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Samenvatting
In dit projectwerk is voor de eerste keer de CO2-voetafdruk van de Universiteit Gent berekend.
Hoewel de universiteit al verschillende jaren inzet op duurzaamheid, kende ze haar totale CO2uitstoot nog niet. Door de berekening krijgt de universiteit een beeld welke activiteiten het meeste
CO2 uitstoten zodat ze specifieke maatregelen kan nemen om deze uitstoot te reduceren.
Omdat er geen algemeen aanvaarde methodologie bestaat voor de berekening van de CO2voetafdruk, is in eerste fase een grondige literatuurstudie verricht. Deze heeft toegelaten om een
beperkt aantal relevante universiteiten te selecteren, met name de Universiteiten van Zürich,
Groningen, Gotenborg, Leuven en Wageningen. Van deze universiteiten is in kaart gebracht hoe ze
hun CO2-voetafdruk berekenen en welke methodologie ze daarbij hanteren. Daaruit bleek dat het
GreenHouseGas Protocol, een gestandaardiseerd kader voor het meten van de uitstoot van
broeikasgassen, het meest gangbare is. Er is dan ook besloten om dit protocol te volgen voor de
keuze van de op te nemen activiteiten in de zogenaamde scopes. Deze scopes verdelen de
emissiebronnen in directe emissies en indirecte emissies. Tegelijk toont het onderzoek dat, vooral
op basis van beschikbare gegevens, universiteiten bepaalde activiteiten al dan niet hebben
opgenomen. Dit geeft aan dat een vergelijking van de CO2-voetafdruk van universiteiten omzichtig
moet gebeuren.
Omdat het stappenplan van de universiteit van Wageningen het meest is uitgewerkt, is op basis
hiervan de methodologie opgemaakt voor de bepaling van de CO2-voetafdruk van de UGent.
Uitgaande van het protocol en de beschikbare informatie is beslist welke emissiebronnen aan de
UGent in rekening worden gebracht. Concreet betekent dit voor scope 1 de gebouwenverwarming,
dienstwagens en koelmiddelen, voor scope 2 de aangekochte elektriciteit en warmte van het net, en
voor scope 3 het woon-werkverkeer, zakelijke vliegtuig-, trein- en autoreizen, afval en het
waterverbruik. Aansluitend is een lijst opgesteld van de noodzakelijke conversiefactoren, die
toelaten de uitstoot van een bepaalde activiteit om te rekenen naar ton CO2eq. Conversiefactoren
zijn land afhankelijk, in eerste plaats is gewerkt met Belgische factoren, als deze ontbreken is bij
voorkeur gebruikt gemaakt van de factoren voor Nederland.
Hierop volgend zijn de nodige gegevens verzameld via de bedrijfscoach. Een belangrijke inspanning
is geleverd om te komen tot bruikbare data voor het domein mobiliteit, zo zijn de gegevens van de
woonplaats van meer dan 7000 personeelsleden omgezet in concrete afstanden tot werkplaats.
Tevens zijn op basis van de modal split concrete berekeningen gemaakt voor de verschillende wijzen
van pendelen. Dit heeft toegelaten om tot bruikbare gegevens en berekeningen te komen voor de
domeinen energie, water, mobiliteit en afval. Tenslotte werden deze gegevens per activiteit omgezet
via de beschikbare conversiefactoren naar ton CO2eq.
De gebruikte methodologie en beschikbare gegevens leiden tot een CO2-voetafdruk van de UGent
in 2016 van 38 045 ton. Hierbij staan scope 1, 2 en 3 voor respectievelijk 42, 7 en 51 % van het
totaal. De belangrijkste emissiebronnen zijn verwarming met 53, woonwerk-verkeer met 34 en
zakelijke vliegtuigreizen met 15 % van het totaal. Hoewel de vergelijking met de nodige
voorzichtigheid dient gemaakt te worden, volgt uit de resultaten dat de UGent behoorlijk goed scoort
binnen de range van de relatieve CO2-voetafdruk van de verschillende universiteiten. Tegelijk
formuleert de studie duidelijke beleidsaanbevelingen: de UGent dient in te zetten op het reduceren
van de warmtevraag van haar gebouwen, het stimuleren van woonwerk verkeer met fiets of
openbaar vervoer en het terugdringen van het aantal zakelijke dienstreizen.
Tot slot heeft deze studie een specifiek rekenblad opgeleverd dat op eenvoudige wijze toelaat de
komende jaren de CO2-voetafdruk van Universiteit Gent te berekenen.
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I Inleiding
1

Bedrijfsvoorstelling

Geschiedenis
De Rijksuniversiteit Gent werd opgericht in 1817. De voertaal was Latijn, er zijn 4 faculteiten, 16
professoren en 190 studenten. Na de Belgische onafhankelijkheid, in 1830 veranderde de voertaal
in het Frans. In 1930 wordt de voertaal van de Gentse Universiteit Nederlands. In 1991 wordt de
Rijksuniversiteit Gent de Universiteit Gent. Er zijn dan meer dan 130 vakgroepen verdeeld over 11
faculteiten in Gent gelegen. Vier onderwijsinstellingen (Universiteit Gent, Hogeschool Gent,
Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen ) verenigen zich in de Associatie Universiteit
Gent in 2003. Het vormt een netwerk van 56 000 studenten en 12 000 personeelsleden. De
Universiteit Gent opent in 2003 haar eerste campus buiten Gent, in Kortrijk. In 2004 opent de UGent
haar eerste buitenlandse campus in Songdo, Zuid-Korea (UGent, 2018).

Figuur 1: Logo Universiteit Gent
(UGent, 2018)

Missie
De Universiteit Gent omschrijft haar missie als volgt:
‘De Universiteit Gent bekleedt een eigen positie in het Vlaamse universitaire
landschap. Dat unieke profiel wordt samengevat in de opdrachtverklaring van de
universiteit, die een toetssteen vormt voor haar dagelijkse beleid. Ze is de basis
voor de strategische beleidsplannen en veranderingsprocessen op alle niveaus.
De Universiteit Gent...
-

-

Profileert zich als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die
open staat voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke,
culturele en sociale achtergrond;
Profileert zich in een breed internationaal perspectief en beklemtoont daarbij haar
eigenheid inzake taal en cultuur;
Wil haar studenten kritisch vormen in een creatieve ontwikkelingsgerichte leer- en
onderzoeksomgeving;
Biedt een breed spectrum aan kwalitatief hoogstaande, door onderzoek
ondersteunde opleidingen die ze permanent wil afstemmen op de nieuwste
wetenschappelijke evoluties;
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-

-

Wil op een selectieve wijze de voortgezette academische opleidingen en de
postacademische en permanente vorming uitbouwen;
Wil haar onderwijs en onderzoek in een brede maatschappelijke context plaatsen en
daarover voortdurend in dialoog treden met haar omgeving;
Wil in alle faculteiten fundamenteel en ongebonden wetenschappelijk onderzoek
stimuleren en verder uitbouwen en hierin op wereldvlak een vooraanstaande rol
vervullen;
Wil een ondernemende universiteit zijn met aandacht voor de sociale en
economische toepassing van haar onderzoeksresultaten;
Hecht bijzonder belang aan de sociale voorzieningen voor studenten;
Bouwt voor haar personeel aan een stimulerende omgeving met optimale
ontplooiingsmogelijkheden;
Hecht bijzonder belang aan de participatie van studenten, personeel en
maatschappelijke vertegenwoordigers in het beleid;
Wenst een sterke interactie met haar alumni;
Kiest voor een gedecentraliseerd dynamisch organisatiemodel (Universiteit Gent,
2018).’

Organisatiestructuur
De UGent is een van de grootste universiteiten in België, met 9 000 personeelsleden. Sinds 1
januari 2018 re-integreerde de UGent met het UZ Gent, dat ongeveer 3 000 medewerkers telt. De
meer dan 41 000 studenten van de universiteit zijn verdeeld over 11 faculteiten die samen meer
dan 100 vakgroepen omvatten. De faculteiten worden bestuurd door de decaan en de
faculteitsraad.

Figuur 2: Personeelsverdeling UGent (2018)

Deze faculteiten zijn:
- Letteren en Wijsbegeerte;
- Recht en Criminologie;
- Wetenschappen;
- Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen;
- Ingenieurswetenschappen en Architectuur;
- Economie en Bedrijfskunde;
- Diergeneeskunde;
- Psychologie en Pedagogische Wetenschappen;
- Bio-Ingenieurswetenschappen;
- Farmaceutische Wetenschappen;
- Politieke en Sociale Wetenschappen.
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Op de campus Kortrijk zijn 2 faculteiten vertegenwoordigd: Ingenieurswetenschappen en
Architectuur en Bio-Ingenieurswetenschappen. Op de campus Oostende is het GreenBridge
incubatie- en innovatiecentrum gevestigd. Dit biedt infrastructuur en dienstverlening aan voor
(jonge) technologiebedrijven (UGent, 2018). Ook heeft de UGent een buitenlandse campus in ZuidKorea (UGent, 2018).
Het beleid is in handen van de raad van bestuur. De uitvoering van het beleid gebeurt door 9
directies, die samen de Centrale Administratie vormen. Prof. Rik Van de Walle en Prof. Mieke Van
Herreweghe zijn respectievelijk de huidige rector en vicerector. Dit projectwerk wordt uitgevoerd
voor de Directie Bestuurszaken, Afdeling Milieu. Deze afdeling staat onder leiding van Riet Van de
Velde, de milieucoördinator van de universiteit.

Figuur 3: Organisatiestructuur UGent (UGent, z.j.)

Onderwijs en Onderzoek
‘In haar onderwijsbeleid beschrijft de UGent kwaliteitsvol onderwijs in 6 strategische doelstellingen.
Deze doelstellingen sluiten nauw aan bij de missie van de UGent. Deze 6 strategische doestellingen
zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Durf denken en multiperspectivisme;
Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek;
Talentontwikkeling van studenten en lesgevers;
Betrokkenheid van stakeholders;
Internationalisering;
Opleidingskwaliteit (UGent, 2018).’

‘Onderzoek is de motor van de Universiteit Gent. Grenzen worden afgetast. Onderzoekers doen
ontdekkingen. Deze ontdekkingen hebben een impact in de brede samenleving. Het onderzoek geeft
nieuwe impulsen aan het onderwijs en legt de basis voor een vooruitstrevende kennismaatschappij
(UGent, 2018).’

Duurzaamheid
‘De UGent streeft naar een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is. Dit tracht
ze te bereiken aan de hand van 3 duurzaamheidsprincipes:
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1.

Creëren van een substantieel draagvlak voor duurzame ontwikkeling;

2.

integratie van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en dienstverlening;

3.

implementatie van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en organisatie (Duurzaamheidsvisie
UGent, 2018).’

In 2015 richtte de UGent de Commissie Duurzaamheidsbeleid op. Deze bepaalt de
duurzaamheidsagenda, verleent advies en introduceert nieuwe initiatieven binnen de universiteit.
Ook de opvolging en evaluatie van het duurzaamheidsbeleid wordt gedaan door de Commissie
Duurzaamheidsbeleid. Het duurzaamheidsbeleid is in handen van het duurzaamheidskantoor van de
universiteit. In dit kantoor werken studenten en personeel samen om duurzaamheidsprojecten op
te starten en uit te werken, ook wil het kantoor een aanspreekpunt zijn voor iedereen die vragen of
ideeën heeft omtrent een duurzame(re) universiteit. Daarnaast is er de Denktank Transitie UGent,
samengesteld uit geëngageerde academici, studenten en vertegenwoordigers van de centrale
administratie, zij brengen nieuwe voorstellen aan. De UGent probeert personeel en studenten te
betrekken in haar duurzaamheidsverhaal, zo kunnen studenten met hun duurzame projecten zich
inschrijven voor de wedstrijd, ‘de Groene Ruijter’ (UGent, 2016). Dit jaar werd de
duurzaamheidsaward, en de daaraan gekoppelde geldprijs om het project te realiseren, uitgereikt
aan het project ‘the swap shop’ voor internationale studenten op 24 april. Dit project ambieert
kringwinkels in de homes waar internationale studenten tweedehandsspullen voor hun kot kunnen
afhalen, waarna ze deze terugbrengen op het einde van hun studie in Gent.
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Probleemstelling

