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Geachte voorzitter,
Het College heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van 25 april betreffende duurzaam
reisbeleid van de CSR en FSR FMG. In deze brief gaat het College in op de concrete aanbevelingen
die in deze brief worden gedaan. Dat internationale contacten en uitwisselingen in de wetenschap
belangrijk zijn, net als voor studenten, beschouwt het College als een gegeven. In het beleid staat
daarom het minimaliseren van het CO2-effect daarvan centraal, niet het ontmoedigen van die
contacten en uitwisselingen als zodanig.
De hoofdaanbeveling in de brief is dat de UvA een duurzaam reisbeleid opstelt. Het College
onderschrijft de noodzaak van het ontwikkelen van dergelijk beleid en wenst dit beleid te
ontwikkelen in het kader van het duurzaamheidsprogramma waar thans aan wordt gewerkt. Het
college verwacht dit programma in het academisch jaar 2019-2020 vast te kunnen stellen.
Inzicht in vluchten en uitstoot
De eerste aanbeveling is dat de UvA een beter overzicht creëert van de CO2-uitstoot die wordt
veroorzaakt door vliegen. Terecht wordt opgemerkt dat het in de huidige declaratie-applicatie slechts
handmatig mogelijk is om te achterhalen welke van de gedeclareerde reis- en verblijfkosten
betrekking hebben op vluchten.
Het College onderschrijft de noodzaak tot een goed inzicht te komen van de door UvA-medewerkers
gevlogen kilometers en de daarmee samenhangende uitstoot. Op dit moment is de UvA bezig met het
aanbesteden van de dienstreizen. De verwachte uitkomst van deze aanbesteding is dat in de toekomst
buitenlandse dienstreizen in het algemeen via de geselecteerde dienstverlener worden geboekt. Deze
dienstverlener zal dan in staat zijn een volledig overzicht te geven van de door de UvA geboekte
vluchten en de daarmee samenhangende uitstoot. Mocht het gewenste inzicht niet op deze wijze
worden bereikt dan zullen aanvullende schattingen worden gemaakt.
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Groene lijst
De tweede aanbeveling is dat de UvA een zogenaamde groene lijst verplicht stelt met steden die per
bus of trein bezocht dienen te worden. De aanbeveling is dat de UvA vluchten naar deze
bestemmingen niet meer vergoedt. In het kader van de huidige aanbesteding wordt afgesproken dat
treinreizen naar bestemmingen die binnen 6 uur kunnen worden bereikt nadrukkelijk als
voorkeursoptie worden geboden. Het uitsluiten van vergoedingen voor vluchten op deze
bestemmingen acht het College echter niet wenselijk omdat een vlucht soms de enige mogelijkheid
is om in de ochtend tijdig op een bestemming te komen of in de avond nog naar huis te reizen. UvAverplichtingen op de voorafgaande of volgende dag, maar ook persoonlijke omstandigheden kunnen
het reizen per trein of bus onwenselijk of onmogelijk maken. Uiteindelijk kan de afweging of vliegen
noodzakelijk is alleen gemaakt worden door de medewerker en diens leidinggevende. Nadere
maatregelen om het vliegen op deze bestemmingen terug te dringen zullen worden verkend bij het
opstellen van een duurzaam reisbeleid. Gezien het feit dat vliegen vaak beduidend goedkoper is dan
een treinreis, kan gedacht worden aan een interne heffing op vliegen die het prijsverschil met de
treinreis verkleint of wegneemt.
Oranje lijst
In het verlengde van de groene lijst raadt de CSR aan om met een oranje lijst te werken van
bestemmingen die binnen 8 uur per bus of trein kunnen worden bereikt. Aanvankelijk waren voor
deze categorie bestemmingen geen maatregelen genomen in de aanbesteding. Naar aanleiding van de
suggestie van de CSR zal de trein of busreis ook voor deze categorie worden aangeboden in het
nieuwe portal.

