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Samenvatting 
Universiteit Gent is één van de eerste onderwijsinstellingen die maatregelen nam om de CO2-uitstoot 

van dienstreizen af te remmen. De universiteit voerde in 2018 een duurzaam reisbeleid in. Hierbij 

wordt er gefocust op het vermijden van vliegreizen. Indien voor de verplaatsing een vliegreis 

onvermijdelijk is, wordt er daarnaast een CO2-bijdrage betaald om een compensatieproject financieel 

te steunen. Tot op heden vloeit deze bijdrage, in samenwerking met het bedrijf CO2logic, naar 

gecertificeerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. De CO2-calculator van CO2logic wordt ook 

ingezet om het bedrag van de bijdrage te bepalen. Deze CO2-compensatietool en bijhorende 

projecten werden echter nog niet grondig vergeleken met andere CO2-compensatietools en hun 

projecten op de markt. In deze masterproef werd onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om 

een universiteit gelinkt project op te starten. Daarom werd een vergelijking gemaakt tussen 

verschillende externe CO2-compensatietools, prijszettingen, types externe en types interne 

projecten. Ook werd bij het universiteitspersoneel het draagvlak voor verschillende types projecten 

onderzocht.  

De CO2-compensatietools Greentripper, Atmosfair, Myclimate en Treecological blijken de beste CO2-

berekeningen uit te voeren. Een goede compensatietool houdt zeker rekening met de niet-CO2-

emissies (RFI-waarde) van een vliegreis. Het is ook van belang om rekening te houden met de 

indirecte uitstoot van brandstof en infrastructuur, enkel Treecological voldoet hieraan. Daarnaast 

blijkt uit de bevraging van het personeel van de universiteit dat 86% van de participanten vindt dat 

de CO2-prijs hoger mag zijn dan deze die Greentripper (CO2logic) op dit moment aanrekent (12,10 

euro/ton CO2). Als conclusie kan gesteld worden dat er meerdere compensatietools in onze regio 

beschikbaar zijn die op een wetenschappelijk onderbouwde wijze CO2-uitstoot berekenen. Allen 

bepalen ze hun prijs op basis van de kost van de ondersteunde projecten en op basis van de 

betaalbereidheid van de klant. Het valt aan te raden om in overleg met de externe partner een meer 

wetenschappelijk ondersteunde prijszetting te bepalen. Het invoeren van een prijszetting van 40 

euro per ton CO2, net zoals KU Leuven, kan gezien worden als een eerste stap in de goede richting. 

Ten slotte moet er gekozen worden welk(e) project(en) ondersteund worden via het CO2-

bijdragefonds. Uit dit onderzoek bleek er geen doorslaggevende reden naar voor te komen om voor 

een bepaald project te kiezen. De definitieve keuze voor een project hangt af van de prioriteiten die 

de Universiteit op dat moment het meeste zal aanhalen in haar beleidsvisie.   

Kernwoorden: dienstreisbeleid - CO2-compensatietools - CO2-bijdrage - vliegreis - project 
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Inleiding 
Vliegen is nog nooit zo populair geweest. We vliegen niet alleen vaker, maar ook steeds verder en 

goedkoper. Zoveel vliegverkeer heeft natuurlijk gevolgen. De luchtvaartsector is immers 

verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, die op hun beurt een 

belangrijke oorzaak zijn van klimaatverandering. Een vlucht nemen heeft dan ook een serieuze 

impact op het klimaat. Vliegreizen vermijden is aldus één van de mogelijkheden om de ecologische 

voetafdruk van een individu te verminderen (Wynes and Nicholas 2017).  

Wanneer er toch voor gekozen wordt om een vliegreis te maken, kan de CO2-uitstoot die daarmee 

gepaard gaat gecompenseerd worden door maatregelen te nemen. Neem als voorbeeld een heen en 

terug vliegtrip vanuit België naar Thailand. Daar is een uitstoot van bijna drie ton CO2 mee gemoeid, 

wat meer dan de helft is van de gemiddelde uitstoot van alle wereldburgers in het jaar 2014 (4,97 

ton CO2 per persoon) (Carbon Dioxide Information Analysis Center 2014). Figuur 1 stelt verschillende 

manieren voor om deze vliegreis te compenseren aan de hand van veranderingen in de dagelijkse 

gewoontes van een persoon. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om bijna zes jaar lang een 

vegetarisch dieet te volgen of een elektrische auto aan te schaffen en daar minstens één en een half 

jaar mee te rijden (Waarlo 2018). Deze voorbeelden tonen goed aan hoe groot de impact van een 

vliegtuigreis op een individueel CO2-budget wel is.  

Naast gedragswijziging kan compensatie ook geëxternaliseerd worden door het financieel steunen 

van CO2-compensatieprojecten waardoor er op een andere locatie een vermindering van 

broeikasgasemissies optreedt die niet zou plaatsgevonden hebben in afwezigheid van het project. 

Universiteit Gent is één van de eerste instellingen die maatregelen nam om de CO2-uitstoot van 

dienstreizen af te remmen. De universiteit voerde in 2018 een duurzaam reisbeleid in. Hierin wordt 

er gefocust op het vermijden van vliegreizen. Indien voor de verplaatsing een vliegreis onvermijdelijk 

is, wordt er een CO2-bijdrage betaald om een compensatieproject financieel te steunen (University 

2018a).  

In deze thesis wordt de huidige bepaling van CO2-emissies, prijszetting én uiteindelijke inzet van de 

CO2-bijdrage door vliegreizen aan Universiteit Gent geëvalueerd. 
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Figuur 1: Compensatiemogelijkheden voor een vliegreis naar Thailand (Waarlo 2018).  
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Literatuurstudie 

1. Klimaatverandering en antropogene oorzaken  
Het klimaat op Aarde is nooit stabiel geweest. Doorheen de geschiedenis is het klimaat van onze 

planeet verschillende keren veranderd als gevolg van natuurlijke gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door 

de wijziging van hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, zonneactiviteit, vulkanische activiteit, 

meteorietinslagen, de positie van continenten, ... (Cronin 2009; Harrington 1987). Veranderingen van 

het klimaat zijn het best waarneembaar door veranderingen in luchtstromen, waterkringlopen en 

een stijging of daling van de gemiddelde globale temperatuur (Berner and Berner 2012). 

Klimaatverandering was de afgelopen jaren echter niet meer weg te denken uit de actualiteit. Meer 

dan 2000 klimaatexperten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bevestigden 

dat de huidige opwarming van de Aarde het gevolg is van antropogene activiteiten (IPCC 2013; 

Oreskes 2004). Menselijke activiteiten - zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, landbouw en 

wijzigingen in landgebruik - hebben sinds de industriële revolutie (circa 1750) gezorgd voor een 

sterke toename van de concentratie broeikasgassen in onze atmosfeer. Deze verhoogde 

concentraties leiden tot een versterking van het natuurlijke broeikaseffect met klimaatveranderingen 

tot gevolg (IPCC 2013; IPCC 2014; De Belgische federale staat 2013). 

2. Huidige en voorspelde uitstoot van de luchtvaart 
De transportsector is verantwoordelijk voor iets meer dan 14% van de antropogene 

broeikasgasemissies (Figuur 2). Dit komt voornamelijk omdat de transportsector nog steeds zeer 

sterk steunt op inefficiënte verbrandingstechnologie. Transport heeft een impact op het klimaat door 

o.a. de verbranding van fossiele brandstof, de uitstoot van waterdamp en roetdeeltjes (IPCC 2014).  

 

Figuur 2: Mondiale antropogene emissies per economische sector in 2010 (AFOLU = Agriculture, Forestry and Other Land 
Use) (IPCC 2014). 
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Het vliegtuig wordt een van de meest klimaatintensieve transportmiddelen door de hoge uitstoot per 

kilometer per persoon, alsook het feit dat men met het vliegtuig veel grotere afstanden kan afleggen 

dan met andere vervoersmiddelen. Maar ook de bouw van de infrastructuur en het gebruik en 

beheer van de luchthavens dragen bij tot de uitstoot van de luchtvaartindustrie (CAA 2017). De 

luchtvaartindustrie is verantwoordelijk voor 2% tot 3% van de antropogene globale CO2-emissie 

(ICAO 2016; Le Quéré et al. 2018). Wanneer de niet-CO2-klimaateffecten (zie 3.1) van vliegtuigen ook 

in rekening worden gebracht loopt dit percentage zelf op tot 5% (Murphy et al. 2018). Van deze 

totale emissie van de luchtvaartindustrie wordt ongeveer 62% tot 65% uitgestoten in het 

internationale luchtruim (Cames et al. 2015; ICAO 2016). 

De voorbije 20 jaar is de luchtvaartemissie in Europa meer dan verdubbeld (Murphy et al. 2018). In 

2018 bedroeg het totale Revenue Passenger-Kilometer (RPK) 7 748 478 miljoen. Daarnaast bedroeg 

de totale hoeveelheid Freight Tonne-Kilometer (FTK) 254 795 miljoen (IATA 2018d). Het wereldwijde 

luchtverkeer bereikte in 2017 een recordaantal van 4,07 miljard passagiers (zowel internationale als 

binnenlandse vluchten), een stijging van 7% ten opzichte van 2016 en 52% ten opzichte van 2007 

(ICAO 2017). De toekomst is er één van verdere exponentiële groei. De luchtvaartindustrie zal 

namelijk aan een razend tempo blijven toenemen. De World Tourism Organization (UNWTO) 

verwacht tegen 2030 1,8 miljard internationale reizigers. Dit is een stijging van 59% tegenover 2015. 

Tegen 2050 worden er meer dan 3 miljard internationale reizigers verwacht. Daarbij reizen mensen 

niet alleen steeds vaker maar ook steeds verder (UNWTO 2017). Ook steeds meer mensen krijgen de 

mogelijkheid om een vliegreis te maken, o.a. de groeiende middenklasse van Azië (Choudhry and Lew 

2012; UNWTO 2015). De luchtvaartindustrie is dan ook één van de snelst groeiende sectoren die 

bijdragen aan de opwarming van de Aarde (Commission 2018b). De Europese Federatie voor 

Transport en Milieu voorspelt dat de luchtvaartemissie in Europa zal verdubbelen of zelf 

verdrievoudigen tegen 2050 als het aantal vliegbewegingen sneller blijft stijgen dan de 

efficiëntiewinst door vliegtuiginnovaties (Murphy et al. 2018). Een studie voor het European 

Parliament Committee on Environment, Public Health and Food Safety voorspelt dat de 

luchtvaartemissies tegen 2050 zullen stijgen met een factor zeven tot tien ten opzichte van de 

emissies van 1990 (Figuur 3) (Cames et al. 2015). De continue groei van de vraag is hierbij de grootste 

klimaatuitdaging van de luchtvaartindustrie. Deze verwachte groei zou ervoor kunnen zorgen dat de 

mondiale CO2-emissie van de vloot toeneemt tot 22% van de wereldwijde uitstoot tegen 2050 

(Cames et al. 2015). Andere bronnen spreken zelfs van een toename tussen 15% en 40% (Alcock et 

al. 2017; Dubois and Ceron 2006; Gössling and Peeters 2007).  
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Figuur 3: De verwachte CO2-emissies van de internationale luchtvaart in relatie tot het gevoerde beleid. Bij een blijvende 
sterke vraag en zonder maatregelen stijgt de globale uitstoot van de luchtvaartsector met een factor 7 t.o.v. het jaar 

1990 (Cames et al. 2015). 

3. Parameters die de uitstoot van een vliegtuig definiëren 
De luchtvaartuitstoot beïnvloedt de wereldwijde samenstelling van de atmosfeer. De uitstoot van de 

sector ontstaat o.a. door de verbranding van fossiele brandstof (directe en indirecte uitstoot). Maar 

ook het productieproces van de brandstof en de bouw en werking van de luchthaven, catering, 

onderhoud, etc. dragen bij aan de uitstoot van de sector (bijkomende indirecte uitstoot) (CAA 2017).  

3.1. Soorten emissies 

Luchtvaartemissies beïnvloeden op vier manieren het klimaat: (1) Directe emissie van broeikasgassen 

(GHG's): CO2 en H2O, (2) Directe emissie van non-broeikasgassen of zwakke broeikasgassen zoals 

stikstofoxiden (NOx), (3) Emissie van aerosolen (fijne vaste of vloeibare deeltjes die in een gas zijn 

gesuspendeerd), deze deeltjes zijn o.a. sulfaten en roet en (4) Vorming van contrails (Kollmuss and 

Crimmins 2009; Lund et al. 2017). 

Vliegtuigmotoren stoten tijdens de verbranding van kerosine met omgevingslucht verschillende 

soorten verontreinigende stoffen uit. De belangrijkste stoffen die geproduceerd worden tijdens deze 

verbranding zijn koolstofdioxide en water. De hoeveelheid uitgestoten CO2 en H2O zijn in directe 

verhouding tot het kerosineverbruik. Er wordt 3160 ± 60 g CO2 en 1240 ± 20 g H2O geproduceerd per 

kg kerosine bij volledige verbranding in de vliegtuigmotor (Kollmuss and Lane 2008; Lee et al. 2010).  

Niet alleen koolstofdioxide en water worden uitgestoten bij de verbranding van kerosine, ook tal van 

andere gassen en sporenelementen worden gevormd, waaronder NOx, SOx, CO, koolwaterstoffen en 

roetdeeltjes. De meeste hiervan komen vrij tijdens de onvolledige verbranding van kerosine (Figuur 

4). Stikstofoxiden (NOx), waaronder NO en NO2, worden geproduceerd in de motor bij hoge 

temperaturen en druk door de reactie tussen zuurstof en atmosferische stikstof. Er wordt tussen 12 

en 17 gram NOx geproduceerd per kg verbrandde kerosine (Lee et al. 2010). Stikstofoxide emissies 

hebben belangrijke effecten op de atmosfeer. Een eerste gevolg van de uitstoot van NOx is de 

productie van ozon op grote hoogte (9 - 12 km). Ozon is een gas dat de opwarming van de Aarde 
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bevordert. Tegelijkertijd zorgt NOx wel voor de vernietiging van een kleine fractie van het 

omringende methaan, wat het broeikaseffect dan weer verkleint (Kollmuss and Crimmins 2009; Lee 

et al. 2010).  

De uitstoot van sulftaten en roetdeeltjes door vliegtuigen onder de vorm van aerosolen heeft 

eveneens een invloed op het klimaat. Aerosolen dragen bij aan het opwarmings- en/of koelingseffect 

doordat zonlicht op deze deeltjes reflecteert (bij sulfaten) en/of wordt geabsorbeerd (bij 

roetdeeltjes). Deze opwarming of koeling wordt momenteel nog slecht begrepen (Penner et al. 

2009). Sulfaatdeeltjes en roetdeeltjes kunnen echter ook de klimaatverandering beïnvloeden door op 

de vorming van wolken in te werken. Waterdamp in verzadigde lucht kan immers condenseren op 

bepaalde deeltjes en hierdoor ijskiemen vormen. Al deze ijskiemen samen kunnen dan resulteren in 

contrials en cirruswolken.  

Contrails zijn lineaire ijswolken gevormd in het kielzog van vliegtuigen die kunnen resulteren in de 

vorming van een cirruswolk. De condensatie en vorming van ijskristallen hangt af van verschillende 

factoren, waaronder de vlieghoogte, de temperatuur en vochtigheid van de lucht waar het vliegtuig 

door vliegt (Kärcher 2018; Penner et al. 2009; Schröder et al. 2000). Cirruswolken worden pas 

gevormd na vorming van aanhoudende Contrails. Contrails en cirruswolken kunnen zowel een 

opwarmend als verkoelend effect hebben omdat ze zowel de straling van de Aarde opvangen alsook 

zonnestraling terug reflecteren in de ruimte. Echter, wolkvorming veroorzaakt door de emissies van 

vliegreizen resulteren in een netto opwarmingseffect (Kollmuss and Crimmins 2009; Lee et al. 2010).  

Andere vervuilende stoffen worden niet in deze masterproef besproken vanwege hun geringere 

belang.  

De directe uitstoot van CO2 en H2O is zeer goed begrepen door wetenschappers. Er bestaan echter 

nog veel onzekerheden over de klimaatimpact van de indirecte uitstoot van een vliegtuig en de 

vorming van contrails en cirruswolken. Wetenschappers zijn het er dan ook over eens dat er een 

gebrek aan kennis is om de vliegtuiggerelateerde veranderingen in bewolking goed te kwantificeren, 

wat leidt tot heel wat onzekerheden in het bepalen van de vlieguitstoot (Kärcher 2018; Lee et al. 

2010; Zhou and Penner 2014). Rond de indirecte uitstoot van vliegbewegingen is dan ook nog heel 

wat verder onderzoek nodig (Kollmuss and Crimmins 2009; Lee et al. 2010; Penner et al. 2009; Zhou 

and Penner 2014).  
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Figuur 4: Emissies van een vliegtuigmotor, zowel bij volledige als onvolledige verbranding (Winther et al. 2017). 

3.2. Kwantificering van niet-CO2 opwarmingseffecten 

In 1999 introduceerde het IPPC de Radiative Forcing index (RFI) om niet-CO2 opwarmingseffecten van 

vliegreizen te kwantificeren. De RFI is de verhouding tussen de totale Radiative forcing (RF) gedeeld 

door de RF van CO2. RF is een meeteenheid die de capaciteit uitdrukt van een gas, deeltje of 

mechanisme om de energiebalans in de atmosfeer te beïnvloeden en zo bij te dragen aan de 

klimaatverandering. RF is het verschil tussen de binnenkomende zonnestraling en de teruggekaatste 

infraroodstraling veroorzaakt door een geëmitteerd gas, deeltje of mechanisme (Jardine 2005; 

Kollmuss and Crimmins 2009). Specifieker, RF drukt dus de verstoring of verandering in de 

energiebalans van de atmosfeer uit, in Watt per vierkante meter (W/m2). Deze verstoring of 

verandering bepaalt de globale temperatuursverandering. Positieve waarden impliceren een netto 

opwarming van de Aarde; negatieve waarden impliceren afkoeling. Met behulp van RF kunnen de 

responsen van gassen en deeltjes op het klimaat die worden uitgestoten door de luchtvaartsector 

met elkaar worden vergeleken. IPPC schatte dat de directe CO2-emissies vermenigvuldigd moeten 

worden met een RFI gelijk aan 2,7 ± 1,5, om zo rekening te houden met de niet-CO2 

opwarmingseffecten (Dokken et al. 1999). Echter in 2007 stelde het IPPC vast dat de RFI beter niet 

zou gebruikt worden als een emissiemetriek omdat deze index geen rekening houdt met de 

verschillende verblijftijden van de verontreinigende stoffen in de atmosfeer. Hierdoor bevat RFI 

opwarmingsreacties van emissies uit het verleden en wordt er geen rekening gehouden met 

toekomstige opwarming door langlevende broeikasgassen (IPCC 2007). De RFI benadering is ook 

wetenschappelijk tekortgeschoten omdat deze er ten onrechte van uitgaat dat alle klimaateffecten 
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als gevolg van de luchtvaart evenredig zijn met de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten (Dessens et 

al. 2014). Alternatieven voor RFI om de niet-CO2 opwarmingseffecten mee in rekening te kunnen 

brengen, zijn onder andere Integrated Radiative Forcing, Global Warming Potential, Global 

Temperature Potential en Integrated Change in Temperature over Time. Verschillende onderzoekers 

zijn het er echter over eens dat elke methode zijn eigen voor- en nadelen heeft. Hierdoor is de keuze 

van de methode subjectief. Het wordt echter wel aangenomen dat de waarde voor 

vermenigvuldiging van de CO2-uitstoot groter is dan 1 en hoogst waarschijnlijk lager dan 4 (Gössling 

and Upham 2009; Jardine 2005; Kollmuss and Crimmins 2009). 

3.3. Parameters die de individuele emissie van een passagier beïnvloeden 

Vliegtuigmodel. De meeste vliegtuigmodellen worden geproduceerd door Boeing en Airbus. Het 

brandstofverbruik verschilt echter sterkt per vliegtuigmodel en motortype. Ook verbruiken oudere 

modellen vaak meer brandstof dan nieuwere. Hierdoor is het brandstofverbruik van een vliegtuig de 

afgelopen jaren gedaald (zie verder) (CAA 2017; Kollmuss and Lane 2008; Winther et al. 2017). 

Vliegprofiel. Het brandstofverbruik van een vliegtuig varieert sterk afhankelijk van de fase waarin de 

vliegreis zich bevindt. De verschillende fases van een vliegreis zijn taxiën, opstijgen, klimmen, cruise, 

dalen en landen (Figuur 5). De verbrandingsnelheid in de verschillende fases is evenredig met de 

weerstand die het vliegtuig ondervindt en dus met de stuwkracht van de motor. Het opstijgen vereist 

volledige stuwkracht en daarom ook de meeste brandstof. Naarmate het vliegtuig opstijgt naar 

grotere hoogte, neemt de weerstand af en daaruitvolgend ook het brandstofverbruik. (CAA 2017; 

Chati and Balakrishnan 2014; Kollmuss and Lane 2008; Yanto and Liem 2018). 

 

Figuur 5: Verschillende fases van een vliegreis (Winther et al. 2017). 

Vliegafstand. Het brandstofverbruik is ook afhankelijk van de gevlogen afstand. Over het algemeen 

geldt hoe verder, hoe meer brandstof er wordt verbruikt (brandstofverbruik per afstand). Maar 

omdat opstijgen meer brandstof verbruikt dan wanneer het vliegtuig zich in de cruising fase bevindt, 

zijn kortere routes waarbij opstijgen een groot deel van de totale vlucht omvat minder efficiënt. 
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Opstijgen en landen zijn kleinere aandelen van de totale vlucht voor routes van middelmatige 

afstand, waardoor ze over het algemeen efficiënter zijn. Bovendien neemt over een zeer lange 

afstand het brandstofverbruik per km toe vanwege de grotere hoeveelheid brandstof die moet 

worden meegenomen tijdens de vroegere stadia van de vlucht (CAA 2017; Kollmuss and Lane 2008; 

Park and O’Kelly 2014).  

Berekenen van vliegafstand. Om de vliegafstand te berekenen kan er rekening gehouden worden 

met verschillende factoren. De basisregel is de kortste afstand tussen twee luchthavens. Deze 

afstand wordt de Great Circle Distance (GCD) genoemd. De GCD is echter geen exacte weergave van 

de vliegroute die wordt afgelegd. Een vliegtuig moet namelijk een route afleggen die rekening houdt 

met andere vliegtuigen in de lucht, alsook weersveranderingen, vertragingen of dergelijke kunnen 

zorgen dat het vliegtuig afwijkt van de kortste afstand. Deze extra factoren moeten dus mee in 

rekening gebracht worden bij het berekenen van de vliegafstand. Verschillende studies hebben deze 

extra afstand berekend als het percentage extra vliegafstand in verhouding met de directe route. In 

de vergelijkende studie van Kettunen et al. (2005) is er een extra afstand vastgesteld voor intra-

Europese vluchten van ongeveer 10% en voor vluchten in de VS een extra afstand van 6-8% 

(Kettunen et al. 2005). Deze vertragingen kunnen echter aanzienlijk variëren afhankelijk van het 

tijdstip, de dag, het seizoen en het weer (Kollmuss and Lane 2008).  

Vrachtlading op passagiersvliegtuigen. Een andere factor waar rekening mee gehouden moet 

worden, in het berekenen van de individuele emissie van een passagier, is de vracht- versus de 

passagiersbelasting. Het grootste deel van het totale gewicht van een vliegtuig is het vliegtuig zelf en 

de brandstof die het vervoert. Het cockpitpersoneel, de bagage van de bemanning, de voorraden 

voor de catering... worden allemaal als onderdeel van het vliegtuiggewicht beschouwd. Het 

laadvermogen van een vliegtuig wordt gedefinieerd als het gewicht van de personen en items die 

worden vervoerd, inclusief passagiers, hun bagage en vracht. Passagiersvliegtuigen vervoeren 

meestal ook extra vracht waaronder bijvoorbeeld post. Op die manier draagt de vracht ook bij aan de 

broeikasgasemissies (Kollmuss and Lane 2008).  

Bezettingsgraad, aantal zitjes. Het totale gewicht van een passagiersvliegtuig wordt voornamelijk 

bepaald door het gewicht van het vliegtuig zelf en de hoeveelheid brandstof die wordt vervoerd. De 

passagiers aan boord en hun bagage hebben een kleiner aandeel in het totale vliegtuiggewicht. Dit 

totale gewicht staat in directe correlatie met de hoeveelheid brandstof die wordt verbruikt. Hierdoor 

heeft het aantal passagiers aan boord maar een kleine invloed op het totale brandstofverbruik. Met 

andere woorden, hoe meer passagiers er aan boord zijn hoe minder brandstof er verbruikt wordt per 

passagier. De bezettingsgraad, de verhouding tussen de passagiers en de beschikbare zitplaatsen aan 

boord, is dus van belang (Kollmuss and Lane 2008). De gemiddelde bezettingsgraad fluctueerde de 

afgelopen decennia aanzienlijk. In 2018 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van alle 

luchtvaartmaatschappijen volgens Bureau of Transportation Statics ongeveer 83% (Statistics 2018).  