Het milieubewustzijn, dat zich langzaam maar zeker ontwikkelde na de Tweede
Wereldoorlog, kreeg in 1987 een duidelijke mondiale vertaling met het Brundlandt rapport
Our common future. Het rapport stelt voor het eerst het streven naar duurzame ontwikkeling
centraal. Dit werd gedefinieerd als: "Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van
het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te
voorzien in het gedrang te brengen." (WCED, 1987).
Het streven naar duurzame ontwikkeling kreeg een politieke invulling in 1992 tijdens de
Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro. Deze
zogenaamde Earth Summit keurde een internationaal raamwerk goed waarbinnen
regeringen gezamenlijk acties kunnen ondernemen om de uitdagingen van het veranderend
klimaat op aarde aan te pakken. Het hoofddoel is de stabilisatie van broeikasgassen in de
atmosfeer, op een niveau dat een gevaarlijke menselijke invloed wordt voorkomen. Dit
verdrag lijst enkel krachtlijnen op en geen specifieke verbintenissen voor de lidstaten. In het
Kyoto Protocol van 1997 worden voor het eerst concrete reductiedoelstellingen per lidstaat
bepaald. Er werd een eerste reductie van minstens 5,2 % onder het niveau van 1990
opgelegd aan de industrielanden (Vanheusden & Van Hoorick, 2016). Zo moest België zijn
uitstoot in de eerste verbintenisperiode 2008-2012 met 7,5 % verminderen. In 2012 werd
de tweede verbintenisperiode 2013-2020 in het Doha-amendement opgemaakt, waarmee
de landen, zoals België zich engageerden hun uitstoot met minstens 18 % te reduceren t.o.v.
1990 (Klimaat.be, 2013). Uit het VN-Raamverdrag vloeide een jaarlijkse conferentie van de
lidstaten omschreven als COP (Conference of the Parties), waarbij er specifieke maatregelen
worden opgesteld ter navolging van het verdrag (Vanheusden & Van Hoorick, 2016). In 2015
vond de COP21 in Parijs plaats, waar een ambitieuze doelstelling is overeengekomen, met
name de temperatuurstijging ruim onder 2°C t.o.v. de pre-industriële periode te houden
(Klimaat.be, z.j.).
Opdat België haar nationale doelstellingen kan behalen, moeten alle actoren uit de diverse
domeinen een bijdrage leveren. We zien dat ook steeds meer universiteiten hun
verantwoordelijkheid opnemen. Zoals hoger vermeld wil de UGent een duurzame universiteit
zijn. Hiertoe publiceert ze sinds 2013 haar duurzaamheidsrapport, waarin ze een stand van
zaken geeft, een opvolging van de evolutie van de vooropgestelde doelstellingen en nieuwe
engagementen voor de volgende jaren voorstelt. Deze doelstellingen zijn onder meer het
streven naar een daling van 20 % van het energiegebruik tegenover 1998 en een duurzaam
aankoopbeleid waarin sociale, ecologische en economische criteria in alle fasen van het
aankoopproces van producten en diensten worden geïntegreerd (UGent, 2013). De UGent
volgt verschillende duurzaamheidsindicatoren op om de voortgang te meten. Eén van die
indicatoren is de CO2-emissie van de organisatie. Tot op heden beperkt de berekening zich
tot de CO2-emissies afkomstig van gebouwenverwarming en elektriciteitsconsumptie. Dat
betekent dat belangrijke CO2-bronnen, zoals woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen,
vliegtuigreizen, waterconsumptie, … niet in rekening worden gebracht. Nochtans tonen
andere universiteiten in binnen- en buitenland, zoals o.m. Zürich, Gotenburg, Groningen,
Leuven en Wageningen dat het mogelijk is een meer volledige CO2-voetafdruk te berekenen.
Tegelijk blijken de modellen van deze universiteiten op heel wat specifieke aannames te
berusten, waardoor ze niet zomaar kunnen gehanteerd worden voor de UGent. Zo berekende
de Universiteit van Groningen de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van het personeel
aan de hand van de gemiddeldes van de postcodes van de woonplaatsen en niet met de
precieze afstanden van woning tot werkplaats.
De UGent staat dus voor de uitdaging haar CO2-uitstoot op een meer volledige wijze te
berekenen op basis van een model aangepast aan haar specifieke karakteristieken.
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3

Doelstellingen

De centrale doelstelling van dit werk is om de CO2-voetafdruk van de UGent zo accuraat mogelijk te
bepalen, rekening houdend met mogelijke beperkingen wat betreft de beschikbaarheid van
gegevens.
In een eerste fase zal door middel van een grondige literatuurstudie de nodige achtergrondinformatie
opgezocht worden. Dit betreft onder meer:
-

Detecteren van universiteiten die reeds hun CO2-voetafdruk berekenen;
Gegevens over de verschillende modellen die door deze universiteiten gehanteerd worden,
met onder meer aandacht voor de verschillende emissiefactoren die ze in rekening brengen;
In kaart brengen van regelgeving of richtlijnen verbonden met het opmaken van
duurzaamheidsrapporten.

In een tweede fase komen volgende taken aan bod:
-

Kritisch in kaart brengen van huidige werkwijze UGent;
Selectie van voorbeeld-universiteiten en hun modellen om hun CO2-voetafdruk te
berekenen;
Screening van deze modellen in functie van robuustheid (aannames) en overdraagbaarheid;
Keuze van model dat voor de UGent gehanteerd zal worden en in kaart brengen van lacunes
inzake gegevens en conversiefactoren (bvb. uitstoot van gemiddelde wagen in Vlaanderen);
Verzamelen in de mate van het mogelijke van ontbrekende gegevens en conversiefactoren;
Berekening van CO2-voetafdruk voor UGent;
Interne bespreking van deze eerste berekening en mogelijke bijsturingen.

Anders gesteld is het doel van dit projectwerk om een methodiek uit te werken die de UGent toelaat
om jaarlijks haar CO2-voetafdruk te kunnen bepalen. Door deze voetafdruk te vergelijken met die
van gelijkaardige universiteiten, is het mogelijk om na te gaan of de UGent reeds goed scoort op
vlak van CO2-uitstoot en in welke domeinen ze vooral actie kan ondernemen.
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II Literatuurstudie
1

Klimaatverandering

Zoals hierboven vermeld ontwikkelde er zich langzaam maar zeker een mondiaal milieubewustzijn
na de Tweede Wereldoorlog. In 1988 werd het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
opgericht door het World Meteorological Organisation en het United Nations Environmental
Programme. Het is de leidende, internationale organisatie dat de wereld een heldere
wetenschappelijk beeld wil geven over de beschikbare kennis inzake klimaatverandering en haar
mogelijke milieu en socio-economische impact (IPPC, 2014). Om de zeven jaar brengt het IPPC een
rapport uit waarin het de resultaten van wereldwijd onderzoek naar klimaatverandering bundelt. Het
‘Fifth Assessment Report’ (AR5) verscheen in 2014 en in 2022 wordt het 'Sixth Assessment Report'
(AR6) verwacht. Er is bewijs dat de negatieve menselijke invloed op het klimaat is gegroeid sinds
het vierde IPCC Assessment Report (AR4). Het is zeer waarschijnlijk dat meer dan de helft van de
wereldwijde gemiddelde temperatuur, toegenomen van 1951 tot 2010 veroorzaakt is door de
toegenomen antropogene uitstoot van broeikasgassen en ander menselijk handelen (IPPC, 2014).
Broeikasgassen houden de warmte van de zon vast, die daardoor niet meer de ruimte in kan. Veel
van deze gassen komen in de natuur voor, maar door toedoen van de mens nemen de concentraties
in de atmosfeer toe (Europese Commissie, 2018). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de
wereldwijde bevolkings- en economische groei (IPPC, 2014). Het gaat vooral om koolstofdioxide
(CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (NO2) en gefluoreerde gassen. CO2 is het broeikasgas dat de
mens het meest produceert en het veroorzaakt 63% van de door de mens veroorzaakte opwarming
van de aarde. De concentratie in de atmosfeer is nu 40% hoger dan voor de industrialisering. Andere
broeikasgassen komen in kleinere hoeveelheden vrij, maar houden de warmte nog meer vast dan
CO2, soms duizenden malen zo sterk. Methaan is verantwoordelijk voor 19% van de door de mens
veroorzaakte opwarming, distikstofoxide voor 6% (Europese Commissie, 2018).

Figuur 4: Mondiale gemiddelde broeikasgas concentratie en antropogene CO2-emissies (IPCC, 2014 pg. 3).
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Recente klimaat gerelateerde extremen zoals hittegolven, droogte, overstromingen, cyclonen en
bosbranden, tonen door de opwarming een significante kwetsbaarheid en verandering van
ecosystemen en klimaat (IPPC, 2014).

2

De CO2-voetafdruk

De CO2-voetafdruk meet de emissies van broeikasgassen van antropogene oorsprong. Dit zijn de
broeikasgassen opgelijst in het Kyoto-protocol (1997):
-

CO2
Methaan (CH4)
Stikstofoxide (N2O)
Gefluoreerde gassen en halogenen (HFCs, PFCs, SF6) (VUB, 2016).

De CEWN (Carbon Dioxide Equivalent Warming Number), het CO2-equivalent is een meeteenheid
die, vanuit een wetenschappelijk perspectief, de vergelijking van de opwarmingseffecten van gassen
toelaat door een enkelvoudige opwarmingswaarde (GWP) toe te kennen (Sekiya & Okamoto, 2009).
‘Deze zijn gebaseerd op de effecten van de broeikasgassen op 100 jaar, in vergelijking met het
effect van een gelijkaardige hoeveelheid CO2. Dit laat toe de emissies van de verschillende
broeikasgassen uit te drukken in dezelfde eenheden, en dus rekening te houden met hun relatieve
bijdrage tot de totale emissies’ (klimaat.be, 2013). Hierbij wordt koolstofdioxide als referentie
gebruikt. De berekening van de CO2-uitstoot van een emissiebron wordt via emissiefactoren gedaan.
Deze factoren geven de hoeveelheid CO2 weer die vrijkomt bij een eenheid verbruik: de emissiefactor
voor stroom geeft bijvoorbeeld aan hoeveel CO2 er vrijkomt bij verbruik van 1 kWh elektriciteit. De
emissiefactoren zijn dus waardes waarmee de activiteiten opgenomen in de CO2-voetafdruk
vermenigvuldigd worden om hun uitstoot te bepalen.

3

Waarom de CO2-voetafdruk van een organisatie berekenen?

Om inzicht te krijgen in de totale CO2-uitstoot van een organisatie, kan deze berekend worden aan
de hand van een CO2-voetafdruk. Door deze berekening krijgt een organisatie inzicht in welke
activiteiten of groepen verantwoordelijk zijn voor de grootste uitstoot binnen de organisatie.
Hierdoor kan de organisatie engagementen opstellen en specifieke maatregelen nemen om deze
CO2-voetafdruk jaarlijks te doen dalen (Climate Neutral Group, 2018). Daarnaast creëert het
uitvoeren van en communiceren over een CO2-voetafdruk bewustwording bij medewerkers en
studenten, wat het draagvlak voor besparingsmaatregelen vergroot (klimaatplein.com, 2018).

4

Duurzaamheidsrapport van de UGent

Bij het opstellen van haar duurzaamheidsrapport, volgt de UGent de G4-richtlijnen van het Global
Reporting Initiative (UGent, 2013). Het Global Reporting Initiative (GRI) is een multistakeholderinitiatief dat in 1997 door CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies)
en UNEP (United Nations Environment Programme) werd opgericht. Het is een globaal netwerk dat
bestaat uit deskundigen van over heel de wereld, het bedrijfsleven, werknemersorganisaties,
investeerders, beleggers, maatschappelijke organisaties, academici en anderen, participeren in
werkgroepen en raadgevingsorganen van het GRI. GRI streeft ernaar om continue verbeteringen
aan te brengen en duurzaamheidverslaggeving wereldwijd beschikbaar te maken voor organisaties.
In 2006 werden de richtlijnen van de derde generatie (G3 Guidelines) gepubliceerd, in 2011 werden
deze geactualiseerd (3.1. Guidelines). Op de Global GRI Conference in 2013 werden de vierde
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generatie richtlijnen (G4 Guidelines) gepubliceerd (Mazijn, Devriendt, Storme, Vandermeeren, & Van
Langenhove, 2012).

Figuur 5: GRI (globalreporting.org, z.j.)

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het GRI is om een algemeen aanvaard systeem voor
duurzaamheidsverslaggeving te creëren zodat organisaties regelmatig op eenzelfde en transparante
manier kunnen communiceren over de economische, milieugebonden en sociale prestaties, aan hun
interne en externe stakeholders. Het duurzaamheidsverslag biedt een realistische weergave van de
organisatie haar prestaties op het vlak van duurzaamheid. Dit geeft zowel positieve als negatieve
elementen weer (GRI, 2011). Het systeem is ontworpen voor gebruik door eender welke organisatie,
ongeacht de omvang, sector of locatie. Het systeem houdt rekening met de praktische afwegingen
die verschillende organisaties moeten maken. Het GRI-verslaggevingsraamwerk omvat algemene
en sectorspecifieke inhoud die voor organisaties eender in de wereld toepasbaar is (GRI, 2011). De
opgestelde richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving door het GRI bestaan uit principes voor het
bepalen van de inhoud van het verslag, dit wordt gedaan door het opstellen van een
materialiteitsmatrix. Deze principes waarborgen ook de kwaliteit van het verslag. Ook presenteren
de richtlijnen specifieke vaktechnische aangelegenheden van de verslaggeving.
Zoals hierboven vermeld is het Duurzaamheidsrapport UGent 2015/2016 opgemaakt volgens de 4e
generatie van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Organisaties, zoals de UGent worden
geconfronteerd met een groot aantal domeinen die zouden kunnen opgenomen worden in het
duurzaamheidsverslag. Niet alles is echter even essentieel. Als voorbereiding op het opstellen van
haar duurzaamheidsrapport bepaalde de UGent wat de belangrijkste aspecten voor haar interne en
externe stakeholders zijn. Dit gebeurt via een materialiteitsoefening. Hierbij wordt de lange lijst van
de door GRI voorgestelde indicatoren één voor één beoordeeld op volgende punten:
-

De significantie van de impact op economisch, sociaal en milieuvlak;
De invloed op de evaluatie en de beslissingen van stakeholders.

