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Aan het College van Bestuur van de HvA 
 
Betreft: duurzaam beleid buitenlandse dienstreizen 
 
Amsterdam, mei 2019 
 
Geachte leden van het College van Bestuur, 
 
De HvA profileert zich als duurzame organisatie. In het platform HvA Duurzaam1 worden de 
verschillende HvA-initiatieven op weg naar een duurzame toekomst gebundeld. Het platform 
slaagde er in april 2019 in om de bekende Britse econome Kate Raworth, auteur van ‘De 
donuteconomie’, naar de HvA te halen voor een bezoek. Zij inspireerde tot concrete actie. 
Met deze brief roepen we op tot snelle actie op één specifiek punt: het bevorderen van 
duurzaamheid in het beleid rond dienstreizen. We vragen u om zo spoedig mogelijk een 
duurzaam dienstreizenbeleid in te voeren en schetsen hieronder argumenten voor en 
mogelijke praktische vormgeving van zo’n beleid. 
 
Duurzame ontwikkeling wordt gedefinieerd als ‘ontwikkeling die voorziet in de behoeften 
van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in 
andere delen van de wereld, in gevaar te brengen’, aldus de VN-commissie Brundtland (‘Our 
Common Future’2). Dit is uitgewerkt in een lijst van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(Sustainable Development Goals, SDG’s3) van de Verenigde Naties, die tot 2030 de 
wereldwijde agenda vormen om met dit onderwerp aan de slag te gaan. 
 
In de Geactualiseerde Misie en Visie (juli 2018) staat te lezen hoe de HvA hieraan wil 
bijdragen: ‘Samen met externe partners genereren we nieuwe kennis, delen we expertise en 
dragen we substantieel bij aan de duurzame ontwikkeling van de grootstedelijke 
samenleving.’ Op dit gebied is al veel in ontwikkeling. De HvA kent verschillende 
studierichtingen en minoren die duurzaamheid als kernwaarde hebben, zoals de minoren 
Sustainability, Circulaire Stad, Klimaatbestendige stad en Toekomstbestendige stad. Ook in 
veel onderzoeksgroepen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo zijn de lectoraten 
Circulair Ontwerpen en Ondernemen, Energie en Innovatie, en Psychologie voor een 
duurzame stad hier expliciet mee bezig. De SDG’s spelen een centrale rol in onder meer het 
Programma Ondernemerschap.  
 
HvA’ers reizen regelmatig naar het buitenland, voor congressen, seminars, onderzoek, 
uitwisseling en bezoeken aan partnerorganisaties. Dit zijn belangrijke bezoeken, maar 
tegelijkertijd brengen deze ook een ecologische voetafdruk met zich mee. Helaas is er geen 
inzicht in de precieze ‘afdruk’. In 2017 heeft de HvA een milieubarometerrapport laten 
opmaken, maar hierin zijn dienstreizen niet meegenomen.  
 

                                                           
1 www.hvaduurzaam.nl 
2 Brundtland, G. H., Khalid, M., & Agnelli, S. (1987). Our common future. New York. http://www.un-
documents.net/our-common-future.pdf 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
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Voor buitenlandse dienstreizen wordt reizen per vliegtuig de facto als standaardoptie 
gezien4, terwijl de ecologische voetafdruk van zulke reizen hoog is en met name op kortere 
afstanden trein- of busreizen een milieuvriendelijker alternatief zijn5. Bovendien kosten 
trein- of busreizen op kortere afstanden niet of nauwelijks meer tijd dan vliegreizen, 
aangezien bij vliegreizen het reizen van en naar het vliegveld en de inchecktijd ook 
meegerekend moet worden.  
 
Inmiddels komen bedrijven en instellingen tot nieuw beleid, dat duurzaam reizen bevordert. 
In het hoger onderwijs zien wij het beleid dat voorloper Universiteit Gent in 2018 heeft 
ingevoerd als inspiratiebron. Uitgangspunt daarin is de invoering van een lijst van ‘groene’ 
en ‘oranje’ bestemmingen6. De groene bestemmingen zijn steden waarnaar medewerkers 
standaard niet meer per vliegtuig zullen reizen. Deze steden zijn vanuit Gent met de bus of 
per trein in minder dan zes uur bereikbaar of de reistijd ernaartoe per trein is niet langer dan 
per vliegtuig7 . Alleen indien het echt niet anders kan, kan bij uitzondering een reis per 
vliegtuig aangevraagd worden. Daarnaast is er nog een beperktere lijst van een 20-tal 
“oranje” steden, waarnaar de reistijd per trein maximum 8 uur bedraagt. Bij het boeken van 
een reis naar die bestemmingen is de trein of bus voorkeursoptie.  
 