Klasse van de zitplaats. Bij het ontwerp van een vliegtuig moet een evenwicht worden gevonden 

tussen het aantal zitjes en de klasse van de zitplaatsen. In vergelijking met business en eerste klasse 
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zitplaatsen nemen economy zitplaatsen het minst ruimte in. Business en eerste klasse zitplaatsen zijn 

namelijk groter en zwaarder. Dit komt o.a. door de stoelen en de entertainmentsystemen. Door deze 

zitplaatsen vermindert het aantal passagiers dat mee aan boord kan. De emissies die worden 

toegewezen aan passagiers die in hogere klasse vliegen moeten in verhouding zijn met de ruimte die 

ze innemen in vergelijking met een passagier die in lagere klasse vliegt. De gemiddelde oppervlakte 

van een economy zitplaats uitgedrukt in een percentage is 100%. Voor Premium economy is dit 

131%, voor een business zitplaats is dit gemiddeld 180% en voor een eerste klasse zitplaats is dit iets 

meer dan 300%. Hierdoor heeft een passagier met een zitplaats in een hogere klasse een opmerkelijk 

grotere uitstoot dan een passagier op een economy zitpaats (Kollmuss and Lane 2008). Volgens het 

Britse Department for Business, Energy and Industrial Strategy is er een factor vier verschil tussen 

een economy en eerste klasse zitplaats op een lange afstandsvlucht (BEIS 2018).  

4. Targets, doelstellingen en verwachtingen rond de luchtvaartsector 

4.1. Regelgeving rond uitstoot van de luchtvaartsector 

Luchtvaartactiviteiten genieten van fiscale vrijstelling. Dit houdt in dat kerosine is vrijgesteld van 

accijnzen (Raad van de Europese Unie 1992), dat er geen BTW op vliegtuigtickets moet betaald 

worden (Federale Overheid België ; Raad van de Europese Unie 2006) en dat de bouw en het beheer 

van luchthavens gesubsidieerd worden (Thompson 2010). Ook worden milieubelastende activiteiten 

niet belast (Holemans 2018a).  

Sinds 2012 zijn de CO2-emissies van alle vluchten van en naar luchthavens in de Europese 

Economische Ruimte (EEA) echter opgenomen in het EU-systeem voor emissiehandel ETS. Vluchten 

tussen een luchthaven binnen de EEA en een luchthaven daarbuiten en vluchten tussen twee 

luchthavens buiten EEA worden echter niet meegerekend. In februari 2017 stelde de Europese 

Commissie een verordening voor om het aantal luchtvaartemissierechten vanaf 2021 geleidelijk te 

verminderen. Na goedkeuring door de Raad en het Parlement is de verordening op 29 december 

2017 in werking getreden (Erbach 2018). 

Op de klimaatconferentie van Parijs (COP21, december 2015 onder het United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC)) werd een bovengrens van 2°C opwarming ten opzichte van 

het pre-industriële niveau voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien wordt 

het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden tot 1,5°C (UNFCCC 2015). Internationale 

luchtvaart, goed voor 62-65% van de luchtvaartemissies in het internationaal luchtruim, werd echter 

niet opgenomen in het klimaatakkoord (Cames et al. 2015; Erbach 2018). Dit omdat de uitstoot van 

een internationale vlucht niet makkelijk toe te schrijven is aan één land (UNFCCC 2015).  

De UNFCCC en de ICAO werken echter samen om de klimaateffecten van de internationale luchtvaart 

aan te pakken. 
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4.2. Maatregelen die de luchtvaartsector neemt 

Het tegengaan van de sterke vraag in de luchtvaartsector is de meest efficiënte maatregel om een 

sterke reductie te bekomen in de CO2-emissies. Desondanks is dit geen onderdeel in de maatregelen 

die de industrie voor ogen heeft (Becken and Mackey 2017; IATA 2018c). Ook vanuit het standpunt 

van de consument is het hoogst onwaarschijnlijk dat er een sterke daling zal van het aantal 

vliegreizen plaatsvinden (Becken and Mackey 2017). De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 

van de Verenigde Naties (ICAO), waarvan 192 landen lid zijn, heeft wel enkele doelen vooropgesteld 

om de CO2-uitstoot aan te pakken (Figuur 6). Als eerste doel wil de burgerluchtvaartorganisatie een 

verbetering van de brandstofefficiëntie met een gemiddelde van 2% per jaar. Daarnaast wil de 

organisatie een koolstofneutrale groei vanaf 2020. De ICAO rekent hiervoor op een combinatie van 

maatregelen en legt de focus voornamelijk op vliegtuigtechnologie en -normen, operationele 

verbeteringen en duurzame alternatieve brandstoffen. De uitstoot die overblijft na de toepassing van 

de verschillende maatregelen, wil de ICAO compenseren. Hiervoor stelt de organisatie mondiale 

marktgerichte maatregelen op (ICAO 2016). De International Air Transport Association (IATA) heeft 

echter nog een extra doel voor ogen. De IATA wil de netto uitstoot van het vliegverkeer met de helft 

reduceren tegen 2050 ten opzichte van 2005. De IATA legt in vergelijking met ICAO de lat lager wat 

de verbetering van de brandstofefficiëntie betreft. Er wordt een doel vooropgesteld voor een 

verbetering met een gemiddelde van 1,5% per jaar in plaats van de 2% die ICAO vooropstelt. Deze 

doelen moeten volgens de International Air Transport Association (IATA) bereikt worden aan de hand 

van de vier-pijler-strategie. (1) Technologische vooruitgang boeken, inclusief de ontwikkeling van 

duurzame alternatieve brandstoffen, (2) efficiëntere vliegtuigoperaties, (3) verbetering van 

infrastructuur, waaronder een gemoderniseerd luchtverkeersbeheerssysteem en (4) mondiale 

marktgerichte economische maatregelen (GMBM) om eventuele resterende emissies tegen te gaan 

(IATA 2018c).  

 

Figuur 6: CO2 emissies van de internationale luchtvaart tussen 2005 en 2050 rekening houdend met de verschillende 
maatregelen voor emissiereductie (Peeters et al. 2016). 
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4.2.1. Haalbaarheid van de maatregelen die de luchtvaartsector neemt 

In vergelijking met vroeger zijn vliegtuigen veel efficiënter. Tussen 1968 en 2014 is het gemiddelde 

brandstofverbruik per passagiers-km van nieuwe vliegtuigen gedaald met ongeveer 45%. Dit 

resulteerde in een jaarlijkse brandstofreductie van 1,3%, sterk variërend van decennium tot 

decennium (Kharina and Rutherford 2015). Technologische vooruitgang kan dus een belangrijke rol 

spelen bij de daling van vliegtuigemissies. Wetenschappers stellen zich echter de vraag of een 

jaarlijkse efficiëntiewinst van 1,5 tot 2% wel haalbaar is (Hassan et al. 2018; Murphy et al. 2018). De 

onderzoekers gaan immers uit van een efficiëntieverhoging van slechts 0,9% per jaar. Een 

verbetering die enkel mogelijk is wanneer er zowel radicale technologische (zoals o.a. vliegende 

vleugels, hybride, elektrische en waterstof vliegtuigen ...) als operationele stappen gezet worden. De 

sector zelf stimuleert vooral de invoer van biobrandstof. De verschillende mogelijkheden aan 

alternatieve brandstof brengen echter eenzelfde probleem met zich mee, de energiewaarden van de 

alternatieve brandstoffen liggen veel lager dan deze van kerosine (Murphy et al. 2018).  

Implementatie van nieuwe technologieën in de luchtvaartindustrie gebeurt bovendien langzaam. Dit 

komt o.a. omdat brandstofprijzen een belangrijke rol spelen bij de investeringen in een verhoogde 

efficiëntie en in de vernieuwing van vliegtuigen. Wanneer de olieprijzen dalen, is het draagvlak vanuit 

de sector lager om nieuwe technologieën in te voeren. Dit komt omdat de investering in efficiëntere 

en nieuwere vliegtuigen veel hoger is dan de brandstofkost die moet betaald worden om minder 

efficiënte vliegtuigen te behouden. (ICAO 2016; Kharina and Rutherford 2015; Murphy et al. 2018). 

Daarnaast is de luchtvaartsector een heel conservatieve sector, waardoor veranderingen slecht 

druppelsgewijs worden geïmplementeerd (De Cleene 2016; Kivits et al. 2010). De veranderingen 

brengen namelijk aanzienlijke financiële risico's met zich mee en zijn niet eenvoudig te 

implementeren omwille van de strenge veiligheidsvoorwaarden. Daarnaast moet worden opgemerkt 

dat het steeds moeilijker en duurder wordt om nieuwe efficiëntieverbeteringen te vinden en/of te 

integreren (De Cleene 2016; Murphy et al. 2018). 

De luchtvaartsector wil de uitstoot die overblijft na het toepassen van de verschillende maatregelen 

aanvullen door koolstofkredieten te verhandelen. Hierdoor zou de doelstelling van de 

koolstofneutrale groei vanaf 2020, die werd vooropgesteld door ICAO, bereikt kunnen worden. ICAO 

heeft in 2016 een overeenkomst bereikt over de implementatie van een mondiale marktgerichte 

maatregel, namelijk the Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation 

(CORSIA)(IATA 2018b; Scheelhaase et al. 2018). Het CORSIA-beleid steunt op twee pijlers. Ten eerste 

zullen alle luchtvaartmaatschappijen die internationale vluchten uitvoeren en waarvan de jaarlijkse 

emissie groter is dan 10.000 ton CO2, verplicht worden om vanaf 1 januari 2019 hun emissies op te 

volgen, te verifiëren en te rapporteren. Hiervoor moeten de maatschappijen het brandstofverbruik 

voor iedere individuele vlucht bijhouden. Deze data wordt vervolgens door ICAO gepubliceerd. De 

tweede pijler bestaat uit een CO2-compensatieplan. De uitstoot die gecompenseerd moet worden, 

wordt bepaald aan de hand van volgende formule: 'Groeifactor % (luchtvaartsector en/of individueel) 

x jaarlijkse vliegtuigemissies per luchtvaartmaatschappij = te compenseren uitstoot per 

luchtvaartmaatschappij'. 'Sector Groeifactor ' is de mondiale gemiddelde groei van emissies van de 
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internationale luchtvaartsector en de 'Individuele Groeifactor' is de groeifactor van de 

vliegtuigemissies per luchtvaartmaatschappij. Tussen 2021 en 2029 wordt enkel rekening gehouden 

met de 'Sector Groeifactor'. Tussen 2030 en 2032 is de verdeling als volgt: 20% 'Individuele 

Groeifactor' en 80% 'Sector Groeifactor'. Vanaf 2033 wordt er voor 70% rekening gehouden met de 

'Individuele Groeifactor. Met behulp van deze formule wordt verwacht dat alle extra uitstoot boven 

het uitstootniveau in 2020 gecompenseerd zal worden. De prijs die voor de compensatie zal moeten 

betaald worden, zal afhankelijk zijn van de prijs van koolstofkredieten die op dat moment op de 

markt beschikbaar zijn. Tussen 2021 en 2026 zal de CO2-compensatie enkel gebeuren voor vluchten 

tussen staten die vrijwillig deelnemen aan de pilootfase en de eerste fase van het 

compensatiebeleid. 72 landen hebben zich vrijwillig geregistreerd. Deze landen dekken 75% tot 

86,5% van groei van de luchtvaart na 2020 af (IATA 2018a; ICAO 2016; Rutherford and Olmer 2016). 

Vanaf 2027 zijn alle internationale vluchten onderworpen aan dit beleid. Er zijn echter landen die dit 

beleid niet moeten volgen (de roze landen in Figuur 7). Deze uitzonderingen kunnen doorheen de 

jaren veranderen (IATA 2018b; ICAO 2016). De IATA schat dat de luchtvaartsector, onder het CORSIA-

beleid, tussen 2021 en 2035 2,6 miljard ton CO2 zal moeten compenseren. Dit komt neer op een 

jaarlijks gemiddelde van 164 miljoen ton CO2 (IATA 2018c). Echter, de uitstoot en groei in de sector 

van vóór 2020 is niet onderheven aan compensatie. Hierdoor ontbreekt CORSIA reductiemaatregelen 

om de uitstoot te doen dalen onder het niveau van 2020 (Scheelhaase et al. 2018). Rutherford en 

Olmer  voorspellen dat er maar 15% tot 21% van het internationaal luchtverkeer zal gecompenseerd 

worden (Rutherford and Olmer 2016). 

 

Figuur 7: Landen die CO2-compensatiebeleid van CORSIA invoeren. Rood: vrijwillig ingevoerd vanaf 2021, blauw: 
verplichte onderwerping vanaf 2027 en roze: uitzonderingen (IATA 2018b). 

De luchtvaartindustrie is ervan overtuigd dat o.a. met behulp van nieuwe technologieën, efficiëntere 

vliegtuigoperaties, verbetering van de infrastructuur, het gebruik van biobrandstoffen en het 

CORSIA-plan voldoende zijn om een koolstofneutrale groei vanaf 2020 te verwezenlijken. Doch 

wijzen verschillende wetenschappers er op dat deze maatregelen niet voldoende zullen zijn om deze 

doelstelling te halen (Becken and Mackey 2017; Hassan et al. 2018; Kharina and Rutherford 2015; 

Peeters et al. 2016).  
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4.3. Andere mogelijke maatregelen voor de sector 

Zoals eerder vermeld zou een reductie van de vraag naar vliegreizen de beste oplossing zijn om de 

CO2-uitstoot van de luchtvaartindustrie te verlagen. Om deze daling van de vraag te kunnen 

realiseren, stellen verschillende organisaties de uitwerking van bepaalde maatregelen voor zoals de 

invoer van brandstoftaksen, afschaffing van subsidies en de invoer van BTW-heffing (Grounded 2018; 

Murphy et al. 2018). Een uitgebreide bespreking van dit topic ligt echter buiten de scope van deze 

masterproef. 

5. Wat kan de consument doen? 

5.1. Impactverlaging door gedragswijziging 

Om een klimaatneutrale toekomst binnen de luchtvaartsector te bekomen is er een daling in het 

aantal vliegbewegingen nodig. Maar wereldwijd vliegen er echter steeds meer mensen die ook nog 

eens steeds verder vliegen. Het tegengaan van deze sterke vraag naar vliegreizen is geen onderdeel 

in de maatregelen die de luchtvaartindustrie voor ogen heeft (Becken and Mackey 2017). 

Consumenten kunnen er wel voor zorgen dat deze vraag zal dalen. Maar dit is alleen haalbaar door 

een gedragsverandering van de reiziger. De sociale druk en normen op het werk, die leiden tot een 

grote vraag naar vliegverkeer, moeten daarbij in vraag gesteld durven worden (Stay Grounded 2018). 

Een shift naar trein- en busreizen voor vrijetijdsreizen is noodzakelijk, net zoals de stimulans om 

korte werkreizen te vervangen door online conferenties (Grounded 2018). De algemene 

ingesteldheid van de consument moet gewijzigd worden naar het vermijden van vliegreizen en het 

opzoek gaan naar alternatieven hiervoor. Niet vliegen is namelijk de meest duurzame optie (Wynes 

and Nicholas 2017).  

5.2. Vrijwillige CO2-compensatie 

5.2.1. Projecten 

Als vliegreizen echter niet kunnen vermeden worden, bieden koolstofmarkten een andere optie om 

de CO2-voetafdruk te verkleinen. Verschillende CO2-compensatieprojecten worden ontworpen om de 

uitstoot van CO2 te vermijden of op te slaan. Voor elke ton gereduceerde CO2-uitstoot binnen een 

project kan er een koolstofkrediet worden geclaimd ter waarde van één ton gereduceerd CO2. Deze 

kredieten kunnen vervolgens op de vrijwillige CO2-compensatiemarkt worden verkocht. Door deze 

kredieten te kopen, kan een bedrijf of individu de eigen uitstoot compenseren door elders 

emissiereductie te financieren. Hierdoor kan er enigszins een compromis worden gemaakt voor de 

uitstoot van een vliegreis. Bij vrijwillige CO2-compensatie wordt een project gefinancierd dat tot een 

vermindering van broeikasgasemissies leidt, die niet zou plaatsgevonden hebben in afwezigheid van 

het project (CORE 2011; Hein et al. 2017). (Becken and Mackey 2017; Goodward and Kelly 2010).  

5.2.1.1. Projectvoorwaarden 

Verscheidene instanties bieden een hele waaier aan CO2-compensatietypes en -projecten aan. Om de 

milieu-integriteit te waarborgen, moeten al deze projecten aan een reeks voorwaarden voldoen. Een 

eerste voorwaarde is dat er sprake is van een werkelijke - niet overschatte - broeikasgasverlaging in 
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de atmosfeer ten opzichte van het nulscenario. Daarnaast moeten de emissiereducties permanent 

zijn. Emissiereducties kunnen enkel permanent zijn als ze niet omkeerbaar zijn. Dit houdt in dat de 

opgeslagen CO2-emissies niet in een latere fase opnieuw in de atmosfeer mogen gebracht worden. 

Deze restrictie doelt voornamelijk op projecten waarbij er een opslag van koolstof is, bv. door de 

aanplant van bossen. Ten derde moeten CO2-compensatieprojecten betrouwbaar zijn. De 

betrouwbaarheid van een project kan worden aangetoond door het project te laten monitoren en 

regelmatig te laten controleren door een onafhankelijke en gekwalificeerde derde partij. Een vierde 

voorwaarde houdt de opvolging en kwantificering van ieder project in. Ook moet in ieder project elk 

koolstofkrediet geregistreerd worden. Men moet immers kunnen garanderen dat één koolstofkrediet 

slechts één ton gecompenseerde CO2-equivalent bevat. Kredieten mogen niet dubbel geteld worden. 

Er wordt ook verondersteld dat elk project zoveel mogelijk voordelen biedt voor zowel de menselijke 

gezondheid als het milieu. Een laatste reeds vermelde voorwaarde houdt in dat de daling in emissie 

enkel zal optreden als het project wordt uitgevoerd. Indien deze reductie plaats zou vinden zonder 

het project, is er geen sprake van een aanvullende emissiereductie (CORE 2011; Goodward and Kelly 

2010; Hein et al. 2017).  

5.2.1.2. Levenscyclus van een project 

Om te kunnen garanderen dat vrijwillige CO2-

compensatieprojecten aan deze voorwaarden voldoen 

vooraleer ze in de markt worden gezet, moeten er 

verschillende stappen worden doorlopen (Figuur 8). 

Gemiddeld duurt het tweeënhalf jaar om al deze stappen 

te doorlopen. Hierbij wordt gestart vanuit een 

projectidee, waarvan de haalbaarheid en de risico's 

worden beoordeeld. Vervolgens wordt een 

projectontwerp uitgeschreven waarin o.a. vermeld staat 

met welke erkende methode de emissies berekend zullen 

worden en hoe de uitstoot zal dalen of vermeden zal 

worden. Hierna valideert een derde partij deze 

voorspelde data en vindt er een verificatie plaats van de 

geleverde broeikasgas mitigatie. Vervolgens wordt elke 

ton emissiereductie geoormerkt met een uniek 

serienummer. Daarna moet de projectontwikkelaar een 

koper vinden. Omdat er geen specifieke markt is voor vrijwillige CO2-compensatie is dit vaak een 

complex proces. Om dit te vermijden creëren sommige projectontwikkelaars hun eigen markt, 

waarop ze hun projecten rechtstreeks aan de eindafnemer kunnen verkopen. Andere 

projectontwikkelaars verkopen hun projecten door aan een tussenorganisatie (vb. 

ClimateTradeExchange) die vervolgens de projecten aan de man brengt. Wanneer het koolstofkrediet 

is gekocht door een eindafnemer, die het inzet om zijn CO2-uitstoot te compenseren, kan het krediet 

Figuur 8: Levencyclus vrijwillige CO2-compensatie 
(Hamrick and Gallant 2017). 
Figuur 9: Levencyclus vrijwillige CO2-compensatie 
(Hamrick and Gallant 2017). 
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niet meer worden doorverkocht. Het koolstofkrediet moet dan geregistreerd worden als 'gebruikt' 

(Goldstein et al. 2014; Hamrick and Gallant 2017; Hein et al. 2017; Kollmuss et al. 2008).  

5.2.1.3. Soorten projecten 

CO2-compensatieprojecten kunnen in grote lijnen worden ingedeeld in volgende types: 

energiegerelateerde projecten, bosbeheerprojecten en reductieprojecten rond andere 

broeikasgassen (Becken and Mackey 2017; CORE 2011; Landreth Grau et al. 2011).  

Energiegerelateerde projecten 

Energie-gerelateerde projecten hebben als doel de CO2-emissies die wordt uitgestoten door het 

gebruik van fossiele brandstof te verminderen of te vermijden. Dit kan verwezenlijkt worden door 

twee verschillende soorten investeringen. Enerzijds kan er rechtstreeks geïnvesteerd worden in 

hernieuwbare bronnen zoals zonne-energietechnologie, windmolenparken of hydro-elektriciteit. Bij 

deze projecten met hernieuwbare energiebronnen is het echter moeilijk of bijna onmogelijk om de 

aanvullendheid van het project te bepalen (Becken and Mackey 2017; CORE 2011). Een andere 

mogelijkheid is te investeren in projecten die de energie efficiëntie verhogen. Deze projecten zijn 

voornamelijk gericht op de vervanging of optimalisatie van oude technieken of op de implementatie 

van nieuwe technieken. Voorbeelden hiervan zijn efficiënte kookfornuizen (CORE 2011; Dissanayake 

et al. 2018). 

Bosbeheerprojecten 

Door de groei van vegetatie en de voortdurende opslag van een deel van de koolstof in het organisch 

materiaal van de plant of in de bodem wordt CO2 geabsorbeerd. Hierdoor kunnen 

bosbeheerprojecten ook CO2-compensatieprojecten zijn. Onder bosbeheerprojecten kunnen drie 

types onderscheiden worden. Er zijn enerzijds projecten die emissies vermijden door het behoud van 

bestaande koolstofvoorraden. Door bossen te beschermen kan men er immers voor zorgen dat CO2-

emissies als gevolg van ontbossing en degradatie worden vermeden. Het tweede type van 

bosbeheerprojecten zorgt ervoor dat de koolstofopslag wordt verhoogd. Dit kan onder andere door 

de omschakeling van onbebost land naar bebost land (bebossing en herbebossing). Als laatste opties 

kan ervoor gezorgd worden dat de koolstofvoorraden in bestaande bossen blijven toenemen door 

aan bosbeheer te doen of de koolstofvoorraden in de bodem te helpen toenemen door een beter 

bodembeheer te doen (Lorenz and Lal 2010). De verschillende types bosbeheerprojecten zorgen er 

dus voor dat bossen worden beschermt en/of uitgebreid. Bosbeheerprojecten zijn dan ook van groot 

belang omdat bossen een breed gamma aan ecosysteemdiensten bieden, o.a. waterhuishouding, 

diversiteit, habitat voor verschillende plant- en dierensoorten, voedselvoorziening... (Hein et al. 

2017). 

Bosbeheerprojecten brengen echter ook moeilijkheden met zich mee. De hoeveelheid koolstof die 

wordt opgeslagen door bossen is sterk afhankelijk van verschillende factoren. Enkele van deze 

factoren zijn: leeftijd van de boom, groeisnelheid, lokaal klimaat en bodemkwaliteit (Lorenz and Lal 

2010; Pieters et al. 2014-2015). Ook is het moeilijk om in te schatten hoeveel koolstof het bos zou 
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vastgelegd hebben wanneer er geen specifiek bosbeheerproject zou zijn. Een ander probleem dat 

kan optreden is lekkage. Een voorbeeld van lekkage is wanneer er een herbebossingproject wordt 

uitgevoerd op weidegrond van lokale boeren waardoor deze boeren elders bos moeten kappen voor 

nieuwe weides. Er is dus sprake van lekkage als ontbossing zich verplaatst naar een ander gebied 

doordat het oorspronkelijke gebied wordt (her)bebost. Deze moeilijkheden kunnen echter worden 

aangepakt mits een goede ontwerpfase van het project. Een goede ontwerpfase lost echter niet alle 

mogelijke problemen op. Onvoorspelbare bosbranden of illegale houtkap kunnen er namelijk voor 

zorgen dat de permanentievoorwaarde van een bosbeheerproject niet kan worden aangehouden. 

Klimaatveranderingen zullen waarschijnlijk ook externe stressfactoren met nooit eerder geziene 

verstoringen veroorzaken, zoals zware stormschade of nieuwe boomziekten. Ook daardoor kan er 

niet gegarandeerd worden dat opgeslagen CO2-emissies niet in een latere fase opnieuw in de 

atmosfeer zullen gebracht worden. Een goede opvolging van de koolstofopslag is dus noodzakelijk 

(van Kooten 2015).  

Reductieprojecten rond andere broeikasgassen 

Tot slot zijn er programma's die een reductie van andere broeikasgassen, waarvan lachgas en 

methaan de belangrijkste zijn, voor ogen houden. Dit kan voornamelijk betracht worden door een 

beter beheer van afvalstromen. Emissiereducties door afvalverwijdering kunnen bekomen worden 

door afvalverwerkingtechnologieën en de terugwinning van energie uit afval om de vraag naar 

fossiele brandstoffen te laten dalen (Becken and Mackey 2017; Bogner et al. 2007).  

