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2 Praktijkonderzoek Wapenhandel

Al sinds 2014 woedt er een 
verschrikkelijke oorlog in Jemen.  
 
Hoewel het conflict begon als een strijd 
binnen Jemen om de macht over het land, 
strijdt in Jemen op dit moment een grote 
coalitie onder leiding van Saoedi Arabie 
met de Houthi rebellen.  
 
Burgers in Jemen zitten in het midden, 
en worden van beide kanten bestookt. De 
overgrote meerderheid van de wapens 
die worden gebruikt zijn de afgelopen 
decennia gekocht in Europa of de 
Verenigde Staten.  

Oorlog in Jemen
Ook na het begin van de oorlog werden 
volop wapens en munitie geleverd aan 
met name Saoedi Arabie, de Verenigde 
Arabische Emiraten en Egypte. De export 
van wapens naar deze landen nam 
zelfs toe.  
 
In Jemen zijn ondertussen volgens 
schattingen 70.000 mensen omgekomen 
door geweld. Save the Children schat het 
aantal omgekomen kinderen als gevolg 
van honger en ziekte op ongeveer 85.000. 

Komt jouw 
geld terecht 
op het slagveld?  
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Geweld  
en oorlog

Vrijwel alle staten beschikken over een leger, 
en zij kopen wapens om daarmee hun land te 
beschermen. Zo lang een overheid haar macht 
gebruikt om juist de vrijheid en veiligheid van 
haar burgers te beschermen, is het risico dat 
deze wapens verkeerd worden gebruikt beperkt. 
Er zijn echter veel overheden waar dat niet voor 
geldt. Zij gebruiken hun macht om hun eigen 
bevolking te onderdrukken, of spelen een rol in 
gewapende conflicten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij veel staten is het risico dat wapens in 
verkeerde handen vallen groot, omdat de staten 
erg corrupt zijn, of heel zwak. En er zijn landen 
die veel geld steken in wapens, terwijl voor 
ziekenhuizen en scholen geen geld beschikbaar 
is. Het maakt dus nogal uit aan welke staat 
wapens worden verkocht. De landen die nu 
in Jemen zo veel burgerslachtoffers maken, 
staan al jaren op allerlei lijsten slecht bekend. 
Lijsten die laten zien dat deze landen het met de 
mensenrechten niet zo nauw nemen, of dat ze 
sterk corrupt zijn. 
 
 

Op de kaart op de volgende pagina 
zijn deze staten gemarkeerd. 

Desondanks hebben juist Saoedi-Arabië, de 
Verenigde Arabische Emiraten en Egypte de 
afgelopen jaren massaal wapens kunnen kopen 
in vooral de Verenigde Staten, maar ook in 
Europa. De belangen van de industrie en de 
winst die wordt gemaakt met de verkoop van 
wapens hebben daarbij een prominente rol 
gespeeld.

 
De gevolgen voor burgers van de verkoop van 
gevechtsvliegtuigen, geleide bommen en tanks 
aan mensenrechtenschenders speelt een veel te 
kleine rol. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar op 
allerlei plekken in de wereld, het duidelijkst en 
pijnlijkst in Jemen, maar niet alleen daar. Ook 
in andere landen, zoals India en Pakistan (met 
elkaar in conflict in Kashmir), Irak (waar veel 
wapens in handen van ISIS kwamen) of Tsjaad 
(dictatuur) is duidelijk te zien wat de gevolgen 
van wapenhandel voor burgers zijn.   

Onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer komt tot een 
lijst van 50 landen waaraan wapenbedrijven geen 
wapens zouden moeten verkopen.
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Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, China, Colombia, Congo (Br)
Cuba, Democratic Republic of Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Guinea, India, Iran, Iran, Israel, Laos, Lebanon
Libya, Mali, Mauritania, Myanmar (Burma), Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Philippines, Russia, Saudi Arabia, Somalia, South Sudan
Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, Uzbekistan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe

Landen waarmee wapenhandel controversieël is
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Wapenbedrijf Land Omzet wapens

Airbus Europa 9,9 miljard

Boeing VS 23,9 miljard

General Dynamics VS 17,3 miljard

General Electric VS 3,4 miljard

Honeywell VS 3,9 miljard

Leonardo Italië 7,8 miljard

Lockheed Martin VS 44,5 miljard

Northrop Grumman VS 19,9 miljard

Safran Frankrijk 2,6 miljard

Raytheon VS / VK 23,9 miljard

Textron VS 3,7 miljard

Thales Frankrijk 8,0 miljard

United Technologies Corp VS 7,0 miljard

Wapens zijn gemaakt om macht uit te oefenen, 
te verwonden of doden. Alle bedrijven dienen 
in hun ‘keten’, dus bij hun toeleveranciers maar 
ook bij hun klanten, aandacht te hebben voor 
het risico dat zij bijdragen aan het schenden 
van mensenrechten of het oorlogsrecht. 
Dat risico is bij de fabrikanten van bommen, 
gevechtsvliegtuigen, de motoren van die 
vliegtuigen of ander militair materieel heel 
duidelijk. 

Wapenindustrie

Wapenbedrijven in het rapport

Wapenbedrijven moeten daarom goed kijken 
waar de wapensystemen die zij produceren 
terecht komen.  
 
In het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer 
maken we duidelijk welke van de grootste 
wapenbedrijven aan een of meer van de 50 
controversiële landen wapens hebben geleverd 
in de periode van januari 2014 tot en met 
december 2018. Het gaat om onderstaande 
13 bedrijven.

