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Geachte heer Muller,
Begin dit jaar vroegen we wat u gaat doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Inlijn met het Klimaatakkoord van Parijs en het vonnis in de zaak tegen Royal Dutch Shell dientAhold Delhaize, volgens de berekeningen van het VN Klimaatpanel, zijn emissies (scope 1, 2en 3) in 2030 met tenminste 45% te reduceren (ten opzichte van 2019).
Inmiddels hebben wij uw Klimaatplan ontvangen en laten doorrekenen door het New ClimateInstitute. Uit de doorrekening is gebleken dat Ahold Delhaize zich bij lange na niet aan deKlimaatdoelen houdt. Met name de aanpak van Scope 3 broeikasemissies (95% van uw totalebroeikasemissies) schiet schromelijk tekort. Dat is niet verrassend aangezien uw bedrijf zichvoor Scope 3-CO2-emissies een doel van 15% reductie in 2030 heeft gesteld. We moeten danook helaas het volgende concluderen: Ahold Delhaize ligt op dit moment op ramkoers met hetKlimaatakkoord van Parijs.
In april jongstleden kondigde Ahold Delhaize aan dat er in november 2022 een gedetailleerdplan voor Scope 3-emissiereductie wordt gepresenteerd. Om in lijn met de in Parijsvastgestelde maximale opwarming van 1,5 graden te kunnen komen, dient dit plan tenminste tevoldoen aan een aantal minimum voorwaarden om aan de minimale emissiereductie van 45% in2030 te kunnen voldoen.

1. Versnelling van de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten:o 70% van de omzet in eiwitten is plantaardig in 2030.

2. Zorgen dat leveranciers Parijs-proof zijn in 2025:o De 200 grootste leveranciers hebben een 1,5-graden-proof Klimaatplan.o 80% van het totaal aantal leveranciers hebben een Klimaatplan in lijn met de 1,5-graden-afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs.
3. Meer Low Carb(on) producten in de schappen:o 50% van het totale assortiment is low carbon in 2030.o In 2023 krijgen klanten inzage in hun CO2-uitstoot op de kassabon.

4. Ontbossing wordt uit de aanvoerketen verbannen:o In 2023 doet Ahold geen zaken meer met handelaren in ontbossingsproducten.



Ahold Delhaize heeft diverse keren beloofd om haar ketens ontbossingsvrij te maken. Gebrokenbeloften met grote gevolgen. Terwijl de lokale bevolking lijdt onder de negatieve gevolgen,verdient uw bedrijf veel geld aan gewassen als soja en palmolie die schade aan natuur, klimaaten mens toebrengen.
Zoals wij reeds in onze eerdere brief vermeldden, is het vooralsnog niet ons doel noch onzewens om een juridische strijd aan te gaan met grote uitstoters in Nederland. Bedrijven dieachterblijven, zeker systeemspelers in de voedselsector, kunnen er echter op rekenen dat wehen op allerlei manieren verder onder druk zullen zetten. Gezien het grote belang voor desamenleving houden we de juridische optie wel nadrukkelijk open en hebben we juridischvooronderzoek gestart. Het klimaat vraagt om actie op de korte termijn. De tijd vanvrijblijvendheid is voorbij. Voor de wereld, voor Nederland, en ook voor uw onderneming.
Zoals u weet heeft de rechter in het vonnis van de Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shellbepaald dat het bedrijf een zwaarwegende verplichting heeft om Scope 3-emissies te reducerenin lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. We gaan er dan ook vanuit dat Ahold Delhaize deminimum voorwaarden in deze brief zal opnemen in haar Scope 3-Klimaatplan.
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