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1. Samenvatting
Dit beleidsstuk heeft tot doel om beleid te vormen voor de wijze waarop wij omgaan met bedrijven die betrokken zijn bij de productie en/of verkoop van alcoholhoudende dranken. Wij zien twee redenen om met een criterium voor deze activiteiten te komen:
voortschrijdend wetenschappelijk inzicht in de schadelijkheid van alcoholconsumptie en negatieve maatschappelijke gevolgen bij
overmatig alchoholgebruik.
ASN Beleggingsfondsen wil investeren in bedrijven die passen in een duurzame samenleving. De productie van goederen met
negatieve gevolgen voor gezondheid en maatschappij past daar niet binnen.
Het voorstel is daarom om de productie van alcoholhoudende dranken uit te sluiten. De limiet voor retailers wordt 10% (dit is niet
van toepassing op horeca). Het percentage van 10% is gekozen omdat dit de ondergrens is die onze dataleverancier onderzoekt
voor de verkoop van alcohol.
Met het uitsluiten van productie en het limiteren van verkoop sluit dit voorstel aan bij de kaders die we ook gebruiken voor bijvoorbeeld tabak en olie & gas.

2. Visie
Er zijn twee redenen om de productie van alcohol door bedrijven in ons universum te beperken. Ten eerste is er voortschrijdend
(wetenschappelijk) inzicht in de schadelijke effecten van alcohol op de gezondheid. Dit kunnen zowel chronische als acute aandoeningen zijn1. Voorbeelden van deze effecten zijn het syndroom van Korsakov, levercirrose, hart- en vaatziekten en verschillenden
vormen van kanker (mond, keel, slokdarm, lever, alvleesklier en darm). Een recente studie toonde daarbij aan dat er geen gezonde
consumptie van alcohol bestaat: ook kleine alcoholconsumpties zijn schadelijk voor de gezondheid.2 Met name bij kinderen en jong
volwassenen is er een reële kans op gezondheidsschade. Zo is in de leeftijdsgroep van 20-39 jaar 25% van de sterfgevallen alcohol
gerelateerd3. De verslavende werking die alcohol kan hebben, vergroot daarbij de gezondheidsrisico’s. Wereldwijd sterven er jaarlijks 3,3 miljoen mensen door alcoholgebruik. Dit is 5.9% van alle sterfgevallen in een jaar4.
Een tweede reden voor een alcoholcriterium is dat overmatig alcoholmisbruik grote gevolgen kan hebben voor de Nederlandse
maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid, doordat alcohol kan leiden tot agressie, seksueel wangedrag of verkeersongevallen. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het RIVM dat alcohol de maatschappij jaarlijks veel geld kost5. Door middel van een
kosten en baten analyse heeft het RIVM uitgerekend dat in 2013 het gebruik van alcohol de maatschappij tussen de 2,3 en 2,9
miljard euro kost. Een lagere arbeidsproductiviteit, inzet van politie en justitie en verkeersongevallen zijn voorbeelden van kosten.
De kosten zijn verminderd met de baten van alcoholgebruik zoals in de vorm van accijnzen voor de overheid en het geluksgevoel
dat consumenten van alcohol ervaren; uitgedrukt in geld.

1	Volksgezondheid en Zorg: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-alcoholgebruik-en-chronische-ziekten.
Geraadpleegd op 11-04-2018.
2 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/gezond-drinken-bestaat-toch-niet-ook-dat-ene-glaasje-per-dag-kunt-u-beter-latenstaan~a4592338/
3 World Health Organisation: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/. Bron geraadpleegd op 11-04-2018.
4 World Health Organisation: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/. Bron geraadpleegd op 11-04-2018.
5 RIVM https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/oktober/Maatschappelijke_kosten_
batenanalyse_van_beleidsmaatregelen_om_alcoholgebruik_te_verminderen_Social_cost_benefit_analysis_of_regulatory_
policies_to_reduce_alcohol_use_in_The_Netherlands. Bron geraadpleegd op 11-04-2018
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Voortschrijdend inzicht in de schadelijkheid van alcohol voor de gezondheid is voor ons de reden om dit voorstel voor een alcoholcriterium te komen. Met ons duurzaamheidsbeleid willen wij ervoor zorgen dat onze investeringen bijdragen aan een duurzame
samenleving. Een product waarvan de negatieve effecten op de gezondheid steeds duidelijker worden, past daar ons inziens niet
langer bij.

3. Toepassing van het duurzaamheidsbeleid
Dit beleid geldt voor alle uitzettingen en beleggingen van de Volksbank en de ASN Beleggingsfondsen.De beleidswijziging is het
meest relevant voor het universum van de ASN Beleggingsfondsen en de kleinzakelijke tak van de Volksbank.

4. Duurzaamheidscriteria
Met het voorgestelde beleid wordt de productie van alcohol een activiteit die we uitsliuiten. De verkoop van alcohol door retailers
wordt een activiteit die we mijden. Dat wil zeggen dat we niet investeren in retailers die een omzet van boven de 10% uit de verkoop
van alcohol halen.
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