Het resultaat van deze materialiteitsoefening is een lijst met indicatoren waarover de universiteit
moet rapporteren (UGent, 2014).
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5

Greenhouse Gas Protocol

Wat is het GHG Protocol?

Figuur 6: Logo Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol, z.j.)

GHG Protocol geeft een wereldwijd gestandaardiseerd kader om broeikasgassen te meten voor zowel
publieke als private organisaties. Samen met haar partners WRI en WBCSD werkt het GHG Protocol
met overheden, industrie, NGO’s, bedrijven en andere organisaties. GHG Protocol biedt ook online
training aan over haar standaards en tools (GHG Protocol, z.j.). Het GHG Protocol rapporteert een
stapsgewijze benadering om een CO2-voetafdruk te berekenen. In een eerste stap wordt de
organisatie beschreven. In een tweede stap worden de operationele grenzen van de organisatie
bepaald. Tenslotte wordt de CO2-uitstoot berekend (Wageningen University & Research, 2016).
Emissies worden door het GHG Protocol in twee categorieën gesplitst: directe emissies en indirecte
emissies. In deze categorieën worden de bronnen van deze emissies onderverdeeld in 3 scopes.
Scope 1 zijn de bronnen van directe emissies en Scope 2 en 3 van de indirecte emissies.
Scope 1 of directe broeikasgassen, bevat de emissies afkomstig van bronnen in het bezit of onder
controle van de organisatie. De CO2-emissies zijn voornamelijk afkomstig van de verbranding van
fossiele brandstoffen. Deze worden aangewend voor gebouw-, vervoer- en productie gerelateerde
activiteiten. De uitstoot van de andere broeikasgassen zoals methaan, opgelijst in het Kyoto
protocol, worden in deze scope geïmplementeerd. Dit zijn onder meer de broeikasgassen die
vrijkomen bij lekkage van koelmiddelen (HFC’s).
Scope 2 of indirecte broeikasgassen, bevat de emissies van aangekochte elektriciteit, stoom of
andere bronnen van energie. Dit zijn ‘upstream activiteiten’ van de organisatie, zij gebruiken de
elektriciteit die elders wordt opgewekt. Door de aankoop van elektriciteit is een organisatie dus
indirect verantwoordelijk voor de CO2 die uitgestoten wordt tijdens de opwekking van de elektriciteit
in de elektriciteitscentrale. Aangekochte stadswarmte wordt ook tot deze scope gerekend.
Scope 3 of overige indirecte broeikasgassen, het betreft de uitstoot van CO2 bronnen die niet in het
bezit zijn van de organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen. Deze scope is
meestal het grootste deel van de CO2-voetafdruk van een organisatie. Deze emissies zijn onder meer
afkomstig van woon-werkverkeer van de personeelsleden, zakelijke reizen, productie van
aangekochte goederen, verwerking van door de organisatie geproduceerd afval (klimaatplein.com,
2018).
Bij de berekening van de CO2-voetafdruk van een organisatie stelt het GHG Protocol dat scope 1 en
scope 2 verplicht worden opgenomen, dit met uitzondering van de emissies van koelmiddelen. Scope
3 kan optioneel worden opgenomen in de berekening. Dit geeft uiteraard een vollediger en meer
correcte CO2-voetafdruk weer (Wageningen University & Research, 2016).
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Figuur 7: Overzicht van de scopes en emissies in de waardeketen (World Resources Institute & World Business
Council for Sustainable Development, 2011)

Geschiedenis van het GHG Protocol

Naar aanleiding van de toenemende klimaatverandering werd eind jaren 90 het GHG Protocol
opgericht door het WRI (World Resources Institute) en WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development) toen er nood bleek te zijn aan een internationale standaard voor de
boekhouding en rapportering van emissies van broeikasgassen. Samen met partners zoals BP en
General Motors, werd in 1998 het rapport ‘Safe Climate, Sound Business’ door WRI opgesteld. Het
hield onder meer een actie agenda in, waarin nogmaals de nood voor een internationale standaard
werd beschreven (GHG Protocol, z.j.).
De eerste editie van de Corporate Standard werd gepubliceerd in 2001. Hierin wordt verduidelijkt
hoe bedrijven hun emissies van elektriciteit en andere aangekochte energie kunnen berekenen. GHG
protocol ontwikkelde een set van calculatie tools om bedrijven te helpen bij de berekening van hun
green house gas emissies en het meten van de voordelen van klimaatverandering migitatie projecten
(GHG Protocol, z.j.).
Naar aanleiding van het Parijsakkoord ontwikkelt GHG Protocol standards, tools en online training
die landen en steden helpen hun doelen naar klimaatverandering toe te behalen (GHG Protocol, z.j.).
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6

Benchmarking: de CO2-voetafdruk van verschillende
universiteiten

Om een beeld te krijgen welke emissiebronnen van CO2 en andere broeikasgassen voornamelijk in
kaart worden gebracht in een CO2-voetafdruk, zijn de wijzes waarop verschillende universiteiten hun
CO2-voetafdruk berekenen met elkaar vergeleken. Bij de keuze van deze universiteiten zijn volgende
criteria gehanteerd: de universiteiten liggen allen in Europa, zijn vooruitstrevend op het vlak van
duurzaamheid of hebben een vergelijkbare grootte met die van de UGent.

De Universiteit van Zurich

‘Met de klimaatverandering wordt de mens geconfronteerd met uitdagingen omtrent duurzaamheid.
In dit verhaal wil ETH Zurich mee zijn. ETH Zurich is ervan overtuigd dat universiteiten hier een
significante rol en verantwoordelijkheid hebben om deze uitdagingen te tackelen en duurzame
oplossingen te bieden voor het welzijn van de maatschappij. In dit streven naar duurzaamheid kan
de universiteit beroep doen op de inzet van haar onderzoekers en partners in Zurich, Zwitserland
en in het buitenland. Binnen ETH Zurich is duurzaamheid geïntegreerd in 4 actievelden: Onderzoek,
Onderwijs, Campus en Dialoog met de maatschappij (Lino Guzzella, President of ETH Zurich, 2016).’
In 2005 publiceerde ETH Zurich haar eerste energierapport en in 2010 verscheen het eerste
duurzaamheidsrapport. Inmiddels zijn er al 4 duurzaamheidsrapporten gepubliceerd. Bij het
opstellen van het duurzaamheidrapport worden de GRI guidelines en de ISCN/GULF Sustainable
Campus Charter gevolgd (Kassab & Bratrich, 2016). In 2016 heeft de universiteit van Zurich 20 607
studenten en 9 436 personeelsleden.
Het ISCN biedt een wereldwijd forum (GULF) ter ondersteuning van hogescholen, universiteiten en
campussen in de uitwisseling van informatie, ideeën en goede praktijken voor het bereiken van
duurzame campus operaties en integratie van duurzaamheid in onderzoek en onderwijs (ISCN,
2017).

6.1.1

Methodologie (ETH Zurich)

Als deel van hun milieumanagement, wordt jaarlijks de CO2-voetafdruk berekend van hun 2
campussen in de stad Zurich: Campus Zentrum en Campus Hönggerberg. Dit doen ze a.d.h.v.
richtlijnen van het Green House Gas Protocol. Het GHG protocol stelt 3 scopes voorop die de CO2emissiebronnen van de organisatie beschrijven. ETH Zurich stelde een materialiteitsmatrix op,
waarbij men kijkt welke indicatoren relevant zijn voor zowel de stakeholders als voor de universiteit
zelf (Kassab & Bratrich, 2016).

6.1.2

Inventarisatie CO2-uitstoot (ETH Zurich)

De universiteit brengt volgende emissiebronnen in rekening:
Scope 1:
-

Gas- en warmte distributie;
Stookolie;
Koelmiddelen;
Elektriciteit (hernieuwbaar + aangekocht voor verwarming en warmtepomp);
Warmte (hernieuwbaar, stadswarmte, warmte pomp, fossiele brandstof (gas of olie),
warmte opvang);
Zonnepanelen.
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Scope 2:
-

Aangekochte elektriciteit.

Scope 3:
-

Woon-werkverkeer;
Werkreizen (vliegtuig- ,auto- en treinreizen) van personeel;
Printen;
Emissies van vluchtige organische componenten (VOC);
Emissies van solventen in laboratoria;
Gevaarlijk afval.

Alle emissies werden gemeten met SILOVEDA software overeenkomstig met het GHG protocol.
Emissies van aangekochte elektriciteit worden ingeschat op basis van verkregen documentatie van
de leverancier (Kassab & Bratrich, 2016).

6.1.3

Resultaten (ETH Zurich)

In 2016 werd er in het totaal 9 159,074 ton CO2eq uitgestoten door ETH Zurich, dit komt neer op
een CO2-uitstoot van respectievelijk 0,444 ton en 0,971 ton, voor respectievelijk elke student en elk
personeelslid aan de universiteit van Zurich.
De uitstoot van de emissiebronnen in scope 1 heeft het grootste aandeel in van het totaal,
namelijke7 578 ton CO2eq. De uitstoot van de aangekochte elektriciteit in scope 2 bedraagt 1 563
ton CO2eq en scope 3 is 18,074 ton CO2eq (Kassab & Bratrich, 2016).

De Rijksuniversiteit van Groningen

Samen met de Universiteit van Göttingen en de Universiteit van Uppsala vormt de Rijksuniversiteit
van Groningen met de Universiteit van Gent het U4 Netwerk. Dit netwerk biedt een ondersteunend
platform aan voor collectieve coöperatieve initiatieven op het niveau van onderwijs, onderzoek en
institutioneel management. Daarnaast vormt het een kader voor de samenwerking tussen de vier
universiteiten als partners in internationale projecten en verbanden, zo willen ze hun internationale
positie versterken (U4 Network, z.j.). De Rijksuniversiteit van Groningen telt in 2016 28 756
studenten en 6 500 personeelsleden.

6.2.1

Methodologie (RUG)

De universiteit van Groningen ontwikkelde een eigen calculator, de RUG Carbon Footprint Calculator
V2.2. Dit is een tool voor de berekening van haar CO2 voetafdruk. Deze tool volgt de richtlijnen van
het GHG protocol op. Dit instrument is een Excel-bestand dat uit 8 sheets bestaat (Tjabbes, RUG
Carbon Footprint Calculator V2.2, 2016).
De universiteit van Groningen werkt met milieuprestatie indicatoren (MPI), deze bestaan uit
gegevens die gedeeld worden door het oppervlak van gebouwen of door de som van het aantal
medewerkers en studenten (Tjabbes, RUG Carbon Footprint Calculator V2.2, 2016).

6.2.2

Inventarisatie CO2-uitstoot (RUG)

De universiteit brengt volgende emissiebronnen in rekening:
Scope 1
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-

Brandstof (natural gas);
Lekkage van koelmiddelen;
Transport op campus (diesel, Euro95 en natural gas).

Scope 2
-

Aangekochte elektriciteit:
- grijze elektriciteit: opgewekt uit fossiele brandstoffen;
- bio-energie: gewonnen uit biomassa;
- groene elektriciteit.

Scope 3
-

Studenten vervoer;
Personeelsvervoer;
Vliegverkeer van het personeel;
Waterverbruik;
Afvalproductie: papier en karton en restafval.

Alle data wordt verzameld per kalenderjaar (Tjabbes, RUG Carbon Footprint Calculator V2.2, 2016).

6.2.3

Resultaten (RUG)

De totale uitstoot van de Rijksuniversiteit Groningen bedroeg in 2016 67 350 ton CO2eq. Dit komt
overeen met een CO2-uitstoot van respectievelijk 2,342 ton en 10,362 ton voor respectievelijk één
student en één personeelslid van de RUG. De uitstoot van de emissiebronnen opgenomen in scope
1 bedraagt 8 699 ton CO2eq, de emissiebronnen in scope 2 30 087 ton CO2eq. Het grootste aandeel
van de CO2-voetafdruk is afkomstig van de emissiebronnen uit scope 3, namelijk 28 564 ton CO2eq
(Tjabbes, RUG Carbon Footprint Calculator V2.2, 2016).

De Universiteit van Gotenburg

De universiteit van Gotenburg is een Zweedse universiteit die in 2016 meer dan 38 000 studenten
en 6 000 personeelsleden telt.