Andere indelingsmogelijkheden 

Andere bronnen onderscheiden projecttypes op basis van andere indelingen. Carbon Offset Research 

& Eductation stelt bv. zes projecttypes voor, nl. energie halen uit hernieuwbare bronnen; verhogen 

van de energie-efficiëntie; vernietiging van industriële gassen met zeer hoge Global Warming 

Potentials (GWP); methaan afvangen die geproduceerd wordt op stortplaatsen, tijdens de 

behandeling van afvalwater, in aardgas en aardolie, landbouwactiviteiten en tijdens mijnbouw; 

bosbouw en landbouw; CO2-emissies opvangen en opslaan door ze in ondergrondse geologische 

formaties te injecteren (CORE 2011). Het Ecosystem Marketplace, a Forest Trends' initiative, heeft 

compensatieprojecten dan weer ingedeeld in zeven categorieën en 36 onderliggende types. Deze 

indeling is gebaseerd op de classificatiesystemen van verschillende standaarden. De zeven 

categorieën zijn (1) energie halen uit hernieuwbare energie, (2) bosbouw en landgebruik, (3) opslag 

van methaan, (4) verhogen van de energie efficiëntie en brandstofvervanging, (5) huishoudelijke 

inrichting waaronder het verspreiden van efficiënte kookfornuizen en waterzuiveringsinstallaties, (6) 

gebruik van koolstofarm transport en (7) overige. In Figuur 10 staat uitgedrukt in MtCO2e hoeveel 

koolstofkredieten er werden verkocht per categorie in 2016 volgens de data die Ecosystem 

Marketplace heeft verzameld. Hieruit blijkt dat hernieuwbare energieprojecten en bosbouw en 

landgebruik projecten meer dan de helft van de verkochte koolstofkredieten bevatten. Uit hetzelfde 

rapport blijkt dat er voornamelijk koolstofkredieten uit Azië werden verkocht (Hamrick and Gallant 

2017).  
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Figuur 10: Verkochte hoeveelheid koolstofkredieten in 2016 uitgedrukt in MtCO2e. 38,69% van de projecten betrof 
energie uit hernieuwbare energie (blauw). 29,64% van de projecten betrof bosbouw en landgebruik (groen). 11,26% van 
de projecten betrof de opslag van methaan (bruin). 6,20% van de projecten betrof verhogen van de energie efficiëntie en 
brandstofvervanging (rood). 8,33% van de projecten betrof huishoudelijke inrichting (oranje). 4,65% van de projecten 
betrof het gebruik van koolstofarm transport (licht grijs) en 1,22% waren overige projecten (donker grijs). Figuur op basis 
van figuur van Hamrick and Gallant 2017. 

5.2.2. Standaarden 

Standaarden voor de vrijwillige emissiereductiemarkt zijn ontstaan nadat er in het begin van de jaren 

2000 verschillende schandalen over CO2-compensatieprojecten aan het licht kwamen. Verschillende 

non-profitorganisaties bundelden hun kennis om de regels en vereisten voor deze projecten te 

bespreken. Hieruit ontstonden in het midden van de jaren 2000 verschillende vrijwillige 

standaardinstanties. Tegenwoordig worden 99% van alle koolstofkredieten gecertificeerd met een 

standaard (Hamrick and Gallant 2017). 
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Deze vrijwillige standaarden genereren vrijwillige emissiereducties (VERs). In tegenstelling tot VERs 

zijn er ook gecertificeerde emissiereducties (CERs) die voornamelijk worden aangeboden op de 

verplichte emissiereductiemarkt, naast een klein aandeel op de vrijwillige emissiereductiemarkt 

(Kollmuss et al. 2008).  

5.2.2.1. Soorten standaarden 

Er bestaan verschillende soorten standaarden, elk met hun eigen karakteristieken. Allereerst zijn er 

de volwaardige CO2-compensatie standaarden. Deze standaarden bieden drie componenten aan, 

namelijk een gedegen boekhoudmethodologie, monitoring-, verificatie-, certificeringnormen en 

registratie- en handhavingsystemen. Tot deze standaarden behoren onder andere het Clean 

Development Mechanism (CDM), de VER+ Standaard, de Gold Standaard en de Verified Carbon 

Standard (VCS) (Kollmuss et al. 2008).  

Het tweede type standaarden behelst de Project Design Standaarden (PDS). Deze bieden enkel een 

boekhoudmethodologie en enkele monitoringnormen aan. Deze groep standaarden bieden echter 

geen certificering van koolstofkredieten aan en hebben ook geen register in hun bezit. Daardoor zijn 

ze vooral nuttig voor projectontwikkelaars bij de ontwikkelingsfase van een project. PDS kunnen 

immers helpen bij het veiligstellen van de voorafgaande financiering. Wanneer het project echter 

koolstofkredieten voortbrengt moet PDS gebruikt worden in combinatie met een volwaardige CO2-

compensatie standaard om een certificaat te bekomen en toegang te hebben tot het register. Een 

voorbeeld van PDS is Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS) (Kollmuss et al. 2008).  

Een derde soort standaard is Offset Standard Screens. Deze soort standaard is geen volwaardige CO2-

compensatie standaard. Aan de hand van hun doorlichtingnormen accepteren ze echter wel 

bepaalde projecten die beschikken over een andere standaard. De doorlichtingnormen zijn 

gebaseerd op onderliggende normen die gepromoot worden door United Nation Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC). De Voluntary Offset Standard (VOS) is het meest bekend 

voorbeeld van een Offset Standard Screen (Kollmuss et al. 2008). 

Offset Accounting Protocols is een vierde groep van standaarden. Deze standaarden bieden definities 

en procedures voor het beoordelen, valideren en registeren van CO2-compensatieprojecten aan. 

Maar deze standaarden hebben geen bijhorende regelgevende of bestuurlijke instanties. Vele van de 

volwaardige CO2-compensatie standaarden zijn hierop gebaseerd. ISO-14064 is een voorbeeld van 

Offset Accounting Protocols. VCS is op deze ISO-norm gebaseerd (Kollmuss et al. 2008).  

Naast de bovengenoemde soorten standaarden zijn er ook nog standaarden die in geen van deze 

categorieën thuishoren. Dit zijn meestal kleinschaligere standaarden die ontwikkeld zijn voor zeer 

specifieke projecttypes. Een voorbeeld hiervan is Plan Vivo (Carbon Footprint Ltd 2018; Kollmuss et 

al. 2008). 

In deze masterproef zullen de vijf belangrijkste standaarden voor Europa meer in detail besproken 

worden.  
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 Clean Development Mechanisme (CDM) is een standaard gedefinieerd in het Kyoto-protocol 

die CERs genereert. CDM wordt beheerd door de United Nation Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC). Deze standaard trad in 2005 in werking om zowel 

geïndustrialiseerde landen te helpen hun emissiereductiedoelstellingen te verwezenlijken 

alsook ontwikkelingslanden duurzaam te helpen ontwikkelen. Veelal worden enkel grote 

projecten geregistreerd door de CDM standaard omdat er hoge transactiekosten aan 

verbonden zijn. Daarnaast worden enkel projecten uit ontwikkelingslanden geaccepteerd 

(Carbon Footprint Lpt 2018; CORE 2011; Kollmuss et al. 2008; UNFCCC 2018).  

 The Gold Standard (GS) is ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds en andere 

internationale niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en werd in 2003 gelanceerd. Deze 

referentiestandaard zorgt ervoor dat projecten die in het kader van CDM een 

emissiereductie tot stand brengen tevens de duurzame ontwikkeling bevorderen. De 

standaard werkt samen met meer dan 80 NGO’s verspreid over meer dan 1400 projecten in 

meer dan 80 landen. GS is een standaard die instaat voor een klimaatveilige en duurzame 

wereld. In 2017 werd de Gold Standard for Global Goals gelanceerd. Deze vernieuwing is 

ontworpen om een versnelling te brengen in het bereiken van het klimaatakkoord van Parijs 

(2015) en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Door middel van deze vernieuwing 

kan een breder scala aan projecten worden gecertificeerd. In het verleden werd namelijk 

voornamelijk de focus gelegd op hernieuwbare energie en energie-efficiënte projecten met 

sterke voordelen voor duurzame ontwikkeling. Een gecertificeerd GS project moet sociale, 

economische en ecologische voordelen bieden. Ook moet het project voldoen aan de SDG 

van een klimaatveilige wereld plus twee andere SDGs. Het is algemeen gekend dat GS de 

vrijwillige standaard is met de strengste kwaliteitscriteria (CORE 2011; Kollmuss et al. 2008; 

Standard 2018). 

 Verified Carbon Standard (VCS) wordt beheerd door de NGO VERRA (VERRA is sinds februari 

2018 de nieuwe naam voor de organisatie 'Verified Carbon Standard') en heeft al meer dan 

1300 projecten gecertificeerd. VERRA werd in 2005 opgericht door The Climate Group, 

International Emission Trading Association (IETA), the World Economic Forum en de World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD) die zich genoodzaakt zagen te zorgen 

voor meer kwaliteitsborging in de vrijwillige CO2-compensatie markt. VERRA fungeert als 

verzamelplaats voor verschillende standaarden en programma's. Vele verschillende types 

projecten kunnen worden gecertificeerd door VCS, waaronder hernieuwbare energie, 

bosbeheer en andere. De standaard heeft als doel de kosten voor validatie en verificatie te 

drukken, maar toch te zorgen voor basiskwaliteitvereisten. Belangrijk om aan te stippen is 

dat het geen vereiste van VCS is dat projecten extra milieu- en sociale voordelen bieden, VCS 

focust zich volledig op de emissiereductie die een project teweeg kan brengen (CORE 2011; 

Kollmuss et al. 2008; Merger and Williams 2008; VERRA 2018). 

 Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS) zijn standaarden die ontwikkeld zijn 

door Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA) en sinds 2014 worden beheerd door 

VERRA. Ze worden gebruikt bij meer dan 100 projecten over de hele wereld. CCBS worden 
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toegepast op land- en bosbeheerprojecten van ontwerp tot en met de uitvoering en 

monitoring van het project. De standaarden zetten in op projecten die zowel de 

klimaatverandering aanpakken als lokale gemeenschappen en kleine boeren steunen en de 

biodiversiteit behouden. Ook beperken ze de risico's voor beleggers en kopers, daarnaast 

vergroten ze de financieringsmogelijkheden voor projectontwikkelaars. CCBS bieden, zoals 

eerder vermeld, geen certificering en registratie van koolstofkredieten aan (CCBA 2018; 

CORE 2011; Kollmuss et al. 2008; Merger and Williams 2008; VERRA 2018). 

 Plan Vivo is een standaard opgericht door Plan Vivo System dat als onderzoeksproject in 

1994 is ontstaan en ontwikkeld door het Edinburgh Centre for Carbon Management (ECCM), 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), de Universiteit van Edinburgh en andere lokale 

organisaties met financiering door het Britse ministerie voor internationale ontwikkeling. De 

standaard zet in op projecten die armoede bestrijden en een duurzaam levensonderhoud 

garanderen, aangetaste ecosystemen herstellen, biodiversiteit behouden... Hierdoor steunt 

Plan Vivo projecten die bebossing, herbebossing, vermijden van ontbossing, bosbehoud en 

bosrestauratie behelzen. (CORE 2011; Kollmuss et al. 2008; Merger and Williams 2008; Vivo 

2018).  

5.3. Prijszetting van één ton CO2 

Door CO2-compensatieprojecten te financieren kan er enigszins een compromis gemaakt worden om 

de uitstoot van een vliegreis te compenseren. De prijs die voor deze projecten wordt aangerekend is 

afhankelijke van verschillende factoren, o.a. van de grootte van de investeringen voor technologische 

implementatie, administratie, kwaliteitscontrole, project falen, investeringskapitaal... (Kollmuss et al. 

2008). De compensatieprijs die wordt betaald door de consument, komt vaak neer op de totale 

kostprijs om binnen een specifiek project één ton CO2 te vermijden of op te slaan. Deze prijs is 

subjectief en sterk afhankelijk van het type project (Mondelinge communicatie met Antoine 

Geerinckx van CO2logic en Bert De Somviele van Bos+; Schriftelijke communicatie met Laura Fritz van 

Atmosfair en Naomi Kunz van MyClimate).  

Verschillende instanties hebben immers een andere visie voor de prijszetting van één ton CO2. Als 

eerste is er de actuele marktprijs van CO2. Hierbij wordt een economische waarde toegekend aan de 

uitstoot van CO2. In Europa gebeurt de toekenning van die prijs via het European Emissions Trading 

System (EU ETS). Het EU Emissiehandelssyteem is een cap-and-trade systeem. Er wordt een 

beperking opgelegd (cap) op het aantal beschikbare emissierechten, maar er is ook vrije handel 

tussen deze emissierechten (trade). Door dit systeem wordt de prijs sterk beïnvloed door vraag en 

aanbod en fluctueert deze sterk (European Commission 2018a). Op 30 november 2018 bedroeg de 

prijs 20,49 euro per ton CO2 (EEX 2017).  

Als tweede is er de prijs die de High-Level Commission on Carbon Price voorstelt in hun rapport van 

2017. Deze prijs is bepaald om het streefcijfer van het Akkoord van Parijs voor de opwarming te 

kunnen behalen. Mits er een ondersteunende beleidsomgeving aanwezig is, moet deze prijs tegen 
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2020 minstens tussen 35 en 71 euro per ton CO2 zijn en tegen 2030 minstens tussen 44 en 88 euro 

per ton CO2 zijn (Stiglitz et al. 2017) (Wisselkoers op 30/11/2018: € 1 - $ 1,132).  

Als derde is er de prijszetting van Transport & Environment. Deze groep onderzoekers wil tegen 2050 

een prijs van 150 euro per ton CO2 bekomen om op die manier de vraag naar brandstof uit de 

luchtvaartsector onder de voorspelde niveaus te doen verlagen. De prijs van 150 euro per ton CO2 

zou volgens hun schattingen resulteren in een stijging van de ticketprijzen met ongeveer 19%. Deze 

stijgen zou vervolgens moeten resulteren in een vermindering van het aantal te verwachten 

passagiers. Deze prijs kan bereikt worden door de invoer van verschillende maatregelen waaronder 

kerosinebelasting en een versterkt EU ETS (Murphy et al. 2018). De laatste belangrijke visie voor de 

CO2 prijs houdt rekening met de maatschappelijke kost, Social Cost of Carbon (SCC) van 

koolstofemissies. De maatschappelijk kost is het geschatte economische verlies in de volgende 100 

jaar (of langer) veroorzaakt door vandaag één ton CO2 uit te stoten in de atmosfeer. Dergelijke 

kosten zijn moeilijk te berekenen; hierdoor variëren schattingen aanzienlijk. Een hogere SSC wordt 

geschat door personen die voorstander zijn van snelle, ingrijpende maatregelen om 

klimaatverandering tegen te gaan. Anderen die voorstander zijn van minimale of zelf geen 

maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan opteren dan weer voor een lagere SSC (Bernard 

and Semmler 2008). De wereldwijde maatschappelijke kost van koolstofdioxide wordt geschat op 

368 euro per ton CO2 (66% betrouwbaarheidsinterval: 103 - 711 euro) (Ricke et al. 2018).  
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Doelstelling 
Het duurzaam reisbeleid van Universiteit Gent bepaalt dat voor vliegreizen binnen de 

dienstverplaatsingen een CO2-bijdrage betaald moet worden. Tot op heden vloeit deze bijdrage, in 

samenwerking met CO2logic, naar gecertificeerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. De CO2-

calculator van CO2logic wordt ook ingezet om het bedrag van de bijdrage te bepalen. Deze calculator 

en bijhorende projecten werden echter nog niet grondig vergeleken met andere calculatoren en hun 

projecten op de markt. Tevens werd de potentie van een project gelinkt aan de instelling nog niet 

onderzocht.   

Het doel van deze masterproef was om een evaluatie van de CO2-bijdrage van vliegreizen aan 

Universiteit Gent uit te voeren. Hiervoor werd een vergelijking gemaakt tussen verschillende externe 

calculatoren, types externe projecten en types interne projecten. Ook de draagkracht van het 

universiteitspersoneel voor verschillende types projecten werd hierbij onderzocht.  

Voor dit onderzoek moesten volgende vragen beantwoord worden: 

1. Welke externe calculatoren zijn voldoende onderbouwd om de CO2-uitstoot afkomstig van 

een vliegtuigreis te berekenen? 

2. Hoe gebeurt de CO2-prijszetting bij de verschillende externe calculatoren? 

3. Welke gecertificeerde standaard wordt gebruikt door welke calculator? 

4. Wat zijn de sterktes en zwaktes van de verschillende externe projecttypes die worden 

voorgesteld door de  beheerders van de onderzochte calculatoren?  

5. Welke mogelijkheden bestaan er voor een intern project, aangestuurd vanuit Universiteit 

Gent? 

6. Wat is het draagvlak van bepaalde maatregelen en voorstellen bij het universitair personeel?  
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Methodologie 

1. Externe CO2-compensatietools 

1.1. Keuze externe CO2-compensatietools 

Zes CO2-compensatietools werden uitgekozen om in deze masterproef met elkaar te vergelijken. 

Deze keuze werd gemaakt op basis van de regio waar de calculator werd ontwikkeld en op basis van 

beschikbare informatie over de calculator.  

CO2logic B.V.B.A. is een Brussels klimaatadviesbureau die de CO2-compensatietool Greentripper 

heeft ontwikkeld. Greentripper werd in 2016 gelanceerd en is specifiek bedoelt voor particulieren. 

Deze tool kan zowel de CO2-uitstoot van een vliegreis, jaarlijkse uitstoot van de auto alsook de CO2-

uitstoot van uw woning berekenen. Greentripper wordt gecontroleerd door de onafhankelijke 

auditeur Forum Ethibel en door Vinçotte (CO2logic 2018a; CO2logic 2018b). Deze tool is de huidige 

CO2-compensatietool die door Uniglobe Smart Travel en dus door Universiteit Gent wordt gebruikt. 

Treecological is een CO2-compensatietool ontworpen door de verenigingen zonder winstoogmerk 

(vzw) BOS+ en Ecolife. De tool werd in 2015 ontwikkeld en gelanceerd op de Belgische markt. Met 

behulp van Treecological kan zowel een individu als onderneming de CO2-uitstoot van een auto- of 

vliegreis berekenen. Daarnaast verleent deze tool ook advies op maat voor het organiseren van 

klimaatneutrale evenementen. Deze CO2-compensatietool ondersteunt enkel bosprojecten (BOS+ 

2018; BOS+ and Ecolife 2018).  

Carbon+Alt+Delete is een vzw opgericht in 2017 door vier vrijwilligers. Elk van deze vrijwilligers was 

student aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven). De vzw wordt gesteund door 

verschillende professoren van de KU Leuven. Met behulp van Carbon+Alt+Delete kunt kan de 

jaarlijkse CO2-uitstoot gecompenseerd worden, o.a. voor vliegtuigreizen (Carbon+Alt+Delete 2018).  

In 2002 werd het project COOL Flying  opgericht, waaruit Greenseat is ontstaan. Greenseat is een 

CO2-compensatietool die een onderdeel uitmaakt van Climate Neutral Group, een Nederlandse 

Besloten Vennootschap die werkt aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Greenseat biedt 

compensatiemogelijkheden aan voor trein-, bus-, auto- en vliegverplaatsingen (ClimateNeutralGroup 

2018a; GreenSeat 2018).   

Atmosfair, opgericht in 2005, is een Duitse non-profit organisatie die een CO2-compensatietool heeft 

ontwikkeld. Atmosfair is een gezamelijk initiatief van het Forum Anders Reisen en Germanwatch. 

Daarnaast ondersteunt het Duitse federale milieuagentschap het initiatief. Met behulp van deze tool  

kan de uitstoot ten gevolge van vluchten, bootreizen en evenementen worden gecompenseerd 

(Atmosfair 2018). Deze CO2-compensatietool wordt door vele andere compensatietools gebruikt 

wordt als referentie. 

Myclimate is een Zwitserse non-profit organisatie. De organisatie is in 2002 ontstaan uit een project 

van studenten en professoren aan de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. De CO2-
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compensatietool van Myclimate maakt het mogelijk om te compenseren voor zowel vluchten als 

autoreizen, bootreizen, alsook de CO2-voetafdruk van individuen, huishoudens, bedrijven en 

evenementen (Myclimate 2018). Deze CO2-compensatietool wordt, net zoals Atmosfair, door vele 

andere compensatietools gebruikt wordt als referentie. 

1.2. Berekening uitstoot van een vliegreis 

CO2-compensatietools houden met verschillende aspecten rekening om de individuele uitstoot van 

een passagier die een vliegreis maakt te berekenen. De verschillen tussen de tools werden 

onderzocht en opgelijst.  

1.3. Prijszetting  

De prijs van één ton CO2 van iedere tool werd gezocht op hun websites. Later werd via mail of 

persoonlijke gesprek nagevraagd hoe deze prijszetting gebeurt. De verschillende prijszettingen 

werden vervolgens opgelijst.  

1.4. Mogelijkheden externe projecten  

De types externe projecten die de verschillende CO2-compensatietools aanbieden werden nagegaan. 

Ook werd onderzocht welke standaarden werden gebruikt door de verschillende tools. Dit gebeurde 

door gebruik te maken van de informatie beschikbaar op de verschillende websites van de CO2-

compensatietools. Ook werd voor elk project nagegaan wat de specifieke hoeveelheid CO2-uitstoot is 

die wordt bespaard door het projet uit te voeren. Daarnaast werd onderzocht wat de bijkomende 

voordelen zijn die iedere project te bieden heeft.  

2. Opstellen en analyseren enquête voor het personeel van Universiteit Gent 

2.1. Opstellen en verspreiden enquête 

Om naar de mening het universitair personeel van de Universiteit Gent te peilen werd een enquête 

opgesteld (Appendix I). De vragenlijst werd opgesteld in het Engels om op deze manier zoveel 

mogelijk doctoraatstudenten, professoren en administratief en technisch personeel te bereiken. De 

enquête werd via de faculteiten verspreid. Op elke faculteit werd een contact persoon (personen) 

gezocht om vervolgens via deze persoon (personen) de enquête te verspreiden naar al het personeel 

van die faculteit (Appendix II).  

2.2. Analyseren enquête 

Met behulp van het programma IMB SPSS Statistics 23.0 werd de enquête geanalyseerd. De vragen 

waarbij één antwoordmogelijkheid kon worden aangeduid, werden geanalyseerd met behulp van 

frequenties. De vragen waarbij de antwoordmogelijkheden werden voorgesteld door een 

Likertschaal, werden geanalyseerd met behulp van frequenties en beschrijvende statistiek 

waaronder modus. Om het verband na te gaan tussen één van deze vragen en het aantal keer 

gevlogen of de functie van het universiteitspersoneel, werd gebruik gemaakt van kruistabellen met 

een chi-kwadraattoets.  
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Met behulp van het programma Q Research Software werden de rangorde vragen geanalyseerd. 

Hierbij werd een rank-ordered logit model with ties automatisch geschat, waarbij de weergegeven 

percentages schattingen waren van de voorkeur van de respondenten. Daarnaast werden 

kruistabellen opgesteld om het verband na te gaan tussen de rangordes en het aantal keer gevlogen 

of de functie van het universiteitspersoneel. De significantie tussen de verschillende waarden kon 

met behulp van Q ook worden nagegaan. 

3. Mogelijkheden voor interne klimaatprojecten 
De mogelijkheden voor een specifiek project binnen Universiteit Gent werden overwogen. Het CO2-

bijdragefonds dat kan besteed worden aan dit project zal dit jaar ongeveer 110 000 euro bedragen. 

Specifieke projectideeën voor Universiteit Gent werden door middel van een brainstorm uitgedacht. 

Deze brainstorm vond plaats samen met David van der Ha (duurzaamheidscoördinator), Pieter Van 

Vooren (mobiliteitscoördinator), Jonas Van der Slycken (onderzoeker en trekker van de Groene 

Locomotief) en Irene Govaert. Daarnaast werd er aan het personeel van Universiteit Gent gevraagd 

door middel van een enquête of zij specifieke ideeën hadden voor een project binnen de universiteit. 

4. Dienstreisbeleid in andere universiteiten 
Er werd onderzocht welke prijszetting andere universiteiten met een dienstreisbeleid volgen. 

Daarnaast werd onderzocht welke projecten er gesteund worden met deze CO2-bijdragen.  
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Resultaten 

1. Analyse van het huidig beleid aan Universiteit Gent 
Internationalisering en de kerntaken van een universiteit, i.e. onderwijs, onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening, zijn sterk met elkaar verweven. In iedere fase van de academische 

carrière wordt een duidelijke link gelegd met internationale uitwisseling. Internationalisering is dan 

ook een belangrijke standaard geworden binnen een universiteit en er zijn heel wat subsidies en 

reisbudgetten voorzien voor de jonge onderzoeker. Hierdoor wordt er jaarlijks heel wat afgereisd 

voor universitaire doeleinden. Deze vele academische reizen zorgen echter voor een grote uitstoot 

van broeikasgassen. Om die reden is het belangrijk een afweging te maken tussen het belang van 

internationalisering en de uitstoot die hiermee gelinkt kan worden. 

Ook Universiteit Gent zet sterk in op internationalisering. Zo werd een Geïntegreerd Beleidsplan 

Internationalisering opgesteld. Hierin staan alle prioriteiten inzake internationalisering gebundeld. De 

universiteit wil haar internationale koppositie versterken en internationalisering binnen de instelling 

nog meer in de aandacht brengen (University 2018c). De vraag kan echter worden of deze 

internationalisering te verzoenen is met de duurzaamheidsvisie van de instelling. Universiteit Gent 

wil namelijk niet alleen koploper zijn in internationalisering, maar ook een voorbeeldinstelling zijn die 

ecologische, sociale en economische duurzaamheid nastreeft, zowel op lokaal als mondiaal niveau. In 

2013 werd dan ook het eerste duurzaamheidsverslag opgesteld, dat tweejaarlijks wordt geupdate. In 

2015 richtte de universiteit tevens een duurzaamheidskantoor (Green Office) op als lid van de 

European Green Office Movement (Ghent University 2018b).  

