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Probleemstelling

Zoals zijn verkiezingsprogramma beloofde, zal de rector in juni een geïntegreerd
beleidsplan op tafel leggen. De duurzaamheidsraad schreef hiervoor haar deel. In
de nota wordt het beleidsplan gepresenteerd, met enkele vragen aan de AV. De
nota sluit af met een evaluatie van het ambitieniveau om te desinvesteren uit
fossiele brandstoffen. Onder de huidige bewoordingen is niet duidelijk of het
bestuur de ambitie heeft om fossielvrij te investeren.

Voorstel oplossing

Er wordt nagegaan of de AV een hoger ambitieniveau verwacht.

Voorstel beslissing

Een concrete beslissing is om de KU Leuven op te roepen om
duurzaamheidscriteria te laten meespelen bij het beleggen van haar portefeuille.

Beslissing

De AV is voor het aanmoedigen van opleidingen om duurzaamheid aan te bieden
binnen het bestaand curriculum.
Daarnaast vindt de AV het geen goed idee om duurzaamheid te integreren binnen
COBRA, maar vragen ze wel aan de duurzaamheidsraad om een manier uit te
denken hoe zij een vocabularium kunnen aanreiken aan de POC en hoe de POC
duurzaamheid kan aanleren bij hun studenten.
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Bijlage

Nota Duurzaamheidsbeleid
In deze nota worden er puntsgewijs enkele relevante voorstellen van de duurzaamheidsraad naar voren
geschoven. Het sluit af met een bespreking van het ambitieniveau om te desinvesteren uit fossiele
brandstoffen. De AV wordt gevraagd om input en standpuntinname.

1. Maatschappelijke dienstverlening
De duurzaamheidsraad is bewust van de urgentie van de klimaatproblematiek. Ze acht de universiteit als
een maatschappelijke speler met een voortrekkersrol.
Ze zullen ondersteunen wat reeds bestaat: Green Office, EcoTeams, YouRSS, The Shift, Leuven
Klimaatneutraal 2030, LERU, Coïmbra, UN....

Daarnaast komt er een tweejaarlijkse duurzaamheidsrapport, gecoördineerd door de dienst Duurzaamheid
die de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen volgt.

2. Onderwijs
fd
Op vlak van onderwijs denkt de duurzaamheidsraad over het invoeren van vakken over duurzaamheid en
over
een OPO m.b.t. duurzaamheid dat breed kan aangeboden worden in de bachelors via
afstandsonderwijs of een Massive Open Online Course (MOOC); kan modulair georganiseerd
worden, zodat eventueel kan ingespeeld worden op verschillen in voorkennis tussen studenten.
Een non-degree programma en interdisciplinair masteronderzoek rond duurzaamheidsthema’s.
Vraag aan AV: is de AV akkoord met een universiteitsbrede OPO en een non-degree programma
betreffende duurzaamheid?
Tenslotte wil de duurzaamheidsraad aandacht besteden aan rapportering: het GRI (Global Reporting
Initiative, www.globalreporting.org) kader vereist dat hogere onderwijsinstellingen in hun rapportering ook
aandacht besteden aan de wijze waarop duurzaamheid aan bod komt in hun onderwijs. Het zou goed zijn
om deze rapportering te kaderen binnen reeds bestaande rapportagestromen, zoals deze gedefinieerd zijn
binnen COBRA (of een equivalent).”
Vraag om input van de AV: welke factoren moeten in rekening worden gebracht?

3. Onderzoek
De werkgroep onderzoek heeft enkele voorstellen gedaan:
LSUE uitbreiden tot Leuven Sustainbility Institute, een universiteitsbreed netwerk voor
duurzaamheidsonderzoek.
Leuven als Living Lab, de universiteit als experimenteerruimte.
Green Office Living Lab (GO LiLa) structureler integreren.
KU Leuven heeft, via IOF, gedurende de laatste jaren sterk geïnvesteerd in onderzoeksmanagers
die voor het grootste gedeeldte inzetten op de samenwerking met industrie. De
duurzaamheidsraad wil nagaan of het mogelijk is om enkele personen aan te trekken die kunnen
werken aan het stimuleren van duurzaamheid vanuit een maatschappelijke invalshoek waarbij de
nadruk zou moeten liggen op de rol van maatschappelijke actoren in de duurzaamheidstransitie.
De duurzaamheidsraad denkt niet dat het een goed diee is om ‘duurzaamheid’ als een apart
criterium te gebruiken bij projectevaluaties. Wel zou het zinvol zijn om het al of niet bijdragen van
de uitkomsten van een project tot duurzame oplossingen mee te nemen bij het beoordelen van
projecten met een toepassingsgericht karakter (C3 en mogelijk C2).

4. Interne bedrijfsvoering
Het meest uitgebreide luik is die van interne bedrijfsvoering.
(i) het energiegebruik in gebouwen
De duurzaamheidsraad stelt een zeer ambitieus energiebeleid voor waar de CO2 uitstoot met 20% in de
volgende 10 jaar als doel wordt gesteld.
Slimme aansturing van verwarmingssystemen kunnen de uitstoot verminderen.
Groen label die wordt toegekend aan verhuurders als ook de EPC-waarde van het gebouw of de
kamer geafficheerd wordt.
(ii) mobiliteit
E-dienstfietsen, (e-)fietsinfrastructuur en elektrische bedrijfswagens.
Vliegbijdrage (carbon pricing): wanneer we het vliegtuig gebruiken storten we een bijdrage in een
‘duurzaamheidsfonds’ om de veroorzaakte uitstoot te compenseren.
(iii) voeding

“Als in rijke landen de voedselaanbevelingen gevolgd zouden worden dan dat leiden tot een daling van de
broeikasgasuitstoot met 13 tot 25% en zouden we 6-18% minder land nodig hebben voor
landbouwproductie.”
Voedsel op basis van gewicht gaan aanrekenen, eerder dan op basis van een éénheidsportie.
Overschakelen naar kraantjeswater: Tap it Up! campagne van Green Office
Een opmerking die hierbij gemaakt kan worden is dat de fonteintjes enkel op campus Leuven
voorzien worden, en dat we graag een drinkfonteintje zien op een externe campus.
(iv) het aankoopbeleid.
KU Leuven participeert aan de green deal “circulair aankopen” van de Vlaamse overheid en zal in
dit kader in 2018 een aantal pilootprojecten opstarten. Dit kan samen met andere partners uit
Leuven 2030, zoals KBC, die eveneens aan de Green Deal deelnemen.
Een samenwerking is opgezet met “Close the Gap - Worldloop”, twee organisaties die afgeschreven
IT materiaal duurzaam hergebruiken in (o.a.) sociale en educatieve projecten in
ontwikkelingslanden om zo door onderwijs & educatie de digitale kloof te dichten.
Een tweedehandsbeurs voor kotbenodigdheden en het organiseren van een uitleendienst voor
materiaal.

