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Management samenvatting 

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in het onderzoek en onderwijs van Technische 

Universiteit Delft (TU Delft). Dit komt duidelijk in onze visie naar voren: ‘De TU Delft werkt 
aan het oplossen van mondiale uitdagingen door nieuwe generaties maatschappelijk 
verantwoordelijke ingenieurs op te leiden en de grenzen van de technische wetenschappen 
te verleggen’. 

Binnen onze eigen bedrijfsvoering willen we als universiteit bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling van de campus. Hierbij zijn als doelstellingen uitgesproken dat de universiteit in 
2030 onder andere CO2-neutraal, circulair en klimaat adaptief moet zijn en moet bijdragen 
aan de levenskwaliteit. De visie, ambitie, actieplannen en definities van TU Delft op het 
gebied van duurzaamheid zijn weergegeven in het rapport ‘Sustainable TU Delft Vision, 
ambition and action plan’ geschreven in 2021 door TU Delft Sustainability Coördinator 
Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen. 

Om onze ambities te realiseren wil TU Delft inzicht hebben in de ontwikkeling van de CO2-
uitstoot op de campus. Dit inzicht wordt verschaft door het jaarlijks opstellen van een CO2-
voetafdruk. In de voetafdruk is de CO2-uitstoot inzichtelijk weergegeven op  direct en indirect 
beïnvloedbaar activiteitenniveau. Dit helpt bij het bepalen van de mogelijke 
reductiedoelstellingen en compensatiemaatregelen. 

In 2020 bedroeg de totale CO2-uitstoot van TU Delft in totaal 29.346 ton CO2. Dit komt 
overeen met gemiddeld 419.229 volwassen bomen1 een jaar lang moeten laten groeien. Het 
staat gelijk aan de uitstoot van 229.062 personen2 die een jaar lang elke dag 10 minuten 
douchen of van 166,7 miljoen kilometers rijden met een dieselauto3. Dat is net zoveel als 
4.168 maal de aarde rond reizen (omtrek aarde is circa 40.000 km) om een indruk te geven 
van de omvang. Voor het jaar 2020 is de grootste factor in de uitstoot van CO2 toe te wijzen 
aan ingekocht gas in scope 1. Het gebruik van aardgas zit in het energiegebruik van de 
gebouwen op de campus en het merendeel wordt verstookt in de warmtekrachtcentrale 
(WKC) voor elektriciteit en warmte. Andere grote factoren betreffen de indirecte emissies in 
scope 3 toewijsbaar aan afval, voedsel, dienstreizen en het woon-werk verkeer van 
medewerkers en studenten.  

Ten opzichte van het referentiejaar 2019 is de CO2-uitstoot in 2020 met 41% afgenomen. Dit 
betreft met name een afname en verschuiving van de uitstoot van de indirecte scope 3 
emissies door COVID-19. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat in 2020 minder woon-werk 
verkeer, vliegverkeer en overige zakelijke reizen heeft plaatsgevonden. Daar staat tegenover 
dat een verschuiving van de uitstoot heeft plaatsgevonden van TU Delft naar particuliere 
huishoudens inzake afval, voedselconsumptie en waterverbruik door het thuiswerken. De 
emissies voor TU Delft zijn gedaald echter de uitstoot van huishoudens is in deze periode 

                                                        
1 Een gemiddelde volwassen boom neemt ongeveer 70 kilo of 0,07 ton, per jaar op aan CO2 (Sharma et al. 2021)  
2 Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-warm-water/besparen-onder-de-douche/ 
3 Een gemiddelde dieselauto veroorzaakt 176 gram CO2-uitstoot per kilometer. Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
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toegenomen. Het effect op de huishoudens van studenten en TU Delft medewerkers is niet 

meegenomen in de voetafdruk van TU Delft. In paragraaf 3.3 wordt gedetailleerder ingegaan 
op de incidentele en structurele factoren van de CO2-uitstoot in 2020. Daarnaast zijn 
aannamen gemaakt over de totale CO2-uitstoot van TU Delft zonder het corona effect. Dit is 
vervolgens afgezet tegen een lineaire trendlijn dat inzicht geeft of wij, als TU Delft, op de 
goede weg zitten voor het behalen van onze doelstellingen in 2030. 

 
Figuur 0.1: CO2-voetafdruk voor de jaren 2018, 2019 en 2020 

 

 
Figuur 0.2: Top 5 grootste uitstoot activiteiten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 

 
In paragraaf 3.8 is de compensatie voetafdruk opgenomen. In deze paragraaf is 
weergegeven op welke manieren TU Delft CO2 compenseert en wat de totale netto 
voetafdruk van TU Delft is.     
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Executive summary 

Sustainability is an important theme in the field of research and education at Delft University 

of Technology (TU Delft). This is also reflected in our vision: ‘Delft University of Technology 
contributes to solving global challenges by educating new generations of socially responsible 
engineers and expanding the frontiers of the engineering sciences’. 

