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Beleggen in
wapenbedrijven
Wat zijn wapenbedrijven?
Er zijn maar weinig bedrijven die zich alleen bezighouden met de productie 

van wapens en munitie. Veel vaker gaat het om grote bedrijven die allerlei 

producten maken, waarvan sommige een militaire toepassing hebben. 

We spreken dan ook niet van wapenbedrijven maar van bedrijven die 

betrokken zijn bij wapenproductie. In een aantal daarvan belegt ABP.

We hebben vier criteria om vast te stellen welke producten we uitsluiten. 

Voldoet een product aan alle criteria? Dan beleggen we niet in bedrijven 

die zulke producten maken.

  Het product is per definitie schadelijk voor mensen.

  We kunnen daar als belegger niets aan veranderen.

  Er zijn geen nadelige gevolgen als het product er niet meer zou zijn.

  Er is een wereldwijd verdrag voor het uitbannen van het product.

Hoe past het in ons beleid?
In welke bedrijven belegt ABP niet?

Wat zijn de 
problemen?
Controversiële wapens
Wapens die een buitensporige en willekeurige impact 

hebben op burgers. Voor een aantal daarvan gelden 

internationale verboden of beperkingen. Maar niet alle 

landen hebben zich daarbij aangesloten.

Export naar ‘hoog risico’-gebieden
Wapens kunnen terecht komen in conflictgebieden of 

landen die de mensenrechten schenden.

Anti-persoonsmijnen
Anti-persoonsmijnen worden vlak onder de grond 

begraven en ontploffen als iemand er overheen loopt. 

Sinds 1999 zijn ze internationaal verboden. Toch 

vallen er dagelijks nog bijna 20 doden en ernstig 

gewonden door deze wapens. Driekwart van de 

slachtoffers zijn burgers, waaronder veel kinderen. 

Zelfs jaren na afloop van een gewapend conflict 

kunnen nog slachtoffers vallen door ‘vergeten’ mijnen.  

Voorbeeld: 
General Electric
Het Amerikaanse conglomeraat General Electric (GE) produceert onder-
delen voor onder andere luchtvaart, gezondheidszorg en hernieuwbare 
energieopwekking. GE maakt motoren, turbines en componenten die 
(ook) worden toegepast in militaire vliegtuigen en helikopters; 3%–5% van 
de omzet komt uit producten met militaire toepassingen. ABP kan in GE 
beleggen omdat het bedrijf niet is betrokken bij de productie van contro-
versiële wapens.

ABP belegt daarom niet in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van:
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onderdelen van)  
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We sluiten bedrijven uit die betrokken zijn bij:
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ABP kan beleggen in bedrijven die betrokken zijn 

bij de productie van wapens waarvoor geen inter-

nationaal verbod geldt. Als pensioenfonds voor 

onder andere de Nederlandse politie en Defensie 

vinden wij het belangrijk dat zij over de middelen 

kunnen beschikken voor het uitoefenen van hun 

taken op het gebied van veiligheid, ordehandha-

ving en internationale missies.

ABP verwacht van alle bedrijven waarin we beleg-

gen dat ze de nationale en internationale regels 

naleven. Uitgangspunt daarbij zijn de richtlijnen 

van de OESO. Bedrijven die betrokken zijn bij 

wapenproductie vallen – net als alle bedrijven 

waarvan we aandelen of obligaties hebben – 

onder ons insluitingsbeleid. Dit houdt in dat ze 

moeten voldoen aan onze criteria voor verant-

woord ondernemen óf dat we verwachten dat we 

ze daartoe kunnen aanzetten. Is een bedrijf actief 

in een ‘hoog risico’-gebied? Dan moet het bedrijf 

in elk geval een uitvoerig mensenrechtenbeleid 

hebben. Daarin moet staan wat de risico’s zijn en 

wat het bedrijf doet om die risico’s te beperken. 

Ook moet duidelijk zijn hoe het bedrijf problemen 

signaleert en met klachten omgaat.

Meer informatie? Zie ons verslag.

Controle op wapenexport
Bedrijven die wapens of andere militaire goederen willen exporteren, 

moeten een exportvergunning hebben van het land waar ze gevestigd zijn. 

In Nederland worden aanvragen beoordeeld op basis van Europese 

criteria. Export is verboden als die in strijd is met internationale afspraken, 

de stabiliteit in een land of regio bedreigt, of wanneer het land van 

bestemming de mensenrechten schendt.

De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) 

kunnen landen een wapenembargo opleggen. 

Aan die landen mogen dan geen wapens worden 

geleverd. Bijvoorbeeld omdat het land een bedrei-

ging is voor de internationale vrede en veiligheid of 

de mensenrechten schendt. ABP belegt overigens 

niet in staatsobligaties van landen waarvoor een 

VN- of EU-wapenembargo geldt.

Defensie-industrie in Nederland
De omzet van de Nederlandse defensie-industrie bedraagt € 4,5 miljard; daarvan is 

68% bestemd voor de export. De sector bestaat vooral uit kleine en middelgrote 

bedrijven die onderdelen leveren aan de grote Europese en Amerikaanse 

defensiebedrijven. De sector is kennisintensief en daarmee van belang voor de 

Nederlandse economie. Volgens de Nederlandse regering draagt de sector bij aan 

‘de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht’ en ‘aanzien en de effectiviteit van 

de Nederlandse inzet bij internationale missies’. Van de actieve ABP-deelnemers 

werkt 11,5% bij politie en Defensie.

In welke bedrijven 
beleggen we wel?

Geen verspreiding van kernwapens
ABP belegt niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke 

onderdelen van) kernwapens. Het maakt voor ABP niet uit of het om kern-

wapens van de erkende kernwapenmachten of om andere landen gaat.

Rusland
6375

Noord Korea
30-40

Frankrijk
290

Verenigd
Koninkrijk

215
China
320Pakistan

160

India
150

Israël
90

Verenigde
Staten
5800

Erkende kernwapenmachten: Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, China
Bron: Arms Control Association
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https://www.abp.nl/duurzaam-en-verantwoord-jaarverslag



