiek op de sojateelt, en ook op de certificering 
door RTRS. Die zou neerkomen op ‘green washing’. 

  
Graag vernemen we uw visie op de sojateelt in de Cerrado en op de door ons aangedragen 
feiten. 
  
Met vriendelijke groet,” 
 
Website NEVEDI 
Op de website heeft NEVEDI de volgende factsheet staan over de duurzame 
productie van soja: 
 
-Factsheet Soja 
 
 
WEDERHOOR PRODUCENTEN 
 
In de uitzending “Bord vol ontbossing” worden verschillende producenten en 
verkopers van levensmiddelen aan het woord gelaten.  Hiervoor zochten we 
vanzelfsprekend ook contact met de producenten en distributeurs, in dit geval 
Friesland Campina, Ahold Delhaize en vleesverwerker VION. Bijgevoegd hun reacties 
en belangrijke mededelingen over soja vanuit deze bedrijven 



 
FRIESLAND CAMPINA 
 
Op vragen van Zembla 
“Zoals toegezegd onze reactie: 
  
Vrijwel al het voer dat de Nederlandse koeien eten wordt op de boerderij verbouwd 
(ongeveer 92%), dat is met name gras en mais. De resterende circa 8% van het voer komt 
van buiten de boerderij, waarvan het grootste deel restproduct is uit de 
voedingsmiddelenindustrie, denk hierbij aan bierborstel afkomstig van bierbrouwerijen en 
citruspulp uit de levensmiddelenindustrie. Iets meer dan 1% van het voer dat de Nederlandse 
koeien krijgen bestaat uit soja. Die soja komt voornamelijk uit Noord- en Zuid-Amerika. 

  
Als sector vinden we het belangrijk bossen wereldwijd in stand te houden en boeren in 
ontbossingsgevoelige gebieden te ondersteunen. Daarom is de melkveehouderijsector, 
waaronder FrieslandCampina, in samenwerking met NGO’s Wereld Natuur Fonds (WNF), 
Solidaridad en Natuur&Milieu in 2015 gestart met certificering van soja, de zogeheten RTRS 
credits. RTRS is de bekendste standaard voor verantwoorde soja. Onze melkveehouders 
nemen alleen voer af van veevoerbedrijven die over voldoende certificaten voor 
verantwoorde soja beschikken. 

  
Daarnaast onderzoeken we samen met landbouwcoöperatie Agrifirm of het mogelijk is te 
komen tot een volledig gescheiden, gegarandeerd ontbossingsvrije sojastroom voor 
veevoer. Binnenkort hopen we u hier meer over te kunnen vertellen.”  
  
Op de website van Friesland Campina over Soja  
-Persbericht ontbossingsvrije productieketen  
-Biodiversiteit: zorgen voor een gezond ecosysteem  
-Duurzame inkoop, 100% duurzame grondstoffen 
 
 
 
AHOLD DELHAIZE 
Zembla heeft meerdere malen contact gezocht met Ahold Delhaize voor wederhoor. Na 
een aanvankelijke afwijzing op ons verzoek om een interview op camera en later 
eveneens een afwijzing op een telefonisch interview (zie onder), is ons medegedeeld ook 
af te zien aan een schriftelijk antwoord op onze vragen. 
 
Vragen van Zembla: 
“Beste Pieter, 
  
Toch nog een keer een mail met een verzoek tot wederhoor. Zoals je weet zijn we bij Zembla 
bezig met een uitzending over Zembla. We kijken met name naar de duurzaamheidsclaims, 
die ook door Ahold Delhaize worden gedaan. Vandaar dat we graag een reactie van jullie 
willen meenemen in ons verhaal. 
  
We zullen in de uitzending de volgende zaken laten zien: 
  

1. SLC, de grootste sojaproducent van Brazilië en aangesloten bij de RTRS, is betrokken 
bij ontbossing. Een SLC-sojafarm in Maranhao die gecertificeerd is werd gesplitst. 
Verantwoorde soja kon op de ene fazenda worden geproduceerd, terwijl de 
ontbossing op de andere farm kon doorgaan. Ook op andere farms van SLC werd in 
de afgelopen tijd ontbost, zo hebben wij vastgesteld. Het gaat daarbij onder meer 
om SLC Parceiro in Formosa do Rio Preto.  