Within the university’s core operations we want to contribute to a sustainable campus. Our 
goal is to contribute to the quality of life and to have a carbon neutral, circular and climate 
adaptive university in the year 2030. TU Delft sustainability vision, ambitions, actions and 
definitions are defined in the report ‘Sustainable TU Delft Vision, ambition and action plan’ 
written in 2021 by Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen as Sustainability Coordinator of TU 
Delft. 

In order to realize our ambitions, TU Delft needs information about its carbon emissions. This 
insight is gained by preparing an annual carbon footprint. The carbon footprint provides 

information about CO2 emissions per activity. This will help TU Delft in formulating reduction 
goals and corresponding compensation measures. 

The total carbon footprint of TU Delft in 2020 amounted to 29,346 tonnes of CO2. To 
compensate this, a total of 419,229 fully grown trees need to grow for a year to absorb this 
amount of carbon emissions. It is equal to 229,062 people taking a 10-minute shower each 
day for a whole year, or to driving 166.7 million kilometres with a diesel car. With this amount 
of kilometres it is possible to travel 4,168 times around the world (the circumference of the 
earth is approximately 40.000 kilometres), to give an impression of the magnitude.  

In 2020, a substantial part of the emissions was caused by the purchase of natural gas 
shown in scope 1 direct emissions. Natural gas is used to heat the buildings and is converted 
into electricity by our cogeneration plant located at the campus. Other significant emission 

factors are the indirect emissions regarding waste production, catering, business travel and 
commuting travel as shown in scope 3. 

In 2020 carbon emissions decreased compared to reference year 2019. The decrease is 
significant in scope 3 other indirect emissions due to COVID-19. In an effort to stop the 
outbreak in the Netherlands measures such as a lockdown and working from home were 
taken. This caused a reduction in the emissions associated with commuting travel and 
business travel. In contrast, carbon shifting occurred from TU Delft to households regarding 
waste, food consumption and water usage. The emissions caused by TU Delft decreased 
and the emissions associated with households increased. The carbon shifting impact on the 
households of students and employees was not taken into account in the carbon footprint of 

TU Delft. In section 3.3 is a more detailed description included regarding incidental and 
structural carbon reductions for the year 2020. In this section assumptions are made about 
the decrease in CO2 after elimination of the COVID-19 effect. This is accompanied with a 
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linear trendline to assess whether we, as TU Delft, will accomplish our sustainability goals for 
2030. 

 
Diagram 0.1: Carbon footprint for the years 2018, 2019 and 2020 
 

 
Diagram 0.2: The top 5 largest CO2 emission categories for the years 2018, 2019 and 2020 
 

In section 3.8 an overview of our compensation carbon footprint is given. This section 
describes the compensation activities adopted by TU Delft and provides an overview of our 
net carbon footprint.  
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1 Inleiding 
 
In de laatste anderhalve eeuw is de wereldbevolking gegroeid van één naar meer dan zeven 
miljard, waarvan meer dan de helft in stedelijk gebied woont. Ontbossing en verstedelijking, 
industrialisatie en massaconsumptie, het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen: we 
hebben de wereld en onbedoeld ook het klimaat veranderd. Wereldwijd nemen bedrijven en 
overheden hun verantwoordelijkheid in de strijd tegen de klimaatverandering. Eind juni 2019 
is de Nederlandse Klimaatwet vastgesteld. In de Klimaatwet is de wijze verankerd waarop 
het Nederlandse klimaatbeleid invulling geeft aan het in 2015 tot stand gekomen akkoord 
van Parijs. Hierin is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95% moet zijn afgenomen 
ten opzichte van de hoeveelheid in 1990 met als tussendoel 49% in 2030.  

TU Delft is zich bewust van haar klimaatimpact en wil een bijdrage leveren om deze impact 

te minimaliseren. De duurzaamheidsambitie van TU Delft ‘Het op een maatschappelijk 
verantwoorde manier oplossen van mondiale uitdagingen’ geeft hier invulling aan. TU Delft 
wil als universiteit bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de campus van TU Delft. 
Hierbij is als doelstelling uitgesproken dat de universiteit in 2030 CO2-neutraal en circulair 
moet zijn. De visie, ambitie, actieplannen en definities van TU Delft op het gebied van 
duurzaamheid zijn weergegeven in het rapport ‘Sustainable TU Delft Vision, ambition and 
action plan’ geschreven in 2021 door TU Delft Sustainability Coördinator Prof.dr.ir. Andy van 
den Dobbelsteen. Om onze ambities te realiseren wil TU Delft inzicht krijgen in de CO2-
uitstoot van haar activiteiten. Dit inzicht wordt verschaft doormiddel van het jaarlijks opstellen 
van een CO2-voetafdruk. Op basis van dit inzicht kan TU Delft verdere reductie- en 
compensatiedoelstellingen bepalen. 

