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Probleemstelling

Met het ratificeren van het verdrag van Parijs zullen alle beleidsmatige instellingen
moeten nadenken wat ze precies kunnen doen om mee te helpen deze normen te
halen.
Ook de KU Leuven, de grootste universiteit van België kan hierin een
voortrekkersrol spelen en haar investeringen afstemmen op de toekomst.

Voorstel oplossing

Aangezien de KU Leuven dagelijks werkt met toekomstige generaties (in de vorm
van studenten) en haar betrokkenheid bij het verduurzamen van de universiteit en
de stad Leuven, stellen wij voor om deze duurzame lijn door te trekken naar haar
financieel beleid.

Voorstel beslissing

2 vragen:
Willen we dat de KU Leuven haar investeringsbudget gebruikt om een
maatschappelijke voortrekker te zijn en zo meehelpt de normen van Parijs
te behalen?
Steunt de Studentenraad KU Leuven de KU Leuven Fossil Free campagne
in haar vraag aan de KU Leuven om te desinvesteren in fossiele
brandstoffen?

Beslissing

Stura KU Leuven wil dat de KU Leuven haar investeringsbudget gebruikt om een
maatschappelijke voortrekker te zijn en zo meehelpt de normen van Parijs te
behalen.
Hoewel de AV hierover meer verdeeld is, geeft ze niettemin toestemming aan de
duurzaamheidsmandataris om mee te schrijven aan de open brief van KU Leuven
Fossil Free.

Opvolging

Wat?
Bespreking AB
Discussie AV

Timing
31/10
4/11

Communicatie
Contactpersonen

Tom Merlevede (tom.merlevede@stura.be)

Bijlage

1. Situering
In december 2015 hebben op de klimaattop in Parijs de 195 aanwezige landen aangegeven dat
we moeten streven naar een maximale opwarming van 1,5 °C. In het licht hiervan zijn er vele
bewegingen bezig om alle beleidsmatige instanties te sensibiliseren om een duurzamere koers te
varen. Eén bepaalde beweging is de Divestment beweging. Een groep studenten/onderzoekers
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van de KU Leuven hebben een Divestment-afdeling opgericht 1 met het doel dat de KU Leuven
haar geld weghaalt van bedrijven die blijven teren op hun grote fossiele brandstofreserves (en
extra blijven oppompen) en te weinig investeren in de toekomst.
Deze KU Leuven Fossil Free campagne biedt de kans aan de Studentenraad KU Leuven om
na te denken welke rol de studenten willen dat de KU Leuven speelt in het maatschappelijk debat.

2. Bespreking onderwerp
In het beleidskader Duurzaamheid geeft de KU Leuven aan dat klimaatneutraliteit en
milieuduurzaamheid een conditio sine qua non zijn in haar streven naar het waarmerk ‘duurzame
universiteit’. Tevens is ze het zichzelf verplicht om in haar bedrijfsvoering een voorbeeldfunctie
op te nemen inzake duurzaam handelen. 2 Ook uit de betrokkenheid bij initiatieven als ‘Leuven
klimaatneutraal’ blijkt dat de KU Leuven een voortrekkersrol wil opnemen.
Als Studentenraad KU Leuven kunnen we ervoor kiezen om deze woorden van de KU
Leuven te onderschrijven en deze hard te maken in haar investeringsbeleid.
De KU Leuven Fossil Free campagne streeft naar een desinvestering in fossiele brandstoffen.
Belangrijk om te vermelden is dat het louter gaat om investeringen, niet om
samenwerkingsverbanden en onderzoek. Een belangrijk onderscheid dient dan ook gemaakt te
worden tussen de bedrijven die louter fossiele brandstoffen ontginnen en hier steeds verder voor
gaan (denk aan de Noordpool) en bedrijven die voldoende R&D doen naar efficiëntere manieren
om met de grondstoffen om te gaan. Hiervoor zal een internationale lijst gehanteerd worden 3. De
categorie bedrijven die te veel inzetten op ontginnen en te weinig op toekomst staan bovenaan
deze lijst en de KU Leuven kan haar maatschappelijke rol laten gelden door te investeren in de
toekomstgerichte bedrijven.
Er is geen ‘eis’ naar de KU Leuven om tegen eind dit jaar gedesinvesteerd te zijn, want dit
is praktisch onhaalbaar. Haar directe investeringen in aandelen zouden wel snel verkocht kunnen
worden. Voor de pensioenfondsen en andere fondsen begrijpen we dat de KU Leuven zich daar
niet direct kan aan onttrekken. Dit gaat waarschijnlijk over jarencontracten. Wat we hier wel
vragen is dat wanneer zo’n contract heronderhandeld wordt de KU Leuven duidelijk aangeeft aan
de banken welke principes zij vooropstelt en welke bedrijven hier niet aan voldoen. Het doel is
om tegen 2020 volledig gedesinvesteerd te zijn.
Universiteiten die de Divestment beweging openlijk steunen: Oxford, Cambridge, Stanford,
Londen School of Economics, enzovoort. Ook de VN betoogde haar steun.

3. Voorstel beslissing
Als Studentenraad KU Leuven vragen we de instelling om een maatschappelijke voortrekker te
zijn in haar investeringsbeleid. Dit zowel positief als negatief en met de bijhorende transparantie.
Vraag 1:
Willen we dat de KU Leuven zijn investeringsbudget gebruikt om een maatschappelijke
voortrekker te zijn en zo meehelpt de normen van Parijs te behalen?
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https://www.facebook.com/kuleuvenfossilfree/
Beleidskader Duurzaamheid KU Leuven 2014-2017
http://fossilfreeindexes.com/about-us/
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Vraag 2:
Steunt de Studentenraad KU Leuven de KU Leuven Fossil Free campagne in haar vraag
aan de KU Leuven om te desinvesteren in fossiele brandstoffen?
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