2. De RTRS soja wordt gemixt met soja van niet-gecertificeerde bedrijven. Die gemixte 
soja komt via bijvoorbeeld Bunge in Nederland terecht. In de uitzending brengen we 
deze supply chain in kaart.  

3. Een van de belangrijkste productielocaties voor de niet-gecertificeerde soja is 
Estrondo in West-Bahia. Ook de soja van Estrondo wordt gemixt met RTRS soja en 
komt via Bunge in Nederland terecht. Aan de hand van gesprekken met lokale 
bewoners en NGO’s laten we zien hoe Estrondo te werk gaat: grootschalige 
ontbossing en gebruik van pesticiden.  

4. Daarnaast huurt Estrondo beveiligers in die intimidatie en geweld gebruiken tegen 
lokale bewoners om ze de toegang tot hun leefgebied te ontzeggen. Daarbij is 
meerdere keren gericht op omwonenden geschoten. De beelden daarvan zijn in bezit 
van Zembla. 

5. Estrondo, en ook SLC, worden er door NGO’s en bewoners van beschuldigd door 
corruptie en fraude landrechten te hebben verworven. Beide bedrijven worden 
genoemd in een grootschalig justitieel onderzoek naar corrupte rechters en politici in 
Bahia. In de uitzending wordt dit door een officier van justitie bevestigd. Hij vertelt dat 
in deze zaak al meerdere getuigen zijn vermoord.  

6. Soja die afkomstig is van ontboste grond komt via Bunge en Nederlandse 
diervoederfabrikanten terecht bij boeren die leveren aan onder andere VION en 
FrieslandCampnina, bedrijven die op hun beurt belangrijke leveranciers zijn van 
onder Ahold Delhaize. 

7. Verschillende NGO’s uiten zware kritiek op de sojateelt, en ook op de certificering 
door RTRS. WNF, een van de oprichters de RTRS, zegt in de uitzending er geen enkel 
vertrouwen meer in te hebben dat RTRS ontbossing en verlies van biodiversiteit kan 
voorkomen.   

  
Graag ontvangen wij voor vrijdag a.s. 16.00 uur uw reactie op elk van de bovenstaande 
punten.  
  
We behouden ons het recht voor schriftelijke reacties in te korten en te redigeren. We zien 
jullie reactie graag tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet,” 
 
Verzoek Zembla voor een telefonisch interview 
“Ha ****, 
  
Dank voor je mail. We zouden erg graag een telefonisch interview met jullie hebben op 2 of 3 
november. We zijn zoals gezegd bezig met een onderwerp over soja en duurzame soja. Wij 
lezen op de site van AlbertHeijn dat uitsluitend met duurzame soja wordt gewerkt en willen 
daarom graag een aantal vragen voorleggen in het kader van wederhoor. 
  
In onze uitzending constateren we namelijk dat er verschillende problemen zijn met de 
certificering van soja zoals die nu loopt. We zullen in de uitzending de volgende zaken laten 
zien: 
  

1. SLC, de grootste sojaproducent van Brazilië en aangesloten bij de RTRS, is betrokken 
bij ontbossing. Een sojafarm in Maranhao die gecertificeerd is werd gesplitst. 
Verantwoorde soja kon op de ene fazenda worden geproduceerd, terwijl de 
ontbossing op de andere farm kon doorgaan. Ook op andere farms van SLC werd in 
de afgelopen tijd ontbost, zo hebben wij vastgesteld. Het gaat daarbij onder meer 
om de fazenda in Formosa do Rio Preto. SLC is daarvoor beboet. 



2. De RTRS soja wordt gemixt met soja van niet-gecertificeerde bedrijven. Die gemixte 
soja komt via bijvoorbeeld Bunge in Nederland terecht. In de uitzending brengen we 
deze supply chain in kaart. 

3. Een van de belangrijkste productielocaties voor de niet gecertificeerde soja is 
Estrondo in West-Bahia. De soja van Estrondo komt via Bunge in Nederland terecht. 
Aan de hand van gesprekken met lokale bewoners en NGO’s laten we zien hoe 
Estrondo te werk gaat: grootschalige ontbossing en gebruik van pesticiden.  