SIPRI (2017), SIPRI Arms Industry Database
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Wapenindustrie

Overheden erkennen de bijzondere risico’s 
van het verkopen van wapens, en hebben 
de verkoop gebonden aan een systeem van 
exportvergunningen. Een overheid geeft zo’n 
vergunning pas af als de wapendeal past in 
het beleid van de overheid. Over dat beleid 
zijn internationale afspraken gemaakt in het 
Wapenhandelverdrag uit 2014. Binnen de EU is 
ook het Gemeenschappelijk Standpunt inzake 
Wapenexport, uit 2008, van belang. Beide 
overeenkomsten stellen dat er geen wapens 

Saoedi Arabië Verenigde  
Arabische Emiraten Egypte

Bommen 14650 15604

Raketten 18031 12330 1091

Gevechtshelicopters 83

Gevechtsvliegtuigen 80

Motoren 
gevechtsvliegtuigen 28 24

Armoured Personel 
Carriers 160

Tanks 70 125

Radarsystemen 140 17 6

Transport vliegtuigen 6 2 12

Transport helicopters 9

Noot: deze leveringen kunnen onderdeel zijn van grotere bestellingen, alle leveringen vonden plaats tussen 2015 en 2019. Bij deze leveringen 
waren Airbus, Boeing, General Dynamics, General Electric, Leonardo, Lockheed Martin, Raytheon, Safran, Textron, Thales en UTC betrokken 
 
Bron: Informatie gebaseerd op data van Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),  
https://www.sipri.org/databases/armstransfers

het risico groot is dat dat deze worden gebruikt 
voor schendingen van mensenrechten of inzet 
in een conflict. De uiteindelijke afweging van 
de risico’s ligt bij de exporterende staten, 
maar maatschappelijke organisaties zetten 
bij die afweging vaak vraagtekens. Het gevolg 
is dat veel controversiële landen ongestoord 
wapens kunnen kopen. De rol van de staat bij 
wapenexport ontslaat bedrijven in geen geval 
van hun eigen verantwoordelijkheid om te 
voorkomen dat hun producten in verkeerde 
handen vallen. 

Wapens geleverd aan Saoedi Arabie, Verenigde Emiraten en Egypte  
na de start van de oorlog in Jemen
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Het rapport van de Eerlijke Bankwijzer gaat 
primair over de investeringen van banken 
in wapenbedrijven. Banken dragen door 
aandelen te kopen of leningen te geven aan 
wapenbedrijven bij aan de capaciteit van deze 
bedrijven om te produceren en winst te maken. 
Door middel van dividend, waardestijging en 
rente-inkomsten profiteert een bank vervolgens 
mee van de winst van een wapenfabrikant. 
Banken moeten zich dus goed afvragen in welk 
bedrijf zij wel, en niet investeren. 

Investeringen banken

Drie Nederlandse banken, ING, ABN Amro en Van Lanschot, investeren in 
meerdere van de wapenbedrijven die betrokken zijn bij foute wapenhandel
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ABN Amro investeerde in 9 bedrijven,  
voor in totaal 102,2 miljoen euro.

ING investeerde in 10 bedrijven,  
voor in totaal 510 miljoen euro.

Van Lanschot investeerde in 6 bedrijven,  
voor in totaal 31,5 miljoen euro.

Uit ons rapport blijkt dat drie banken helemaal 
niet in de wapensector willen investeren.  
Het gaat om NIBC, de Volksbank (dat zijn SNS 
Bank, Regiobank en ASN Bank) en Triodos. 
Voor deze banken werden inderdaad geen 
investeringen gevonden in de wapenbedrijven. 
Rabobank geeft aan niet in wapenbedrijven 
te willen investeren als die betrokken zijn bij 
wapenleveranties aan controversiële regimes. 
Voor Rabobank werden ook geen investeringen 
gevonden in de wapenbedrijven. 
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De Eerlijke Bankwijzer vindt investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij foute wapenhandel 
onacceptabel. Door deze investeringen profiteren banken van oorlog en geweld wereldwijd. De Eerlijke 
Bankwijzer doet onderstaande aanbevelingen aan de drie banken die nog investeringen hebben in deze 
bedrijven.

Aanbevelingen banken

1. Ontwikkel beleid of breid bestaand 
beleid uit om aan alle risico’s verbon-
den met wapenhandel aandacht te 
besteden. Het gaat concreet om bed-
rijven waarbij het risico bestaat dat zij 
wapens verkopen aan: 

• Landen waartegen een embargo van 
kracht is
• Landen waar mensenrechten ernstig 
worden geschonden
• Landen die in conflict zijn
• Landen die zeer corrupt zijn
• Landen die zeer fragiel zijn
• Landen die een onacceptabel deel 
van hun budget besteden aan wapens

2. Pas dit beleid toe zonder uitzon-
deringen voor bepaalde activiteiten 
van banken (zoals het beleggen voor 
rekening van klanten).

3. Pas dit beleid toe zonder uitzon-
deringen te maken voor civiele activi-
teiten van bedrijven die ook wapens 
produceren. 

4. Ga met wapenbedrijven die wapens 
leveren aan deze landen in gesprek en 
maak duidelijk dat dit onacceptabel is.  

5. Bij het uitblijven van verander-
ing bij de wapenbedrijven, sluit het 
wapenbedrijf uit van investeringen en 
zet bestaande investeringen stop. 


