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Samenvatting

Pensioenfondsen
en beleggingen
in foute wapenhandel
November 2019

Komt jouw
geld terecht
op het slagveld?

Foute wapenhandel
In Nederland zijn miljoenen mensen
via hun werkgever aangesloten bij
een pensioenfonds. Pensioenfondsen
beleggen in bedrijven om rendement te
behalen, en zullen daarbij dus afwegen of
een investering winst of verlies oplevert.
In deze tijd zou je ook mogen verwachten
dat pensioenfondsen afwegen of
investeringen maatschappelijk
verantwoord zijn. Is er bijvoorbeeld
sprake van kinderarbeid, milieuvervuiling
of schending van mensenrechten?
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We sparen allemaal voor ons pensioen,
maar we hebben doorgaans maar weinig
zicht op waar ons geld in wordt belegd.
Daarom heeft de Eerlijke Pensioenwijzer
onderzocht hoe de tien grootste
bedrijfstakpensioenfondsen in
Nederland omgaan met investeringen
in wapenbedrijven, in het bijzonder als
die bedrijven wapens leveren aan foute
regimes: controversiële wapenhandel.

Uit dit onderzoek blijkt dat van de tien grootste
pensioenfondsen van Nederland, negen fondsen
investeren in veertien wapenproducenten die
militaire goederen leveren aan landen waar

mensenrechten ernstig worden geschonden.
Deze landen voldoen aan een of meer van de
volgende zes criteria:

Het land staat onder
wapenembargo

Het land is
zeer corrupt

In het land worden mensenrechten ernstig geschonden

Het land is zeer fragiel

Het land is betrokken bij
een ernstig conflict

Het land geeft te veel
uit aan defensie

Uit een groot aantal onderzoeken komt naar
voren dat een aantal landen daadwerkelijk
betrokken is bij ernstige schendingen
van mensenrechten of het internationaal
oorlogsrecht. Het optreden van vooral SaoediArabië en de Verenigde Arabische Emiraten
(VAE) in Jemen laat zien wat de gevolgen zijn
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Landen

van de verkoop van wapens aan staten die
weinig oog hebben voor mensenrechten en
menselijke waardigheid. In Jemen zijn onder
leiding van beide landen ziekenhuizen, scholen
en woonwijken aangevallen. In totaal heeft de
oorlog in Jemen intussen aan 100.000 mensen
het leven gekost.
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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
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Landen waarmee wapenhandel controversieël is

Bij de verkoop van wapensystemen zouden
producenten moeten nagaan of het land dat de
systemen wil kopen betrokken is bij ernstige
schendingen van mensenrechten of in conflict is.

Maar uit ons onderzoek blijkt dat veertien van de
grootste wapenbedrijven ter wereld de afgelopen
vijf jaar wapensystemen leverden aan foute
landen. Het gaat om de volgende bedrijven:

Tabel 1. Bedrijven die wapens leverden aan landen in de studie
Wapenbedrijven

Airbus

Raytheon

Boeing

Rheinmetal

General Electric

Rolls-Royce

Honeywell

Saab

Leonardo

Textron

Lockheed Martin

Thales

Northrop Grumman

United Technologies Corp
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Bedrijven

Wapenleveranciers
Van deze veertien bedrijven hebben de
pensioenfondsen het meest geïnvesteerd in de
wapenbedrijven General Electric, Rolls-Royce
en United Technologies Corporation. Alle drie
de bedrijven produceren vooral motoren voor
militaire vliegtuigen of oorlogsschepen en zijn
ook uitgebreid betrokken bij onderhoud van
deze motoren.

Onderstaande tabel geeft aan welke
wapensystemen door deze bedrijven de
afgelopen jaren zijn geleverd aan Saoedi-Arabië,
de VAE en Egypte. Deze landen zijn betrokken
bij de oorlog in Jemen.