Dit rapport bevat de CO2-voetafdruk van TU Delft over het jaar 2020. De voetafdruk is een 
inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen uitgedrukt in CO2. 
Inzicht wordt gegeven in de herkomst van de emissies door deze in te delen in directe en 
indirecte broeikasgasemissies. Ook wordt de verdeling van de emissies over de diverse 
bronnen inzichtelijk gemaakt. Het doel van dit rapport is het geven van inzicht in de CO2-
voetafdruk. Dit rapport betreft geen beleidsadvies voor het reduceren van de CO2-emissie. 
Wel wordt op basis van de resultaten over het jaar 2020 en de vergelijking met de voetafdruk 
van voorgaande jaren op gerichte wijze vorm en sturing gegeven aan het reduceren en 
compenseren van de uitstoot. De TU Delft wil op een structurele wijze de CO2-uitstoot 
reduceren. Hiervoor is de CO2-Prestatieladder methodiek als instrument gekozen en deze is 
gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Dit protocol is wereldwijd de 
meest gebruikte standaard voor het bepalen van de CO2-voetafdruk van een organisatie.  

Leeswijzer  
Naast deze inleiding (hoofdstuk 1) is het rapport als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 geeft een 
overzicht van de reikwijdte en afbakening van de organisatorische grens in dit rapport. 
Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van de CO2-berekening per organisatieactiviteit. Het 

laatste hoofdstuk geeft een aantal aanbevelingen weer op basis van de resultaten 
weergegeven in de CO2-voetafdruk. 
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2 Werkwijze en afbakening organisatorische grens 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatiegrens van TU Delft en geeft weer welke partijen binnen 

de organisatiegrens van TU Delft vallen.  
 
2.1 Methoden en werkwijze 
Voor het inventariseren van de CO2-uitstoot (inclusief andere broeikasgassen, dus CO2-
equivalenten) is gebruik gemaakt van twee methoden. Dit zijn: 

• De CO2-Prestatieladder4 (versie 3.1) is een instrument voor instanties om inzichtelijk 
te krijgen wat de verschillende factoren van verbruik en de bijbehorende emissies 
zijn. De prestatieladder kan als instrument ook gebruikt worden om leveranciers te 
stimuleren met het leveren van duurzame producten en diensten. Het instrument is 
ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te 
stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Het stimuleert 
CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. 

• Het Greenhouse Gas Protocol5 (GHG Protocol) is de meest gebruikte standaard voor 
het opstellen van een CO2-voetafdruk. In dit protocol wordt beschreven welke 
informatie verplicht moet worden opgenomen en welke informatie optioneel kan 
worden toegevoegd. Het protocol omvat een internationaal erkende stapsgewijze 
aanpak voor het berekenen van een CO2-voetafdruk.  

De CO2-voetafdruk is opgesteld in overeenstemming met de CO2-Prestatieladdermethodiek. 

Het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden 
& Ondernemen) is volledig gebaseerd op het GHG-protocol met betrekking tot Greenhouse 
Gas accounting en reporting. Dit betekent dat de toegepaste control aanpak voor het 
bepalen van de organisatiegrenzen en de gehanteerde scope- en activiteitenindeling in lijn 
zijn met het GHG-protocol. 

Voor het opstellen van de CO2-inventarisatie is gebruikt gemaakt van de informatie 
aangeleverd door de data-eigenaren werkzaam binnen verschillende (staf)afdelingen en 
organisatieonderdelen.  

Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van TU Delft over het jaar 2020 zijn de CO2-
emissiefactoren uit de CO2-Prestatieladder gehanteerd. De CO2-Prestatieladder gaat uit van 
de informatie beschikbaar op www.co2emissiefactoren.nl.  

Aanvullende opmerkingen zijn: 

• Er is sprake van een onzekerheidsmarge in de resultaten, vanwege inherente 
beperkingen bij de gegevensverzameling.  

                                                        
4 Informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op: www.co2-prestatieladder.nl  
5 Informatie over het Greenhouse Gas Protocol is te vinden op: www.ghgprotocol.org    
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• Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te bepalen, zijn de emissiecijfers 
omgerekend naar CO2-equivalenten. Wanneer in dit rapport wordt gesproken over 
CO2-uitstoot, wordt de uitstoot van CO2-equivalenten bedoeld.  

• De CO2-voetafdruk 2019 is als referentiejaar gekozen. 2019 was het eerste jaar 
waarin een CO2-voetafdruk op basis van de CO2-prestatieladder methodiek is 
uitgevoerd. De voetafdruk in de roadmap 2018 is aangepast op basis van de 2019 
methodiek om alsnog een vergelijking te kunnen maken. 