4. Daarnaast huurt Estrondo beveiligers in die intimidatie en geweld gebruiken tegen 
lokale bewoners om ze de toegang tot hun leefgebied te ontzeggen. Daarbij is 
meerdere keren gericht op omwonenden geschoten. De beelden daarvan zijn in bezit 
van Zembla. 

5. Estrondo, en ook SLC, worden er door NGO’s en bewoners van beschuldigd door 
corruptie en fraude landrechten te hebben verworven. Beide bedrijven worden 
genoemd in een grootschalig justitieel onderzoek naar corrupte rechters en politici in 
Bahia. In de uitzending wordt dit door een officier van justitie bevestigd. Hij vertelt dat 
in deze zaak al meerdere getuigen zijn vermoord.  

6. Verschillende NGO’s uiten zware kritiek op de sojateelt, en ook op de certificering 
door RTRS. Die zou neerkomen op ‘green washing’. 

  
Naar aanleiding daarvan hebben we een aantal vragen waarop we hopen dat 
Ahold/AlbertHeijn ons antwoord kan geven.  
  
-Soja wordt in gebruikt in het productieproces van vlees, zuivel en eieren. Hoeveel soja wordt 
jaarlijks gebruikt voor de productie van AlbertHeijn producten? 
-Hoe wordt geprobeerd ontbossingsvrije soja te gebruiken? 
-Hoe ziet u de rol AlbertHeijn in het vraagstuk van landconversion/deforestation? 
-Wat zijn de afspraken van AlbertHeijn met leveranciers over verantwoorde soja? 
-Hoe kijkt naar AlbertHeijn naar het aankomende EU Legal Framework Deforestation?  
-Nederland en de diervoederfabrikanten zijn drijvende krachten achter de RTRS, de 
Roundtable Responsible Soy, in hoeverre is dit project volgens Ahold Delhaize succesvol en 
toereikend? 
-Zijn er alternatieven voor soja uit gebieden met een hoog ontbossingsrisico of soja 
überhaupt?” 
  
ANTWOORDEN AHOLD DELHAIZE 
 
“Dag ****, 
 
Dank je voor de toelichting. 
Helaas is dit te kort dag voor ons om deze informatie te voorzien. Zoals ik aangaf is 
het momenteel behoorlijk druk en dit zijn onderwerpen waar we de tijd voor willen 
kunnen nemen om goede context te kunnen voorzien. Ons aanbod blijft dat we in de 
toekomst off-camera jullie wat meer informatie over dit onderwerp kunnen bieden. 
Het is ook makkelijker de vragen die jullie hebben mondeling tzt door te nemen.  
 
Met vriendelijke groet,” 
 
OP DE WEBSITE VAN ALBERT HEIJN / AHOLD DELHAIZE 
-Duurzaamheidsverslag 2020 AlbertHeijn 
-Product Transparency Ahold Delhaize 
-Deforestation and Conversion Ahold Delhaize 
 
 



 
VION 
 
Vion heeft niet gereageerd op onze vragen. Een woordvoerder lichtte ons telefonisch toe 
niet in te willen gaan op ons verzoek om wederhoor. Het bedrijf kiest ervoor om de 
uitzending af te wachten en naar aanleiding daarvan af te wegen of verdere stappen 
noodzakelijk zijn. 

WEDERHOOR ESTRONDO 

VRAGEN ZEMBLA: 

Dear Sir/Madam, 

  

On behalf of Dutch Public TV (Channel 2 – Zembla) we are reaching out 
to Agronegócio Estrondo. Currently we’re working on an investigative documentary 
about soy and deforestation. Our main focus lies on the Cerrado. For this we’ve done a 
thorough investigation and filmed on several locations in Brazil, e.g. 
at Agronegócio Estrondo’s in Cachoeira.  