6.3.1

Methodologie (Universiteit van Gotenburg)

De Universiteit van Gotenburg stelt haar jaarlijkse duurzaamheidsrapport op en berekent haar CO2voetafdruk overeenkomstig met de ISO 14001 norm en het EU’s Eco Management and Audit Scheme
(EMAS) programma (Environmental Management Team at the University of Gothenburg, GMV,
2016).

6.3.2

Inventarisatie CO2-uitstoot (Universiteit van Gotenburg)

De universiteit deelt haar activiteiten niet op in scopes, ze brengt volgende emissiebronnen in
rekening:
-

Geleverde warmte van het net;
Vliegtuigreizen met een afstand boven 500 km;
Vliegtuigreizen met een afstand onder 500 km;
Elektriciteit;
Vervoer met boten;
Vervoer met auto (particuliere wagens en carpool), bus en trein;
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-

Energie opgewekt door fossiele brandstof.

(Environmental Management Team at the University of Gothenburg, GMV, 2016)

6.3.3

Resultaten (Universiteit van Gotenburg)

In 2016 bedroeg de CO2-voetfadruk van de Universiteit van Gotenburg 6 875 ton CO2 equivalent.
Deze uitstoot is goed voor een CO2-uitstoot van respectievelijk 0,181 ton en 1,146 ton voor
respectievelijk één student en één personeelslid. De uitstoot van de vliegtuigreizen met een afstand
boven de 500 km heeft het grootste aandeel met 4 204 ton CO2eq (Environmental Management
Team at the University of Gothenburg, GMV, 2016).

De Katholieke Universiteit Leuven

Met haar 57.746 studenten en 11 544 personeelsleden, het medisch personeel van UZ Gasthuisberg
niet inbegrepen, is de K.U. Leuven de meest compatibele universiteit in Vlaanderen, aangezien zij
een vergelijkbare grootte heeft met die van de UGent.

6.4.1

Methodologie (KU Leuven)

In 2010 voerde de KU Leuven een nulmeting uit van haar CO2-emissies. Dit deed ze a.d.h.v. de Bilan
Carbone methode en het GHG Protocol. De universiteit voerde deze nulmeting uit voor haar
activiteiten op het grondgebied Groot-Leuven. De activiteiten op haar campussen in andere Vlaamse
steden zijn dus niet in rekening gebracht (Vanderheyden, et al., 2013).
De Bilan Carbone methode werd opgesteld door Ademe, het Franse Agentschap voor Milieu en
Energiebeheer. Deze methode werkt volgens de ISO 14069 norm, het wordt het meest toegepast
voor de rapportering en reductie van broeikasgassen in Frankrijk.
In de nulmeting werden de emissiefactoren van het document Bilan Carbone V7 1.01 2012 toegepast
en waar nodig zijn ze aangevuld met input/output-analyse emissiefactoren vanuit de SimaPro
software (Vanderheyden, et al., 2013).

6.4.2

Inventarisatie CO2-uitstoot (KU Leuven)

Scope 1 en 2: IN-HUIS (Directe emissies en indirecte emissies elektriciteit):
-

Verbranding aardgas en stookolie (campussen en studentenresidenties in eigendom van
KU Leuven);
Aankoop elektriciteit (campussen en studentenresidenties in eigendom van KU Leuven);
Fabricatie PV panelen;
Koelmiddelen lekken/vervangingen;
Dienstgebonden verplaatsingen bedrijfsvoertuigen (verbranding brandstoffen).

Scope 3:
1) STROOMOPWAARTS (aangekochte producten en diensten):
-

Aanmaak aardgas en stookolie (campussen en studentenresidenties in eigendom van KU
Leuven);
Woon-werkverkeer personeel ‘eigen vervoer’;
Dienstgebonden verplaatsingen eigenvervoer;
Dienstgebonden verplaatsingen bedrijfsvoertuigen (fabricatie voertuigen en aanmaak
brandstoffen);
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-

Kantoor- en labomateriaal Facilitaire diensten Drinkbaar waterverbruik KU Leuven IT
personeel;
Afval KU Leuven, Faculty Club, Alma Afvalwater KU Leuven;
Ingebedde energie gebouwen KU Leuven: renovatie of nieuwbouw in 2010.

2) STROOMAFWAARTS (‘studenten’):
-

Aanmaak en verbranding aardgas en stookolie studenten privé-huisvesting in Leuven;

-

Aankoop elektriciteit studenten privé-huisvesting in Leuven;

-

Studenten woonst-Leuven transport;

-

Studenten in Leuven transport;

-

Maaltijden studenten;

-

Drinkbaar waterverbruik studenten privé-huisvesting in Leuven;

-

IT studenten;

-

Huishoudelijk afval studenten privé-huisvesting in Leuven;

-

Afvalwater studenten privé-huisvesting in Leuven (Vanderheyden, et al., 2013).

6.4.3

Resultaten (KU Leuven)

De KU Leuven stootte in 2010 ongeveer 193 360 ton CO2 uit, dit komt overeen met een relatieve
uitstoot van 3,348 ton voor één student en 16,750 ton voor één personeelslid. De emissiebronnen
met de grootste CO2-uitstoot zijn energieverbruik in gebouwen en transport, zowel van personeel
als van studenten (Vanderheyden, et al., 2013).

De universiteit van Wageningen

De universiteit van Wageningen heeft 10 779 studenten en 4 840 personeelsleden in 2016.

Grafiek 1: CO2-voetafdruk van de universiteit Wageningen in 2015 (Wageningen University & Research, 2016)

6.5.1

Methodologie (Wageningen University & Research)

De universiteit van Wageningen berekende haar CO2-voetafdruk voor het jaar 2015, voor deze
berekening werden 3 verschillende methodes gehanteerd. Ze gebruikte het GHG protocol, de meest
gebruikte standaard voor het opstellen van een CO2-footprint (Wageningen University & Research,
2016).
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De universiteit deed ook beroep op de internationale norm ISO 14064-1, een
milieumanagementsysteem (Wageningen University & Research, 2016). Dit bouwt voort op het GHG
Protocol en bevat een eenvoudige rapportagemethodiek. ISO, is een wereldwijde federatie die
normen vaststelt. De algemene titel van de ISO 14064-1 norm is Greenhouse gasses, en is
onderverdeeld in 3 delen. De universiteit deed beroep op deel 1 Specification with guidance at the
organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
(Wageningen University & Research, 2016). Dit deel spitst zich toe op de principes en eisen op vlak
van kwantificatie en rapportering van de uitstoot en verwijdering van broeikasgassen, op het niveau
van de organisatie. In België worden deze normen door het NBN uitgegeven en beheerd (NBN ,
2006).
De derde methode die de WUR volgt is de CO2-Prestatieladder. Dit is een instrument dat bedrijven
ondersteunt om hun CO2-uitstoot te verminderen, dit zowel in de bedrijfsvoering, in projecten als in
de keten. Het instrument bestaat uit 5 niveaus, op de eerste drie niveaus wordt enkel naar de
uitstoot van de organisatie en haar projecten gekeken. Op niveau 4 en 5 werkt men ook aan de CO2uitstoot van de keten en sector van de organisatie. De CO2-prestatieladder werd in 2009 ontwikkeld
door ProRail en is sinds 2011 eigendom en in beheer van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen) (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, z.j.). Een
groot verschil met het GHG Protocol is dat de emissies afkomstig van de bronnen ‘zakelijke
kilometers met privéauto’s, zakelijke vliegtuigkilometers en de dienstreizen met het openbaar
vervoer’ aan scope 2 i.p.v. scope 3 worden toegewezen (Wageningen University & Research, 2016).

6.5.2

Inventarisatie CO2-uitstoot (Wageningen University & Research)

De CO2-uitstoot van de meeste activiteiten van de universiteit van Wageningen in Nederland wordt
in haar CO2-voetafdruk opgenomen. De activiteiten van de universiteit in het buitenland worden niet
in kaart gebracht, buiten de vliegtuigreizen. In deze inventarisatie zijn de emissies veroorzaakt door
het personeel en de studenten in rekening gebracht. Voor de studenten worden echter enkel de
emissies op de campussen van de universiteit opgenomen, dit omdat transport met fiets en openbaar
vervoer buiten de campussen te complex zijn om te bepalen (Wageningen University & Research,
2016).
Afbakening van de emissiebronnen per scope:
-

Scope 1: Alle emissies die door de universiteit rechtstreeks worden uitgestoten als gevolg
van eigen activiteiten. Dit is de verbranding van aardgas voor eigen gebouwen, gebruik van
brandstof voor het wagenpark en de lekkage van koelmiddelen uit de koelinstallaties. Ook
de andere broeikasgassen worden hierin opgenomen.
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Figuur 8: Berekening voor scope 1 (Wageningen University & Research, 2016)

-

Scope 2: De indirecte emissies, zoals aangekochte energie, de zakelijke kilometers met
privéauto’s, het zakelijk vliegtuigverkeer en dienstreizen met het openbaar vervoer.

Figuur 9: Berekening voor scope 2 (Wageningen University & Research, 2016)

-

Scope 3: de andere indirecte emissies, zoals uitstoot van de ingehuurde diensten, woon- en
werkverkeer van personeel en de afvalverwerking.
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Figuur 10: Berekening voor scope 3 (Wageningen University & Research, 2016)

Voor het woon-werkverkeer wordt er gerekend met aannames, 1 FTE. Er werd een modal split
opgesteld op basis van een mobiliteitsmeting in 2015 (Wageningen University & Research, 2016).

Figuur 11: Modal split 2015 en t.e.m. 2014 (Wageningen University & Research, 2015)

Wageningen University & Research gebruikte voor de berekening van haar CO2-voetafdruk de
conversiefactoren uit de CO2-prestatieladder, de milieubarometer van Stichting Stimular, de
EcoInvent 2.2 database uit SimaPro en EPA (Wageningen University & Research, 2016).

6.5.3

Resultaten (Wageningen University & Research)

De totale CO2-uitstoot van de universiteit Wageningen bedroeg in 2015 43 800 ton. Dit geeft een
CO2-uitstoot van 4,063 ton voor één student en 9,050 ton voor één personeelslid. De grootste
emissiebronnen zijn de vliegtuigreizen, het woon-werkverkeer en het aardgasverbruik voor de
gebouwenverwarming, respectievelijk 23 % en 16 % en 31 % van de totale CO2-uitstoot
(Wageningen University & Research, 2016).
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Conclusie

De universiteit van Zurich, stelde net zoals de UGent haar duurzaamheidsrapport op volgens de
richtlijnen van GRI. Voor de onderverdeling van de emissiebronnen volgt ETH Zurich de richtlijnen
van het GHG Protocol op. Het is niet duidelijk welke conversiefactoren zij gebruikte voor de
omrekening naar CO2-uitstoot.
De partneruniversiteit van de UGent, de universiteit van Groningen berekende haar CO2-voetafdruk
via haar eigen ontwikkelde calculator. Ze deed beroep op de conversiefactoren van de Lijst CO2emissiefactoren van Nederland.
De universiteit van Gotenburg berekent haar CO2-voetafdruk met behulp van EMAS en de ISO 14001
norm. Ze stelt haar jaarlijkse duurzaamheidsrapport en berekent haar CO2-voetafdruk
overeenkomstig met de ISO 14001 norm.
De KU Leuven berekent haar CO2-voetafdruk via de Bilan Carbone methode en het GHG Protocol.
De KU Leuven geeft een zeer grondige CO2-voetafdruk weer, zo berekent ze onder meer de uitstoot
van haar materialen en diensten, afval en IT. Het is opvallend dat de universiteit de zakelijke
vliegtuigreizen van haar personeel niet mee heeft opgenomen in haar CO2-nulmeting.
De universiteit van Wageningen berekent haar CO2-voetafdruk volgens de richtlijnen van het GHG
Protocol, de ISO 14064-1 norm en de CO2-presatieladder. Aangezien de WUR beroep deed op de
CO2-presatieladder, neemt zij haar emissies afkomstig van zakelijke vliegtuigkilometers en
privévoertuigen op in scope 2 i.p.v. scope 3. Voor de conversiefactoren maakt de WUR gebruik van
de Lijst CO2-emissiefactoren van Nederland.
Na analyse van de gebruikte methodes door de verschillende universiteiten blijkt dat de CO2prestatieladder en de ISO 14001 normen minder toegankelijk (betalend) zijn dan het GHG Protocol.
Als we de vijf hierboven beschreven universiteiten met elkaar vergelijken valt het op dat
voornamelijk de richtlijnen voorgeschreven door het GHG Protocol worden gevolgd. De Nederlandse
universiteiten gebruiken de conversiefactoren van de Lijst CO2-emissiefactoren van Nederland. De
KU Leuven gebruikt dan weer de conversiefactoren van de Franse Bilan Carbone methode. Deze
laatste is vrij uitgebreid, maar volledig in het Frans uitgeschreven en minder toegankelijk dan de
Nederlandse factoren. De lijst CO2-emissiefactoren van Nederland zijn toegankelijker en
overzichtelijker.
Na vergelijking van welke activiteiten de universiteiten in beeld brengen in hun CO2-voetafdruk. Is
in deze studie gekozen om elektriciteits- en waterverbruik, gebouwenverwarming, de uitstoot van
dienstwagens en lekverlies van koelmiddelen in de CO2-voetafdruk op te nemen. Dit omdat ze tot
scope 1 en 2 behoren en volgens het GHG Protocol verplicht in de voetafdruk moeten vervat zijn.
Daarnaast worden de zakelijke reizen, afvalproductie en woon-werkverkeer in rekening gebracht,
aangezien in de CO2-voetafdruk van de besproken universiteiten deze activiteiten een groot aandeel
in de CO2-voetafdruk hebben, er kan dus verwacht worden dat dit ook zo zal zijn voor de universiteit
Gent. Activiteiten die wel worden opgenomen door enkele universiteiten zoals het aankoopbeleid en
transport van studenten worden niet in deze CO2-voetafdruk opgenomen, omdat hier geen gegevens
beschikbaar van zijn.
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III Methodologie
Op basis van de CO2-emissie inventaris van de universiteit van Wageningen stellen we volgend
stappenplan voor om de CO2-afdruk in kaart te brengen.