Mobiliteit is een belangrijk criteria voor zowel internationalisering als duurzaamheid. Het is 

voornamelijk hier dat beide doelstellingen botsen. Internationalisering zonder mobiliteit is namelijk 

niet mogelijk. De keerzijde van de medaille is dat mobiliteit een groot aandeel heeft in de CO2-

voetafdruk van Universiteit Gent. Uit Figuur 11 kan worden geconcludeerd dat zakelijke vliegreizen 

bijna één zesde van de CO2-uitstoot van de universiteit met zich meebrengen.  

 

Figuur 11: De geschatte CO2-voetafdruk van Universiteit Gent (%) (totaal: 42 850 ton CO2 in 2017)(Holemans 2018b). 
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De afgelopen jaren werd het voor verschillende betrokken duidelijk dat er actie moest ondernomen 

worden om deze uitstoot te verlagen. Onder stimulans van de Green Office movement¸ UGent1010 

(het huidige D'URGENT), De Groene Locomotief, Transitie UGent, het duurzaamheidskantoor en 

mede op basis van de masterproef van Mieke Burrick (Burrick 2018) werd in 2018 een aanzet tot 

duurzaam reisbeleid opgesteld, dat werd bekrachtigd door het bestuurscollege in zijn beslissing van 

18 mei 2018. Met dit duurzaam reisbeleid zet de universiteit eerst en vooral in op een toenemend 

aantal videoconferentieruimtes en teleclassing-lokalen. Op deze manier kunnen sommige 

dienstreizen vermeden worden. Voor de gevallen waarin een verplaatsing niet kan worden vermeden 

werd een lijst van 'groene' en 'oranje' steden opgesteld. Steden die vanuit Gent met de bus of trein 

bereikbaar zijn in minder dan zes uur of de reistijd ernaartoe per trein niet langer is dan per vliegtuig 

worden 'groene steden' genoemd. Wanneer een reis wordt geboekt naar één van deze 'groene 

steden', wordt het vliegtuig niet langer aangeboden als mogelijk transportmiddel. Een uitzonderlijke 

vliegreis kan echter worden aangevraagd, mits gedegen motivering. Voorbeelden van 'groene steden' 

zijn onder andere Bordeaux, Bristol, Cambridge, Düsseldorf, Groningen, Londen, Parijs, Straatsburg 

en York. 'Oranje steden' zijn steden die met de bus of trein bereikbaar zijn in maximaal acht uur. 

Voor deze steden wordt de trein of bus als voorkeuroptie naar voor geschoven. Voorbeelden van 

'oranje steden' zijn onder andere Aix-en-Provence, Berlijn, Genève, Göttingen, Hamburg, München, 

Newcastle, Nice, Toulouse en Twente. Naast de invoer van 'groene' en 'oranje' steden is er ook een 

bewustmakingsactie opgestart om duidelijk te maken dat een duurzaam reisalternatief eventueel 

mogelijk is om naar een vergadering of congres te gaan in het buitenland. Aan de hand van het I 

didn't fly! logo kunnen onderzoekers deze campagne ondersteunen.  

Indien er toch gekozen wordt om te vliegen, wordt er automatisch een bijdrage aangerekend, 

evenredig met de uitgestoten hoeveelheid CO2 (13 euro/ton CO2). Tot op heden vloeit deze bijdrage 

naar verschillende gecertificeerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden die ter plaatse een CO2-

vermindering realiseren. Daartoe wordt samengewerkt met de organisatie CO2logic, wiens CO2-

calculator ook wordt ingezet om het bedrag van de bijdrage te bepalen. Deze bijdrage geldt enkel 

wanneer dienstreizen geboekt worden via het verplicht raamcontract van Uniglobe Smart Travel. 

Wanneer een vlucht niet wordt geboekt via dit centrale raamcontract, wordt een forfaitaire CO2-

bijdrage van 50 euro aangerekend (University 2018a). 

2. Onderzoek externe CO2-compensatietools 
In dit deel worden de zes geselecteerde CO2-compensatietools geanalyseerd en besproken.  

2.1. Berekening uitstoot van een vliegreis  

De berekening van de hoeveelheid CO2-uitstoot van een vliegreis is een eerste stap naar 

compensatie. Iedere CO2-compensatietool heeft een eigen, specifieke manier om de hoeveelheid 

uitgestoten CO2 van een vliegreis na te gaan.  

Elke CO2-compensatietool vraagt bij de gebruiker minstens vier gegevens op, nl. (1) de luchthaven 

van vertrek en aankomst en eventuele tussenstops, (2) het aantal personen die de vliegreis maken, 
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(3) het type vlucht, namelijk een enkele of retour vlucht en (4) de klasse waarin gevlogen wordt. Bij 

dit laatste wordt er meestal een onderscheid gemaakt tussen resp. economy, business en eerste 

klasse. Atmosfair vraagt aan de klant daarnaast om optioneel extra gegevens in te vullen. Er wordt 

gevraagd naar het aantal vluchten, het type van de vlucht (chartered of lijnvlucht) en het 

vliegtuigtype (+70 opties) (Atmosfair 2018; BOS+ and Ecolife 2018; Carbon+Alt+Delete 2018; 

CO2logic 2018b; GreenSeat 2018; Myclimate 2018).  

Andere parameters die in rekening worden gebracht om de totale hoeveelheid CO2 van een vliegreis 

te bepalen worden afgeleid van gegevens die de gebruiker heeft ingevuld of van gemiddelde 

waarden. In de volgende paragrafen worden de belangrijkste parameters per onderzochte CO2-

compensatietool besproken. 

De Greentripper-tool, ontwikkeld door CO2logic, gebruikt als bron voor emissiefactoren Bilan Carbon 

van het Frans agentschap voor milieu en energiebeheer (ADEME). Deze emissiefactoren zijn 

gemiddelde waardes, omdat er verschillende types en groottes zijn van vliegtuigen. De Bilan Carbon 

emissiefactoren maken een onderscheid tussen korte- en langeafstandsvluchten. Bij 

korteafstandsvluchten wordt een onderscheid gemaakt tussen economy, business en onbekende 

klasse. Bij langeafstandsvluchten wordt een onderscheid gemaakt tussen economy, business, eerste 

en onbekende klasse. De bezettingsgraad en het aantal zitjes worden niet in rekening gebracht 

omdat er geen specifieke gegevens van het type en grootte van het vliegtuig zijn, de emissiefacotren 

houden echter wel rekening met gemiddelde waarden voor deze parameters. Men maakt gebruik 

van een stralingsforcing waarde (RFI) van twee, een waarde die werd geschat op basis van  

wetenschappelijke studies, onder andere uitgevoerd door ADEME. Het is echter de gebruiker die 

beslist of deze waarde wordt vermenigvuldigd met de CO2-uitstoot die gegenereerd wordt bij de 

verbranding van kerosine. Op die manier wil CO2logic aan de gebruiker duidelijk maken dat het niet 

alleen de verbranding van kerosine is die een invloed heeft op de opwarming van de Aarde (CO2logic 

2018b)(e-mailconversatie met Anne Robetz van CO2logic).  

Treecological voorziet een uitgebreide toelichting voor de berekening van de uitstoot van een 

vliegreis. Voor parameters waar de gebruiker geen rechtstreekse invloed op heeft worden 

gemiddelde waardes genomen. De calculator houdt als enige calculator rekening met het 'de 

vervuiler betaalt' principe. Hierdoor wordt getracht om de CO2-uitstoot van de volledige keten te 

vatten. In de berekeningen wordt rekening gehouden met (1) de directe uitstoot van de gebruikte 

brandstof, (2) de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij winning, raffinage, transport en verdeling van 

brandstof (de directe emissies van een vliegtuig worden met 10% verhoogd) en (3) de productie en 

onderhoud van het vliegtuig en infrastructuur (de directe emissies van een vliegtuig worden met 10% 

verhoogd). De directe uitstoot is de CO2-uitstoot die rechtstreeks vrijkomt bij de verbranding van 

kerosine en wordt bepaald door de afstand van de vlucht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met 

het extra verbruik tijdens stijgen en dalen en het extra verbruik in langeafstandsvluchten door de 

extra lading kerosine aan boord. Naast CO2-uitstoot van kerosine wordt er voor vliegreizen die verder 

dan 500 km vliegen een stratosferisch broeikaseffect in rekening gebracht. Door de extra 
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waterdampuitstoot op grote hoogte komt de uitstoot van één ton CO2 volgens hun model overeen 

met drie ton CO2-equivalenten. Hierdoor wordt bij de bepaling van de totale uitstoot aan CO2-

equivalenten een vermenigvuldigingsfactor (RFI-waarde) drie aangerekend bij vliegreizen langer dan 

500 km. De totale directe uitstoot van een vliegtuig wordt verdeeld over 300 passagiers, dit zijn het 

aantal passagiers voor een gemiddelde vlucht rekening houdend met een gemiddelde 

bezettingsgraad van 80%. Passagiers in business klasse krijgen een extra uitstoot van 40% 

toegewezen ten opzichte van passagiers die in economy klasse vliegen. Deze gemiddelde waardes die 

gebruikt worden in berekeningen van Treecological zijn afkomstig van Bilan Carbone en van de 

compensatietool van Atmosfair (BOS+ and Ecolife 2015; BOS+ and Ecolife 2018). 

Carbon+Alt+Delete gebruikt als bron voor emissiefactoren de waarden van het Britse departement 

voor energie en klimaatverandering (DECC). Deze cijfers worden berekend aan de hand van de 

passagierskilometer. Een RFI waarde van 1,9 wordt gebruikt om de niet-CO2-effecten van een 

vliegreis in rekening te brengen. Verder wordt de bezettingsgraad geschat, aangezien het moeilijk is 

data van de luchtvaartmaatschappijen te verkrijgen (Carbon+Alt+Delete 2018)(e-mailconversatie met 

Koen Verpoorten van Carbon+Alt+Delete). 

Met Greenseat kan de CO2-uitstoot van een vliegreis op twee verschillende manieren worden 

berekend. Via het zonemodel wordt de gemiddelde uitstoot van een retour vliegreis binnen een zone 

berekend. Vier zones zijn afgebakend vertrekkende vanuit Amsterdam. Daarnaast kan de uitstoot 

ook berekend worden door middel van berekeningen per afstand. Deze berekeningen zijn preciezer. 

Hierbij wordt de afstand tussen de twee luchthavens in rekening gebracht. Voor de berekening van  

de bezettingsgraden en het vrachtgewicht van een vliegtuig wordt gesteund op gemiddelde waardes. 

De werkwijze voor de berekeningen van Greenseat is gelijk aan deze van de Climat Neutral Group en 

steunt op emissiefactoren uit de Nederlandse Lijst Nationale Emissiefactoren en Britse 

emissiefactoren (DECC). In de Lijst met nationale emissiefactoren zijn waarden opgenomen voor 

korte, middellange en lange vluchten. Ook wordt er rekening gehouden met een verschil in uitstoot 

bij economy, business, eerste en onbekende zitklasse opgesplitst voor kort/middellange en lange 

vluchten. Greenseat houdt geen rekening gehouden met een RFI-waard. Door alleen maar de 

hoeveelheid CO2 te compenseren, worden volgens hen de kosten van de CO2-bijdrage 

overzichtelijker en aantrekkelijker. Ook melden de beheerders van Greenseat dat er uit onderzoek 

gebleken is dat er dan meer mensen bereid zijn om te compenseren wanneer enkel de CO2-uitstoot 

wordt aangerekend en niet de niet-CO2-emissies (ClimateNeutralGroup 2018b; GreenSeat 2018).  

De compensatietool die ontwikkeld werd door Atmosfair is een goed onderbouwde calculator die erg 

ver gaat in de keuzes voor de gebruiker en in de methodologie voor de CO2-berekeningen van een 

vliegreis. Zowel het type vliegtuig en motor als het aantal zitjes aan boord (afhankelijk van het type 

vliegtuig), de bezettingsgraad (gechartered: 80% of lijnvlucht: 75%), de zitklasse (80% : 150% : 200% 

voor economy : business : eerste klasse) en de vervoerde vrachtlading worden in rekening gebracht. 

Aan de hand van het type vliegtuig, ingevuld door de gebruiker, kan het brandstofverbruik 

specifieker worden berekend. Wanneer het type vliegtuig niet wordt ingevuld, maakt de calculator 
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gebruik van een virtueel vliegtuig. Dit concept is gebaseerd op de frequentie waarmee een bepaald 

vliegtuigtype op die bepaalde afstand in dat specifiek vlieggebied vliegt. Om het aantal zitjes aan 

boord en de bezettingsgraad te weten te komen, worden gemiddelde cijfers van Duitse 

luchtvaartmaatschappijen en standaardconfiguraties van vliegtuigfabrikanten gebruikt. Er wordt 

hierbij een onderscheid gemaakt tussen chartervluchten en lijnvluchten enerzijds en tussen 

vluchtregio's anderzijds. Ook het specifieke brandstofverbruik als een functie van de vliegafstand en 

het vliegprofiel wordt berekend. De calculator houdt ook nog rekening met de extra brandstof die 

wordt verbruikt tijdens het stijgen en landen, taxiën en de extra brandstof die wordt gebruikt bij een 

omweg. De niet-CO2-uitstoot van een vliegreis wordt in rekening gebracht door een gemiddelde RFI 

gelijk aan drie in rekening te brengen. De RFI wordt echter enkel toegepast voor de afstand waarbij 

het vliegtuig zich boven 9 km bevindt, dit is meestal het geval wanneer de vliegafstand groter is dan 

400 km. De data die deze calculator gebruikt voor de berekening van de totale CO2-uitstoot van een 

vliegreis is onder andere afkomstig van het Duitse Aerospace Center (DLR 2000), QinetiQ data base, 

IPCC, vliegtuigsector en experten (Atmosfair 2007; Atmosfair 2018). 

Ook Myclimate is een goed onderbouwde calculator. De calculator maakt gebruik van een 

stappenplan voor zijn berekeningen. Hierbij wordt de vliegafstand in rekening gebracht, samen met 

het brandstofverbruik en het extra brandstofverbruik voor stijgen en dalen, taxiën en de omweg die 

gevlogen wordt. Vervolgens wordt ook rekening gehouden met het aantal passagiers (280 passagiers 

bij een lange vluchten en 159 passagiers bij korte vluchten), de bezettingsgraad (77%), de zitklasse 

(96% : 126% : 240% voor economy : business : eerste klasse) en de extra uitstoot die kan worden 

toegewezen aan de vrachtlading. Myclimate neemt een RFI van twee in rekening voor de niet-CO2-

emissie van een vliegtuig. Ook de emissie van de indirecte energie-inhoud van kerosine, de 

hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij winning, raffinage, transport en verdeling van de brandstof, wordt 

meegerekend. De emissiefactoren die worden gebruikt door de calculator zijn afkomstig van de 

European Environment Agency (EEA) (Myclimate 2015; Myclimate 2018). 

Tabel 1: Oplijsting van de RFI-waarden voor de verschillende CO2-compensatietools. Daarnaast staat ook vermeld 
wanneer deze waarde wordt gebruikt. 

CO2-compensatietool RFI Gebruik 

Greentripper 2 Keuze van toepassing ligt bij de gebruiker. 

Treecological 3 Bij vliegreizen langer dan 500 km 

Carbon+Alt+Delete 1,9 Altijd  

Greenseat / / 

Atmosfair 3 
Afstand dat het vliegtuig zich boven 9 km 

hoogte bevindt. 

Myclimate 2 Altijd 
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2.2. Prijszetting 

Om een CO2-uitstoot te compenseren moet rekening gehouden worden met twee verschillende 

factoren. Er moet enerzijds rekening gehouden worden met de hoeveelheid CO2 die een vliegreis 

uitstoot (zie 1.2) en anderzijds de prijs die wordt toegekend aan deze hoeveelheid CO2. In Tabel 2 

wordt de prijs die door de verschillende tools wordt toegekend aan één ton CO2 weergegeven.   

Tabel 2: Prijs per ton CO2 (in euro) van de verschillende CO2-compensatietools (9/11/2018). 

CO2-compensatietool Prijs/ton CO2 (euro)* Referentie 

Greentripper** 12,10 (CO2logic 2018b) 

Treecological 16,70 (BOS+ and Ecolife 2018) 

Carbon+Alt+Delete 10,32 (Carbon+Alt+Delete 2018) 

Greenseat 10,00 (GreenSeat 2018) 

Atmosfair 23,00 (Atmosfair 2018) 

Myclimate 24,50 (Myclimate 2018) 

* Alle prijzen werden opgezocht op 5/11/2018. 

** Prijs inclusief RFI. 

Antoine Geerinckx van CO2logic liet via een persoonlijke gesprek weten dat de prijs van één ton CO2 

voornamelijk wordt bepaald door de totale kostprijs voor het vermijden van deze hoeveelheid CO2. 

Ook certificeringkosten en monitoringkosten zijn in deze prijs verrekend. Doordat projecten met een 

lage CO2 prijs het meest gesteund worden door de consument, werd ervoor gekozen om 

voornamelijk projecten te steunen waarbij de kostprijs om één ton CO2 te compenseren redelijk laag 

is.  

Uit een gesprek met Bert De Somviele van BOS+ (Treecological) werd duidelijk dat de CO2-prijs 

gesteund is op de kostprijs om een bosaanplantproject te plannen, uit te voeren en nadien te 

beheren. Hierbij gaat bijna 30% van de kostprijs naar het voor- en natraject. Het voortraject van een 

project bestaat onder andere uit het vinden van een projectregio, het tot een akkoord komen met de 

eigenaars van de gronden en het opstellen en ondertekenen van contracten. De nazorg gedurende 

drie jaar houdt in dat men ervoor zorgt dat er geen begrazing plaats vindt op de aangeplante 

gebieden, branden voorkomen worden en andere soorten de aanplant niet overwoekeren. Ook gaat 

een deel van het geld naar de externe monitoring van de CO2 opslag. Treecological rekent geen 

specifieke administratiekost aan; wel wordt er zoals eerder vermeld een beheerkost aangerekend. 

Uit een e-mail conversatie met Koen Verpoorten blijkt dat de prijs die Carbon+Alt+Delete rekent voor 

één ton CO2 overeen komt met de prijs die zij betalen voor het aankopen van verhandelbare 

emissiereducties (VER) van een project, plus een kleine bijdrage voor de werkingskosten van de vzw 

(< 10%). Dhr. Verpoorten liet ook weten dat deze prijs afhankelijk is van de soort VERs die worden 

aangekocht. Zij kiezen ervoor om de goedkopere VERs aan te kopen.  
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Laura Fritz van Atmosfair deelde via e-mail mee dat de prijs van 23,00 euro per ton CO2 het resultaat 

is van berekeningen die worden uitgevoerd zodat hun ambitieuze projecten gefinancierd en 

uitgevoerd kunnen worden. In deze prijs is ook rekening gehouden met een administratieve kost (8-

10%) om de non-profit organisatie draaiende te houden.  

De prijs voor één ton CO2 bij Myclimate verschilt naargelang welk project de consument kiest. Voor 

de andere calculatoren is er geen verschil in prijs tussen de verschillende projecten die gekozen 

kunnen worden. Myclimate gebruikt het compensatiesysteem om de extra kosten te financieren die 

bijvoorbeeld voortvloeien uit het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in vergelijking met het 

gebruik van fossiele brandstoffen. Deze prijs is dus afhankelijk van de grootte van het project, de 

gebruikte technologie en het land waarin het project wordt uitgevoerd. Aangezien het echter te duur 

zou zijn om voor elke compensatiebetaling een andere prijs te berekenen, biedt Myclimate 

compensatie in projecten aan die voldoen aan de wereldwijd erkende hoogste onafhankelijke 

kwaliteitsnormen (CDM, Gold Standard en Plan Vivo) met gemiddelde prijzen. Daarnaast wordt er in 

de prijs ook rekening gehouden met een administratieve en interne kost (< 20%). 

2.3. Types externe projecten en gebruikte standaarden  

Alle CO2-compensatietools bieden de mogelijkheid aan om projecten financieel te steunen en zo de 

uitstoot van een vliegreis te compenseren. Zoals eerder in de literatuurstudie aangegeven zijn er 

verschillende types compensatieprojecten op de markt beschikbaar. Hierdoor zit er variatie in de 

projecten die worden gesteund door de compensatietools. In Tabel 3 zijn de soorten projecten en 

standaarden opgelijst die worden gebruikt door de verschillende CO2-compensatietools.   

Tabel 3: Soorten projecten en standaarden die gebruikt worden door CO2-compensatietools. 

CO2-compensatie-

tool 
Project(en) Standaard(en) Referentie 

Greentripper ** 
Efficiënte kookfornuizen - Oeganda 

Waterfilters - Kenia 
Gold Standard (CO2logic 2018b) 

Treecological Bomen aanplanten - Ecuador 
VCS  

CCBS 

(BOS+ and Ecolife 

2018) 

(gesprek met Bert 

De Somviele) 

Carbon+Alt+Delete* 
Windenergie - India 

Thermische zonne-energie - India 
Gold Standard 

(Carbon+Alt+Delet

e 2018) 

Greenseat* 

Biogas - Oeganda 

Windmolens - Tanzania 

Efficiënte kookfornuizen - India 

Gold Standard 

Verra 

ICROA 

(GreenSeat 2018) 

Atmosfair** 
Efficiënte kookfornuizen - Rwanda 

Biogas - Nepal 
Gold Standard (Atmosfair 2018) 
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Hernieuwbare energie van gewasresten - India 

Myclimate** 

Efficiënte kookfornuizen - Kenia 

Herbebossing - Nicaragua 

Klimaatbeschermingsprojecten - Zwitserland 

Gold Standard 

Plan Vivo 
(Myclimate 2018) 

* De consument kan niet kiezen welk project hij wil steunen. 

** De consument kan er ook voor kiezen om geen specifiek project te kiezen maar in plaats daarvan de CO2-

compensatietool te laten beslissen waar de compensatie precies naar toe gaat. 

Deze verschillende projecten maken niet alleen gebruik van verschillende standaarden, maar 

verschillen ook in locatie, aantal gecompenseerde ton CO2 en projecttype. Hierna worden de 

verschillende projecttypes besproken die gebruikt worden door de gekozen CO2-compensatietools. 

2.3.1. Energiegerelateerde projecten 

Energiegerelateerde projecten komen het vaakst voor. Zo kiest Carbon+Alt+Delete voor projecten 

waarbij groene energie wordt opgewekt onder de vorm van windenergie en thermische zonne-

energie (Carbon+Alt+Delete 2018).  

Naast projecten met hernieuwbare energiebronnen, gebruiken veel CO2-compensatietools projecten 

die de energie-efficiëntie verhogen. De inzet van efficiënte kookfornuizen komt het vaakst naar voor. 

Deze fornuizen zorgen ervoor dat veel minder hout nodig is om te koken, waardoor er een forse 

daling in houtkap plaats vindt. Deze daling zorgt voor het besparen van een hoeveelheid CO2-

uitstoot. De projecten zijn vaak grootschalige uitrollen. Zo rapporteert Atmosfair in Rwanda een 

besparing van in totaal 40 000 ton CO2 per jaar door het gebruik van efficiënte kookfornuizen. Hierbij 

dient wel de grote variatie in aangegeven efficiëntie per fornuis te worden aangestipt. Zo wordt 

volgens Greentripper via efficiënte kookfornuizen in Oeganda per fornuis elk jaar 1,4 ton CO2 

bespaard in vergelijking met koken op een open houtvuur. Myclimate claimt dat het fornuis dat 

wordt aangeboden in hun project in Kenia 2,2 ton CO2 per jaar per fornuis bespaart. Tot slot komt 

Greenseat uit op een daling van 2,4 ton CO2 per jaar per fornuis. Op lokale markten worden deze 

fornuizen aangeboden tegen verschillende prijzen, dit o.a. omdat er vele types efficiënte 

kookfornuizen bestaan. De prijzen variëren tussen €2 en €200 (Kshirsagar and Kalamkar 2014; Urmee 

and Gyamfi 2014).  

Deze projecten hebben naast het besparen van een hoeveelheid CO2-uitstoot ook nog andere 

voordelen. Het koken op efficiënte kookfornuizen zorgt voor het terugdringen van ziekte doordat het 

een open vuur vervangt, waardoor het inademen van schadelijke stoffen sterk wordt gereduceerd. 