• TU Delft verhuurt locaties en gebouwen aan derden. Deze derden hebben hun eigen 
activiteiten en daarmee hun eigen CO2-voetafdruk en zijn om deze reden niet 
meegenomen in de organisatiegrens en CO2-voetafdruk van TU Delft.  

• Alle gegevens zijn door middel van berekeningen tot stand gekomen, er zijn geen 
metingen uitgevoerd om de uitstoot van broeikasgassen te bepalen.  

• De financiële administratie is op dit moment zodanig ingericht dat informatie 
opgenomen in de declaraties, inzake gereisde kilometers en wijze van vervoer, niet 
apart geregistreerd staan. Om deze informatie te verkrijgen zal per individuele 
declaratie de achterliggende documenten opgevraagd moeten worden om vast te 
stellen wat de aard (vliegkosten, dienstreizen, OV kosten, taxikosten of overige) van 
de reiskosten declaratie is. Gevolg hiervan is dat de CO2-uitstoot van zakelijke 
reisbewegingen van medewerkers (indien het declaraties betreft) niet zijn 
meegenomen in de berekening van de CO2-voetafdruk. Om de CO2-voetafdruk 
vollediger weer te geven dient meer inzicht vanuit het declaratiesysteem gehaald te 
worden. Het huidige systeem is verouderd en biedt deze informatie niet, daarom zal 
geïnvesteerd moeten worden in een nieuw declaratiesysteem. 
 

2.2 Bepalen van de organisatorische grens 
Voorafgaand aan het creëren van inzicht in de CO2-uitstoot is het van belang dat er bepaald 
wordt wat de organisatie grens is. Op deze manier wordt gegarandeerd dat alle benodigde 
data vanuit de richtlijnen van de CO2-Prestatieladder verzameld en berekend worden. 
Vergeleken met de voetafdruk van 2019 (het referentiejaar) zijn de organisatiegrenzen 
ongewijzigd. 
 

In de bepaling van de organisatiegrenzen is de omvang van de organisatie leidend geweest. 
Voor het bepalen van de organisatorische grens zijn de regels uit het handboek CO2-
Prestatieladder 3.1 gehanteerd. In lijn met de Green House Gas Protocol (GHG-protocol), 
genoemd in het handboek, hanteert TU Delft de ‘Control aanpak’ in het vaststellen van de 
organisatorische grens.  
 
Met deze aanpak zijn alleen de dochterondernemingen meegenomen waar het concern 
controle over heeft. Dit belang is in eerste instantie financieel (meerderheidsbelang > 50%) 
waarbij ook operationeel voor meer dan 50% beslissingsbevoegdheid kan worden 
uitgeoefend. De onderdelen waarover controle bestaat, moeten allemaal voor 100% 
meegenomen worden binnen de organisatorische grens. 
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Op basis hiervan geeft figuur 1 de organisatorische grens aan van TU Delft. De 

procesbeschrijving rondom de totstandkoming van de organisatorische grens voor TU Delft 
is opgenomen in bijlage 1. 

 
Figuur 1: Organisatorische grens TU Delft 

Emissies studenten 
De CO2-emissie inventarisatie heeft betrekking op de TU Delft activiteiten, bestaande uit de 
bedrijfsvoering en de primaire activiteiten onderwijs, onderzoek en valorisatie. Studenten 
hebben hierin een belangrijke rol. In deze inventarisatie zijn de emissies veroorzaakt door de 

studenten binnen de complexen van TU Delft meegenomen. Het gaat hierin met name om 
elektriciteitsverbruik, aardgasverbruik, afval en voedselconsumptie. Ook de reisbeweging 
van studenten naar de universiteit is in kaart gebracht. Dit betreft met name woon-
werkverkeer per fiets en OV. 
 
2.3 Scope indeling 
Het GHG Protocol en de CO2-Prestatieladder delen emissies in twee categorieën in: directe 
emissies en indirecte emissies. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie bronnen van 
emissies, de zogenoemde scopes. Dit zijn: 

• Scope 1 emissies of directe emissies, zijn emissies die worden uitgestoten door 
installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, 
zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en 
ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Voor de TU Delft is het gebruik van 
aardgas de grootste factor van emissies uitstoot in scope 1.  

• Scope 2 emissies of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de 
opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de 
eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales. 
Scope 2 voor de TU Delft bestaat uit inkoop groene elektriciteit. 

• Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan als gevolg 
van de activiteiten van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen 
eigendom van de organisatie zijn noch beheerd worden door de organisatie. 
Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte materialen 
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(upstream) en het gebruik van het door de organisatie aangeboden/verkochte werk, 
project, dienst of levering (downstream).  

- Scope 3 upstream: de indirecte CO2-uitstoot van aangeschafte of 
verworven producten. De grootste factoren van uitstoot in deze scope 
voor TU Delft betreffen voedsel, zakelijke dienstreizen, afval en het 
woon-werkverkeer van onze medewerkers. 