Afbakening van de organisatiegrenzen en de rapporteringsperiode

Afbakening van de emissiebronnen per scope

Keuze van de toe te passen conversiefactoren

Verzamelen van de gegevens

Verwerken van de gegevens en het opstellen van de voetafdruk
Figuur 12: Stappenplan voor de bepaling van de CO2-voetafdruk van de UGent (2018)

1

Afbakening van de organisatiegrenzen en de
rapporteringsperiode

Enkel de activiteiten van de UGent in Gent, Merelbeke en Melle worden in rekening gebracht, dus
niet voor de campussen in Oostende, Kortrijk en Korea. De CO2-voetafdruk die in dit werk wordt
berekend brengt de uitstoot van de activiteiten van het jaar 2016 in beeld, dit omdat gegevens van
2017 van enkele emissiebronnen nog niet beschikbaar zijn.

2

Afbakening van de emissiebronnen per scope

-

Scope 1: Gebouwenverwarming, dienstwagens en koelmiddelen.
Scope 2: Aangekochte elektriciteit en warmte van het net.
Scope 3: Woon-werkverkeer, zakelijke vliegtuig-, trein- en autoreizen, afval en het
waterverbruik.
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Onderstaande tabel geeft aan welke emissiebronnen per activiteit van de UGent tot welke scope
toebehoren.
Activiteit

Emissiebron

Scope

Energie

Elektriciteit gekocht van het

2

net

Elektriciteit opgewerkt via

1

WKK

Elektriciteit opgewekt via

1

zonnepanelen

Aangevoerde warmte voor

2

gebouwenverwarming

Mobiliteit

Dienstwagens

1

Zakelijke autoreizen

3

Zakelijke vliegtuigreizen

3

Zakelijke treinreizen

3

Woon-werkverkeer

3

Keten

Afvalproductie

3

Overige

Koelmiddelen

1

Waterverbruik

3

emissiebronnen

Tabel 1: Onderverdeling emissiebronnen UGent in scopes (2018)

3

Keuze van de toe te passen conversiefactoren

Conversiefactoren zijn land specifiek, als er dus factoren van België bestaan worden deze
gehanteerd. In dit werk worden voornamelijk de conversiefactoren van de lijst CO2-emissiefactoren
van Nederland gebruikt, indien deze ontoereikend zijn gebruiken we de conversiefactoren van de
Bilan Carbone methode uit Frankrijk. De factoren van Nederland en Frankrijk worden gebruikt,
omdat deze buurlanden zijn van België en hierdoor het meest geschikt lijken voor dit werk. Voor de
CO2-berekeningen wordt de WtW (Well to Wheel) data gebruikt, dit zijn zowel de emissies in de
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voorketen van de activiteit (Well tot Tank) als de directe emissies van de activiteit (Tank To Wheel),
voor de omrekening naar CO2eq (CO2-emissiefactoren, 2017).

4

Verzamelen van de gegevens

De gegevens nodig voor de berekening van de CO2-voetafdruk van de UGent zijn in onderstaande
tabel opgesomd samen met hun bronnen.

Gegevens

Bronnen

Energie

-

Energiehuishouding (incl.
waterverbruik) UGent verkregen via
Benjamin Van de Velde
(Beleidsmedewerker energie, afdeling
Technisch bureau, directie Gebouwen
en Facilitair Beheer)

-

Energiejaarrapport (2016) en
opvolging energiebeleidsplan (2016)
verkregen via Riet Van de Velde
(milieucoördinator en afdelingshoofd
afdeling Milieu, directie Bestuurszaken)

Mobiliteit

-

Excelbestanden woon-werkverkeer en
dienstwagens verkregen via Pieter Van
Vooren (Milieuadviseur mobiliteit en
energiebeheer, afdeling Milieu, directie
Bestuurszaken)

-

Bedrijfsvervoerplan UGent verkregen
via de website van de universiteit Gent

-

Gegevens zakelijke reizen verkregen
via Mieke Burrick (thesisstudente
vakgroep economie: Reizen in een
institutionele leemte: kan de UGent
het voortouw nemen in een duurzaam
reisbeleid?)

Afval

-

Gegevens afvalproductie uit het
afvalstoffenregister verkregen via Riet
Van de Velde (milieucoördinator en
afdelingshoofd afdeling Milieu, directie
Bestuurszaken)

Koelmiddelen

-

Gegevens lekkage koelmiddelen
verkregen via Wim Beels
(Hoofdmedewerker HVAC, afdeling
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Technisch Bureau, directie Gebouwen
en Facilitair Beheer)
Tabel 2: Verzameling gegevens nodig voor bepaling CO2-voetafdruk (2018)

5

Verwerken van de gegevens en het opstellen van de CO2voetafdruk

De gegevens worden per activiteit verwerkt in deel IV Resultaten. In het deel V Besluit wordt de
CO2-voetafdruk van de UGent besproken.
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IV
1

Resultaten
Energie

Sinds 1998 wordt het verbruik van brandstof, elektriciteit en water aan de UGent bijgehouden in de
energieboekhouding. Voor haar energieboekhouding doet de UGent beroep op het
softwareprogramma Erbis, dit programma registreert de energieverbruiken en -kosten. Voor het jaar
2016 werden de verbruikgegevens in Erbis hoofdzakelijk verworven door maandelijkse manuele
meter opnames, uitgevoerd door medewerkers van de directie Gebouwen en Facilitair Beheer. Naast
deze maandelijkse meter opnames werden gegevens uit energie- en waterfacturen en Excel
bestanden gehaald (UGent, 2016). Voor stookolie wordt de “verbruiksperiode” bepaald door de
datum van huidige levering t.o.v. de datum van vorige levering (UGent, 2016).

Verbruik
Elektriciteit

52.953.286 (kWh)

Brandstof

91.506.855 (kWh)

waarvan Aardgas

72.397.464

Stookolie

1.988.540

Warmte

17.120.851

Subtotaal energie

144.850.577 (kWh)

Water

248.835 (m³)

Tabel 3: Verbruik elektriciteit, water en brandstof aan de UGent in 2016 (Energiejaarraport UGent, 2016)

Elektriciteit

De UGent koopt groene stroom aan van EDF Luminus, goed voor 76 % van de totale verbruikte
elektriciteit in 2016. De universiteit Gent heeft 3 windturbines in Melle staan, de opgewekte
elektriciteit wordt aangesloten op het net, waardoor de universiteit haar eigen groene stroom
aankoopt. De elektriciteit (19 %) opgewekt door deze turbines wordt gebruikt voor de campus
Ardoyen te Zwijnaarde. Het verbruik van groene stroom zorgt voor een lagere CO2-uitstoot dan
grijze energie, aangezien er energie wordt opgewekt via hernieuwbare bronnen zoals waterkracht,
windkracht en biomassa i.p.v. verbranding van fossiele brandstoffen. Deze hernieuwbare bronnen
zijn in principe CO2-neutraal, maar bij bijvoorbeeld de bouw van windmolens en zonnepanelen komt
er CO2 vrij, deze CO2-uitstoot draagt onrechtstreeks bij tot de CO2-uitstoot van de opgewekte
energie. Elektriciteit geproduceerd door de WKK’s op campus Coupure en campus Ledeganck is goed
voor 4% van de totale verbruikte elektriciteit in 2016 en zonnepanelen genereerden 0,23% van de
totale verbruikte elektriciteit (Energiejaarrapport UGent, 2016). Voor elektriciteit geeft EBP software
0,644 kg CO2/MWh, voor groene elektriciteit in België is er geen conversiefactor op het internet te
vinden. In het kader van dit projectwerk na contactopname met de organisatie ecolife berekenden
zij deze conversiefactor op basis van de cijfers van het brandstofmixrapport van de VREG uit 2016.
Zij kwamen momenteel uit voor Vlaanderen op 0,021 kg CO2/kWh voor groene stroom. Voor EDF
Luminus is dit 0,011 kg CO2/kWh, aangezien zij een hoger percentage windenergie gebruiken voor
de opwekking van elektriciteit.
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Jaar

Elektriciteit gekocht
van het net (kWh)

2016

50 816 798

Kg CO2/kWh

CO2 equivalent
(ton)

0,011

558,985

Tabel 4: Omrekening verbruik groene elektriciteit gekocht van het net naar ton CO2eq (2018)

De conversiefactor van elektriciteit opgewekt via een WKK bedraagt 0,217 kg CO2/kWh. Dit is de
conversiefactor van aardgas, de brandstof die de WKK’s verbruiken bij het opwekken van
elektriciteit. Deze factor is afkomstig van de lijst CO2-emissiefactoren van Nederland.
Jaar

Elektriciteit
opgewerkt via WKK
(kWh)

Kg CO2/kWh

CO2 equivalent
(ton)

2016

2 014 000

0,217

437

Tabel 5: Omrekening verbruik elektriciteit opgewekt door WKK's naar ton CO2eq (2018)

De conversiefactor van elektriciteit opgewekt via zonne-energie bedraagt 0,070 kg CO2/kWh, deze
factor is afkomstig van de lijst CO2-emissiefactoren van Nederland.
Jaar

Elektriciteit
opgewerkt via
zonnepanelen
(kWh)

Kg CO2/kWh

CO2 equivalent
(ton)

2016

122 363

0,070

8,565

Tabel 6: Omrekening verbruik elektriciteit opgewekt door zonnepanelen naar ton CO2eq (2018)

Totale CO2-uitstoot van de verbruikte elektriciteit in 2016 bedraagt 1 004,55 ton.

CO2-uitstoot elektriciteit
0,85 %

Elektriciteit gekocht van het net

43,15 %

Elektriciteit opgewekt via WKK

56%
Elektriciteit opgewekt via
zonnepanelen

Grafiek 2: Verhouding CO2-uitstoot emissiebronnen elektriciteit UGent (2018)
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Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat de aangekochte groene elektriciteit 56 % van de totale CO2uitstoot bedraagt, zoals hierboven vermeld zit hier de groene elektriciteit opgewekt door de
windturbines van de UGent inbegrepen. De productie van de 7 zonnepaneelinstallaties komt overeen
met 0,85 % van de CO2-uitstoot van de totale verbruikte elektriciteit. De CO2-uitstoot van het
elektriciteitsverbruik van de WKK’s op de campus Coupure en complex Ledeganck is goed voor 43
% van de CO2-uitstoot van het totale elektriciteitsverbruik.