Technologische alternatieven
De CSR adviseert technologie in te zetten om vliegreizen te voorkomen. Skype en Facetime worden
genoemd. Skype for Business is reeds beschikbaar als standaard dienst voor medewerkers van de
UvA en momenteel is ICTS bezig met de voorbereiding voor introductie van Office 365, een
programma dat juist gericht is op digitaal samenwerken. Hoge kwaliteit videoconferencing
faciliteiten worden aangeboden door FGw en het Audiovisueel Centrum. In het kader van het
duurzaamheidsprogramma gaan we na hoe de bekendheid en het gebruik daarvan bevorderd kunnen
worden.
Businessclass en direct vliegen
De CSR stelt voor te werken aan een reductie van het businessclass vliegen. In de "Regeling
kostenvergoedingen" van de UvA is reeds bepaald dat voor een dienstreis naar het buitenland de
kosten worden vergoed op basis van vervoer Economy Class.
Daarnaast wordt aanbevolen om het nemen van directe vluchten te stimuleren. Dit is inderdaad een
interessante strategie om de uitstoot terug te dringen. Het College veronderstelt dat reizigers in het
algemeen de voorkeur geven aan directe vluchten. Waar overstappen nu soms voordeliger is dan
rechtstreeks (bijvoorbeeld New York via IJsland) willen we de portal zo inrichten dat hij in de eerste
plaats directe vluchten aanbiedt wanneer die beschikbaar zijn. De mogelijkheid om via het portal
alleen de directe vluchten aan te bieden zal worden onderzocht. Daarnaast kan het introduceren van
compensatie, zeker wanneer de kosten hiervoor aan een reële CO2-prijs zijn gekoppeld, indirecte
vluchten financieel minder aantrekkelijk maken.
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Compensatie
Het convenant duurzaam inkopen voorziet in de compensatie van CO2-uitstoot en dit aspect zal dan
ook worden meegenomen in de aanbesteding dienstreizen. Het College zal overwegen om in
aanvulling op het aanschaffen van zulke compensatie te werken met een "reële" interne CO2-prijs.
Een dergelijke interne prijs is in de regel hoger dan de kosten van compensatie alleen. Uit de brief
wordt overigens niet helemaal duidelijk of de CSR doelt op het kopen van compensatie, het
introduceren van een interne CO2-prijs of beide.
Aanvullende overwegingen
In het kader van het opstellen van een effectief reis beleid is in de literatuur gekeken naar andere
maatregelen met een bewezen effectiviteit. Deze inventarisatie is bijgevoegd en geeft een aantal
aanknopingspunten. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het promoten van het geven en volgen
van presentaties middels hoogwaardige digitale faciliteiten en het mogelijk maken van het digitaal
bijwonen van conferenties, of beleid omtrent het vergoeden van bijkomende kosten die het gevolg
zijn van reizen met trein of bus.

Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,
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BIJLAGE: QUICKSCAN LITERATUUR REISBELEID ACADEMISCHE INSTELLINGEN

Redenen en motivaties voor academici om te vliegen
Redenen om te vliegen (Nursey-Bray et al., 2019):
•
•
•
•
•
•

verzamelen van data;
netwerken;
financiering van onderzoek vaststellen;
onderwijs;
aanwezigheid conferenties;
deelname conferenties.

Persoonlijke motivaties om te reizen en vliegen (Fox et al., 2009; Nursey-Bray et al., 2019; Le Quéré
et al., 2015):
• netwerken en internationale samenwerkingen zijn essentiële onderdelen van academisch werk;
• het deelnemen aan internationale conferenties en projecten zou bijdragen aan een
wetenschappelijke carrière en promoties;
• fysiek samenwerken en netwerken is effectiever en inspirerender dan digitaal contact;
• het opbouwen van een netwerk voor financiering van projecten is makkelijker;
• persoonlijk contact zorgt voor een betere en effectievere samenwerking met internationale
partners;
• het verzamelen van data op een specifieke locatie is soms nodig;
• op de hoogte blijven van discussies en ontwikkelingen is makkelijker;
• het communiceren van onderzoek en andere activiteiten is op die manier effectiever en
makkelijker;
• voor lange afstanden is vliegen vaak de enige redelijke mogelijkheid;
• het bezoeken van andere delen van de wereld is inspirerend;
• vliegen is de snelste en/of makkelijkste vorm van reizen;
• vliegen is de goedkoopste manier van reizen.
Institutionele drivers
Er zijn een aantal institutionele drivers die ervoor zorgen dat academici sneller en vaker reizen en