Daarnaast zorgt het feit dat er minder hout moet worden gehaald er ook voor dat families door deze 

fornuizen over meer vrije tijd beschikken, die kan besteed worden aan sociale aangelegenheden of 

arbeid. Daarnaast zorgen dit soort projecten ook voor tewerkstelling. Lokale ambachtslieden zijn 

werkzaam bij het produceren en verkopen van de kookfornuizen. 
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2.3.2. Bosbeheerprojecten 

Wat bosaanplant betreft zijn er eveneens grote variaties aanwezig, o.a. op basis van de geografische 

locatie en boomsoorten die worden aangeplant. Dit komt onder andere doordat bomen in de tropen 

het hele jaar door kunnen groeien in vergelijking met seizoensgebonden soorten in bijvoorbeeld 

Europa. Verschillende boomsoorten hebben ook een andere groeisnelheid, waardoor de opslag van 

CO2 sneller of trager kan gebeuren (Pieters et al. 2014-2015; Vallet et al. 2009). Zo kan een nieuw bos 

dat zich natuurlijk kan ontwikkelen gedurende minstens een eeuw tussen de 5 à 20 ton CO2 per jaar 

opslaan (De Somviele et al. 2015). Treecological geeft mee dat de aanplant in Ecuador zorgt voor een 

gemiddelde koolstofopslag van 15 ton CO2 per hectare per jaar. De CO2-compensatietool plant een 

specifieke oppervlakte bomen aan voor iedere consument die een hoeveelheid CO2 wil 

compenseren. Deze groep bomen zullen samen over een periode van 20 jaar die hoeveelheid CO2 

opslaan. Nadien blijven de bomen echter groeien en dus CO2 uit de lucht opslaan. Deze opslag wordt 

niet meer gebruik voor CO2-compensatie. Zo werd in 2017 vijf hectare tropisch nevelwoud 

aangepland. Wanneer een bos in Vlaanderen aangepland zou worden, dan zou men volgens 

Treecological rekening moeten houden met een gemiddelde koolstofopslag van 7 tot 10 ton CO2 per 

hectare per jaar. Pieters et al. (2014-2015) hebben in hun bachelorproef verschillende CO2-

compensatietools (Forest Carbon Group, Prima Klima en Trees For All) die projecten rond bosbeheer 

uitvoeren vergeleken met elkaar. Daaruit blijkt dat bij de verschillende onderzochte projecten 5 tot 

15 ton CO2 per hectare bos per jaar wordt opgeslagen. Bert De Somviele van Treecological liet weten 

dat één hectare bos uitplannen, aanplanten en beheren in Ecuador ongeveer 3500 euro kost. Eén 

hectare bos in Vlaanderen uitplannen, aanplanten en beheren zou daarentegen bijna 22 keer meer 

kosten. Dit grote verschil is voornamelijk te wijten aan de grondprijzen in Vlaanderen, terwijl er in 

Ecuador geen gronden worden aangekocht maar overeenkomsten worden gesloten met eigenaars. 

Naast de opslag van CO2 heeft het aanplanten van bomen veel andere ecologische voordelen, zoals 

een stijging van de biodiversiteit, voedselvoorziening, een sterk verbeterde erosiebestrijding en 

waterbescherming (Thompson et al. 2011). Het aanplanten van bomen heeft eveneens socio-

economische voordelen, zoals onder andere tewerkstelling voor het beheer (persoonlijk gesprek met 

Bert De Somviele). 

2.3.3. Reductieprojecten rond andere broeikasgassen 

Atmosfair en Greenseat steunt naast efficiënte kookfornuizen ook nog andere projecten, zoals 

biogasinstallaties. Het opwekken van biogas met behulp van biogasinstallatie voor particulier gebruik 

door het gebruik van mest, organisch afval, ... in Nepal zorgt voor een gemiddelde daling van 150 000 

ton CO2 per jaar, voor vier jaar lang. Eén zo een pocket vergister kan de uitstoot van ongeveer drie 

ton CO2-equivalenten per jaar vermijden. Dit komt neer op het installeren van gemiddeld 50 000 

installaties per jaar (Atmosfair and AEPC 2017). Kleine biogasinstallaties voor particulier gebruik 

zorgen niet alleen voor een daling in het gebruik van fossiele brandstof of hout, maar produceren 

tevens een nuttig bijproduct, namelijk vruchtbare vloeibare mest. Daarnaast is de energie die wordt 

opgewekt door deze installaties vaak stabieler dan de energie die wordt geleverd via het 



38 
 

elektriciteitsnet. Ook creëert dit projecttype lokale jobs voor de installatie en het onderhoud van 

deze biogasinstallaties.  

Een grotere biogasinstallatie in India die hernieuwbare energie opgewekt door het gebruik van 

gewasresten levert een daling van 40 000 ton CO2 per jaar op. Aan dit project zijn er ook socio-

economische voordelen gekoppeld, zoals het financieel voordeel voor de lokale boeren doordat zij 

hun gewasresten kunnen verkopen aan de biogasinstallaties. Net zoals bij de kleine biogasinstallaties 

creëert dit type project ook plaatselijke tewerkstelling voor installatie en onderhoud van de 

installatie. 

2.3.4. Andere soorten projecten 

Naast efficiënte kookfornuizen kan tijd en hout ook bespaard worden op een minder directe wijze. Zo 

zorgen projecten rond waterfilters zoals Greentripper uitrolt ervoor dat water niet langer gekookt 

moet worden voordat het kan gebruikt worden om eten te bereiden of om drinkbaar water te 

verkrijgen.  

Myclimate steunt onder andere klimaatbeschermingsprojecten in Zwitserland, o.a. door het uitdelen 

van gratis spaarkoppen voor kranen en douchekoppen. Dit project levert een reductie van 5 000 ton 

CO2 per jaar op. De actie 'Bespaar op verwarmingskosten in uw vakantiehuis via smartphone app' kan 

eveneens leiden tot een reductie van 1 086 ton CO2 per jaar. Deze projecten kosten echter drie keer 

zoveel als de projecten die Myclimate aanbiedt in ontwikkelingslanden. 

Tot slot zijn er ook minder traditionele manieren om CO2-uitstoot te compenseren. Zo compenseerde 

Carbon+Alt+Delete in 2017 de CO2-uitstoot van vliegreizen door emissiecertificaten uit het Europese 

emissiehandelssysteem (ETS) op te kopen en te vernietigen. Het verwijderen van één certificaat 

leidde toen namelijk tot een daling van één ton toegelaten CO2-uitstoot door de industrie. Dit was 

mogelijk doordat de Europese Commissie het totale aantal certificaten op voorhand vastlegde en er 

dus een beperkt aantal certificaten op de markt waren. In november 2017 werden echter nieuwe 

maatregelen en aanpassingen voor het ETS goedgekeurd. Dit laat de EU toe om certificaten van de 

markt te halen indien er te veel ongebruikt blijven. Hierdoor werd het effect van certificaat-

vernietiging door Carbon+Alt+Delete gedeeltelijk tenietgedaan. Want als je nu als individu 

emissiecertificaten koopt en vernietigt, dan leidt dat er enkel toe dat de EU minder rechten uit het 

systeem zal vernietigen. Hierdoor besliste Carbon+Alt+Delete om de CO2-uitstoot van een vliegreis te 

compenseren door VERs op te kopen in plaats van emissiecertificaten van het ETS 

(Carbon+Alt+Delete 2018; Carbonkiller 2018; Perino 2018). 

3. Bevraging van het personeel aan Universiteit Gent 

3.1. Gegevens deelnemers 

738 mensen zijn gestart met het invullen van de enquête. Daarvan hebben 437 (59%) de bevraging 

tot op het einde ingevuld. Enkel de volledig ingevulde antwoorden werden in rekening gebracht 
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tenzij anders vermeld. De verhouding tussen mannen, vrouwen en X die de enquête hebben ingevuld 

bedroeg respectievelijk 58%,  41% en 1%.  

De faculteit met de grootste groep deelnemers was de Faculteit Ingenieurswetenschappen en 

Architectuur (35%), gevolgd door de Faculteit Wetenschappen (19%) en Faculteit Recht en 

Criminologie (18%). De faculteiten met de minste aantal deelnemers waren Faculteit Letteren en 

Wijsbegeerten (1%), Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (0,7%) en Faculteit 

Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (0,2%).  

Door de grote verschillen tussen de faculteiten moet er echter vermeld worden dat er sprake is van 

een grote bias in de bevraging van het personeel van Universiteit Gent. Dat komt omdat de enquête 

via mail werd gestuurd naar verschillende contactpersonen in de faculteiten. Waardoor de 

verspreiding van de enquête niet overal even vlot verliep. Een gestandaardiseerde enquête was 

echter niet haalbaar binnen het bestek van dit onderzoek. Omwille van deze redenen kan worden 

gesteld dat er een soort selectie is gebeurt bij de respondenten die de vragenlijst invulde. Hierdoor 

moet rekening gehouden worden dat deze bevraging niet representatief voor het volledige personeel 

van Universiteit Gent. 

De verdeling van de verschillende functies binnen Universiteit Gent wordt weergegeven in Figuur 12. 

De grootste groep deelnemers waren doctoraatstudent (40%), gevolgd door zelfstandig academisch 

personeel (ZAP) (24%). Op de derde plaats komen postdoctorandi (15%), gevolgd door assisterend 

academisch personeel (AAP) met 10%. De kleinste groep van deelnemers die de enquête invulde was 

administratief en technisch personeel (ATP) (8%). Daarnaast werd de enquête ook ingevuld door 

personeel die aangaven tot geen enkele groep te behoren (5%).  

 

Figuur 12: Deelnemerverdeling volgens functie binnen Universiteit Gent. 

De deelnemers vulden in hoeveel keer ze het afgelopen jaar gevlogen hebben. 27% van de 

respondenten heeft het voorbije jaar niet gevlogen. 30% van de deelnemers heeft één keer gevlogen 

(één keer vliegen = één retour vlucht). Hieruit volgt dat 43% meer dan één keer heeft gevlogen.  

Doctoraatstudent (40%) 

Zelfstandig academisch personeel (24%) 

Postdoctorandi (15%) 

Assisterend academisch personeel (10%) 

Administratief en technisch personeel 
(8%) 

Andere (5%) 
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Tabel 4: Percentage deelnemers dat X aantal keer een retourvlucht nam het voorbije jaar. 

Aantal keer 
retour vlucht 

% 
Aantal keer 

retour vlucht 
% 

0 27,2 6 1,8 

1 30,0 7 0,7 

2 18,8 8 1,8 

3 8,5 9 0,5 

4 4,6 10 0,9 

5 3,9 10+ 1,4 

 

Wanneer het vliegtuig werd genomen werd in 53% van de gevallen het raamcontract voor 

dienstreizen aan Universiteit Gent gebruikt, in 30% van de gevallen werd dit raamcontract niet 

gebruikt. In de overige gevallen (17%) wisten de deelnemers niet of het raamcontract al dan niet 

gebruikt werd voor hun dienstreizen. 

3.2. Evaluatie huidige CO2-offsetting 

73% van de personen die de enquête volledig invulden gaan sterk akkoord, akkoord of ongeveer 

akkoord met het huidige systeem van CO2-offsetting waarbij de CO2-bijdrage via een externe partner 

naar gecertificeerde projecten in ontwikkelingslanden vloeit. 10% ging noch akkoord, noch niet 

akkoord. 17% gaat niet akkoord met de huidige invulling van de CO2-bijdrage van Universiteit Gent. 

De modus, het antwoord dat het meeste werd gegeven, was 'akkoord'.  

Een Chi-kwadraattoets werd uitgevoerd, met de volledige ingevulde vraaglijsten, om de relatie 

tussen de mate van akkoord gaan en het aantal keer vliegen (0, 1 of +1) na te gaan. Er werd echter 

geen significant verband gevonden tussen de twee (p-waarde = 0,802). 

3.3. Voorkeur van de deelnemers voor een CO2-offsetting project 

3.3.1. Keuze projecttype 

Er werd gevraagd om vijf verschillende projectvormen te rangschikken volgens persoonlijke 

voorkeur. De projectvormen waaruit gekozen kon worden waren (1) een extern project met 

gespecialiseerde partnerorganisatie, (2) een kleinschalig project in het buitenland (in samenwerking 

met Universiteit Gent), (3) een onderzoeksproject (door Universiteit Gent), (4) een bosaanplant 

project in België en (5) een sensibiliseringsprogramma in Vlaanderen. Als respondenten één 

projectvorm zouden moeten kiezen uit de vijf mogelijkheden zou naar schatting 32% gekozen 

hebben voor een extern project met gespecialiseerde partnerorganisatie (bv. CO2logic), 20% zou 

gekozen hebben voor een onderzoeksproject (door Universiteit Gent), 18% zou gekozen hebben voor 

een bosaanplantproject in België, 17% zou gekozen hebben voor een kleinschalig project in het 

buitenland (in samenwerking met Universiteit Gent) en 13% zou gekozen hebben voor een 

sensibiliseringsprogramma in Vlaanderen.  
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Percentages vergeleken per functie van het universiteitspersoneel tonen enkele verschillen aan. Zo 

zouden ATP'ers eerder kiezen voor een onderzoeksproject dan een extern project met 

partnerorganisatie. Daarnaast zouden ZAP'ers eerder een kleinschalig project in het buitenland willen 

steunen in vergelijk met een onderzoeksproject. Ook zouden ZAP'ers pas als vierde keuze kiezen voor 

een bosaanplantproject in België terwijl andere functies dit eerder op de tweede of derde plaats 

zouden plaatsen (Tabel 5).  

Tabel 5: Kans (%) dat een projectvorm wordt gekozen bij iedere functie van het universiteitspersoneel aan Universiteit 
Gent. De hoogste waarde per categorie is aangeduid in het vet. 

Kans (%) 
Doctoraat- 

student 
Postdoc AAP ZAP ATP Andere Totaal 

Extern project met 
partnerorganisatie 35 35 27 30 23 42 32 

Onderzoeksproject 19 17 21 20 28 15 20 

Bosaanplant in België 18 22 18 18 15 18 18 

Kleinschalig project in het 
buitenland 

16 15 16 21 17 15 17 

Sensibiliseringsprogramma 13 11 18 12 17 10 13 

 

3.3.2. Belangrijke aspecten van een project 

Er werd gevraagd om de aspecten die belangrijk zijn bij de keuze van een project te rangschikken 

volgens persoonlijke voorkeur. Als respondenten één aspect zouden moeten kiezen uit de vijf 

mogelijkheden zou naar schatting 48% gekozen hebben voor directe CO2-captatie, 22% zou gekozen 

hebben voor de zekerheid van langdurige compensatie in de toekomst, 16% zou gekozen hebben 

voor de socio-economische impact die het project met zich meebrengt, 10% zou gekozen hebben 

voor sensibiliserend karakter van het project en 5% zou gekozen hebben voor erkende certificering. 

Percentages vergeleken per functie van het universiteitspersoneel tonen enkele verschillen en 

gelijkenissen aan. Bijna iedere groep kiest directe CO2-captatie als belangrijkste aspect. Enkel ATP'ers 

vinden de zekerheid van langdurige compensatie belangrijker. Dit aspect komt echter voor bijna alle 

groepen op de tweede plaats. Postdocs plaatsen de zekerheid voor langdurige compensatie zelf op 

de derde plaats na socio-economische impact. Het laatste en voorlaatste aspect, erkende 

certificering en sensibiliserend karakter wordt door bijna iedereen minder belangrijk geacht (Tabel 

6).  
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Tabel 6: Kans (%) dat een aspect het belangrijkste wordt geacht bij de projectkeuze bij iedere functie van het 
universiteitspersoneel aan Universiteit Gent. De hoogste waarde per categorie is aangeduid in het vet. 

Kans (%) 
Doctoraat- 

student 
Postdoc AAP ZAP ATP Andere Totaal 

Directe CO2-captatie 48 60* 49 48 28* 62 48 

Langdurige compensatie 23 14* 21 23 30 10* 22 

Socio-economische 
impact 

16 15 15 15 16 17 16 

Sensibiliserend karakter 9 7 12 8 23* 9 10 

Erkende certificering 5 4 5 5 2* 2* 5 

*Waarden die significant waren tegenover het totaal. 

Er zijn ook andere aspecten die door respondenten als belangrijk werden aangestipt, i.e.. een project 

mag geen negatieve effecten hebben voor lokale gemeenschappen; het moet wetenschappelijk 

bewezen zijn dat de hoeveelheid CO2 die gecapteerd wordt, juist gekwantificeerd wordt; het moet 

een project in België/Vlaanderen/aan Universiteit Gent zijn; keuze voor duidelijke mitigatieprojecten, 

in samenwerking met lokale gemeenschappen; langdurige socio-economische impact; kostenbaten 

efficiëntie moet in rekening worden gebracht.  

3.3.3. Betalingsbereidheid voor project in België 

Aan de respondenten werd gevraagd hoeveel meer men bereid was te betalen voor de compensatie 

van één ton CO2 (voor een bosaanplantproject) in België ten opzichte van klimaatprojecten in 

ontwikkelingslanden. 48% van de respondenten was bereid hetzelfde bedrag te betalen, 31% was 

bereid twee keer zoveel te betalen, 13% was bereid vijf keer zoveel te betalen, 5% was bereid tien 

keer zoveel te betalen en 3% was bereid 25 keer meer te betalen voor een bosaanplantproject in 

België. 

Een chi-kwadraattoets werd uitgevoerd om de relatie tussen de bereidheid om meer te betalen voor 

bosaanplantproject in België en het aantal keer vliegen (0, 1 of +1) te bepalen. Er werd echter geen 

significant verband gevonden tussen de twee (p-waarde = 0,597). 

3.3.4. Steun voor een onderzoeksproject 

66,5% van de personen die de enquête volledig invulden gaan sterk tot ietswat akkoord met het 

voorstel om de CO2-bijdrage te spenderen aan een onderzoeksproject binnen de Universiteit Gent. 

10,6% ging noch akkoord, noch niet akkoord. 22,9% gaat niet akkoord met dit voorstel. De modus, 

het antwoord dat het meeste werd gegeven was 'akkoord'. 

Er werd gevraagd welke criteria de jury niet in acht zou moeten nemen om een onderzoeksproject te 

kiezen. Hierbij vonden de respondenten interdisciplinariteit tussen verschillende faculteiten, de 

mogelijkheid om kansen te geven aan jong zelfstandig academisch personeel en het innovatief 

karakter van een project de minst belangrijke criteria. De criteria die volgends de respondenten 

eerder wel in acht zouden genomen moeten worden voor een project zijn: focus op mitigatie, een 
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project met concrete toepasmogelijkheden in de toekomst en focus op sensibiliseren om uitstoot te 

voorkomen. Daarnaast gaven de respondenten criteria die ze wel belangrijk vonden mee. Zo moet er 

ook rekening gehouden worden met de haalbaarheid van projecten binnen een beperkte tijd. 

3.3.5. Wat zijn belangrijke parameters bij het maken van een dienstreis? 

Er werd gevraagd om de aspecten die belangrijk zijn bij de keuze van een transportmiddel te 

rangschikken volgens persoonlijke voorkeur. Als respondenten één aspect zouden moeten kiezen uit 

de vijf mogelijkheden zou naar schatting 30% gekozen hebben voor timing van vertrek en aankomst, 

26% zou gekozen hebben voor de reisstijd, 16% zou gekozen hebben voor de prijs, 11% zou gekozen 

hebben voor het duurzaam karakter van het transportmiddel en 6% zou gekozen hebben voor de 

mogelijkheid tot een comfortabele werkplaats. 

Percentages vergeleken per functie van het universiteitspersoneel tonen weinig verschillen en vele 

gelijkenissen aan. Zo zouden iedereen de mogelijkheid tot comfortabel werken het minst belangrijk 

vinden. De timing van vertrek en aankomst en de reistijd staat altijd op de eerste of tweede plaats bij 

de verschillende functies. Daarna volgt de prijs. Postdoctoraten vinden de prijs echter even belangrijk 

als het duurzaam karakter (Tabel 7).  

Tabel 7: Kans (%) dat een aspect  het belangrijkste wordt geacht bij de transportmiddelkeuze bij iedere functie van het 
universiteitspersoneel aan Universiteit Gent. De hoogste waarde per categorie is aangeduid in het vet. 

Kans (%) 
Doctoraat- 

student 
Postdoc AAP ZAP ATP Andere Totaal 

Timing van vertrek en 
aankomst 

26 29 24 40* 31 34 30 

Reistijd 27 23 24 25 32 18 26 

Prijs  18 14 20 11* 16 18 16 

Minimum aantal 
overstappen 

11 13 11 10 11 9 11 

Duurzaam karakter 11 14 15 7* 6* 14 11 

Mogelijkheid tot 
comfortabel werken 

6 6 6 6 4* 6 6 

*Waarden die significant waren tegenover het totaal. 

Percentages vergeleken met het aantal vliegreizen, dat een werknemer maakt op één jaar, tonen 

maar kleine verschillen aan. Hierbij werd het aantal reizen vereenvoudigd naar 0, 1 of meer dan 1 

(+1). Mensen die één keer gevlogen hebben (retour vlucht) vinden de reistijd eerder belangrijk dan 

de timing van vertrek en aankomst (Tabel 8). 
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Tabel 8: Kans (%) een aspect het belangrijkste wordt geacht bij de transportmiddelkeuze wanneer 0, 1 of meer dan 1 keer 
werd gevlogen door personeelsleden voor Universiteit Gent. De hoogste waarde per categorie is aangeduid in het vet. 

Kans (%) 0 X gevolgen 
1 X gevlogen 

(retour) 
+1 X gevolgen 

(retour) 
Totaal 

Timing van vertrek en 
aankomst 

28 26 34 30 

Reistijd 22 29 26 26 

Prijs  16 16 15 16 

Minimum aantal 
overstappen 

12 11 11 11 

Duurzaam karakter 15* 12 8* 11 

Mogelijkheid tot 
comfortabel werken 

7 5 6 6 

*Waarden die significant waren tegenover het totaal. 

Er zijn ook andere aspecten die de respondenten belangrijk vonden waaronder: eet- en 

drinkmogelijkheden, aantal tussenstops tijdens de trip, de mogelijkheid voor het vervoeren van grote 

hoeveelheden of stalen; de mogelijkheid om samen met collega's te reizen; de afstand tussen het 

station, vliegveld of bushalte en de uiteindelijke bestemming (hotel of conferentiezaal); zit- en 

slaapcomfort; drukte. 

3.3.6. Aanvaardbare prijszetting 

Aan het universiteitspersoneel werd gevraagd wat de hoogste prijszetting (€/ton CO2) is die men 

bereid is bij te dragen. Er kon gekozen worden tussen vier verschillende prijszettingen: (1) 13 

euro/ton CO2,de prijs die CO2logic momenteel vraagt; (2) 20 euro/ton CO2, de huidige Europese CO2 

marktprijs gebaseerd op het EU ETS (EEX 2017); (3) 66 euro/ton CO2, de prijs die de High-Level 

Commission on Carbon Price voorstelt in hun rapport. Deze prijs is de geschatte prijs om het Akkoord 

van Parijs te kunnen behalen tegen 2030 (Stiglitz et al. 2017); (4) 150 euro/ton CO2, de prijs  die 

Transport & Environment voorstelt zodat tegen 2050 de vraag naar brandstof in de luchtvaartsector 

onder het voorspelde niveau daalt (Murphy et al. 2018).  

15% van de respondenten koos voor de huidige prijszetting van 13 euro/ton, 27% koos voor 20 

euro/ton, 39% koos voor 66 euro/ton en 20% koos voor 150 euro/ton als hoogste prijs die men 

bereid is te betalen per uitgestoten ton CO2. 

De rangorde van de verschillende prijszettingen was voor iedere functie gelijk. Hierbij was 66 

euro/ton de prijszetting met de grootste draagkracht. Enkel voor ZAP'ers lag de prijszetting lager, 

namelijk 40 euro/ton (Tabel 9). Er werd een chi-kwadraattoets uitgevoerd op deze verdeling om na 

te gaan of deze verdeling significant verschillend was van de anderen. Er bleken echter geen 

significante verschillen te zijn tussen de verdeling.  
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Tabel 9: Verdeling (%) van iedere prijszetting over de verschillende functies van het universiteitspersoneel aan 
Universiteit Gent. De hoogste waarde per categorie is aangeduid in het vet. 

Verdeling % 
Doctoraat- 

student 
Postdoc AAP ZAP ATP Andere Totaal 

13 euro/ton 13 11 13 22 23 0 15 

40 euro/ton 25 30 24 31 26 25 27 

66 euro/ton 40 33 43 30 37 58 38 

150 euro/ton 22 26 20 17 14 17 20 

 

Tabel 10: Verdeling (%) van iedere prijszetting over personeelsleden die nooit, één keer of meerdere keren hebben 
gevlogen. De hoogste waarde per categorie is aangeduid in het vet. 

Verdeling % 0 X gevolgen 
1 X gevlogen 

(retour) 
+1 X gevolgen 

(retour) 
Totaal 

13 euro/ton 14 11 15 15 

40 euro/ton 25 23 27 27 

66 euro/ton 
34 44 37 38 

150 euro/ton 27 23 20 20 

 

Een chi-kwadraattoets werd uitgevoerd om de relatie tussen de verschillende prijszettingen en het 

aantal keer vliegen (0, 1 of +1) te onderzoeken. Er werd een significant verband gevonden (p-waarde 

= 0,019).  

4. Niet limitatieve lijst van mogelijke interne klimaatprojecten 
Hierna volgt een lijst van de meest interessante projectideeën die naar boven kwamen tijdens 

gesprekken en uit de enquête.  

4.1. Infrastructuur 

De verwarming van de gebouwen van de universiteit draagt het meeste bij aan de CO2-voetafdruk 

van Universiteit Gent (Universiteit Gent 2018; Holemans 2018b). Gebouwen energie-efficiënter 

maken zou dan ook een mogelijkheid kunnen zijn voor een CO2-compensatieproject binnen de 

universiteit. Renovatieprojecten van oude gebouwen van de universiteit kunnen er voor zorgen dat 

gebouwen energie-efficiënter worden. 