 

- Scope 3 downstream: de indirecte CO2-uitstoot van producten en 
diensten na de verkoop. Hieronder vallen ook de producten die worden 
gedistribueerd maar niet verkocht. De grootste factor van uitstoot voor 
de TU Delft betreft de reisbewegingen van onze studenten van en naar 
TU Delft. 

 
Het GHG-Protocol schrijft voor dat, met uitzondering van de koelvloeistoffen, alle scope 1 en 
2 emissies dienen te zijn opgenomen in een CO2-voetafdruk. Om te voldoen aan de CO2-
prestatieladder methodiek is ook de inventarisatie van de koelmiddelen meegenomen in 
deze voetafdruk. Scope 3-emissies hoeven niet verplicht gerapporteerd te worden, maar 
kunnen optioneel worden meegenomen. Het rapporteren van scope 3 emissies is gewenst 
als een organisatie haar CO2-voetafdruk in een breder perspectief wil plaatsen om zo meer 
richting te geven aan haar klimaatbeleid. TU Delft heeft ervoor gekozen om de emissies als 
gevolg van zakelijke dienstreizen (vliegreizen, openbaar vervoer en privéauto’s), 
afvalverwerking, voedselconsumptie op de campus en woon-werkverkeer bij scope 3 in de 
berekeningen mee te nemen.  
 

Om in aanmerking te komen voor certificering op basis van de CO2-prestatieladder 
methodiek moet naast inzicht in scope 1 en 2 ook inzicht gekregen zijn in de zakelijke 
dienstreizen. In de voetafdruk is gestreefd naar volledigheid echter dit is niet te garanderen. 
Wat niet bekend is bij oplevering van dit rapport is daarom niet meegenomen. Voor 
certificering is dit geen issue omdat continue verbetering van inzicht en verdere CO2-
reductiemaatregelen juist worden aangemoedigd binnen de methodiek. 
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3 Resultaten CO2-voetafdruk TU Delft    
 
Dit hoofdstuk omvat het opgedane inzicht in de CO2-emissies onderverdeeld in de drie 

scopes en de activiteiten per scope. TU Delft heeft in 2020 in totaal 29.346 ton CO2 
uitgestoten. Dit komt overeen met gemiddeld 419.229 volwassen bomen6 een jaar lang 
moeten laten groeien. Het staat gelijk aan 229.062 personen7 die een jaar lang elke dag 10 
minuten douchen of aan 166,7 miljoen kilometers rijden met een dieselauto8. Dit aantal 
kilometers staat gelijk aan 4.168 maal de aarde rond reizen (omtrek aarde is circa 40.000 
km). Ten slotte wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de ontwikkelingen ten opzichte van 
de voorgaande jaren.  
 

3.1 CO2-voetafdruk 2020  
In figuur 2.1 is de voetafdruk van 2020 van de TU Delft zichtbaar. De totale uitstoot bedraagt 

29.346 ton CO2. Met 6.042 fte medewerkers en 26.960 studenten (bron: Jaarverslag TU 
Delft) in 2020 komt dit neer op 0.89 ton CO2-equivalent per fte. Hierbij wordt de aanname 
gehanteerd van 1 fte per student.  
 

 
Figuur 2.1: CO2-voetafdruk 2020 

 

                                                        
6 Een gemiddelde volwassen boom neemt ongeveer 70 kilo of 0,07 ton, per jaar op aan CO2 (Sharma et al. 2021) 
7 Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-warm-water/besparen-onder-de-douche/ 
8 Een gemiddelde dieselauto veroorzaakt 176 gram CO2-uitstoot per kilometer. Bron: www.co2emissiefactoren.nl 



13 

 

In de voetafdruk is de totale uitstoot in ton CO2 van TU Delft naar scope en per activiteit 

inzichtelijk gemaakt voor het jaar 2020. De grootste factor in de uitstoot van CO2 is toe te 
wijzen aan ingekocht gas in scope 1. Het gebruik van aardgas zit in het energiegebruik van 
de gebouwen op de campus en het merendeel wordt verstookt in de warmtekrachtcentrale 
(WKC) voor elektriciteit en warmte. Andere grote factoren betreffen de indirecte emissies in 
scope 3 toewijsbaar aan voedsel, afval, dienstreizen en woon-werk verkeer van 
medewerkers en studenten. Elektriciteit in scope 2 wordt 100% groen ingekocht en heeft 
door toepassing van de geactualiseerde CO2-emissiefactor voor windenergie nul uitstoot. 
 
Figuur 2.2 geeft de grafische weergave weer van het oppervlakte aan bosareaal benodigd 
om de uitstoot van CO2 te compenseren voor de verschillende activiteiten. Dit is 
weergegeven op dezelfde schaal als de gemeentegrens van Delft. De TU Delft campus 

betreft het witte vlak. 