  

1. We will show how Estrondo is producing soy in western Bahia and how this soy 
makes it’s way into the Dutch production chain of sustainable certified soy 

2. We will show how Estrondo is involved in large scale deforestation. 
3. We will air footage showing how Estrondo guards use violence and intimidation 

against local inhabitants in Cachoeira.  
4. We will show accounts by locals residents, NGOs and the Ministerio Publico who 

claim that landgrabbing, corruption and violence are being used by large soy 
producers, e.g. by Estrondo. According to them your company is under criminal 
investigation. They also claim that your company profits from land titles obtained 
by a large scale corruption scheme currently investigated by the public 
prosecutor’s office in the so called Operation Far West. 

  
What is your reaction on these findings? 

 

ANTWOORDEN ESTRONDO: 

 
POSITION STATEMENT  

Delfin Rio S/A has planned and conducted the land allocation of the Cachoeira do 
Estrondo Rural Estate. This farming micro-region located in Western Bahia, responsible 
for 4% of the local production, hereby clarifies:  

1. Soybean crops in Estrondo employ state-of-the art biotechnology techniques, as well 
as  integrated pest management, no-till farming, and crop rotation practices. In addition 
to world-class farming, it carefully maintains large reserves of native plants, at a larger 



extent than legally required, in addition to maintaining permanent protected areas, such 
as riverbanks and mountains, which are crucial for the local ecological balance.  

2. Among the many crops in Estrondo, soyben accounts for 75% of the micro-region's 
overall yield. The 2021 soy harvest, for example, reached 376 thousand tons, raising 
nearly R$ 225 million in taxes per year for Federal, State and City governments.  

3. Labor issues raised in 2006 at Estrondo were all promptly addressed and ever since all 
Brazilian labor and safety standards have been followed. In the Estrondo region, 4,000 
direct and indirect jobs have been created, boosting the local economy and accelerating 
progress in the neighboring cities.  

4. It is important to make it clear that any vegetation removal or land clearing activity 
conducted in the region is carefully planned and then undergo a strict environmental 
licensing process with many environmental agencies, which may last for up to six years. 
All procedures are fully documented, inspected by competent bodies and strictly follow 
Brazilian environmental regulations.  

5. Regarding local disputes, Estrondo has suffered many criminal attacks over the years, 
from destruction of properties to harassment of employees and their families. Every time, 
Estrondo has notified the authorities and filed police reports at the Formosa do Rio Preto 
Police Station. It is also noteworthy that Estrondo strongly disapproves of any violence 
whatsoever.  

6. Finally, Delfin Rio S/A would like to point out that its lands have been legally 
established for over 40 years, with all property deeds filed with the Formosa do Rio Preto 
Registry, Incra, and Environmental Records. Operation Faroeste unveiled a criminal land 
grabbing organization operating in the region, and the Supreme Court of Justice (STJ) has 
clearly attested that Delfin was a victim of land grabbers who were busted by the 
operation.  

 
 
WEDERHOOR SLC AGRICOLA 
 
 
VRAGEN ZEMBLA 
 
Dear Mr Teruel, 
  
On behalf of Dutch Public TV (Channel 2) we are reaching out to SLC Agricola. Currently 
we’re working on an investigative documentary about sustainable soy which is included 
in the RTRS-scheme. Our main focus lies on the Cerrado. For this we’ve done a thorough 
investigation and filmed on several locations in Brazil, e.g. at SLC’s Parnaiba farm. 
  
In the documentary we will show several of our findings, including: 
  

1. How SLC in the past years was involved in land conversion to increase the 
soy production areal. The example we’ll use is that of the Palmeira farm in 
Maranhao. SLC created this farm by splitting the Parnaiba farm, which 
allows the firm to claim ‘deforestation free’ soy is being produced by 
Parnaiba, while in the past years land conversion continued at Palmeira.   



2. At SLC’s Parceiro farm we’ve seen how land conversion activities are still 
going on, e.g. at the Calcario areal of the Parceiro farm, where we filmed 
how stumps and roots of trees were removed from the land. 

3. In the past SLC was involved in illegal deforestation. 
4. We’ll show how RTRS-certified and non-certified soy are being mixed and 

shipped in bulk carriers, for example by Bunge. 
5. We will show accounts of local residents and a public prosecutor who 

claim that land grabbing, corruption and intimidation are being used by soy 
producers. It’s stated that several companies, e.g. SLC, profit from land 
obtained through corruption schemes investigated by the public 
prosecutor’s office in the so called ‘Operation Far West’. 