Daarnaast kunnen groene wanden worden geïnstalleerd op gevels van gebouwen van de universiteit. 

Zo kan de universiteitsinfrastructuur en natuur met elkaar verzoent worden. Deze wanden kunnen 

ook een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit en klimaatmitigatie doordat ze koolstof en fijn 

stof wegfilteren en ozon absorberen.  
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Door te investeren in hernieuwbare energie met behulp van zonnepanelen of windturbines kan de 

universiteit ervoor zorgen dat ze eigen groene stroom opwerkt. Op die manier kan de Universiteit 

Gent klimaat neutraal worden op vlak van energie. 

Het investeren  in een betere infrastructuur voor videoconferenties kan ervoor zorgen dat minder 

mensen de keuze moeten maken om te reizen. 

4.2. Onderzoek en onderwijs 

Onderzoek speelt een belangrijke rol in het vinden van mitigatie- en adaptatiemaatregelen voor 

klimaatverandering. Een wedstrijd organiseren om onderzoekers de kans te geven het CO2-bijdrage 

geld te winnen en zo onderzoek in België of een kleinschalig onderzoeksproject in het buitenland in 

samenwerking met de lokale bevolking te kunnen financieren zijn mogelijkheiden om op lange 

termijn een verschil te kunnen maken. Hierbij zouden onderzoekers jaarlijks een projectvoorstel 

kunnen indien. Elk jaar kiest een jury één project uit die dat jaar het CO2-bijdragefonds krijgt om hun 

onderzoek uit te voeren.  

Daarnaast kan de CO2-bijdrage worden geïnvesteerd aan een duurzaam project binnen een 

specifieke onderzoeksgroep. Voorbeelden van duurzame projecten zijn: de aankoop van energie 

efficiëntere apparatuur, aankoop van duurzaam labomateriaal.... 

Niet alleen onderzoek en aankoop van duurzaam materiaal is belangrijk. Een overkoepelend 

kenniscentrum voorzien voor alle onderzoekers die werken rond klimaatverandering kan leiden tot 

nieuwe inzichten en onderzoekers die werken rond dezelfde thema's op verschillende faculteiten 

samen brengen. 

Onderwijs is de belangrijkste functie van een universiteit. Jonge mensen kunnen door middel van 

onderwijs in verbinding gebracht worden met de klimaatproblematiek en warm gemaakt worden om 

mee een verschil te maken. Het investeren en opstarten van duurzame onderwijsprojecten kan deze 

connectie nog groter maken. 

4.3. Transport 

Treinreizen zijn dikwijls minder aantrekkelijk dan vliegtuigreizen omdat reizen met de trein duurder 

uitkomt dan reizen met het vliegtuig. Een financiële compensatie geven om te reizen met de trein in 

plaats van het vliegtuig is een andere mogelijkheid voor een compensatieproject. Zo kan universitair 

personeel mee over de streep worden getrokken om duurzaam te reizen en kan de uitstoot van het 

personeel worden teruggedrongen.  

Woon-werkverkeer draagt ook bij aan de CO2-voetafdruk van Universiteit Gent (Universiteit Gent 

2018; Holemans 2018b). Om deze bijdrage aan de CO2-voetafdruk terug te dringen kunnen er 

eventueel elektrische fietsen worden uitgeleend aan het universitair personeel of een leaseplan met 

aankoopoptie worden opgesteld zodat de wagen af en toe kan vervangen worden door de fiets. 

Daarnaast kan het openbaar vervoer door middel van verschillende acties extra gepromoot worden. 
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Niet alleen het soort transportmiddel is belangrijk. Daarnaast is het ook van belang om voldoende 

infrastructuur te voorzien voor fietsen. Investeren in meer fietsenstallingen dichter bij de 

verschillende campussen kan helpen om de overstap te maken naar een duurzaam transportmiddel. 

4.4. Sensibiliseren 

Sensibiliseringcampagnes voeren op de universiteit voor zowel universitair personeel als studenten 

om op die manier een gedragswijziging te introduceren is een ander mogelijk intern project dat 

uitgevoerd zou kunnen worden. Dit soort project kan ervoor zorgen dat het aantal vliegreizen 

worden terug gedrongen. Deze soort campagnes kunnen er ook voor zorgen dat er een druk komt op 

de politiek om actie te ondernemen tegen supergoedkope vliegtickets en voor goedkopere 

treintickets. 

4.5. Groen aanplanten 

Een uitbreiding van het klimaatbos van Universiteit Gent in België of ergens anders ter wereld kan 

een methode zijn om de uitstoot van de universitaire dienstreizen te compenseren op een andere 

locatie.  

Ook investeren in groenere campussen kan een verschil maken. Zo kan er op iedere campus een 

groene zone worden aangelegd.   

4.6. Welke projecten steunen andere universiteiten? 

Sinds 2008 heeft de Universiteit van Gothenburg een centraal systeem voor het aankopen van 

dienstreizen. Daarnaast werd in 2009 een Travel and Meeting policy opgesteld. Hierin stond 

omschreven hoe men tot een duurzaam reisbeleid kon komen. Vliegen wordt enkel toegestaan voor 

afstanden van meer dan 500 km. In 2011 werd er een systeem van CO2-compensatie ingevoerd. 

Hierbij wordt voor iedere vlucht een compensatie van 12 euro aangerekend. Bij de start van dit 

systeem werd een biogasinstallatie in India gesteund. Op deze manier werd er onder andere met 

steun van de universiteit groene energie opgewerkt. Dit project was gecertificeerd met de Gold 

Standard. Na verloop van tijd werd er echter beslist om over te schakelen op een intern 

klimaatfonds. Dit fonds wordt door een interne projectgroep, bestaande uit acht onderzoekers van 

verschillende disciplines gelinkt aan klimaat, jaarlijks toegekend aan specifieke projecten. Zowel 

medewerkers als studenten kunnen geld uit dit fonds aanvragen voor projecten die de impact van de 

universiteit op het klimaat verminderen. Deze projecten kunnen allerlei soorten maatregelen met 

zich meebrengen, nl. verbeteren van de energie-efficiëntie, het houden van reisvrije vergaderingen, 

verspreiden van informatie of investeren in onderzoek. In 2017 werden 15 verschillende projecten 

geïmplementeerd zoals de sponsoring om de boot en auto verkiezen boven het vliegtuig voor een 

studiereis voor studenten van Gothenburg naar Reykjavik. Daarnaast werd ook een onderzoek over 

het gebruik van EcoPar-brandstof gesteund (Burrick 2018; University of Gothenburg 2015; University 

of Gothenburg 2017). 

Universiteit Leiden schrijft voor dat bij dienstreizen met een reistijd van zes uur of minder, de trein 

de norm is. Daarnaast wordt sinds 2016 de CO2-emissie van vliegreizen gecompenseerd. Het 
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expertisecentrum Veiligheid, Gezondheid en Milieu en de afdeling Universitaire Inkoop Leiden 

hebben in 2017 een voorstel uitgewerkt i.v.m. de wijze waarop de CO2-uitstoot van vliegreizen 

gecompenseerd kan worden. In 2018 werd zo minstens 90% van de CO2-emissie van vliegreizen 

gecompenseerd via vb. Fair Climate Fund (Universiteit Leiden 2017). Hierdoor daalde de CO2-

voetafdruk van de universiteit met 13%.  

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) maakt gebruik van een vrijwillig CO2-

compensatiesysteem. KU Leuven vraagt een compensatiebedrag van 40 euro per ton CO2. Het 

personeel kan vervolgens een keuze maken tussen verschillende projecten waaraan de CO2-bijdrage 

besteed kan worden. De keuzes voor besteding van de middelen zijn: (1) herbebossingprojecten in 

ontwikkelingslanden, (2) ondersteuning van onderzoeksprojecten, (3) CO2-compensatie via 

Carbon+Alt+Delete vzw, (4) investeringen in infrastructuur voor videoconferencing aan de KU Leuven 

en (5) eigen suggesties van projecten of fondsen die in de volgende jaren kunnen ondersteund 

worden. Later zal een beslissing gemaakt worden i.v.m. de project(en) die met deze bijdragen zal 

gesteund worden (Burrick 2018)(Persoonlijk gesprek met Nikkie Melis van de KU Leuven).   
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Discussie 

1. Keuze van geschikte CO2-calculatoren  
Zes CO2-compensatietools werden gekozen om in deze masterproef met elkaar te vergelijken. Omdat 

ze de belangrijkste in onze regio zijn en/of omdat ze een goed overzicht bieden over de werking van 

CO2-compensatietools wereldwijd. 

Hierna volgt een uitgediepte vergelijking van de verschillende CO2-compensatietools op basis van 

accuraatheid, betrouwbaarheid en effectieve CO2-berekening om zo de meest geschikte tools voor 

Universiteit Gent te bepalen. Een geschikte CO2-compensatietool kiezen om vliegreis te compenseren 

is van belang om zekerheid te verkrijgen dat de totale uitstoot van de vliegtuigreis in rekening wordt 

gebracht. 

1.1. Relevante parameters bij berekening CO2-uitstoot 

Parameters die idealiter in rekening gebracht moeten worden voor de berekening van de totale CO2-

uitstoot van een vliegreis zijn het type vliegtuig, de totale vliegafstand tussen de twee luchthavens, 

het vliegprofiel (met onderscheid op basis van afstanden zodat rekening kan gehouden worden met 

de emissie van opstijgen, landen en taxiën), de vrachtlading op een passagiersvliegtuig, de zitklasse, 

de bezettingsgraad en daarnaast de indirecte uitstoot van brandstof en infrastructuur. Deze indirecte 

uitstoot is de extra uitstoot die wordt toegerekend aan winning, raffinage, transport en verdeling van 

brandstof, de productie en onderhoud van het vliegtuig en de infrastructuur om zo de uitstoot van 

de volledige keten in rekening te brengen. Tot slot is een RFI-waarde in rekening brengen van groot 

belang om op die manier ook niet-CO2-emissies mee in rekening te brengen.  

1.2. Analyse van de geëvalueerde calculatoren 

1.2.1. Accuraatheid 

Greentripper, Carbon+Alt+Delete en Greenseat gebruiken emissiefactoren van overheidsinstellingen 

(respectievelijk van de Franse, Britse en Nederlandse/Britse overheid). Deze CO2-compensatietools 

berekenen aan de hand van de gegevens ingevuld door de gebruiker en de emissiefactoren de totale 

uitstoot van een vliegreis. Door gebruikt te maken van de gegevens ingevuld door de gebruiker, 

wordt rekening gehouden met de vliegafstand, de zitklasse, eventuele tussenstops en het aantal 

passagiers. Daarnaast maken de emissiefactoren van de verschillende overheidsinstellingen een 

onderscheid op basis van afstanden, zodat er verschillende vliegprofielen in rekening gebracht 

kunnen worden. Carbon+Alt+Delete maakt echter geen gebruik van dit onderscheid op basis van 

afstanden omdat volgens hen dit effect kleiner is dan het effect van de zitklasse (e-mailconversatie 

met Koen Verpoorten van Carbon+Alt+Delete). Voor de andere relevante parameters zoals 

bijvoorbeeld de vrachtlading op een passagiersvliegtuig of de bezettingsgraad houden de 

overheidsinstellingen bij hun berekeningen van de emissiefactoren rekening met gemiddelde 

waarden. Gezien er bij de bovenvermelde emissiefactoren rekening wordt gehouden met al de 

bovenstaande parameters, kan ervan uitgegaan worden dat de emissiefactoren een goede basis 

vormen voor het berekenen van de CO2-uitstoot (BEIS 2018).  
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Atmosfair is de enige calculator die rekening houdt met het type vliegtuig. Myclimate heeft in 

vergelijking met Atmosfair het voordeel dat men wel rekening houdt met de CO2-uitstoot die 

vrijkomt bij winning, raffinage, transport en verdeling van brandstof (indirecte uitstoot van 

brandstof). Doordat deze laatste factor belangrijker wordt geacht dan rekening te houden met het 

type vliegtuig kan gesteld worden dat Myclimate op basis van deze gegevens een beter 

ondersteunde calculator is dan Atmosfair. Met behulp van die werkwijze kan ook een goede CO2-

berekening worden uitgevoerd. 

Treecological is de enige CO2-compenstietool die zowel de indirect uitstoot van brandstof als van 

infrastructuur mee in hun berekeningen vervat. Treecological maakt echter geen verschil tussen 

business en eerste klasse zitplaatsen, terwijl er in de literatuur grote verschillen worden vastgesteld 

tussen deze twee types zitklasse, nl. een factor 1,4 tot 1,7 verschil (BEIS 2018; Kollmuss and Lane 

2008). Voor het personeel van Universiteit Gent is dit echter van minder belang omdat er 

voornamelijk in economy klasse gevlogen wordt. 

Voor zover onderzocht kon worden hebben alle zes de CO2-compensatietools hun eigenheden, maar 

nemen ze binnen de context van toepassing binnen Universiteit Gent allen de belangrijkste 

parameters van directe CO2-gerelateerde emissies in rekening. Echter vele compensatietools houden 

geen rekening met de indirecte uitstoot.  Myclimate en Treecological houden als enige tools rekening 

met de indirecte uitstoot van brandstof. Maar enkel Treecological houdt ook rekening met de 

indirecte uitstoot van de infrastructuur. Hierdoor is Treecological de enige die tracht rekening houdt 

met de CO2-uitstoot van volledige keten van een vliegreis en dus met 'de vervuiler betaalt' principe. 

1.2.2. Incorporatie van niet-CO2-emissies 

Alle CO2-compensatietools zijn accuraat als rekening gehouden wordt met de directe uitstoot van 

CO2-equivalenten. Daarnaast stoot een vliegtuig niet enkel CO2 uit maar ook niet-CO2-emissies. Het is 

uiterst belangrijk om deze uitstoot ook in rekening te brengen. Anders vindt er een vorm van 

greenwashing plaats, waarbij een groot deel van de emissies niet in rekening wordt gebracht. Om 

deze parameter in rekening te brengen gebruiken verschillende CO2-compensatietools een RFI-

waarde die dienst doet als vermenigvuldigingsfactor. RFI-effecten, zoals de vorming van contrails, 

kunnen echter alleen boven een bepaalde vluchthoogte optreden en komen hierdoor enkel tot uiting 

op hoogtes tussen de 9 en 13 km. Die hoogte wordt niet bereikt bij vluchten korter dan 400 à 500 km 

(Kollmuss and Crimmins 2009; Kollmuss and Lane 2008). Van alle onderzochte CO2-compensatietools 

hield enkel Greenseat geen rekening mee met een RFI-waarde. De compensatietool Greenseat houdt 

dus geen rekening met een groot deel van de emissies van een vliegreis. Greentripper brengt de RFI-

effecten wel in kaart, maar laat het aan de gebruiker over of deze er rekening mee wil houden bij de 

bepaling van de emissies. Zowel Carbon+Alt+Delete als Myclimate passen steeds een 

vermenigvuldigingsfactor van respectievelijk 1,9 en 2 toe op alle uitstoot die vrijkomt tijdens de 

volledige vliegreis. Treecological en Myclimate gebruiken een hogere RFI-waarde van 3 en zijn 

daarnaast accurater doordat ze rekening houden met de vluchthoogtes.  
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In de wetenschappelijke wereld bestaat consensus over het belang van de RFI-waarde en dus het 

bestaan van de niet-CO2-emissies. Er is echter nog onzekerheid over de grootte van de specifieke RFI-

waarde. Doordat Greenseat geen rekening houdt met deze waarde, is de uitstoot van een 

vliegtuigreis altijd lager dan de werkelijke uitstoot. De uitstoot van een vliegtuigreis berekend door 

de andere tools is nauwkeuriger omdat deze waarde wel in acht wordt genomen. Toch moet de 

onzekerheid rond de waarde van deze RFI-factor in het achterhoofd gehouden worden. Toekomstige 

resultaten uit wetenschappelijk onderzoek moeten hierbij worden opgevolgd om de calculatoren 

verder te verfijnen.  

1.2.3. Betrouwbaarheid op lange termijn 

De emissiefactoren van overheidsinstanties worden jaarlijks geüpdate, waardoor in theorie ook de 

berekeningen van Greentripper, Carbon+Alt+Delete en Greenseat jaarlijks worden geüpdate. Er is 

echter geen controle of deze cijfers effectief worden geüpdate door de verschillende tool-

beheerders. Uit een e-mail conversatie met Anne Robertz werd duidelijk dat de emissiefactoren van 

Greentripper wel degelijk worden geüpdate. Voor de andere compensatietools is hierover echter 

geen informatie beschikbaar.  

De bronnen en databases die Atmosfair gebruikt voor diens berekeningen dateren reeds van tien jaar 

of langer terug (1995 - 2007). Hier moet in vraag gesteld worden of deze bronnen een invloed 

hebben op de nauwkeurigheid van de berekeningen (Kollmuss and Lane 2008). Treecological steunt 

voor hun berekeningen onder andere op gegevens van Atmosfair. Maar daarnaast gebruikt het ook 

gegevens van Bilan Carbone uit 2015 waardoor deze tool meer up to date is dan deze van Atmosfair. 

De berekeningsmethode van Myclimate werd het laatste geüpdate in 2015, waardoor ook deze 

calculator rekening houdt met meer recente bronnen en databases (2005 - 2012). Hierdoor is deze 

tool ook meer up to date dan deze van Atmosfair. 

Geen enkele van de CO2-compensatietools hebben echter een onafhankelijk controleorgaan dat 

waakt over de berekeningen voor de uitstoot van de hoeveelheid CO2 van een vliegreis. Hierdoor is er 

geen directe nood om berekeningmethode up to date te houden. Dit neemt echter niet weg dat het 

up to date houden van de parameters van belang is. 

1.2.4. Vergelijking CO2-berekening  

Aan de hand van Tabel 11 kan een vergelijking worden gemaakt tussen de verschillende CO2-

compensatietools. Hierbij kunnen grote verschillen tussen de tools worden waargenomen. Dit is te 

wijten aan de verschillende methoden en bronnen die voor het berekenen van de hoeveelheid CO2 

worden gebruikt. Als de CO2-uitstoot van de verschillende reizen wordt vergeleken, kan worden 

vastgesteld dat Greenseat de laagste hoeveelheden CO2 berekent. Dit is voornamelijk te verklaren 

doordat Greenseat de geen niet-CO2-emissies in rekening brengt. In   
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Tabel 12 (CO2-emissies berekent zonder rekening te houden met de RFI-waarde) wordt aangetoond 

dat ook de uitstoot van Carbon+Alt+Delete erg laag is. Dit komt hoogst waarschijnlijk doordat 

Carbon+Alt+Delete geen rekening houdt met de bezettingsgraad en het verschil tussen korte en 

lange afstandsvluchten (vliegprofiel). Daarnaast berekent Treecological zowel met als zonder RFI-

waarde altijd de hoogste CO2-uitstoot voor de verschillende trips (Tabel 11 en Tabel 12). Dit komt 

o.a. omdat deze tool 20% extra uitstoot in rekening brengt ten gevolgde van de indirecte uitstoot van 

brandstof en infrastructuur.  

Tabel 11: Vergelijking tussen de verschillende CO2-compensatietools op vlak van totale hoeveelheid CO2-uitstoot, 
rekening houdende met de RFI. Deze vergelijking werd uitgevoerd voor drie verschillende bestemmingen waarbij Berlijn 
als referentie wordt gebruikt voor een korte vlucht, New York voor een middellange en Sydney voor een lange vlucht.  
Alle vluchten werden berekend met Brussel Nationaal Luchthaven (BRU) als vertrekpunt. De bestemmingen waren Berlin 
Schönefeld (SXF), New York John F. Kennedy Internationaal (JFK) en Sydney Kingsford Smith Interantional Airport (SYD) 
met tussenstop in Dubai (DXB). Alle vluchten waren enkele trips, in economy klasse en voor één persoon. 

CO2 (kg) 
Berlijn  

(600 km) 
New York  
(5 900 km) 

Sydney met tussenstop in 
Dubai (17 200 km) 

Treecological 203 1939 6067 

Atmosfair 161 1177 4308 

Greentripper 157 1245 3637 

Myclimate 171 1100 3300 

Carbon+Alt+Delete 100 900 2600 

Greenseat* 100 470 1400 

ICAO Carbon Emission Calculator* 76 330 1060 

* Greenseat en de ICAO Carbon Emission Calculator brengen de niet-CO2-emissies NIET in rekening. 
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Tabel 12: Vergelijking tussen de verschillende CO2-compensatietools op vlak van totale hoeveelheid CO2-uitstoot, zonder 
en met rekening te houden met de RFI. Deze vergelijking werd uitgevoerd voor twee verschillende bestemmingen 
waarbij New York als referentie wordt gebruikt voor een middellange en Sydney voor een lange vlucht. Alle vluchten 
werden berekend met Brussel Nationaal Luchthaven (BRU) als vertrekpunt. De bestemmingen waren New York John F. 
Kennedy Internationaal (JFK) en Sydney Kingsford Smith Interantional Airport (SYD) met tussenstop in Dubai (DXB). Alle 
vluchten waren enkele trips, in economy klasse en voor één persoon. 

CO2 (kg) 
New York  
(5 900 km) 

Sydney met tussenstop in Dubai  
(17 200 km) 

 Met RFI Zonder RFi Met RFI Zonder RFI 

Treecological* 1939 760 6067 2249 

Greentripper 1245 650 3637 1898 

Myclimate 1100 550 3300 1650 

Atmosfair** 1177 452 4308 1503 

Greenseat 470 470 1400 1400 

Carbon+Alt+Delete 900 474 2600 1368 

ICAO Carbon Emission Calculator* 330 330 1060 1060 

* De uitstoot zonder RFI van Treecological voor de verschillende vliegreizen werd berekent aan de hand van het principe 

dat er enkel een RFI waarde wordt toegekend bij de afstand boven de 500 km. Hierdoor werd een vlucht van Brussel 

Nationaal Luchthaven (BRU) naar Leipzig (LEJ) in Duitsland in rekening gebracht (± 500 km) met een uitstoot van 170 kg 

CO2. Alle uitstoot boven deze 170 kg CO2 werd gedeeld door de RFI-waarde 3 en vervolgens opgeteld bij 170 kg CO2 om de 

totale uitstoot te berekenen zonder RFI-waarde. De vlucht naar Sydney met tussenstop in Dubai werd als twee aparte 

vluchten gerekend.  

** De uitstoot zonder RFI van Atmosfair voor de verschillende vliegreizen werd berekent aan de hand van het principe dat 

er enkel een RFI waarde wordt toegekend bij een afstand boven de 400 km. Hierdoor werd een vlucht van Brussel Nationaal 

Luchthaven (BRU) naar Hannover (HAJ) in Duitsland in rekening gebracht (± 400 km) met een uitstoot van 90 kg CO2. Alle 

uitstoot boven deze 90 kg CO2 werd gedeeld door de RFI-waarde 3 en vervolgens opgeteld bij 90 kg CO2 om de totale 

uitstoot te berekenen zonder RFI-waarde. De vlucht naar Sydney met tussenstop in Dubai werd als twee aparte vluchten 

gerekend. 

*** De uitstoot voor een vliegreis naar Brussel naar Sydney kan niet worden berekend zonder rekening te houden met een 

tussenstop. 

Bij de vergelijking van de tabellen met en zonder RFI-waarde (Tabel 11 en Tabel 12) kan vastgesteld 

worden dat Atmosfair de tweede hoogste uitstoot berekent met RFI-waarde en slechts de vierde 

hoogste uitstoot zonder RFI-waarde. Dit kan onder andere verklaard worden doordat Atmosfair een 

RFI-waarde van drie in rekening brengt voor vluchten langer dan 400 km. Greentripper en Myclimate 

brengen echter slechts een RFI-waarde van twee in rekening, ongeacht de afstand. Daarnaast houdt 

Myclimate rekening met de indirecte uitstoot van brandstof en haalt het zijn kerndata uit recentere 

bronnen, waardoor de positie van deze calculator hoger is dan Atmosfair bij berekeningen zonder 

RFI-waarde. De reden waarom Greentripper de tweede hoogste uitstoot berekent zonder RFI-waarde 

is echter onduidelijk. 

Daarnaast kunnen deze CO2-calculatoren ook vergeleken worden met de calculator die ontwikkeld 

werd door de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Deze tool is 

ontwikkeld voor passagiers om de ecologische voetafdruk van hun reis te berekenen. Uit deze 

vergelijking blijkt dat deze calculator een merkelijk lagere hoeveelheid CO2 toewijst aan iedere vlucht 
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in vergelijking met de andere calculatoren. Een eerste verklaring hiervoor is dat deze tool, net als 

Greenseat, geen rekening houdt met een RFI-waarde om de niet-CO2-uitstoot van de vliegreis mee in 

rekening te brengen. In Tabel 12 kan echter worden vastgesteld dat in vergelijking met de 

berekeningen zonder RFI-waarde van andere tools de CO2-uitstoot van deze calculator nog altijd laag 

is. De reden hiervoor is echter onduidelijk en noopt tot verder onderzoek.  