 
 
Figuur 2.2: Grafische weergave van het benodigde oppervlak aan bosareaal (2178 ha) om de uitstoot van CO2- 
equivalenten te compenseren, grafisch weergegeven op dezelfde schaal als de kaart van Delft (gemeentegrens 
donkergrijs omlijnd) en het terrein van de TU Delft (het witte vlak), en verdeeld over de categorieën aardgas (voor 
gebouwen), watergebruik, woon-werkverkeer, zakelijke vluchten, voedsel en afvalbeheer. 

 
3.2 Totaaloverzicht CO2-uitstoot per scope  
Tabel 1 geeft een overzicht van de totale uitstoot in ton CO2-equivalenten van TU Delft voor 
de jaren 2018, 2019 en 2020. Van de totale CO2-uitstoot van 29,3 kton in 2020 is 20,1 kton 
toe te wijzen aan directe emissies (scope 1). Hiervan is 19,7 kton het gevolg van aardgas 
voor het verwarmen van de gebouwen en de warmtekrachtcentrale dat aardgas omzet in 
elektriciteit. Verder is 9,2 ton het gevolg van indirecte emissies door zakelijke dienstreizen, 
afvalverwerking, woon-werkverkeer en de voedselconsumptie op de campus (scope 3).  
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In 2019 is ten opzichte van 2018 een daling waarneembaar in de uitstoot van CO2. Er is 

minder aardgas verbruikt door de zachtere temperaturen in de winter- en zomermaanden. 
Ook zijn in 2019 verschillende duurzaamheidsinitiatieven gestart met pilots op het gebied 
van voedsel en mobiliteit. In 2020 is, met name door, corona een daling van de CO2-uitstoot 
waarneembaar. Deze daling is met name waarneembaar in de indirecte emissies in scope 3.  
 
Tabel 1: Verdeling uitstoot CO2 naar scope (in ton CO2-equivalenten)  

 

 
In scope 1 zijn de emissies in 2020 met 1,8% afgenomen t.o.v. 2019. Deze afname wordt 
veroorzaakt door een lager gebruik van aardgas (-2,6%). De beperkte afname van het 
aardgas heeft te maken met het gebouwenbeheer. Ondanks corona is er beperkte bezetting 
geweest in de gebouwen van noodzakelijke diensten zoals veiligheid en gebouwbeheer. Ook 
de schoonmaakdiensten zijn doorgegaan, waardoor gebouwen in deze periode verwarmt zijn 
gebleven. Het heeft tijd gekost om een mechanisme te implementeren waarbij inzicht werd 
gekregen in de bezettingsgraad van de afdelingen en ruimtes binnen de gebouwen. Nadat 
dit inzicht is verworven zijn acties ondernomen om afdelingen en ruimtes te sluiten om 
hierdoor de schoonmaak en het verwarmen van niet gebruikte ruimtes te voorkomen. 
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Verder is er in scope 1 een daling in het gebruik van het eigen wagenpark (-31,5%) en een 

daling in de vlieguren van het TU Delft Cessna onderzoeksvliegtuig (-38,8%). Deze wordt 
gebruikt door studenten en onderzoekers van de faculteit Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek. 
 
De scope 3 emissies zijn in 2020 met 67,6% afgenomen t.o.v. 2019. Dit komt met name door 
corona waarbij een groot deel van het jaar de gebouwen gesloten zijn geweest voor 
medewerkers en studenten. Dit blijkt ook uit de daling in het woon-werkverkeer van 
medewerkers (-60,6%) en studenten (-71,5%) en de daling in de consumptie op de campus 
(-74,3%). Verder is het zakelijk vliegverkeer afgenomen met 76,4% en is het afval op de 
campus gedaald met 39%.  
 

De verdeling van de emissies in 2020 over de scopes is weergeven in figuur 3. In de jaren 
2019 en 2018 was de verdeling tussen de scopes stabiel met slechts 42% van de totale 
emissie uitstoot toewijsbaar aan scope 1 en 58% aan scope 3. Figuur 4 geeft de trend weer 
van de afgelopen 3 jaar inzake de verdeling van de CO2-uitstoot over de 3 scopes. Met 
name in scope 3, de indirecte emissies, is in 2020 een flinke daling waarneembaar als 
gevolg van corona. 

 
Figuur 3: Verdeling CO2-uitstoot naar scope in 2020 

 
Figuur 4: Verdeling CO2-uitstoot (in ton) per scope voor de jaren 2018, 2019 en 2020. 
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De verdeling van de CO2-uitstoot over de verschillende activiteiten is weergegeven in figuur 

5. De activiteiten die in 2020 de grootste CO2-emissies veroorzaakten waren de inkoop van 
aardgas (voor het verwarmen van de gebouwen en warmtekrachtcentrale) en voedsel met 
respectievelijk 67,3% en 12,4%. Ook woon-werkverkeer, afval en dienstreizen leverden een 
aanzienlijke bijdrage aan de totale uitstoot (respectievelijk 6,9%, 6,7% en 4%).  