Gebouwenverwarming

De verwarming van de gebouwen gebeurt hoofdzakelijk met aardgas, warmte van het warmtenet
van SPE en stookolie. Warmte betreft enerzijds stadswarmte geleverd door EDF-Luminus en
anderzijds warmte geleverd door IVAGO via het UZ aan Home Boudewijn.
Brandstof voor verwarming (kWh)
aardgas (incl. stoom en WKK)

72 397 464

warmte (Ham - Luminus)

14 351 868

warmte (UZ - IVAGO)

2 768 983

stookolie

1 988 540

biomassa (houtsnippers)

540 384

Tabel 7: Soorten brandstof verbruikt (kWh) voor gebouwenverwarming aan de UGent in 2016 (2018)

1.2.1

Aardgas

De conversiefactor voor de omrekening van kWh naar ton CO2eq is afkomstig van de lijst CO2emissiefactoren van Nederland, deze bedraagt 0,217 kg CO2/kWh.
Jaar

2016

Aardgas (kWh)

kg CO2/kWh

CO2 equivalent
(ton)

72 397 464

0,217

15 710,25

Tabel 8: Omrekening aardgasverbruik in kWh naar ton CO2eq (2018)

1.2.2

Aangevoerde warmte

De conversiefactor om de aangevoerde warmte in GJ naar kg CO2 om te rekenen bedraagt 35,97,
deze factor is afkomstig van de lijst CO2-emissiefactoren van Nederland.
De aangevoerde warmte gegeven in onderstaande tabel is enerzijds de stadswarmte geleverd door
EDF Luminus, centrale Ham in Gent en anderzijds de restwarmte geleverd door de intercommunale
IVAGO via het UZ aan Home Boudewijn. In de centrale van EDF Luminus is sinds 1993 een stoomen gasturbine-eenheid (STEG) in werking, deze produceert zo goed als constant stoom en
elektriciteit, die dan op het net wordt geïnjecteerd. In 2014 plaatste de centrale WKK’s, zo wordt de
geproduceerde stoom gerecupereerd. Volgens het principe van warmtekrachtkoppeling wordt via
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ondergrondse warmwaterleidingen warmte geleverd aan enkele ziekenhuizen, woonwijken,
universiteitsgebouwen en andere gebouwencomplexen in de Gentse binnenstad (luminus, 2018).
Aangezien er geen uitzonderlijk cijfer beschikbaar is van de warmte geleverd door EDF Luminus en
de restwarmte geleverd door de intercommunale IVAGO, is het globale cijfer met een conversiefactor
van warmte geleverd door het net gebruikt voor de berekening van de CO2-uitstoot.
Jaar

2016

Warmte globaal
(kWh)

Warmte
globaal (GJ)

Kg CO2/GJ

CO2 equivalent
(ton)

17 120 851

61 635,064

35,97

2 217,013

Tabel 9: Omrekening aangevoerde warmte in Kwh naar ton CO2eq (2018)

1.2.3

Stookolie

De conversiefactor voor de omrekening van kWh naar ton CO2eq is afkomstig van EBP software
(België), deze bedraagt 0,2628 kg CO2/MWh.
Jaar

2016

Stookolie (MWh)

Ton CO2/MWh

CO2 equivalent (ton)

1 988,540

0,2628

522,588

Tabel 10: Omrekening stookolie verbruik (kWh) naar ton CO2eq (2018)

1.2.4

Biomassa (houtsnippers)

De conversiefactor voor de omrekening naar ton CO2eq is afkomstig van de lijst CO2emissiefactoren van Nederland, deze bedraagt 25,82 kg CO2/GJ .

Jaar

Biomassa
(houtsnippers)
(kWh)

Biomassa
(houtnsippers)

Kg
CO2/GJ

CO2 equivalent
(ton)

25,82

50,220

(GJ)

2016

540 384

1 945,382

Tabel 11: Omrekening biomassa verbruik (kWh) naar ton CO2eq (2018)

De totale CO2-uitstoot van de gebouwenverwarming bedraagt 18 500 ton.
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Grafiek 3: Verhouding van de CO2-uitstoot van de emissiebronnen voor gebouwenverwarming aan de UGent in
2016 (2018)

Bovenstaande taartgrafiek toont aan dat het gebruik van aardgas als brandstof het grootse aandeel
(85 %) in de totale CO2-uitstoot van de gebouwenverwarming heeft. De warmte geleverd via het
net bedraagt 12 % van de CO2-uitstoot. Het aandeel van stookolie en biomassa (houtsnippers) komt
overeen met respectievelijk 3 % en minder dan 1 %.

Waterverbruik

Er wordt voornamelijk stadswater gebruikt (ca. 250.000 m³), daarnaast gebruikt de UGent
grondwater (onbekend) en regenwater (ca. 11.500 m³). Het gebruik van regenwater is als verplicht
opgenomen in de omgevingsvergunning. In het universitair sportcomplex GUSB wordt het
zwembadwater hergebruikt na filtering voor het spoelen van de toiletten in het GUSB (ca. 1.400 m³)
en ook op campus Merelbeke wordt grijswater afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie gebruikt
(ca. 4.400 m³).
De conversiefactor voor de omrekening van kubieke meter naar ton CO2 equivalent komt uit de lijst
CO2-emissiefactoren van Nederland en bedraagt 0,79 kg CO2/m3.
Jaar

Waterverbruik
(m3)

Kg CO2 / m3

CO2 equivalent (ton)

2016

248 835

0,79

196,5797

Tabel 12: Omrekening waterverbruik in m3 naar ton CO2eq (2018)
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2

Mobiliteit

Woon-werkverkeer

Het mobiliteitsprofiel van de UGent is enerzijds gebaseerd op gegevens uit de personeelsdatabank,
anderzijds op resultaten van mobiliteitsenquêtes verstuurd onder personeel en studenten. Beide
enquêtes gebeurden in 2014. Voor personeelsleden was er een responsgraad van 15%, voor
studenten van 10%. De voorstellingen zijn momentopgaves en worden opgevolgd. De diagrammen
met de verdeling van de gebruikte vervoersmodi voor woon-werkverkeer (modal splits) worden sinds
2008 tweejaarlijks opgemaakt. De mobiliteitsenquête voor personeelsleden wordt elke 3 jaar
verstuurd. Voor studenten gebeurde de enquête een eerste maal en is het de ambitie om dit
periodiek te herhalen (UGent, 2015). Op beleidsniveau heeft de UGent zich reeds in 2004 achter een
bedrijfsvervoerplan geschaard. Vervolgens werd de optimalisatie van duurzame mobiliteit
opgenomen in het strategisch plan 2011-2014 en maakt duurzame mobiliteit deel uit van het
duurzaamheidsbeleid van de UGent (sinds 2013) (UGent, 2015).
Voor de berekening van de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van juni 2017 van de
personeelsleden werd volgend stappenplan gevolgd:
1) De x- en y-coördinaten van de woonplaatsen van de personeelsleden werden bepaald via de
webpagina BatchGeocoding van de site https://www.doogal.co.uk, deze site werd me
toegewezen door Pieter Van Vooren, mobiliteitsadviseur van de UGent. Er werden telkens
250 adressen uit het Excel bestand gekopieerd waarna in de daarvoor bedoelde tabel van
de webpagina geplakt. Hierna werden deze gegevens ‘gegeocodeerd’ en dit resulteerde in
de x- en y-coördinaten van de woonplaatsen van de personeelsleden. De x- en y-coördinaten
van de woonplaatsen van 7594 personeelsleden werden op deze manier bepaald. Naast elke
woonplaats staat een code die de kwaliteit van de x- en y-coördinaten beschrijft:
- Rooftop: exact adres
- Range Interpolated: een inschatting van het adres op straatniveau op basis van 2 exacte
punten
- Geometric centre: het midden van een lijn of vlak (meestal midden van straat)
- Approximate: schatting van het adres
- Failed: niet gevonden
De gegevens waar de kwaliteit "approximate" of "failed" is, worden de coördinaten
handmatig opgezocht via google maps.
2) Aan de hand van de bepaalde x- en y-coördinaten in stap 1) werden de exacte afstanden
van de woonplaats van ieder personeelslid tot de universiteit bepaald door een afdeling
van de UGent.
3) Aangezien er ongeveer 9000 personeelsleden aan de UGent werken, worden bovenstaande
gegevens geëxtrapoleerd. Deze afstanden werden omgerekend naar ton CO2eq op basis van
de vervoerswijze die het personeelslid gebruikt om deze afstand af te leggen. Deze
vervoerswijzen zijn echter niet volledig bekend, enkel voor de verplaatsing via openbaar
vervoer en fiets zijn er exacte afstanden gegeven. De personeelsleden die zich te voet, al
‘carpoolent’, met de auto of moto verplaatsen naar hun werk zitten in eenzelfde categorie
waardoor er aannames worden gemaakt. Deze aannames worden gemaakt op basis van de
globale modal split van juni 2017, de verhouding van de vervoerswijzen zijn te zien op
onderstaande grafiek.
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Grafiek 4: verhouding vervoerswijzen woon-werkplaats (Modal Split UGent, juni 2017)

Er zijn in werkelijkheid 7 729 FTEs (fulltime-equivalenten) aan de UGent in juni 2017, maar die zijn
verdeeld over 13 439 personen. Verschillende daarvan zullen echter nooit naar de UGent komen. Er
wordt dus een aanname gemaakt van het aantal personen dat werkelijk naar de UGent komt op
dagelijkse basis, hiervoor nemen we 9000. De totaal afgelegde kilometers/dag worden omgerekend
naar de afgelegde kilometers per werkjaar. Dit wordt gedaan aan de hand van een factor 165: 3,6
werkdagen/week * 46 werkweken/jaar, deze gegevens zijn gebaseerd op de gegevens van de
universiteit van Groningen. Hierna worden de berekende afstanden vermenigvuldigd met de
conversiefactor eigen aan de vervoerswijze.
Onderstaande tabel geeft voor de afgelegde afstanden tussen woon- en werkplaats per
vervoerswijze de CO2-uitstoot in ton. De conversiefactoren zijn afkomstig van de webpagina ‘CO2
uitstoot voertuigen’ van De Lijn (De Lijn, 2018). Er wordt telkens gerekend met een factor voor het
gemiddelde type voertuig. Voor de vervoerswijze ‘Openbaar vervoer: De Lijn’ wordt ingeschat dat
5/6 van de personeelsleden de bus nemen en 1/6 de tram. De conversiefactor voor ‘Openbaar
vervoer: algemeen’ is afkomstig van de lijst CO2-emissiefactoren van Nederland, deze is gebaseerd
het gemiddelde aandeel vervoerswijzen in het openbaar vervoer door reizigers in Nederland: 19%
OV-bus gemiddeld, 3% tram, 3% metro, 75% trein gemiddeld (CO2-emissiefactoren, 2017).
Vervoerswijze

Openbaar vervoer:
bus

Totale afstand
woon-werkplaats
personeelsleden
(km)

Gewerkte
dagen in
een jaar

Kg CO2/km

CO2-uitstoot
(ton)

165

0,07

52,025

4 504,355

Openbaar vervoer:
tram

900,871

165

0,001

0,149

Openbaar vervoer:
trein

58 190,578

165

0,028

268,840

165

0,036

136,113

Openbaar vervoer:
algemeen

22 914,651
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Fiets (excl.
elektrische fietsen)

12 337,990

165

0

0

Te voet

102,817

165

0

0

Auto

79 023,869

165

0,127 (1,35
inzittenden)

1 655,945

Carpool

2 496,232

165

0,11 (2,7
inzittenden)

45,307

Motor

2 152,676

165

0,107

38,005

Tabel 13: CO2-uitstoot per vervoerswijze van het woon-werkverkeer van juni 2017 aan de UGent (2018)

De CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer in 2017 bedraagt 2 196,389 ton.

CO2-uitstoot woon-werkverkeer 2017
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Auto
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76%

Grafiek 5: Verhouding CO2-uitstoot van de verschillende vervoerswijzen van het woon-werkverkeer in 2017 aan
de UGent (2018)

Uit bovenstaande taartgrafiek kan afgeleid worden dat de auto als vervoerswijze met 76 % de
grootste CO2-uitstoot heeft in vergelijking met de uitstoot van de andere vervoerswijzen. De tweede
grootste groep, het personeel dat zich via de trein naar het werk verplaatst stoot 12 % van de totale
CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer uit. Bij de verplaatsing van woonplaats naar werkplaats te
voet of met de fiets wordt uiteraard geen CO2 uitgestoten.

Dienstwagens

Onderstaande tabel geeft de soorten dienstwagens en hun afgelegde kilometers per jaar weer, de
gegevens zijn afkomstig van de inventaris van het wagenpark van 2014. De afgelegde kilometers
zijn bepaald door het totaal gereden kilometers sinds het bouwjaar te delen door het verschil in
bouwjaar en 2014. Deze berekeningen zijn dus gebaseerd op basis van inschattingen. De
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conversiefactoren voor de omrekening naar ton CO2eq zijn afkomstig uit de lijst CO2-emissiefactoren
van Nederland.
Type voertuig +

Gereden

brandstof

kilometers

Kg CO2/km

Ton CO2eq

Personenwagen (benzine)

68 860

0,177

12,188

Kleine bestelwagen

75 020

0,224

16,804

7 480

0,253

1,892

Personenwagen (diesel)

29 920

0,168

5,027

Kleine bestelwagen

190 400

0,213

40,555

84 510

0,241

20,367

22 440

0,011

0,247

(benzine)

Grote bestelwagen
(benzine)

(diesel)

Grote bestelwagen
(diesel)

Kleine bestelwagen
(elektriciteit)

Tabel 14: Berekening van de CO2-uitstoot per type voertuig (2018)

De totale CO2-uitstoot van de dienstwagens per jaar bedraagt 97,08 ton.
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Grafiek 6: CO2-uitstoot per type dienstwagen en brandstof in 2014 aan de UGent (2018)

Bovenstaande grafiek geeft de CO2-uitstoot van het voertuigtype en brandstof weer, KBW staat voor
Kleine Bestelwagen, GBW voor Grote Bestelwagen en PW voor persoonswagen. De KBW’s en GBW’s
die op diesel rijden hebben de grootste CO2-uitstoot in verhouding tot de andere types van wagens.