In Tabel 13 wordt de vergelijking gemaakt tussen de CO2-uitstoot voor een reis naar Sydney zonder 

tussenstop en een reis met tussenstop in Dubai. Voor Atmosfair kan deze vergelijking niet worden 

gemaakt omdat het bij deze CO2-compensatietool niet mogelijk is vluchten over een grote afstand in 

te geven zonder tussenstop. Zowel Greentripper, Greenseat en Carbon+Alt+Delete berekenen dat de 

uitstoot voor de trip met tussenstop hoger ligt dan deze zonder. De tussenstop in Dubai zorgt bij die 

tools slechts voor maximaal 4% meer uitstoot in vergelijking met de uitstoot zonder tussenstop. Dit 

kan verklaard worden door de 400 km die meer moet worden afgelegd bij een vliegreis met 

tussenstop. Daarentegen blijkt uit de resultaten van Treecological en Myclimate dat de uitstoot met 

tussenstop 6 tot 8% hoger ligt dan deze zonder. Dit kan verklaard worden doordat deze tools 

rekening houden met de extra brandstof, dus extra gewicht, dat moet meegenomen worden voor 

een langere afstand (e-mailconversatie met Naomi Kunz van Myclimate). Dit maakt duidelijk dat voor 

verre intercontinentale reizen een tussenlanding niet steeds nadelig is.   

Tabel 13: Vergelijking tussen de verschillende CO2-compensatietools op vlak van totale hoeveelheid CO2-uitstoot, 
rekening houdende met de RFI. Deze vergelijking werd uitgevoerd voor de vlucht naar Sydney Kingsford Smith 
Interantional Airport (SYD) met en zonder tussenstop in Dubai (DXB). De vluchten werden berekend met Brussel 
Nationaal Luchthaven (BRU) als vertrekpunt. Alle vluchten waren enkele trips, in economy klasse en voor één persoon. 

CO2 (kg) 
Sydney 

(16 800 km) 
Sydney met tussenstop in 

Dubai (17 200 km) 

Treecological 6561 6067 

Atmosfair /** 4308 

Greentripper 3541 3637 

Myclimate 3500 3300 

Carbon+Alt+Delete 2500 2600 

Greenseat* 1350 1400 

* Greenseat en de ICAO Carbon Emission Calculator brengen de niet-CO2-emissies NIET in rekening. 

** Bij Atmosfair kan de uitstoot zonder tussenstop niet berekend worden. 

1.2.5. Kwalitatieve evaluatie van de geëvalueerde calculatoren 

Na een kwalitatieve evaluatie van de verschillende CO2-compensatietools worden de tools van ICAO 

en Greenseat beschouwd als onvoldoende. Deze toekenning werd gegeven omdat beide calculatoren 

geen rekeningen houden met de niet-CO2-emissies van een vliegtuigreis. De tool van 

Carbon+Alt+Delete word als matig beschouw omdat de tool wel rekening houdt met de niet-CO2-

emissies, maar voor zijn berekeningen geen onderscheid op basis van afstand maakt. Deze 

parameter is echter van te groot belang om te verwaarlozen. Zowel Atmosfair, Myclimate als 

Greentripper worden beschouwd als goede CO2-compensatietools. De reden hiervoor is dat deze 
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tools rekenen houden met veel relevante parameter in hun berekeningen. Als laatste kreeg 

Treecological een goede tot zeer goede evaluatie doordat de compensatietool zowel de indirecte 

uitstoot van kerosine als de indirect uitstoot door de infrastructuur mee in rekening brengt (Tabel 

14). Daarbij hoort wel de kanttekening dat deze calculator onvoldoende scoort voor reizen in hogere 

comfortklasses, wat binnen dit specifiek onderzoek van ondergeschikt belang is. 

Tabel 14: Kwalitatieve evaluatie van de verschillende CO2-compensatietools op basis van hun berekeningswijze van CO2-
emissies. (+++ zeer goed, ++ goed, +matig en - zwak). 

CO2-Compensatietool Score  

Treecological ++(+) 

Greentripper ++ 

Atmosfair ++ 

Myclimate ++ 

Carbon+Alt+Delete + 

Greenseat - 

ICAO Carbon Emission 
Calculator 

-  

2. Evaluatie van de prijszetting  

2.1. Mogelijkheden van prijszetting 

De prijs van één ton CO2 kan bepaald worden op verschillende manieren, afhankelijk van de criteria 

die in acht wordt genomen. De prijs kan zo bepaald worden dat gedragsverandering wordt 

gestimuleerd. Vele critici van CO2-compensatieschema’s zijn voorstander van deze prijszetting, 

omdat enkel door te sturen richting minder vliegbewegingen het probleem bij de wortel wordt 

aangepakt. Transport & Environment berekende dat hiervoor een prijs van 150 euro per ton nodig is 

(Murphy et al. 2018). De prijs van één ton CO2 kan ook worden gezet op basis van streefdoelen, 

waarbij het Akkoord van Parijs de belangrijkste referentie is. De High-Level Commission on Carbon 

Price stelden zo een CO2-prijs van minstens 44 tot 88 euro tegen 2030 voor (gemiddelde 66 euro per 

ton CO2) (Stiglitz et al. 2017). Daarnaast kan de CO2-prijs ook gezet worden aan de hand van de 

actuele marktprijs die betaald moet worden voor het uistoten van één ton CO2. In Europa gebeurt de 

toekenning van die prijs via het EU ETS-platform. Op 30 november 2018 bedroeg de prijs 20,49 euro 

per ton CO2 (EEX 2017). Alle CO2-compensatietools kiezen echter voor een ander type prijszetting. De 

prijs van één ton CO2 wordt door deze tools gezet op basis van hoeveel het kost om één ton CO2 te 

compenseren binnen een bepaald compensatieproject.  

2.2. Analyse van de prijszetting 

De verschillende CO2-compensatietools rekenen een andere prijs aan voor één ton CO2. Deze prijs 

varieerde op de dag van analyse tussen 10,32 en 24,50 euro per ton CO2 (gemiddelde: 17,41 euro). Bij 

slechts twee van de zes compensatietools is de aangerekende prijs voor één ton CO2 hoger dan de 

marktprijs (EU ETS) (20,49 euro per ton CO2 op 30/11/2018) nl. bij Atmosfair en Myclimate. Hierbij 
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moet immers in vraag worden gesteld of de lage prijzen aangerekend voor één ton CO2 geen vorm 

van greenwashing zijn naar de consument toe.  

 Uit de analyse van de prijszetting bij de verschillende CO2-compensatiesystemen bleek dat de 

meeste calculatoren de prijs van één ton CO2 bepalen op basis van hoeveel het kost om één ton CO2 

te compenseren met hun gekozen projecten plus een administratieve of interne kost (tussen de 8 en 

20 % van de totale kost). De calculatoren rekenen een gemiddelde prijs per ton CO2 aan, op basis van 

de hele portfolio aan projecten. Wanneer een compensatietool dus zowel duurdere als goedkopere 

projecten aanbiedt, zal deze gemiddelde prijs hoger liggen dan wanneer een compensatietool enkel 

goedkope projecten aanbiedt. Myclimate geeft de consument echter de keuze om een specifiek 

project te steun voor een specifieke prijs. Zo zijn lokale projecten in Zwitserland veel duurder dan 

projecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast biedt iedere tool, buiten Treecological, projecten aan 

die met een Gold Standard gecertificeerd zijn. De projecten van Treecological zijn echter 

gecertificeerd met de Verified Carbon Standard en Climate, Community & Biodiversity Standards. De 

laatste standaard vereist, net zoals de GS, dat het project positieve voordelen oplevert voor de lokale 

gemeenschap. Om die reden is het onwaarschijnlijk dat de variatie in prijs afkomstig is van de 

certificering van het project. Het prijsverschil tussen de verschillende tools is in grote mate te 

verklaren door het verschil in projecttypes en de verschillende locaties en uitvoeringen van deze 

projecten. Zo kan de prijs van efficiënte kookfornuizen variëren tussen de 2 en 200 euro (Kshirsagar 

and Kalamkar 2014; Urmee and Gyamfi 2014). 

Uit de vrijwillige bevraging van het personeel van Universiteit Gent blijkt dat 86% van de 

participanten vindt dat, op basis van de bovengeschetste mogelijkheden tot prijszetting, de CO2-prijs 

hoger mag zijn dan deze die Greentripper op dit moment aanrekent (12,10 euro/ton CO2). De 

meerderheid van participanten geeft aan dat Universiteit Gent met meer rekening moet houden dan 

enkel de prijszetting die wordt aangeboden op basis van de kost van CO2-compensatieprojecten. 39% 

van de deelnemers ging akkoord met de prijszetting van 66 euro per ton CO2, die de High-Level 

Commission on Carbon Price nodig acht om het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Nog eens 20% 

ging zelfs akkoord met een prijszetting van 150 euro per ton CO2. Aangezien de meerderheid van de 

participanten akkoord gaat met een prijsverhoging en het doel van de universiteit eerder is om zo 

correct mogelijk te compenseren, moet gezocht worden naar een meer wetenschappelijk 

ondersteunde prijszetting. 

3. Evaluatie van het CO2-compensatiebedrag voor specifieke vliegreizen  
Om een reis te compenseren moet rekening gehouden worden met twee verschillende aspecten. 

Enerzijds de berekende hoeveelheid CO2 en anderzijds de prijs per ton CO2 die wordt aangerekend 

door de compensatietools.  

Om een reis naar Berlijn te compenseren moet een prijs tussen de 1,00 en 12,10 euro betaald 

worden. Voor deze korte trajecten is er echter nog een derde aspect dat meespeelt in het 

prijsverschil. Greentripper en Carbon+Alt+Delete rekenen namelijk voor iedere trip die een lagere 
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uitstoot heeft dan één ton CO2 een basisprijs aan van één ton CO2. Hierdoor ligt de prijs voor zeer 

korte reizen bij deze twee compensatietools altijd hoger in vergelijking met andere 

compensatietools. Voor een vliegreis naar New York varieert de compensatieprijs tussen 4,69 en 

32,32 euro (respectievelijk Greenseat en Treecological), met een gemiddelde van 18,51 euro. Dit 

verschil wordt echter groter naarmate men verder reist. Voor een vliegreis naar Sydney kan er een 

gemiddelde van 57,55 euro worden vastgesteld, waarbij de laagste compensatieprijs 13,98 euro is en 

de hoogste 101,12 euro (respectievelijk Greenseat en Treecological). Bij zowel de vliegreis naar New 

York als naar Syndney kunnen deze grote verschillen in compensatieprijs verklaard worden door de 

twee eerder vermelde aspecten. CO2-compensatietools met een RFI waarde van 3, zoals 

Treecological en Atmosfair, berekenen een veel grotere CO2-uitstoot in vergelijking met 

compensatietools die geen of een lagere RFI-waarde gebruiken. Daarnaast gebruiken calculatoren 

zoals Treecological, Atmosfair en Myclimate een hogere prijszetting voor één ton CO2. Deze twee 

factoren samen veroorzaken deze grote verschillen in de compensatieprijs voor een vliegreis (Tabel 

15 en Figuur 13). 

Tabel 15: Vergelijking tussen de verschillende CO2-compensatietools op vlak van totale hoeveelheid CO2-uitstoot, 
rekening houdende met RFI en op vlak van prijs. Deze vergelijking werd uitgevoerd voor drie verschillende 
bestemmingen allemaal vertrekkende vanuit Brussel Nationaal Luchthaven (BRU). De bestemmingen waren Berlin 
Schönefeld (SXF) (kort), New York John F. Kennedy Internationaal (JFK) (middellang) en Sydney Kingsford Smith 
Interantional Airport (SYD) met tussen in Dubia (DXB) (lang). Alle vluchten waren enkele trips, in economy klasse en voor 
één persoon. 

CO2-compensatie-
tool 

Eenheid 
Berlijn  

(600 km) 
New York  
(5 900 km) 

Sydney met 
tussenstop in 

Dubai (17 200 km) 

Treecological CO2 (kg) 203 1939 6067 

 Prijs (€) 3,38 32,32 101,12 

Atmosfair CO2 (kg) 161 1177 4308 

 Prijs (€) 5,00 28,00 100,00 

Myclimate CO2 (kg) 171 1100 3300 

 Prijs (€) 4,00 26,00 79,00 

Greentripper CO2 (kg) 157 1245 3637 

 Prijs (€) 12,10 15,08 44,02 

Carbon+Alt+Delete CO2 (kg) 100 900 2600 

 Prijs (€) 10,00 10,00 30,96 

Greenseat CO2 (kg) 100 470 1400 

 Prijs (€) 1,00 4,69 13,98 
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Figuur 13: Grafische voorstelling van de vergelijking tussen de verschillende CO2-compensatietools op vlak van totale 
hoeveelheid CO2-uitstoot, rekening houdende met RFI en op vlak van prijs. Deze vergelijking werd uitgevoerd voor de 

vlucht vertrekkende vanuit Brussel Nationaal Luchthaven (BRU) met bestemming Sydney Kingsford Smith Interantional 
Airport (SYD) met tussenstop in Dubai (DXB) (referentie voor lange reis). Alle vluchten waren enkele trips, in economy 

klasse en voor één persoon. 

4. Evaluatie van compensatieprojecten  
De CO2-compensatietools compenseren de uitstoot van reizigers via verschillende types projecten, 

met als hoofddoel directe CO2-captatie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een klimaatproject 

binnen Universiteit Gent te steunen. Hierna volgt een evaluatie van deze verschillende soorten 

projecten, inclusief hun sterktes en zwaktes.  

4.1. Keuze van externe projecten  

Uit de bevraging van het personeel van Universiteit Gent bleek dat 48% van de respondenten 

voornamelijk het aspect van directe CO2-capatatie in een project het belangrijkste vinden wanneer 

hen de keuze werd gegeven tussen (1) directe CO2-compensatie, (2) langdurige compensatie in de 

toekomst, (3) aanwezigheid van socio-economische impact, (4) sensibiliserend karakter van een 

project en (5) erkende certificering. Er is dan ook het meeste draagvlak voor een extern project 

waarbij er zekerheid is over de directe CO2-captatie. 

De projecten die direct gesteund worden door de beheerders van de onderzochte CO2-

compensatietools zijn hoofdzakelijk projecten met directe CO2-captatie, zoals energiegerelateerde 

projecten, bosbeheerprojecten, en reductieprojecten rond andere broeikasgassen. Deze projecttypes 

worden hiernavolgend verder toegelicht.  

4.1.1. Energiegerelateerde projecten  

Het belangrijkste projecttype dat ondersteund wordt via de CO2-compensatietools betreft de 

energiegerelateerde projecten, waarbij de inzet van efficiënte kookfornuizen het vaakst naar voor 

komt. Volgens de beheerders van de CO2-compensatietools vermijden die fornuizen een uitstoot  van 

1,4 tot 2,4 ton CO2 per jaar per fornuis, afhankelijk van het type en de locatie. Dit doordat er minder 
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hout nodig is om te koken op dergelijke fornuizen t.o.v. open vuren die nu nog vaak gebruikt worden. 

Het positieve gevolg daarvan is dat de houtkap indirect bestreden wordt. Andere voordelen die reeds 

vermeld werden in de resultaten zijn de verbetering van de gezondheidstoestand van de gebruiker, 

extra tijd voor sociale contacten en de creatie van werkgelegenheid (Anenberg 2012). 

Toch zijn er in het verleden vele projecten rond het implementeren van efficiënte kookfornuizen in 

lokale gemeenschappen gefaald in hun opzet (Urmee and Gyamfi 2014; Vulturius and Wanjiru 2017). 

Bij de implementatie van een efficiënt kookfornuisproject in ontwikkelingslanden moet namelijk 

rekening gehouden worden met verschillende aspecten. De initiële investering van de kookfornuizen 

mag niet te hoog zijn. Om deze investering voor de lokale bevolking laag te houden, wordt de prijs 

verlaagd door de opbrengsten van de CO2-compensatieprogramma's. Bovendien moeten de 

fornuizen verschillende, aanvullende lokale behoeften vervullen, zoals het verwarmen van ruimten, 

het roken van voedsel, het afstoten van insecten, het drogen van rieten daken, etc. Indien die 

behoeften niet vervuld en/of minder hoog gewaardeerd worden dan de brandstof en tijdwinst, 

zullen bijgevolg de efficiënte kookfornuizen niet gebruikt worden door de lokale bevolking. Dat wijst 

erop dat het echt noodzakelijk is de lokale bevolking te betrekken in een vroeg stadium van het 

programma, zodat de compatibiliteit ervan in lijn is met de lokale behoeften van de gebruiker, alsook 

met het behouden van de cultuur.  

Daarnaast is ook de goede kwaliteit van een fornuis essentieel om een project in stand te houden. 

Efficiënte kookfornuizen hebben echter maar een korte levensduur, die geschat wordt tussen twee 

en acht jaar (Kshirsagar and Kalamkar 2014; Vulturius and Wanjiru 2017). Ook moet er gegarandeerd 

kunnen worden dat een efficiënt kookfornuis echt een vermindering van de vraag naar brandhout 

oplevert. Een goede opvolging van de projecten is dus noodzakelijk (Kshirsagar and Kalamkar 2014; 

Urmee and Gyamfi 2014; Vulturius and Wanjiru 2017). Een eventuele oplossing voor die problemen 

kan zijn om een bottom-up strategie toe te passen, wat inhoudt dat de gebruikers en lokale 

ambachtslieden een participerende rol spelen tijdens het opzetten van een zichzelf-in-stand-

houdende industrie (Urmee and Gyamfi 2014). Projecten gecertificeerd met een Gold Standard 

zetten sterk in op aandacht voor deze aspecten (Drupp 2011; Gold Standard 2018).   

4.1.2. Bosbeheerprojecten 

Treecological biedt aan om een bebossingproject in Ecuador te steunen, om zo de CO2-uitstoot van 

een vliegtuigreis te compenseren. Eén hectare bos in Ecuador slaat volgens Treecological 15 ton CO2 

per jaar op. De compensatie van een vliegreis in dit specifiek project wordt echter afgeschreven over 

een periode van 20 jaar. Dat is een hele lange periode in vergelijking met projecten zoals efficiënte 

kookfornuizen waarbij een vliegreis naar New York kan gecompenseerd worden door één fornuis één 

jaar te gebruiken.   

Zoals reeds eerder vermeld in de literatuur en resultaten, brengen bossen tal van voordelen met zich 

mee, waaronder een toename van de biodiversiteit, voedselvoorziening, erosiebestrijding en 

waterbescherming (Thompson et al. 2011). Daarnaast zijn er ook positieve voordelen aan verbonden 

voor de lokale gemeenschap. Zo is er werkgelegenheid door het aanplanten en beheer van het bos. 
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Treecological is bv. geen eigenaar van de grond, maar sluit wel contracten af met de eigenaars 

waardoor via het compensatiefonds grond kan bebost worden. De VCS-standaard, samen met de 

CCBS standaard die Treecological handhaaft, vereist ook dat het project positieve voordelen oplevert 

voor zowel de lokale gemeenschap en biodiversiteit. Daarnaast moet het project ook netto positieve 

voordelen opleveren voor de beperking van klimaatverandering (CCBA 2018). 

Bosbeheerprojecten moeten echter met allerlei andere aspecten rekening houden om CO2-

compensatie te garanderen. Een eerste aspect dat in acht genomen moet worden is lekkage. Er is 

sprake van lekkage als ontbossing zich verplaatst naar een ander gebied doordat het oorspronkelijke 

gebied (her)bebost wordt. Dat kan echter vermeden worden door de goede ontwerpfase die 

Treecological doorloopt. Het risico van een niet-permanent karakter van een bebossingproject is een 

tweede aspect dat in rekening genomen moet worden. Dat risico ontstaat uit o.a. (illegale) houtkap, 

bosbranden of ziekte waardoor de koolstof die is opgeslagen opnieuw vrijkomt. Dat probleem kan 

mogelijks deels worden opgelost door een goed beheer van het net aangeplante bos. Standaarden 

zoals Plan Vivo of VCS nemen deze risico's preventief op in het projectontwerp door een buffer 

oppervlakte.  

Daarnaast is het moeilijk in te schatten hoeveel koolstof het bos zou vastgelegd hebben wanneer er 

geen specifiek bosbeheerproject zou zijn, nl. het inschatten van de additionaliteit. 

Verificatiemechanismen zoals Gold Standard of VCS standaard met extra verificatie op basis van de 

CCBS houden echter rekening met de bovenstaande vereisten. Bijkomend is er een goede monitoring 

nodig om de hoeveelheid koolstof die wordt opgeslagen te bepalen (Hein et al. 2017). Treecological 

werkt voor deze monitoring samen met Universiteit Gent en een plaatselijke hogeschool in Ecuador 

(persoonlijk gesprek met Bert De Somviele). 

4.1.3. Reductieprojecten rond andere broeikasgassen  

Biogasinstallaties voor particulier gebruikt, voorkomen ongeveer de uitstoot van drie ton CO2 per jaar 

per installatie. Koken op biogas behoort tot één van de milieuvriendelijkste kooktechnologieën. 

Daarnaast hebben die installaties nog andere bijkomende voordelen, waaronder de verbetering van 

de luchtkwaliteit, vermindering van ontbossing, verlaging van de kooktijd, behandeling van afval dat 

anders zou rotten, het leveren van organische meststoffen, etc. 

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het koken op biogas. De initiële investering van een 

pocket-biogasinstallatie in Afrika bedraagt 430 tot 1300 euro. Die kostprijs is een beperking voor de 

verdere implementatie van deze installaties, en moet dus kunnen worden gecompenseerd via de 

opbrengsten van de CO2-compensatieprogramma's. Andere barrières waarmee deze projecten te 

maken krijgen zijn onder andere een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten voor de bouw en 

operatie van de installaties, beschikbaarheid van grondstoffen (zoals water), de noodzaak aan 

consistent onderhoud, gedrags- en sociale acceptatie (dierlijke en menselijke afvalstoffen gebruiken 

om te koken) en concurrentie van fossiele brandstoffen (Clemens et al. 2018; IRENA 2017; Putti et al. 

2015). Daarnaast kan door het slechte beheer en het gebrek aan een goede distributiesystemen voor 

het biogas methaangas vrijkomen. Omdat het broeikasgas methaan een opwarmingseffect heeft dat 
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25 keer groter is dan van CO2 kan dit ervoor zorgen dat de milieuvoordelen van de biovergister teniet 

worden gedaan (Bruun et al. 2014). 

4.1.4. Andere soorten projecten  

Myclimate biedt  als enige – naast klimaatprojecten in ontwikkelingslanden – via diens 

compensatieprogramma ook klimaatprojecten in Europa (Zwitserland) aan. Die projecten kunnen 

door de consumenten gekozen worden mits een veel hogere prijs wordt betaald. Hiermee worden 

projecten gesteund zoals het gratis uitdelen van spaarkoppen voor kranen en douchekoppen en de 

“Bespaar op verwarmingskosten in uw vakantiehuis via smartphone”-app. Bij die projecten kan 

echter de vraag gesteld worden of dit type projecten niet eerder de taak van overheidsinstanties zijn.   

4.2. Belang van certificering en gebruikte standaarden 

Certificering is voornamelijk belangrijk bij projecten met directe CO2-captatie, omdat de standaarden 

verschillende projectvoorwaarden garanderen, zoals additionaliteit, het permanent karakter, een 

werkelijke (niet overschatte) broeikasgasverlaging, betrouwbaarheid, het vermijden van 

dubbeltelling, etc. 

Vijf van de zes compensatietools werken samen of gebruiken projecten met een Gold Standaard (GS). 

Dit is een zeer positieve kwestie omdat Gold Standaard wordt gezien als de vrijwillige standaard met 

de strengste kwaliteitseisen. Enkel het bebossingproject van Treecological is niet gecertificeerd met 

Gold Standard. Uit een persoonlijk gesprek met Bert De Somviele bleek dat de oorzaak daarvan ligt 

bij het feit dat bij de oprichting van Treecological GS enkel energiegerelateerde projecten 

certificeerde. Pas sinds 2017 kunnen ook bosbeheerprojecten een GS-certificaat verkrijgen. 

Treecological werkt wel samen met de Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS). Die 

standaard is gespecialiseerd in land- en bosbeheerprojecten. Net zoals bij de GS moeten projecten 

die gecertificeerd zijn door CCBS ook de lokale gemeenschap steunen. 

Er van uitgaande dat alle externe projecten gecertificeerd zijn met Gold Standard of gelijkwaardig is 

het steeds een persoonlijke keuze welke optie gekozen wordt. Iedere projecttype heeft voor- en 

nadelen, de meest optimale projecten zijn op dit moment efficiënte kookfornuizen of een 

bebossingproject. 

5. Evaluatie van de compensatietool gebruikt door Universiteit Gent 
De CO2-compensatietool die Universiteit Gent momenteel gebruikt, via het raamcontract van 

Uniglobe Smart Travel, is Greentripper. Deze tool berekent de CO2-uitstoot van vliegtuigreizen aan de 

hand van het Franse Bilan Carbone. Op die manier zijn de berekeningen van Greentripper steeds up 

to date en worden vele relevante parameters om de uitstoot te berekenen in rekening gebracht. De 

calculator scoort dan ook goed in vergelijking met de CO2-berekening van andere tools (zie Keuze van 

geschikte CO2-calculatoren). De tool van BOS+, Treecological, scoorde echter beter dan Greentripper 

(CO2logic) op het vlak van CO2-berekeningen, omdat deze tool ook rekening houdt met de volledige 

keten van een vliegtuigreis, waarbij de indirecte uitstoot van brandstof en infrastructuur in rekening 

wordt gebracht. 
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Naast de berekening van de totale uitstoot van een vliegreis, is de prijszetting waarmee rekening 

gehouden wordt voor de compensatie een tweede belangrijk criterium. De prijs van één ton CO2 die 

Greentripper in rekening brengt, 12,10 euro, moet echter in vraag worden gesteld. Deze prijs ligt 

namelijk lager dan de EU ETS marktprijs voor de uitstoot van één ton CO2 (20,49 euro per ton CO2 op 

30/11/2018). Uit het persoonlijk gesprek met Antoine Geerinckx van CO2logic (Greentripper) werd 

echter duidelijk dat de prijszetting zo gebeurt omdat er een hogere compensatiebereidheid is bij 

consumenten bij deze prijszetting. Dit argument voor de prijszetting is echter minder van belang voor 

Universiteit Gent. Het doel van de universiteit is eerder om zo correct mogelijke te compenseren. Dit 

blijkt ook uit de bevraging van het personeel, waarbij 86% van de ondervraagden bereid is meer te 

betalen dan 12,10 euro per ton CO2. Een correctere prijs voor de uitstoot van één ton CO2 is een 

prijszetting die meer wetenschappelijk ondersteund is. 