vliegen:
• de interne cultuur kan vliegen bevorderen, omdat academici die veel vliegen worden gezien als
druk, actief en belangrijk. Het reizen met langzamere vervoersmiddelen wordt aan de andere kant
geassocieerd met een lege agenda en een laag ambitieniveau (Heyer & Naess, 2001 );
• internationale activiteiten zouden beter zijn voor de carrière van wetenschappers en regelmatig
vliegen wordt daarom gestimuleerd. Academici die dit niet doen kunnen het gevoel ontwikkelen
dat ze hun loopbaan schade aan doen (Ackers, 2008; Larssen, 2009);
• veel universiteiten leggen de nadruk op internationalisering van zowel de studenten als academici
(Nursey-Bray et al., 2019).
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Voorgestelde maatregelen
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

hoogwaardige digitale faciliteiten kunnen een gedeelte van de huidige reizen overbodig maken.
Het geven en bijwonen van presentaties of colleges is hier het belangrijkste voorbeeld van
(Glover, Strengers & Lewis, 2018). Om te zorgen voor substitutie in plaats van aanvulling, moet
geëxperimenteerd worden met innovatieve middelen (Krumdieck & Orchard, 2011 );
voorkom het stimuleren van reizen waarbij werk en vakantie worden gecombineerd. Alhoewel dit
zou kunnen zorgen voor een algemene vermindering van vluchten, zullen academici eerder
geneigd zijn om onnodig vaak deel te nemen aan conferenties (Hopkins et al., 2016);
maak het gebruik van digitale communicatie verplicht als dit een redelijk alternatief is (Fox et al.,
2009; Tyndall Centre, 2015);
maak academici bewust van het feit dat vliegen niet per se sneller is dan bijvoorbeeld een
treinreis (Tyndall Centre, 2015);
bevorder het combineren van werkactiviteiten op de reisbestemming (Tyndall Centre, 2015);
ontwikkel een manier om scores te berekenen voor de toegevoegde waarde van reizen, gebaseerd
op een lijst met geaccepteerde redenen, emissies en verblijftijd. Zie het voorbeeld van het Tyndall
Centre (2015): Score = Weight * Emissions * Hours;
zorg voor een vergoeding van extra kosten die komen kijken bij andere manieren reizen (Le
Quéré et al., 2015; LUCSUS, 2018);
zorg voor meer flexibiliteit in toegestane reistijd (Le Quéré et al., 2015);
georganiseerde conferenties zouden makkelijk online bijgewoond moeten kunnen worden door
een breed publiek (Le Quéré et al., 2015);
verzamel reisdata en bereken de uitstoot op dit gebied (LUCSUS, 2018);
maak uitstoot als gevolg van reizen voor individuele medewerkers inzichtelijk en gebruik dit om
mensen bewust te maken van de impact van vliegen (LUC SUS, 2018);
compenseer de uitstoot van alle vliegreizen die nog wel plaatsvinden (UU, 2019);
ontwikkel een beslisboom voor reizen of neem die van het Tyndall Centre (2015) over.

Valkuil digitale substitutie
Het digitaliseren van conferenties en presentaties wordt vaak gezien als een belangrijke mogelijkheid
om het aantal vliegreizen onder academici terug te dringen. Er zijn echter drie problemen verbonden
met deze oplossing waar rekening mee moet worden gehouden:
•
•

•

digitale middelen worden vaak slechts gebruikt voor extra communicatie, niet als alternatief voor
persoonlijke conferenties en vergaderingen (Storme et al., 2017);
de huidige mogelijkheden voor digitale communicatie zijn vrij beperkt en kunnen niet alle
aspecten van persoonlijk netwerken en samenwerken vervangen (Glover, Strengers & Lewis,
2018);
digitale communicatiemiddelen kunnen indirect bijdragen aan meer vliegen, omdat het academici
in staat stelt om makkelijker contact te leggen met internationale collega's (Glover, Strengers &
Lewis, 2018; Aguilera, Guilot & Rall et, 2012).
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