3

Lekkage koelmiddelen

Een koelinstallatie heeft lekverliezen van haar koelmiddelen die zorgen voor een emissie in de lucht.
Deze broeikasgassen dragen dus ook bij tot de CO2-uitstoot van de universiteit. De logboeken van
de koelinstallaties van de UGent worden digitaal bijgehouden door een externe organisatie Veolia.
De inventaris van de lekverliezen van de koelmiddelen werden niet tijdig gegeven, waardoor deze
voor dit projectwerk nog niet in de CO2-voetafdruk wordt opgenomen. De conversiefactoren om de
lekverliezen naar ton CO2eq om te zetten zijn afkomstig van Bilan Carbone, Frankrijk.
Koelmiddel

Lekkage

Conversiefactor (Kg

CO2 equivalent

Koelmiddel UGent

CO2/kg)

(ton)

(kg)

R134A

1 430

R404a

3 922

R407F

1 825

R410A

2 088

R507

3 985
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R407C

1 774

R507a

2 465

R22

1 810

R32

675

Tabel 15: Omrekening van het lekverlies van de koelmiddelen aan de UGent in 2016 (2018)

4

Zakelijke reizen

Vliegtuigreizen

De CO2-uitstoot van de zakelijke vliegtuigreizen afgelegd door het personeel van de UGent van juli
2017 t.e.m. maart 2018 is berekend door Mieke Burrick, thesisstudente aan de vakgroep Economie
en Hannah Holemans. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met de CO2-calculator van GreenSeat, een
onderdeel van Climate Neutral Group (Greenseat, z.j.). Deze laatste is een Nederlands bedrijf dat
organisaties ondersteunt in de overgang naar klimaatneutraliteit. Ze bieden inzicht, helpen bij
reductiemaatregelen en ze maken CO2-compensatie mogelijk (Climate Neutral Group, 2018).
Dit programma biedt twee verschillende berekeningsmethoden aan: op basis van zones en een
berekening per afstand. In dit werk is beroep gedaan op de tweede berekeningsmethode, via de
afstand tussen de luchthavens van elke vliegtuigreis, dit is de meest precieze methode. De andere
methode, het zonemodel baseert zich op de gemiddelde CO2-uitstoot van een retourreis naar een
bestemming binnen een bepaalde zone. Voor vliegafstanden verdeelde GreenSeat de wereld in vier
zones berekend vanaf Amsterdam (GreenSeat, z.j.).
Zoals hierboven vermeld kozen wij voor de precieze berekening per afstand. Als eerste stap geven
we de bestemming in van de luchthaven, incl. tussenstops. De vluchtklasse wordt ook mee in
rekening gebracht, wij kozen telkens voor ‘Economy Class’. Voor gegevens, zoals bezettingsgraden
en het vrachtgewicht van een vliegtuig, worden gemiddelden gebruikt (Climate Neutral Group, z.j.).
Soms wordt de trein genomen van Brussel Midi Station naar station Charles de Gaulle in Parijs en
van Brussel Midi Station naar Amsterdam Schiphol, de CO2-uitstoot van deze treinreizen werd ook
berekend via GreenSeat. Deze uitstoot wordt berekend per kilometer. De afstand BrusselAmsterdam met de trein is 262 km en de afstand Brussel-Parijs met de trein is 358 km, beiden
komen neer op een CO2-uitstoot van 0,01 ton.
Voor de berekening van de CO2-uitstoot gebruikt GreenSeat de emissiefactoren van de lijst CO2emissiefactoren van Nederland, onderstaande tabel geeft de conversiefactoren per type vliegtuigreis
weer.
Vliegtuigreis

Afstand

Eenheid

Kg CO2/km

Regionaal

< 700 km

reizigerskilometer

0,297
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Europees

700 - 2.500
km

reizigerskilometer

0,200

Intercontinentaal

> 2.500 km

reizigerskilometer

0,147

Tabel 16: Conversiefactoren types vliegtuigreizen (lijst CO2-emissiefactoren Nederland, 2017)

De UGent doet beroep op UNIGLOBE, een internationale reisorganisatie die zakenreizen regelt. De
gegevens voor de berekeningen in GreenSeat werden ons toegereikt door UNIGLOBE. Onderstaande
grafiek stelt de uitstoot van alle vliegtuigreizen die de personeelsleden maakten in werkverband
voor.

CO2-uitstoot (ton) vliegtuigreizen 2017-2018
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Grafiek 7: Uitstoot vliegtuigreizen personeel UGent juli 2017-maart 2018 in ton CO2eq (2018)

De totale uitstoot van juli 2017 t.e.m. maart 2018 bedraagt 3 596,69 ton CO2eq. Om de CO2-uitstoot
van de vliegtuigreizen van 2017 te berekenen wordt de uitstoot van juli t.e.m. december 2017
vermenigvuldigd met een factor 2, omdat er geen gegevens van de vliegtuigreizen voor juli 2017
bekend zijn. De CO2-uitstoot van de zakelijke vliegtuigreizen in 2017 bedraagt 5 711,76 ton.

Treinreizen

Onderstaande grafiek geeft de uitstoot van de zakelijke treinreizen die medewerkers maakten van
juli 2017 t.e.m. december 2017 in ton CO2eq. Deze berekeningen werden net zoals bij de zakelijke
vliegtuigreizen gedaan via het programma GreenSeat. Bij deze berekening werkt GreenSeat met de
precieze afstand afgelegd door de trein, er kunnen dus geen bestemmingen ingegeven worden zoals
bij de vliegtuigreizen. Door de stations van een treinrit in te geven via de website
https://nl.afstand.org/ werd de afstand van deze treinrit gegeven. Zo bedraagt bijvoorbeeld een
enkele treinrit tussen Gent en Amsterdam 225 km, als deze afstand wordt ingegeven in GreenSeat
dan bekomt men een uitstoot van 0,009 ton CO2eq. De afgelegde treinreizen werden net zoals de
vliegtuigreizen geboekt via UNIGLOBE.
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Grafiek 8: uitstoot treinreizen personeel UGent juli 2017-december 2017 in CO2eq (2018)

De totale uitstoot van de treinreizen van juli 2017 t.e.m. december 2017 bedraagt 18,135 ton CO2eq.
Aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn van januari 2017 t.e.m. juni 2017, zal voor het jaar
2017 de uitgerekende CO2 uitstoot met een factor twee vermenigvuldigd worden. De totale uitstoot
van de zakelijke treinreizen in 2017 bedraagt 36,270 ton CO2eq.

Autoreizen

Het aantal door UGent-personeelsleden met de eigen wagen en tijdens dienstverplaatsingen
verreden kilometers zijn ingegeven in SAP.
Er zijn geen gegevens beschikbaar van de types voertuigen waarmee men zich verplaatst heeft,
hierdoor wordt gerekend met een conversiefactor van de gemiddelde wagen, 0,127 kg CO2/km.
Deze factor is afkomstig van
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/milieu/co2-uitstootvoertuigen.html. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de CO2-uitstoot (ton) van de zakelijke
autoreizen van 2014 t.e.m. 2017.

Jaar
2014
2015
2016
2017

Afgelegde afstand
(km)
2 416 683
2 537 680
2 332 347
2 143 907

Conversiefactor
(kg CO2/km)
0,127
0,127
0,127
0,127

CO2-uitstoot (ton)
306,919
322,285
296,208
272,276

Tabel 17: Berekening CO2-uitstoot (ton) van de zakelijke autoreizen van 2014-2017 (2018)

Onderstaande grafiek geeft de verhouding van de CO2-uittsoot (ton) van de verschillende
vervoerswijzen van zakelijke reizen weer, dit van het jaar 2016. Zoals hierboven vermeld worden
voor de vliegtuig-en treinreizen de gegevens van 2017 voor 2016 gebruikt, aangezien er geen
gegevens beschikbaar zijn van het jaar 2016. De CO2-uitstoot van de zakelijke reizen in 2016
bedraagt 6 044,238 ton.
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Grafiek 9: Verhouding van de CO2-uitstoot van de verschillende voertuigen gebruikt voor zakelijke reizen door
personeel aan de UGent in 2017 (2018)

Onderstaande grafiek geeft de 20 bestemmingen weer waar het meest naartoe wordt gerezen in
werkverband. Dit zijn de meest populaire bestemmingen van de zakelijke vliegtuig-, auto- en
treinreizen.

Grafiek 10: top 20 bestemmingen van de zakelijke reizen (Burrick, 2018)

5

Afval

De gegevens over de afvalproductie aan de UGent zijn afkomstig van het afvalstoffenregister 2017
van de UGent. Er is een afvalproductie aan de UGent in 6 verschillende afvalstromen, deze zijn:
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-

Chemische afvalstoffen;
Dierlijke afvalstoffen;
Huishoudelijke afvalstoffen;
Klein gevaarlijke afvalstoffen;
Medische afvalstoffen;
Technische afvalstoffen.

Volgende tabel geeft het gewicht van de afvalstoffen geproduceerd aan de UGent in 2017 per
afvalstroom en verwerking weer. Na een zoektocht naar Belgische conversiefactoren liet zowel het
OVAM als het VITO weten dat voor de afvalcategorieën van de UGent er geen factoren beschikbaar
zijn om deze uitgebreide afvalproductie naar CO2 om te zetten. Er werd dan ook aangeraden om
met de conversiefactoren die de KU Leuven in haar rapport ‘Nulmeting CO2 emissies KU Leuven in
het jaar 2010’ (Vanderheyden, et al., 2013) te werken. De KU Leuven haalde deze factoren van
‘Documentation des facteurs d’émissions de la Base Carbone ® V7.1.01, 2012’ van de Bilan Carbone
methode van Frankrijk. De gehanteerde conversiefactoren door de KU Leuven zijn echter niet
uitgebreid genoeg om de volledige afvalproductie van de UGent in kaart te brengen. Volgende
berekeningen zijn gemaakt op basis van inschattingen en zijn niet volledig.
Afvalstroom

Verwerking

Gewicht in
ton

Kg CO2/ton

CO2-uitstoot
in ton

Chemische
afvalstoffen

Andere
voorbehandeling

16, 030

Recyclage

19,460

33

0,642

Storten

0,003

127,5

0,0003825

verbranding

78,767

710,5

55,964

Dierlijke
afvalstoffen

Verbranding

386,306
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18,542

Huishoudelijke
afvalstoffen

Andere
voorbehandeling

0,906

363

0,329

Klein gevaarlijke
afvalstoffen

Recyclage

0,408

33

0,013

Medische
afvalstoffen

Verbranding

105,278

932

91,968

Technische
afvalstoffen

Recyclage

0,554

33

0,0183

Revalorisatie

7,590

Tabel 18: CO2-uitstoot per afvalstroom en verwerking (2018)
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De CO2-uitstoot van de afvalproductie van de UGent bedraagt 167,477 ton. Deze uitstoot is een
onderschatting van de werkelijke uitstoot, aangezien sommige afvalstromen niet (volledig) in kaart
zijn gebracht.

6

De CO2-uitstoot per scope

-

Scope 1:

Emissiebron

Ton CO2eq

Elektriciteit opgewekt via WKK

437

Elektriciteit opgewekt via

8,565

zonnepanelen

Dienstwagens

97,081

Gebouwenverwarming

16 283,071

(stookolie, aardgas en
biomassa)

Koelmiddelen
Tabel 19: CO2-uitstoot (ton) per emissiebron van scope 1 (2018)

CO2-uitstoot scope 1 (ton)
1%

3%

Elektriciteit opgewekt door WKK's

0%
Elektriciteit opgewekt door
zonnepanelen
Dienstwagens
Gebouwenverwarming

95 %

Grafiek 11: : CO2-uitstoot (ton) per emissiebron van scope 1 (2018)
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De CO2-uitstoot van de emissiebronnen in scope 1 bedraagt 16 825,72 ton. De
gebouwenverwarming (aardgas, stookolie en biomassa) draagt met 95 % het meeste bij tot
de totale CO2-uitstoot van scope 1.
-

Scope 2:

Emissiebron

Ton CO2eq
558,985

Elektriciteit gekocht van het net

2 217,013

Aangevoerde warmte

Tabel 20: CO2-uitstoot (ton) per emissiebron van scope 2 (2018)

CO2-uitstoot scope 2 (ton)

20,2 %
Aangekochte groene elektriciteit
Aangevoerde warmte

79,8 %

Grafiek 12: CO2-uitstoot (ton) per emissiebron van scope 2 (2018)

De CO2-uitstoot van scope 2 bedraagt 2 775,998 ton. De aangevoerde warmte van EDF Luminus en
IVAGO is de belangrijkste emissiebron in deze scope.