Tabel 2. Leveringen aan Saoedi-Arabië, de VAE en Egypte vanaf 2015
Bedrijf
General
Electric

Rolls-Royce

United
Technologies
Corporation

Land

Aantal en type

Systeem

Onderdeel van

Egypte

1 LM-2500

Motor

Fregatten

Saoedi-Arabië

±6 CF-6/F-103

Motor

Transportvliegtuigen

Saoedi-Arabië

± 20 F110

Motor

F-15 gevechtsvliegtuigen

VAE

24 MTU-595

Motor

Fregatten

Egypte

4 MTU-595

Motor

Korvetten

Egypte

4 MTU-4000

Motor

Fregatten

Egypte

±36 PW100

Motor

Transportvliegtuigen

Saoedi-Arabië

8 PW100

Motor

Transportvliegtuigen

Saoedi-Arabië

±55 PT6

Motor

Transportvliegtuigen

VAE

±24 PT6

Motor

Archangel
gevechtsvliegtuigen

Saoedi-Arabië

±10 DB-110

Radar

F-15 gevechtsvliegtuigen

Er is een groot risico dat deze wapensystemen
voor oorlogshandelingen, zoals die in Jemen,
worden gebruikt. Alleen al om die reden zouden
pensioenfondsen niet meer moeten investeren
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in deze wapenbedrijven, tenzij zij deze bedrijven
ervan kunnen overtuigen te stoppen met de
verkoop van wapensystemen aan landen die in
oorlog zijn of mensenrechten ernstig schenden.

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de
tien grootste pensioenfondsen investeren in
deze veertien wapenfabrikanten. Ook is aan de
pensioenfondsen gevraagd of zij daadwerkelijk
in gesprek gaan met de wapenleveranciers om
hun verkoopbeleid te beïnvloeden.

Geïnvesteerd bedrag (in miljoenen)

PMT is het enige pensioenfonds dat
niet investeert in een van de veertien
wapenbedrijven. De overige negen
pensioenfondsen investeren gezamenlijk ruim 1
miljard euro in een of meerdere wapenbedrijven.
ABP, het fonds dat de pensioenen verzorgt voor
ambtenaren, onderwijzers, politieagenten en
militairen, investeert het grootste bedrag: 569
miljoen euro.

Uit een eerder onderzoek van de Eerlijke
Pensioenwijzer bleek dat alle onderzochte
pensioenfondsen onvoldoende (publiek)
beleid hebben rond investeringen in de
wapensector. De Eerlijke Pensioenwijzer roept
de pensioenfondsen dan ook op om beleid te
maken en te publiceren. De fondsen zouden
daarbij moeten nagaan aan welke landen
wapenbedrijven wapens leveren, en daarbij de
zes risico criteria zoals hierboven genoemd in
acht nemen.
Als blijkt dat bedrijven wapens verkopen aan
foute regimes, moeten fondsen zich ervoor
inzetten het beleid en het gedrag van deze
wapenbedrijven te beïnvloeden. Mochten
wapenleveranciers hier geen gehoor aan geven
dan kunnen pensioenfondsen er alsnog voor
kiezen om hen uit te sluiten.

€ 569.5

€ 202.0

€ 155.6
€ 99.0
Geen beleggingen

De vijf grootste fondsen
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Pensioenfondsen

Number of
companies
4

6.9

3

202

9

PMT

0

0

StiPP

NDA

n.d

NDA

9

65.5

Pensioenfonds Horeca
en Catering

6.4

PME

Pensioenfonds Vervoer
Totaal

2.3

4.4

37.1

15.2

1.8

30.8

10.5

4.0

0.4

12.0

1.4

0.3
42.9

X

X

X

X

16.6

9.7

607.8

58.1

23.6

14.2

X
1.8

54.4

16.2

14.2

1.0

0.2
11.5

X
14.2

0.8

49.8

X
0.3

27.5

X
2.0

0.8

X
1.0

363.9 1,196.3

14
8

PFZW

0.5
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Total
(in million €)
155.7

29.1

Thales

76.8

5.3

Textron

12

14.3

Saab

124.1

Pensioenfonds Detailhandel

Rolls-Royce

11.0

39.1

Rheinmetall

1

BPL Pensioen (landbouw)

Raytheon

39.1

56.7

Northrop
Grumman

2

bpfBouw

Lockheed
Martin

99.0

374

Leonardo

42.3

ABP

Honeywell

3

General
Electric

569.5

Boeing

195

Airbus

UTC

Tabel 3. Overzicht van de investeringen van tien Nederlandse pensioenfondsen
in de veertien bedrijven

