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Vlaanderen belegt in vuile energie
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Het Vlaamse biotechinstituut VIB belegde 400.000 euro in obligaties van een van de vervuilendste kolencentrales. Dat is het opmerkelijkste voorbeeld van overheidsgeld dat geïnvesteerd werd in vuile energie.
Omdat het menens is met de strijd tegen de klimaatverandering heeft het Vlaams Parlement de Vlaamse regering gevraagd om de subsidies voor fossiele brandstoffen stop te zetten en beleggingen in fossiele activiteiten af te bouwen. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) vroeg een eerste inventaris over dergelijke beleggingen aan viceminister-president Bart Tommelein (Open VLD).
Daaruit blijkt dat de Vlaamse overheid zelf geen echte beleggingen heeft in bedrijven die zich op fossiele energie richten. Er zitten wel heel wat ‘vuile’ participaties bij het biotechinstituut VIB en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Dat zijn volgens Tommelein min of meer autonome instellingen, maar ze behoren officieel tot de invloedssfeer (consolidatiekring) van de Vlaamse overheid.
Het FWO bezit voor bijna 0,7 miljoen euro aandelen in oliebedrijven als Total en Shell. In de beleggingsportefeuille van het VIB zaten op 1 januari 2016 voor meer dan 3 miljoen euro aan obligaties van bedrijven die actief zijn in fossiele grondstoffen, zoals Bulgarian Energy Holding. Dat voormalige staatsbedrijf bezit een gigantische open lignietmijn (bruinkool) en baat een van de vervuilendste kolencentrales van Europa uit.
Daarnaast participeerde de investeringsmaatschappij LRM indirect in Limburg gas, een vehikel in samenwerking met een Australisch bedrijf om in Limburg methaangas uit de voormalige steenkoolmijnen te halen. Dat project lijkt een stille dood te sterven.
De inventaris bracht aan het licht dat de Vlaamse overheid voor ruim 200.000 euro obligaties van de Russische gasgigant Gazprom bezit. Die belegging is een restant van het vereffende Vlaamse pensioenfonds en nadert de einddatum. Opmerkelijk is dat de oliereus Kuwait Petroleum (Q8) bijna 1 miljoen euro ‘strategische steun’ kreeg in 2012 en 2014.

