
Voorstel voor de gemeenteraad van 20 februari over duurzaam financieel beleid 

 

Uit het laatste rapport van de financieel beheerder blijkt dat de stad voor meer dan 40 miljoen aan liquide 
middelen heeft uitstaan bij verschillende banken en op verschillende spaarboekjes en zichtrekeningen. 

Wie vertrouwd is met de werking van banken weet dat de bank op zijn beurt het geld op deze rekeningen 
gebruikt om investeringen te doen die zo lucratief mogelijk zijn. Dat kan gaan van leningen aan gezinnen voor 
een huis tot leningen aan een onderzoeksinstelling om kernwapens te onderzoeken. Het verschil is groot en we 
moeten ons er van bewust zijn dat er keuzes gemaakt worden met ons geld die we misschien niet willen. Als 
stad hebben we niet enkel de wens dat ons spaargeld zo veel mogelijk opbrengt, maar ook een wens voor een 
betere wereld. 

"Put your money where your mouth is" 

Sommige financiële producten en instellingen kiezen bewust voor ethische beleggingen. Het is tijd dat we als 
stadsbestuur niet enkel in ons beleid maar ook met ons geld duurzame keuzes maken door (op zijn minst een 
stuk) van ons geld te steken in ethisch verantwoorde spaarproducten. 

De tijden dat we machteloos moesten toezien op wat financiële instellingen deden met ons geld is voorbij. Als 
grote speler met miljoenen op rekening kunnen wij bepalen dat we op zijn minst voor een een stuk van ons geld 
hogere eisen stellen. Vandaar het volgende besluit: 

  

Besluit: 

De stad Leuven zorgt ervoor dat ten allen tijden 25% van zijn middelen die in spaarproducten en 
zichtrekeningen zitten duurzaam belegd zijn, dat wil zeggen dat er aan een of meer van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

 
(a) Ze hanteren een positieve herbeleggingspolitiek voor het ‘duurzaam sparen’, waarbij de middelen  
rechtstreeks worden weder belegd in sectoren, bedrijven, instanties of projecten actief in volgende 
domeinen  :  
Coöperatief ondernemen; Cultuur; Duurzaam bouwen en wonen; Duurzaam of collectief vervoer en transport; 
Duurzaam ondernemen; Duurzame landbouw en voeding; Gezondheid; Hernieuwbare energie en 
energiebesparing; Maatschappelijk innovatieve producten of diensten; Maatschappelijke vernieuwing; 
Mensenrechtenorganisaties; Microkredieten; Natuur en Leefmilieu; Ontwikkelingssamenwerking; Opvoeding en 
onderwijs; Sociaal of ecologisch vernieuwende producten; Sociale of solidaire economie; Sport; Tewerkstelling 
van kansengroepen; Vredesbeweging; Welzijn.   
 
(b) Ze hanteren (aanvullend of exclusief) een negatieve herbeleggingspolitiek of hebben een deontologische 
code en wijzen hiermee welomschreven activiteiten (productie, handel of dienstverlening) af. In voorkomend 
geval biedt de aanbieder alleszins volledig inzicht in haar werkwijze. 
 
(c) Ze hanteren geen specifieke wederbeleggingscriteria, maar hebben een solidair luik verbonden aan de 
zicht-, spaar- of termijnrekening. Dit ‘solidair sparen’ kan gerealiseerd worden onder de vorm van een 
commissie van de bank of een winstafstand van de spaarder ten voordele van partners of projecten actief in 
de domeinen, opgesomd onder (a).   
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