6. We will show contributions of multiple NGOs, e.g. WWF, stating that the 
RTRS-scheme isn’t functioning at all. 
  

What is SLC’s reaction on these findings? 
 
 
ANTWOORDEN SLC AGRICOLA 
1 - How SLC in the past years was involved in land conversion to increase the soy 
production areal. The example we’ll use is that of the Palmeira farm in Maranhao. SLC 
created this farm by splitting the Parnaiba farm, which allows the firm to claim 
‘deforestation free’ soy is being produced by Parnaiba, while in the past years land 
conversion continued at Palmeira.   
A: The splitting of Parnaíba Farm in two (Parnaíba and Palmeira) was due only to 
managerial reasons and it was done in September of 2018. The aim was to increase the 
productiveness considering the original area was exceptionally large and there was a great 
distance between parts of the property and the administrative site.  
   
Palmeira Farm is not RTRS certified because up until the deadline it hadn’t met the 
necessary criteria to earn it.  
   
The RTRS certification is voluntary, and it applies to farms that met the criteria for 
conversion until June 2016. The properties that did not fit the criteria after that date do not 
have the RTRS certificate.   
    
2 - At SLC’s Parceiro farm we’ve seen how land conversion activities are still going on, 
e.g., at the Calcario areal of the Parceiro farm, where we filmed how stumps and roots 
of trees were removed from the land.   
A: We have no knowledge that Dutch Public TV (Channel 2)’s team has ever been 
at Parceiro Farm (BA). We have no means to verify what is in the footage obtained nor the 
location in which they were filmed.   
   
We have always respected the current legislation in all our operations and comply with 
every legal requirement.   
    
3 - In the past SLC was involved in illegal deforestation.   
Throughout our history, we have always respected the current legislation and complied to 
every legal requirement. In every unit we preserve 33% of the total area, a percentage 
above the one required by the Brazilian Forest Code for Cerrado areas. Altogether, there 
are almost 100 thousand acres of preserved native areas.   
    
4 - We’ll show how RTRS-certified and non-certified soy are being mixed and shipped 
in bulk carriers, for example by Bunge.   
R: SLC Agrícola’s agricultural commodities are sold to the biggest trading companies on 



the market for exportation. The Company operates so that their commodities have their 
quality, traceability and responsible production model attested to the best practices and 
guidelines.   
    
5 - We will show accounts of local residents and a public prosecutor who claim that 
land grabbing, corruption and intimidation are being used by soy producers. It’s stated 
that several companies, e.g., SLC, profit from land obtained through corruption 
schemes investigated by the public prosecutor’s office in the so called ‘Operation Far 
West’.   
A: SLC Agricola does not own or lease areas that have been investigated by ‘Operation Far 
West’.   
The company has never threatened or adopted any sort of practice that harms the local 
communities around their farms or in any other place. The Company keeps an open and 
transparent communication channel with every interested party, their operations follow all 
current laws and regulations, and it holds all the environmental authorizations and 
permissions necessary, which have been legally obtained by the states after a social and 
environmental study.   
   
6 - We will show contributions of multiple NGOs, e.g., WWF, stating that the RTRS-
scheme isn’t functioning at all.   
A: SLC Agrícola’s soy production follows the most rigorous legal standards and is certified 
by environmental and market agencies – both national and international. It does not 
generate loss of biodiversity nor leads to the extinction of animal species. In the 
environmental field, the company leads several preservation, conservation and 
reforestation initiatives, such as project Cabeceiras do Pantanal and 
project Conservação da Biodiversidade no Cerrado.   
   
The operations in SLC Agrícola’s production units are developed according to the best 
agricultural practices for soil conservation. The placement of the production area is a major 
factor to ensure zero river pollution, seeing as they’re protected by a belt of native 
vegetation of at least 2 kilometers long.   
   
In addition to meeting the legal requirements, RTRS reduces social, environmental and 
economic risks. The certification reinforces SLC Agrícola’s commitment to the values 
present in their Big Dream: “Positively impact future generations, being a global leader in 
efficiency in the agricultural business and respect for the planet”.   
 
 