 
Figuur 5: Verdeling CO2-uitstoot per activiteit in 2020 

 

3.3 Incidentele en structurele daling van de CO2-uitstoot in 2020 

In 2020 is een daling van 41% van de CO2-uitstoot waarneembaar ten opzichte van 2019. 
Deze daling is met name waarneembaar in de indirecte emissies in scope 3 en wordt voor 

een groot deel veroorzaakt door corona. In deze paragraaf is de incidentele, structurele CO2-
daling voor 2020 in kaart gebracht en het toekomstbeeld tot en met 2030. 
 
3.3.1 Incidentele daling 
Corona heeft geleidt tot een incidentele daling van de CO2-uitstoot in de activiteiten voedsel, 

het woon-werkverkeer van studenten en medewerkers, afval en zakelijke dienstreizen.  
 
Door corona hebben medewerkers en studenten voornamelijk thuisgewerkt in 2020. Hierdoor 
is de CO2-uitstoot van voedsel en afval op de campus beperkt geweest, aangezien een groot 
deel van de horecavoorziening op de TU Delft campus gesloten is geweest in 2020. Er heeft 
een verschuiving plaatsgevonden van de CO2-uitstoot naar huishoudens aangezien 
medewerkers en studenten voornamelijk hun voedsel thuis hebben geconsumeerd met het 
bijbehorende afval. Verder heeft een verschuiving plaatsgevonden in de activiteiten 
elektriciteit en waterverbruik. In 2020 zijn de volumes van ingekochte elektriciteit en water 
gedaald voor TU Delft, terwijl deze volumes zijn toegenomen in de huishoudens van 
medewerkers en studenten. 
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Corona heeft naast een verschuiving van de CO2-uitstoot ook gezorgd voor een 

vermindering van de uitstoot in de categorieën mobiliteit en afval. Het thuiswerken heeft 
ervoor gezorgd dat bijna geen woon-werkverkeer en reisbewegingen van medewerkers en 
studenten naar de TU Delft heeft plaatsgevonden. Medewerkers hebben 11 miljoen minder 
kilometers gemaakt in 2020 in vergelijking met 2019 en studenten hebben 93 miljoen minder 
kilometers gereisd. In totaal is dit een daling van 3.902 ton CO2. Ook zakelijke dienstreizen 
zijn afgenomen door het reisverbod naar het buitenland en het advies om zo min mogelijk te 
reizen en zo veel mogelijk thuis te blijven. Het aantal kilometers aan zakelijke vliegreizen is 
gedaald met 22 miljoen in 2020 ten opzichte van 2019. Dit is een daling van 3.765 ton CO2. 
 
Een klein deel van de CO2-uitstoot toewijsbaar aan afval is verschoven naar de huishoudens 
van medewerkers en studenten. Dit betreft met name de categorie afval/restafval waarin 

afval zit opgenomen dat gerelateerd is aan de voedselconsumptie. Het merendeel van de 
afval toewijsbaar aan de TU Delft operatie is in 2020 afgenomen door corona. Een lagere 
bezetting van studenten, medewerkers en externe partijen heeft geleidt tot minder volumes 
in alle afval categorieën. Voorbeelden zijn bouw & sloop afval, puin, koffiebekers, 
papier/karton, et cetera. Ten opzichte van 2019 is een daling waarneembaar van 1.264 ton 
CO2.  
 
3.3.2 Structurele daling 
De TU Delft heeft naast incidentele dalingen ook een aantal structurele CO2-dalingen 
gerealiseerd. In 2019 is circa 1.379 ton aan CO2 minder uitgestoten dan in 2018. Dit komt 

met name door TU Delft beleid en de focus op circulariteit. In 2019 heeft 1.000 ton minder 
uitstoot plaatsgevonden in de categorie afval, ten opzichte van 2018, vanwege het 
gescheiden afvoeren van diverse afvalstromen. Door onze afvalverwijderingsleverancier 
Renewi wordt elke maand een opgave gegeven voor vermeden CO2. Voor heel 2020 is door 
de TU Delft in totaal 207 ton aan CO2 vermeden door het gescheiden afvoeren van diverse 
afvalstromen. Het aantal vermeden CO2 had hoger kunnen zijn, in het geval van hogere 
afvalvolumes, als corona niet had plaatsgevonden.  
 
In 2020 zouden een aantal pilots op het gebied van voeding en mobiliteit starten, door 
corona hebben deze pilots niet kunnen plaatsvinden. Hierdoor kan voor 2020 het effect op 
de CO2, van de voorgenomen pilots op voedsel en mobiliteit, niet inzichtelijk gemaakt 

worden. Dit effect is hopelijk in 2021 waarneembaar wanneer de pilots alsnog gestart 
worden.  
 