Binnen Nederland biedt PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, een document met criteria voor het maatschappelijk 
verantwoord inkopen van buitenlandse dienstreizen8, met als criterium:  
‘Bij een aanvraag voor een buitenlandse dienstreis biedt de inschrijver alleen de 
reismogelijkheid per trein aan, wanneer: 
•de enkele reistijd per trein van treinstation standplaats tot treinstation bestemmingsadres 
6 uur of minder bedraagt volgens de dienstregeling van de snelste verbinding, OF 
•de afstand van standplaats tot bestemmingsadres 500 km of minder bedraagt’. 
 
Vanuit het bedrijfsleven zijn er inmiddels verschillende good practices die ter inspiratie 
kunnen dienen, bijvoorbeeld vanuit het project ‘Anders Reizen’9. 
Verschillende Nederlandse hoger onderwijsinstellingen hebben beleid hebben dat zich richt 
op de trein als voorkeursoptie voor kortere reizen (onder meer Wageningen Universiteit & 
Research10 en NHL Stenden11). Wij zijn echter van mening dat dit nog niet sterk genoeg is en 
dat het aanbieden van de trein voor deze reizen als standaardoptie zou moeten gelden. We 

                                                           
4 Zie Regeling vergoeding kosten (Beheer: Stafafdeling HR), Vastgesteld door CvB d.d. 26 februari 2014 / 
Herzien in augustus 2016 / Inwerkingtreding 1 oktober 2016, paragraaf ‘Kosten buitenlandse dienstreizen’ 
5 Zie onder meer https://www.ce.nl/stream-personenvervoer voor een model; en uitwerkingen in  
 https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/nieuws/nieuwsberichten/trein-is-goed-alternatief-voor-
korte-vluchten-vanaf-schiphol/8122  
6 https://www.ugent.be/nl/actueel/vliegtuig-reis-duurzaam-minder-co2-compensatie.htm 
7 Duur van vlucht + 2 uur, als standaardduur van de rit naar de luchthaven + inchecktijd + transfertijd 
8 https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/milieucriteria-buitenlandsedienstreizen-
maart2017.pdf 
9  https://www.ce.nl/publicaties/2120/co-effect-van-anders-reizen 
10 https://www.wur.nl/upload_mm/9/9/b/a3bc5d87-ff75-4c71-8e03-
1c777bc3ef9b_Reisbeleid_WUR%2018%20januari%202018%2019032018.pdf 
11https://www.istenden.com/NHLStendenRegulations/NHL%20Stenden/Regulations/HRM%20Regeling%20buit
enlandse%20dienstreizen.pdf 
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staan hierin niet alleen. Ook aan de UvA is een soortgelijk initiatief gaande, onder meer 
gesteund door Centrale Studentenraad en Green Office (zie brief aan CvB, 25 april 201912). 
 
We vragen u daarom om: 

1. Het bieden van inzicht in de ecologische voetafdruk die het reizen van HvA-
medewerkers met zich meebrengt in een openbaar rapport; 

2. Het instellen van nieuw beleid m.b.t. buitenlandse dienstreizen, volgens de volgende 
principes: 

a. het zoveel mogelijk gebruik maken van digitale communicatiemiddelen zoals 
Skype en FaceTime voor internationaal overleg. Een goed voorbeeld is de no-
fly climate conference die sinds 2018 jaarlijks gehouden wordt op Earth Day 
(22 april13) 

b. Voor reizen over kortere afstand is het boeken van reizen met openbaar 
vervoer (trein / bus) de standaardoptie, volgens de principes zoals 
geformuleerd door UGent of PIANOo 

c. Voor reizen over grotere afstand is waar mogelijk de trein nog steeds de 
voorkeursoptie. Indien vliegen noodzakelijk is, wordt alleen gereisd in 
economy class en zoveel mogelijk gebruikgemaakt van rechtstreekse 
vluchten, om CO2 uitstoot zoveel mogelijk te verminderen 

d. Voor alle reizen wordt de CO2 gecompenseerd. 
 
Daarnaast vragen we u om als bestuur volgens het principe ‘practice what you preach’ het 
goede voorbeeld te geven in duurzaam reisgedrag. Een van de mogelijkheden om dit verder 
te bevorderen is het zoveel mogelijk organiseren van bijeenkomsten zoals strategische 
overleggen of ‘heidagen’ op plaatsen die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. 
 
Wij hopen op een spoedige reactie en actie. 
 
 
  
 
 

                                                           
12 http://www.studentenraad.nl/wp-content/uploads/190425-uit-CvB-FSR-FMG-Sustainable-travel-policy.pdf 
13 https://wedonthavetime.confetti.events/ 
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