Ten slotte bleek ook uit de bevraging van het personeel van Universiteit Gent dat er een groot 

draagvlak is voor de samenwerking met CO2logic voor de CO2-offsetting. De projecten die CO2logic op 

dit moment steunen zijn efficiënte kookfornuizen in Oeganda en waterfilters in Kenia. Deze projecten 

zijn beiden gecertificeerd door Gold Standard, waardoor rekening wordt gehouden met de eventuele 

implementatiemoeilijkheden. Treecological, de tool die er over het algemeen het beste werd 

geëvalueerd, steunt daarentegen een bebossingproject in Ecuador. Beide types projecten hebben 

echter voor- en nadelen. Wanneer het voordeel wordt gegeven aan de samenwerking met CO2logic 

wordt de CO2-uitstoot sneller en efficiënter gecompenseerd. Daarnaast wordt ontbossing vermeden 

en dalen de gezondheidsproblemen bij lokale gemeenschappen. Wanneer echter het voordeel wordt 

gegeven aan het bebossingproject in Ecuador zal het langer duren vooraleer er complete 

compensatie is. Maar deze bossen blijven ook na de compensatietermijn CO2-opslaan gedurende hun 

volledige levensduur. 

6. Potentieel van interne klimaatprojecten  
Uit de bevraging van het universitair personeel bleek dat de meningen verdeeld zijn over welk soort 

projecten gesteund moeten worden met het CO2-bijdragebudget. Eén derde van de bevraagden zou 

willen dat dit budget preferentieel in een extern project met partnerorganisatie wordt geïnvesteerd, 

zoals momenteel gebeurt in samenwerking met CO2logic. De andere respondenten zouden het 

budget eerder investeren in een onderzoeksproject, een kleinschalig project in het buitenland - 

eventueel in samenwerking met Universiteit Gent -, een sensibiliseringsprogramma of een 

bosaanplantproject in België. Hieronder volgt een evaluatie van mogelijke klimaatprojecten in de 

schoot van Universiteit Gent. 

6.1. Aanpak andere universiteiten  

De Universiteit van Gothenburg in Zweden is een perfecte voorbeeld van hoe een CO2-bijdrage kan 

besteed worden aan een intern klimaatproject. De universiteit is na enkele jaren afgestapt van het 

principe om te compenseren via externe projecten. Het klimaatfonds wordt nu intern besteed aan 

verschillende projecten die elk jaar gekozen worden door acht onderzoekers van verschillende 

disciplines. Zo werd er onder andere al ingezet op het gebruik van elektrische fietsen aan de 
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universiteit, het sponsoren van de boot en auto voor een studiereis met studenten en sponsoring van 

onderzoeksprojecten (Burrick 2018; University of Gothenburg 2015; University of Gothenburg 2017).  

Bij de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) kan het personeel de keuze maken tussen vijf 

verschillende projecten waaraan de vrijwillige CO2-bijdrage (40 euro per ton CO2) aan besteed kan 

worden (Burrick 2018)(Persoonlijk gesprek met Nikkie Melis van de KU Leuven).   

6.2. Welke opties zijn er voor Universiteit Gent 

Er zijn heel wat opties om interne klimaatprojecten aan de Universiteit Gent te steunen met het CO2-

bijdragefonds (± 110 000 euro per jaar), zoals investeren in een duurzamere infrastructuur, het 

steunen van onderzoek of onderwijsproject, het opstellen van een project rond transport, het voeren 

van sensibiliseringscampagnes, de aanplant van een groene buffer, … 

Eén van de mogelijkheden om een compensatieproject binnen de universiteit uit te voeren houdt 

een investering in om de gebouwen van Universiteit Gent efficiënter te verwarmen. De totale som 

van de CO2-bijdragen is echter te klein om binnen deze context echt een verschil te kunnen maken. 

Bovendien is er vanuit de universiteit al een systeem ontwikkeld zodat het geld dat jaarlijks bespaard 

wordt, door de bouw of verbouwing van energie-efficiëntere gebouwen, verder kan ingezet worden 

op andere projecten om opnieuw andere gebouwen energie efficiënter te maken (persoonlijke 

overleg met David van der Ha).  

Andere kleinere infrastructuurelementen kunnen daarentegen wel aangepakt worden met het CO2-

bijdragebudget. Zo kan er geïnvesteerd worden in de infrastructuur voor videoconferencing of in de 

uitbreiding van het aantal fietsstallingen op verschillende campussen. 

Een ander idee betreft de besteding van de CO2-bijdragen aan een onderzoeksproject dat eventueel 

wordt gekozen aan de hand van een wedstrijd. Daarbij zou een jury een onderzoeksproject kunnen 

uitkiezen dat aan vooraf bepaalde criteria voldoet. Zo zou een onderzoeksproject een idee of 

uitvinding kunnen opleveren die op termijn de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten doet dalen. Zo 

zou de CO2-bijdrage ingezet worden in het kader van één van de drie pijlers van de instelling, nl. 

onderzoek. Twee derden van de respondenten van de enquête vinden het de moeite waard om 

onderzoeksprojecten aan Universiteit Gent te sponsoren met het geld van de CO2-bijdragen. In een 

dergelijk project zou de focus hoofdzakelijk moeten gelegd worden op mitigatiemogelijkheden, het 

sensibiliserend karakter dat toelaat om uitstoot op termijn te voorkomen en tot slot de concrete 

toekomstige toepassingsmogelijkheden. Onderzoeksprojecten onder de vorm van kleinschalig 

project in het buitenland met de lokale bevolking of binnen bestaande partnerships kunnen ook 

worden uitgevoerd. 

Een financiële compensatie voor treinreizen was een andere mogelijke interne optie. Zo een project 

brengt echter veel administratie met zich mee omdat ieder personeelslid een aparte aanvraag zou 

moeten indienen om deze financiële compensatie te verkrijgen. Daardoor is een dergelijk project 

mogelijks moeilijk te implementeren (persoonlijk overleg met Pieter Van Vooren). Ook vindt de grote 
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meerderheid van de respondenten dat de prijs van het gekozen transportmiddel voor een dienstreis 

minder van belang in vergelijking met de timing van vertrek en aankomst en de reistijd. Mede omdat 

reisgelden vaak onderdeel uitmaken van de werkingsmiddelen of externe reisbeurzen. Daardoor kan 

er beter geïnvesteerd worden in campagnes die duidelijk maken dat reistijd voor reizen met de trein 

of bus voor bepaalde trajecten binnen Europa van éénzelfde grootte-orde zijn als deze van vliegreis, 

wanneer de reis- en wachttijden naar en op de luchthaven mee in rekening gebracht worden.  

De CO2-bijdrage zou ook kunnen besteed worden aan gedragswijziging via sensibiliseringscampagnes. 

Dat zou eventueel kunnen uitgevoerd worden in overleg met non-profit organisaties zoals Zomer 

Zonder Vliegen of Stay Grounded. Stay Grounded is een internationaal netwerk dat mensen, 

gemeenschappen en organisaties wereldwijd verenigt die actie willen ondernemen om tot een 

rechtvaardiger transportsysteem te komen. Een dergelijke sensibiliseringscampagne binnen de 

universiteit opzetten is echter niet zo evident in een universiteit die sterk inzet op 

internationalisering. De universiteit zou hierdoor namelijk kunnen worden afgezonderd van andere 

universiteiten in België, waardoor de academische slagkracht van de universiteit vermindert 

(persoonlijke overleg met David Van Der Ha, Pieter Van Vooren en Jonas Van der Slycken). Een 

sturend beleid tussen de verschillende hoger onderwijsinstellingen (en de overheid) in Vlaanderen 

zou hier een oplossing kunnen bieden.  

Een ander idee voor een project binnen Universiteit Gent betreft het uitbreiden van het klimaatbos 

van de universiteit, bosaanplant in België of het opstarten van een eigen project in een 

ontwikkelingsland. Voor dit soort projecten kan samengewerkt worden met organisaties zoals BOS+ 

of Wildlife Works. Een compensatieproject met bosaanplanten in België is echter moeilijk te 

realiseren. Dat komt voornamelijk omdat er weinig vrije grond beschikbaar is. Alsook omdat een 

bosaanplantproject in Vlaanderen erg duur is, nl. 22 keer zo duur als een bebossingproject in 

Ecuador. Bij het uitdenken van een beleid moet er dus worden nagedacht over de 

compensatieopties. Hierbij moet de keuze gemaakt worden tussen zo economisch en efficiënt 

mogelijk compenseren, dus zo goedkoop mogelijk met zoveel mogelijk impact (voornamelijk in 

ontwikkelingslanden). De andere optie is een identiek bedrag in eigen land investeren. Hierdoor zal 

er echter minder gecompenseerd kunnen worden. 

Eventueel kan een combinatie tussen bebossingprojecten in een ontwikkelingsland en België worden 

uitgevoerd (persoonlijk overleg met Bert De Somviele). Echter, slechts één vierde van de 

ondervraagden was bereid meer dan het dubbele te betalen om één ton CO2 te compenseren in 

België tegenover bosaanplant in ontwikkelingslanden. Een compromisvoorstel zou er uit kunnen 

bestaan om per vlucht die gecompenseerd wordt één symbolische boom aan te planten in een 

klimaatbos in Vlaanderen. De haalbaarheid van zo een project is echter sterk afhankelijk van het 

aantal vliegbewegingen per jaar. Gemiddeld worden er 10 000 tot 20 000 vliegreizen per jaar 

gemaakt aan Universiteit Gent (Burrick 2018). Om wille van dit grote aantal zou er bijvoorbeeld 

kunnen geopteerd worden om slechts één symbolische boom per 10 of 100 vliegreizen aan te 
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planten. Daarnaast kan de effectieve uitstoot worden gecompenseerd door middel van het huidige 

systeem, nl. externe projecten in samenwerking met CO2logic. 

Verschillende interne klimaatprojecten zijn mogelijk. De keuze tussen deze projecten echter hangt af 

van de specifieke aspecten waar het meeste belang aan gehecht wordt. 
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Moet het huidige reisbeleid worden aangepast? 
In deze thesis werden verschillende tools, prijszettingen en projecten geëvalueerd om de CO2-

uitstoot van vliegreizen door Universiteit Gent te compenseren. Dit laat toe het dienstreisbeleid van 

de universiteit te evalueren en indien nodig in een volgende fase aan te passen. 

Er moet benadrukt worden dat het compenseren van een vliegreis een laatste redmiddel is om 

duurzamer te kunnen reizen. In eerste instantie moet altijd geëvalueerd worden of de vliegreis niet 

kan vermeden worden. Dit zorgt er voor dat er geen overbodige hoeveelheid CO2 wordt uitgestoten. 

Wanneer een vliegreis echter niet vermeden kan worden, moet deze financieel gecompenseerd 

worden. Hiertoe moet de Universiteit een sturend beleid uitwerken en handhaven, waarbij een 

duurzame keuze wordt gefaciliteerd. 

Uit de analyse van de verschillende berekeningmethodes van de CO2-compensatietools bleek dat  

vier van de zes onderzochte tools als goed geëvalueerd konden worden. Deze vier waren 

Treecological, Atmosfair, Greentripper en Myclimate. Treecological werd hierbij geëvalueerd als de 

beste tool omdat deze ook de indirecte uitstoot van brandstof en van infrastructuur in rekening 

brengt.  

Naast een correcte berekening van de CO2-uitstoot is ook een degelijke prijszetting van belang. 

Algemeen kan gesteld worden dat de prijs van één ton CO2 bij de verschillende CO2-compensatietools 

voornamelijk wordt bepaald op basis van hoeveel het kost om één ton CO2 te compenseren met hun 

projecten plus een administratieve of interne kost. Een hogere prijszetting voor het 

compensatiesysteem binnen Universiteit Gent is wenselijk omdat dit deel kan uitmaken van een 

sensibiliseringsproject. Op die manier gaan mensen meer nadenken over het klimaat en 

milieubewustwording. Het valt aan te raden om in overleg met de externe partner een meer 

wetenschappelijk ondersteunde prijszetting te bepalen. Het invoeren van een prijszetting van 40 

euro per ton CO2, net zoals KU Leuven, kan gezien worden als een eerste stap in de goede richting.  

Ten slotte moet er een keuze gemaakt worden i.v.m. de projecten die gesteund worden met de CO2-

bijdragen. Zowel een extern als intern klimaatproject hebben voor- en nadelen. Wanneer de 

evaluatie wordt gemaakt tussen beide vormen kan geconcludeerd worden dat externe projecten 

eenvoudiger zijn doordat de verantwoordelijkheden om het project in goede banen te leiden niet in 

handen ligt van de universiteit maar bij de compensatietools zelf. De universiteit zou enkel en alleen 

financiële steun moeten bieden via het CO2-bijdragefonds. Het zou heel wat voorbereiding, steun en 

kapitaal vragen om vanuit Universiteit Gent zelf een direct CO2-captatieproject met Gold Standard 

certificering op te stellen. Het nut van creatie van een eigen captatieproject kan tevens in vraag 

gesteld worden, aangezien er al heel wat goede directe CO2-captatieprojecten op de markt zijn. Een 

intern klimaatproject gebruikt voor sensibilisering, onderzoek en algemene duurzame maatregelen 

vraagt meer ondersteuning binnen de universiteit, maar zorgt dan wel voor meer betrokkenheid van 

de universitaire gemeenschap. Op deze manier zou er meer controle kunnen zijn  of het geld goed 
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besteed wordt en er kan er meer rekening gehouden worden met de specifieke wensen van 

Universiteit Gent.  

Er is natuurlijk wel de mogelijkheid om zowel een extern als een intern klimaatproject te steunen. Dit 

is zeker mogelijk wanneer een hogere prijszetting wordt gehanteerd en op die manier het CO2-

bijdragefonds meer budget ter beschikking heeft. Voor een extern project is er geen specifieke 

voorkeur tussen de verschillende klimaatprojecten zoals efficiënt kookfornuizen of een 

bebossingproject in Ecuador.  De reductie van CO2 bij biogasinstallaties voor particulier gebruik kan 

echter wel in vraag worden gesteld door de eventuele lekkage van methaangas. Daarnaast kan met 

de extra opbrengst van de hogere prijszetting gekozen worden om een intern klimaatproject te 

sponsoren. Hier zijn verschillende opties mogelijk, waaronder (1) sensibiliserende acties, zoals één 

boom lokaal aanplanten per 10 of 100 gemaakte vliegreizen als symbolische weergave van de totale 

hoeveelheid vliegreizen die jaarlijks voor de universiteit worden gemaakt, (2) een 

sensibiliseringscampagne voeren om zowel studenten als personeel duidelijk te maken dat vliegen 

niet duurzaam is en waarbij alternatieven in de aandacht worden gebracht, (3) meer infrastructuur 

voor videoconferenties voorzien. De keuze tussen deze projecten kan, net zoals bij de Universiteit 

van Gothenburg, jaarlijks door middel van een jury bestaande uit een aantal medewerkers van 

verschillende disciplines, worden gemaakt. 

Zoals eerder vermeld zou het meest ideale zijn om de uitstoot van een vliegreis te berekenen op 

basis van de Treecological-calculator, omdat deze rekening houdt met de indirecte CO2-uitstoot ten 

gevolge van een vliegreis. De besteding van het budget, aan de hand van de een hogere prijszetting 

per ton CO2, kan gebeuren via zowel Greentripper (CO2logic), Treecological, Atmosfair of Myclimate 

en een intern klimaatproject. Maar om het eenvoudiger te houden kan Universiteit Gent opteren 

voor een extern klimaatproject via Greentripper of Treecological omdat deze organisaties zich in 

België bevinden. Daarnaast is het eventueel eenvoudiger om de berekening van de totale uitstoot 

van een vliegreis door dezelfde partnerorganisatie te laten uitvoeren.  

Verder onderzoek naar de specifieke uitstoot van een vliegreis is echter noodzakelijk. De onzekerheid 

rond de waarde van de RFI-factor moet weggewerkt worden zodat de CO2-compensatietools hun 

berekeningen kunnen verfijnen. Daarnaast kan het nuttig zijn om via een gestandaardiseerde 

enquête binnen de personeelsgeledingen van Universiteit te polsen naar het draagvlak voor  

verschillende projecten en voorstellen van aanpak. Daarnaast moet er dieper onderzoek gevoerd 

worden naar de specifieke besteding van het CO2-bijdragefonds. Ook zouden lopende projecten na 

enkele jaren geëvalueerd moeten worden. Als laatste moet er meer controle komen op het gebruik 

van het raamcontract voor dienstreizen want uit de bevraging bleek dat deze slechts 53% van de 

ondervraagden zeker was dat dit werd gebruikt. Daarnaast bleek uit de enquête dat de 

gebruiksvriendelijkheid van dit raamcontract geoptimaliseerd moet worden. 
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Appendix 

Appendix I: Enquête 
 

Start of Block: Introductie 

 

 

Dear Sir/Madam, 

 

 

The Travel Policy of Ghent University determines that an offset is to be paid for CO2 emissions 

produced by professional air travel. 

Do you want to help determine for which goals this offset can be used in the future? 

By filling in this short survey (approx. 10 min), you can give us your opinion on this matter. 

 

 

The total amount of CO2 offset is estimated at € 100,000 per year. This contribution is currently 

being channeled into various certified climate projects in developing countries that realize a CO2 

reduction on site. To this end, we are working together with the organization CO2logic, whose CO2 

calculator is also used to determine the quantity of the offset. 

 

 

Thank you in advance for sharing your opinion with us! 

 

End of Block: Introductie 
 

Start of Block: Persoonsgegevens 

 

What is your gender? 

o Male  (1)  

o Female  (2)  

o X  (3)  

 

 

 



VIII 
 

 

At which faculty or department are you employed? 

Faculty or service? (1)  

▼ Faculty of Arts and Philosophy (1) ... None of the above (20) 

 

 

 

What is your position within Ghent University? 

o PhD-student  (1)  

o Postdoc  (2)  

o Assistant (AAP)  (3)  

o Professor (ZAP)  (4)  

o Administrative and technical staff (ATP)  (5)  

o Others  (6)  

 

End of Block: Persoonsgegevens 
 

Start of Block: 2 

 



IX 
 

 

 

At present, the CO2 offset goes to certified projects in developing countries through an external 

partner. Through these projects we invest, among other things, in more efficient cooking fires. Is this 

in your opinion a good way to invest the CO2 offset? 

 

 

 
Strongly 
agree (1) 

Agree (2) 
Somewhat 
agree (3) 

Neither 
agree nor 
disagree 
(4) 

Somewhat 
disagree 
(5) 

Disagree 
(6) 

Strongly 
disagree 
(7) 

To what 
extent do 
you find 
this a good 
offsetting 
of our 
institution's 
emissions? 
(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

End of Block: 2 
 

Start of Block: 3 

 

Which aspects do you consider to be important when selecting a good offsetting project? Rank 

according to degree of importance. 1: Most important; 5: Least important. 

______ Direct effect on atmospheric CO2 concentrations: a reduction in the amount of CO2 in the 

atmosphere is realized directly. (E.g. afforestation or using efficient cooking stoves) (1) 

______ Assurance of long-term compensation in the future (2) 

______ Socio-economic impact: a project that provides financial support and/or extra time for family 

and the local community. (e.g. the use of efficient cookers and biogas installations in which crop 

residues are used) (3) 

______ Licensed certification (4) 

______ Raising awareness-projects, for example a project that encourages sustainable alternatives 

for flying (5) 

 

 

 



X 
 

Are there any other aspects that are of importance to you? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: 3 
 

Start of Block: 4 

 

Rank the following possible project types according to your personal preference. 1: Most important; 

5: Least important 

______ An external project with specialized partner organization (e.g. CO2logic) (1) 

______ A research project (by Ghent University) (2) 

______ A small-scale project abroad (in collaboration with Ghent University) (3) 

______ Program to raise awareness in Flanders (4) 

______ Afforestation in Belgium (5) 

 

End of Block: 4 
 

Start of Block: 5 

 

How much more money are you willing to spend to compensate 1 ton of CO2 (by planting trees) in 

Belgium as opposed to climate projects in developing countries ? 

o The same amount  (1)  

o x 2  (2)  

o x 5  (3)  

o x 10  (4)  

o x 25  (5)  

 

End of Block: 5 
 

Start of Block: 6 

 



XI 
 

Suppose a competition were to be organized that gave researchers the chance to use the CO2 offset 

(€ 100,000) for research linked to climate themes.  

  

 
Strongly 
agree (1) 

Agree (2) 
Somewhat 
agree (3) 

Neither 
agree nor 
disagree 
(4) 

Somewhat 
disagree 
(5) 

Disagree 
(6) 

Strongly 
disagree 
(7) 

To what 
extent 
would you 
find this a 
good idea? 
(1)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Which criteria would you find less important to be included in the jury's decision? 

▢  Project with concrete application possibilities in the future  (1)  

▢  Interdisciplinarity: involving multiple faculties  (2)  

▢  Focus on adaptation, i.e. adjustment to the consequences of climate change  (3)  

▢  Focus on mitigation, i.e. reduction of greenhouse gas emissions  (4)  

▢  Focus on awareness to prevent emissions  (5)  

▢  Possibility of giving opportunities to young researchers  (6)  

▢  Innovative character of the project  (7)  

 

 

 



XII 
 

 

 

Is there another criterion that you also consider important? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: 6 
 

Start of Block: 7 

 

Do you have a suggestion for which project(s) the CO2 offset from Ghent University (€ 100,000 / 

year) could be used? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: 7 
 

Start of Block: 8 

 

 

What are the most important criteria for you when choosing your transport for a business trip? 

Arrange according to degree of importance. 1: Most important; 6: Least important. 

______ Time of arrival and departure (1) 

______ Price (2) 

______ Travel duration (3) 

______ The possibility of having a comfortable working space (4) 

______ Sustainable character of my means of transport (5) 

______ Minimum number of transfers (6) 

 

 

 



XIII 
 

 

 

Are there any other criteria that you consider important? 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: 8 
 

Start of Block: 9 

 

What is the highest price setting (€ / ton CO2) that you are willing to contribute for business trips? 

The CO2 offset (additional cost) on top of the ticket price for an outward journey to the listed 

destinations is mentioned in the table below. 

 

 

 Berlin  
(160 kg CO2) 

New York 
(1250 kg CO2) 

Wellington  
(New Zealand)  
(3690 kg CO2) 

Current CO2 offset program Ghent 
University  
€13/ton CO2 

€2 €16 €48 

Current international CO2 market price  
€20/ton CO2 

€3 €25 €74 

Pricing of High-level commission (N. 
Stern, J. Stiglitz et al.) so that the Paris 
agreement is expected to be achieved 
by 2030 
€66/ton CO2 

€11 €82 €244 

Pricing of Transport & Environment so 
that number of flight movements 
decreases  
€150/ton CO2 

€24 €188 €554 

 

o € 13 /ton CO2  (1)  

o € 20 /ton CO2  (2)  

o € 66 /ton CO2  (3)  

o € 150 /ton CO2  (4)  

 

End of Block: 9 



XIV 
 

 

Start of Block: 10 

 

How many times did you fly for business trips during the past year (back and forth = 1 flight)? 

Amount? (1)  

▼ 0 (1) ... 10+ (12) 

 

Skip To: End of Block If How many times did you fly for business trips during the past year (back and forth = 1 
flight)? = Amount? 

 

 

Has the online booking platform of Ghent University been used to book one of your trips? 

o Yes  (1)  

o No  (2)  

o I don't know  (3)  

 

End of Block: 10 
 

Start of Block: 11 

 

 

Thank you for participating in this survey. Your input will be taken into account in order to evaluate 

the CO2 offset policy of Ghent University and to make adjustments according to the results. 

 

 

Do you have any further comments or suggestions regarding this topic? 

 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: 11 
 

 

  



XV 
 

Appendix II: Contactpersonen per faculteit 

Faculteit Contactpersoon 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
vicky.vandenbogaerde@ugent.be 
tom.goedertier@ugent.be 

Faculteit Recht en Criminologie luc.debie@ugent.be 

Faculteit Wetenschappen annelies.leurs@ugent.be 

Faculteit Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen 

chams.zaougui@ugent.be 

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 
marijke.dekeyser@ugent.be 
hilde.robberecht@ugent.be 
brigitte.devocht@ugent.be 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
gregory.maes@ugent.be 
lies.vermeersch@ugent.be 

Faculteit Dierengeneeskunde angelique.delang@ugent.be 

Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen 

ellen.vanglabeke@ugent.be 

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen sylvie.peeters@ugent.be 

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen claudine.bogaert@ugent.be 

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen lutgard.schockaert@ugent.be 

 