-

Scope 3:

Emissiebron

Ton CO2eq

Woon-werkverkeer

2 196,389

Zakelijke vliegtuigreizen

5 711,76
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Zakelijke treinreizen

36,270

Zakelijke autoreizen

296,208

Waterverbruik

196,580

Afvalproductie

167,477

Tabel 21: CO2-uitstoot (ton) per emissiebron van scope 3 (2018)

CO2-uitstoot scope 3 (ton)
3,5%
2,3 %

2%

0,50 %

25 %

Woon-werkverkeer
Zakelijke vliegtuigreizen
Waterverbruik
Zakelijke autoreizen
Zakelijke treinreizen

67 %

Afvalproductie

Grafiek 13: CO2-uitstoot (ton) per emissiebron van scope 3 (2018)

De CO2-uitstoot van scope 3 bedraagt 8 604,684 ton. Het woon-werkverkeer en de zakelijke
vliegtuigreizen dragen het meest bij tot deze uitstoot, met respectievelijk 25 % en 67 %.
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CO2-uitstoot per scope (ton)

30%

Scope 1
Scope 2

60%

Scope 3

10%

Grafiek 14: CO2-uitstoot per scope (ton) (2018)

Bovenstaande taartgrafiek geeft de verhouding van de CO2-uitstoot van de scopes weer. Scope
1, de directe emissies draagt het meeste bij tot de totale uitstoot met 60 %, voornamelijk door
de hoge uitstoot van de brandstof voor gebouwenverwarming. De emissiebronnen uit scope 3
komen overeen met 30 % van de totale CO2-uitstoot, dit voornamelijk door de uitstoot van de
zakelijke vliegtuigreizen en woon-werkverkeer. Scope 2 heeft met 10 % een klein aandeel door
de aankoop van groene elektriciteit.

7

De CO2-voetafdruk van de UGent

Op basis van hogerstaande berekeningen, komen we uit op een totale CO2-voetafdruk van
28 206,140 ton. Een analyse van de belangrijkste emissiefactoren hebben we meteen in het volgend
besluit opgenomen.
Ton CO2eq

Scope 1

16 825,46

Scope 2

2 775,998

Scope 3

8 604,684

Totaal

28 206,142

Grafiek 15: De CO2-voetafdruk per scope en totaal aan de UGent in 2016 (2018)
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CO2-voetafdruk UGent (ton)
196,58

167,477

97,081

445,565
558,985

5711,76

332,478
2196,389

16283,071

2217,013

Eigen opgewekte elektriciteit

Aangekochte elektriciteit

Brandstof voor gebouwenverwarming

Aangevoerde warmte

Woon-werkverkeer

Zakelijke trein- en autoreizen

Zakelijke vliegtuigreizen

Waterverbruik

Afvalproductie

Dienstwagens

Grafiek 16: CO2-voetafdruk UGent (ton) (2018)

Om een eenvoudige berekening van de CO2-voetafdruk voor de komende jaren toe te laten is een
Excel-bestand opgesteld met als onderdelen: introductie, waarden, conversiefactoren en resultaten.
Deze is terug te vinden als bijlage 2, en is een verdere uitwerking van het bestaande Excel-bestand
gebruikt door de Rijksuniversiteit van Groningen.

47

V Besluit
De UGent heeft als organisatie de voorbije jaren belangrijke stappen gezet om te evolueren tot een
duurzame organisatie. In het kader van haar duurzaamheidsbeleid is de berekening van haar CO2voetafdruk een verdere logische stap. De berekening van deze voetafdruk, zowel op vlak van
methodologie als beschikbare cijfers, bleek geen sinecure.
Ten eerste is gebleken dat er geen databank bestaat van alle universiteiten die reeds hun CO2voetafdruk hebben berekend. Op basis van eigen desk research, en in samenspraak met de
bedrijfscoach, is een beperkt aantal Europese universiteiten geselecteerd die al hun CO2-voetafdruk
hebben berekend. Hoewel een analyse van de wijze waarop deze universiteiten hun CO2-voetafdruk
berekenen zonder meer relevante en bruikbare gegevens heeft opgeleverd, is het logisch dat de
analyse van extra universiteiten die hun CO2-voetafdruk al in kaart brachten bijkomende inzichten
had kunnen opleveren.
Ten tweede is uit het onderzoek gebleken dat er geen uniforme methodologie bestaat, verschillende
universiteiten hanteren uiteenlopende methodologieën. Dat uit zich in het bijzonder in de keuze voor
activiteiten opgenomen in de verschillende scopes, wat samenhangt met de gegevens beschikbaar
in elke universiteit. Met name studentenvervoer, afvalproductie, aankoopbeleid en voedsel zijn
slechts door één of meerdere universiteiten opgenomen. Dit geeft meteen aan dat de resultaten van
de verschillende universiteiten enkel met de nodig omzichtigheid vergeleken kunnen worden. Dit
geldt des te meer omdat verschillende universiteiten in verschillende landen verschillende
conversiefactoren hanteren. Dit is logisch omdat bijvoorbeeld elektriciteit in elk land op verschillende
wijze wordt geproduceerd. Terwijl ervoor Nederland en Frankrijk lijsten met conversiefactoren
beschikbaar zijn, is dit niet het geval voor België. Noodgedwongen is voor deze studie dan ook
grotendeels gebruik gemaakt van conversiefactoren uit voornamelijk Nederland. Dat de CO2voetafdruk van verschillende universiteiten vergelijken niet evident is blijkt ook uit volgende
vergelijkende tabel:

CO2Universiteit

voetafdruk
(ton)

ETH Zurich
Groningen
Gotenburg
KU Leuven
Wageningen

9 159
67 350
6 875
193 360
43 800

CO2Aantal

Aantal

voetafdruk

studenten

personeelsleden

per student
(ton)

20 607
28 756
38 000
57 746
10 779

9 436
6 500
6 000
11 544
4 840

0,444
2,3421
0,181
3,348
4,063

CO2voetafdruk
per
personeelslid
(ton)

0,971
10,3615
1,146
16,750
9,050

Tabel 22: absolute en relatieve CO2-voetafdruk voor de bestudeerde universiteiten (2018).

Deze cijfers bevestigen dat zomaar de CO2-voetafdruk vergelijken weinig zin heeft. Alleen al de
keuze om de voetafdruk per student of per personeelslid te nemen leidt tot beduidend andere
resultaten. Tevens speelt een belangrijke rol wat in rekening is gebracht: niet toevallig scoort de KU
Leuven hoog omdat ze als enigste universiteit huisvestiging, voedsel, afval, etc. van haar studenten
in rekening brengt. Een mogelijke verklaring voor de lage voetafdruk van de universiteit van
Gotenburg is het gegeven dat Zweden koploper is op vlak van energie- en warmteproductie op basis
van hernieuwbare bronnen. Los van deze eerste interpretatie kan enkel verder diepgaand onderzoek
uitsluitsel hierover geven.
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Op basis van het vergelijkend onderzoek bleek de universiteit van Wageningen te beschikken over
de best uitgewerkte methodologie voor dit projectwerk. Bij de concrete uitvoering van het
stappenplan waren nog heel wat gegevens niet direct voor handen. Met name voor het domein
mobiliteit werden zowel gegevens verzameld als de nodige berekeningen gemaakt in verschillende
stappen, zo werden voor alle personeelsleden de adresgegevens omgezet in afstanden in kilometers
tot de werkplaats. Hierdoor beschikt de universiteit Gent voor de eerste keer over gegevens inzake
de uitstoot van CO2 verbonden met zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen. Zeker gelet op het
feit dat vliegtuigreizen een grote uitstoot met zich meebrengen, is hiermee een belangrijke lacune
ingevuld.
Op basis van de in dit projectwerk gemaakte berekeningen komen we voor de UGent uit op een
totale CO2-voetafdruk van 28 206,14 ton. Berekenen we dit respectievelijk per student en
personeelslid, dan komen we uit van respectievelijk 0,672 en 3,134 ton CO2eq per eenheid. Alle
voorgaande bedenkingen in zake vergelijkbaarheid in acht genomen, scoort de UGent behoorlijk
goed binnen de range van de relatieve CO2-voetafdruk van de verschillende universiteiten.
Als we kijken naar het domein energie dan blijkt verwarming verantwoordelijk voor meer dan 65 %
van de totale CO2-voetafdruk van de universiteit (58 % voor eigen verwarming, 8 % voor
aangekochte warmte). Elektriciteit daarentegen komt uit op minder dan 2 %, de keuze voor de
aankoop van 100 % groene stroom speelt hierbij een belangrijke rol.
Op de tweede plaats qua belangrijkste bron van CO2-uitstoot staan de zakelijke reizen per vliegtuig,
goed voor 20 % van het totaal, terwijl de impact van treinreizen verwaarloosbaar klein is.
De derde grootste emissie uitstoot komt ook van het domein mobiliteit, het woon-werkverkeer staat
voor 8 % van het totaal. Hier valt op dat de 45 % van de pendelaars die gebruik maken van de auto
verantwoordelijk is voor 75 % van de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer.
Op basis van de interpretatie van deze resultaten kunnen we belangrijke aanbevelingen formuleren
om de CO2-voetafdruk op betekenisvolle wijze te doen dalen de komende jaren. Wat betreft de
hoofdfactor verwarming is het verminderen van de warmtevraag (maximaal isoleren, oude
verwarmingsinstallaties vernieuwen,…) van de bestaande gebouwen een belangrijke prioriteit,
wetende dat de universiteit nu al voor nieuwe gebouwen een hoog kwaliteitsniveau qua energie
realiseert. Wat betreft woon-werkverkeer valt er duidelijke winst te halen bij het stimuleren van
personeelsleden om voor hun pendelverkeer over te stappen van de auto naar de fiets en/of
openbaar vervoer. Last but not least is een beleid om het aantal zakelijke vliegtuigreizen terug te
dringen, door bijvoorbeeld meer teleconferencing, aangewezen.
Globaal gezien is de doelstelling om de CO2-voetafdruk te berekenen van de universiteit Gent, in
acht nemend de onvolledige beschikbaarheid van gegevens, in belangrijke mate gerealiseerd.
Tegelijkertijd kunnen we de nodige verbeterpunten aanduiden om bij de berekening van de afdruk
voor een volgend jaar te komen tot een nog accurater resultaat. Dit geldt zowel voor domeinen waar
nu onvoldoende gegevens beschikbaar waren zoals koelmiddelen en aankoopbeleid, alsook Belgische
conversiefactoren. Tegelijkertijd kan de vraag gesteld worden of het zinvol is of elke universiteit op
zich deze oefening maakt? Als alternatief kan zowel gedacht worden aan een samenwerking tussen
alle Vlaamse universiteiten of een project binnen het hoger vermeld U4 netwerk van vier Europese
universiteiten. Ook zou het Green Office van de UGent een internationale studiedag kunnen
organiseren om de nodige expertise samen te brengen. Het in het kader van deze studie uitgewerkt
rekenblad laat alvast toe om de komende jaren op eenvoudige wijze de evolutie van de CO2voetafdruk van de UGent op te volgen.
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VII
1

Bijlagen

Bijlage 1 – Logboek

09/10/2017
Bespreken en invullen van de projectbeschrijving met de bedrijfscoach.
13/11/2017
Handtekenen van projectbeschrijving en overeenkomst, invullen van VGM-dossier.
12/02/2018
Vergelijking van de methodiek van gelijkaardige universiteiten.
13/02/2018
werken aan de literatuurstudie en bench marking andere universiteiten.
19/02/2018
Methodiek opstellen op basis van de universiteit van Wageningen.
26/02/2018
Start van de verzameling van de gegevens nodig voor het opmaken van de CO2-voetafdruk van de
UGent.
27/02/2018
Verzameling van de gegevens nodig voor het opmaken van de CO2-voetafdruk van de UGent.

01/03/2018
Afspraak met thesisstudente Mieke Burrick omtrent vliegtuigreizen, afspraak met Benjamin VdV.
omtrent de energiehuishouding.

05/03/2018
Gegevens woon-werkverkeer personeel ingeven in het programma 'Batch geocoding' om x en y
coördinaten van de woonplaats te bekomen. Dit om later de precieze afstand te bepalen tussen
elke woon - en werkplaats.
12/03/2018
Gegevens woon-werkverkeer personeel ingeven in het programma 'Batch geocoding' om x en y
coördinaten van de woonplaats te bekomen. Dit om later de precieze afstand te bepalen tussen
elke woon - en werkplaats.

13/03/2018
Verder verdiepen in vliegtuigreizen: goede calculator vinden voor CO2-uitstoot
vliegtuigreizen (DEFRA, greenseat, carbon+alt+delete, ?), gegevens UGent bekijken en
eventueel al de CO2-emissie berekenen van enkele vliegtuigbestemmingen.
19/03/2018
CO2 berekeningen vliegtuigreizen met programma ‘GreenSeat’ samen met thesisstudente Mieke
Burrick + bespreking met bedrijfscoach.
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26/03/2018
CO2 uitstoot vliegtuigreizen juli 2017 via GreenSeat bepalen.
27/03/2018
CO2 uitstoot vliegtuigreizen oktober 2017 via GreenSeat bepalen.
16/04/2018
CO2 uitstoot vliegtuigreizen december 2017 en maart 2018 via GreenSeat bepalen.
17/04/2018
Omzetting lekkage koelmiddelen naar ton CO2eq. Omzetting waterverbruik naar ton CO2eq.
23/04/2018
Afval en energie omrekenen naar ton CO2eq.
24/05/2018
Berekening woon-werkverkeer naar ton CO2eq.
07/05/2018
Feedback van interne coach verwerken en besluit schrijven.
08/05/2018
Bespreking projectwerk met bedrijfscoach.

53

2

Bijlage 2 – Excel-bestand als CO2 calculator

54

55

56

57

58

59

60