In 2019 heeft een pilot plaatsgevonden waarbij medewerkers en studenten voor een periode 
van 8 weken gebruik mochten maken van een e-bike. Na afloop van deze periode werd de 
mogelijkheid aangeboden voor medewerkers en studenten om tegen een aantrekkelijke prijs 
een e-bike aan te schaffen bij de leverancier. Deze pilot is door alle betrokkenen als positief 
ervaren echter door corona is het effect hiervan op het woon-werkverkeer niet inzichtelijk.  
 
De verwachting is dat enkele incidentele afnamen van CO2 een structureel karakter gaan 

krijgen. Tijdens corona is het bewustzijn ontstaan dat thuiswerken een goed alternatief is 
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voor op kantoorwerken. TU Delft heeft het beleid gecommuniceerd dat medewerkers na 

corona deels kunnen blijven thuiswerken en uit online enquêtes blijkt dat medewerkers ook 
meer willen gaan thuiswerken in de toekomst. Dit zal bijdragen aan een verminderde uitstoot 
inzake woon-werkverkeer, afval en voedsel op de campus. Daarnaast is het bewustzijn 
ontstaan dat online meetings en congressen een alternatief kunnen voor het fysiek aanwezig 
zijn. De toename van online meetings en congressen kan mogelijk leiden tot minder zakelijk 
vliegverkeer en dienstreizen met het OV of de privé auto. 
 
3.3.3 Toekomst paragraaf 
Zoals eerder benoemd zijn de vier TU Delft duurzaamheidsdoelstellingen: in 2030 CO2-
neutraal zijn, circulair zijn, klimaat adaptief zijn en bijdragen aan de levenskwaliteit. Het jaar 
2020 geeft door corona een vertekend beeld, omdat de 41% daling van de uitstoot, ten 

opzichte van 2019, voor een groot deel toewijsbaar is aan incidentele factoren. In paragraaf 
3.3.2. worden structurele factoren benoemd die bijdragen aan het verminderen van de 
uitstoot. De verwachting is dat, zonder het corona effect, wel sprake is van een lichte afname 
in de totale CO2-uitstoot ten opzichte van 2019. Deze verwachting is gebaseerd op het TU 
Delft beleid waarbij meer bewustwording wordt gecreëerd bij haar medewerkers over het 
onderwerp duurzaamheid, middels communicatie-uitingen en het lanceren van 
duurzaamheidspilots. In figuur 6 is een aanname gemaakt van de totale CO2-uitstoot zonder 
het corona effect. Daarnaast is een lineaire trendlijn toegevoegd tot en met het jaar 2030. Dit 
figuur geeft inzicht over of we met het huidige beleid onze doelstellingen voor 2030 gaan 
behalen of dat hierin komende jaren bijgestuurd moet worden.  

 

 
Figuur 6: Trendlijn (zonder effect corona) 

 
In 2019 is sprake van een 3% daling in CO2 in vergelijking met 2018. In 2020 zijn een aantal 
structurele factoren aanwezig waardoor de CO2-uitstoot verder moet dalen, echter er is geen 
significant afwijkend beleid gevoerd in 2020 ten opzichte van 2019. Op basis hiervan is de 
aanname gemaakt dat zonder het corona-effect een vermindering van 5% in uitstoot zou 
moeten zijn gerealiseerd. De lineaire trendlijn in bovenstaand figuur laat zien dat met 
soortgelijke jaarlijkse reducties in 2030 een uitstoot van circa 28.000 ton gerealiseerd wordt.  
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Als TU Delft op dezelfde manier doorgaat zullen we ons doel van CO2-neutraal zijn in 2030 

niet behalen. Meer duurzaamheidsacties moeten ingezet worden om alsnog dit doel te 
behalen.  
 
In het rapport ‘Sustainable TU Delft Vision, ambition and action plan’ van Sustainability 
Coördinator Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen worden diverse duurzaamheidsacties 
benoemd die de komende jaren ervoor moeten zorgen dat de TU Delft doelstellingen in 2030 
behaald gaan worden. Een voorbeeld van een duurzaamheidsactie op korte termijn (< 5 jaar) 
is het implementeren van geothermie als vervanging van de warmtekrachtcentrale. Dit zal 
ervoor zorgen dat ons aardgasverbruik significant verminderd. In 2020 is 15.000 ton CO2 

toewijsbaar aan onze warmtekrachtcentrale. 
 
3.4 Scope 1 emissies  
In deze paragraaf zijn de scope 1 emissies (directe emissies) gespecificeerd en 
weergegeven. In onderstaande tabel staat samengevat welke categorieën er onder welke 
bron vallen en welke emissiefactoren hieraan zijn gekoppeld. Zoals eerder benoemd gaat het 

bij scope 1 emissies om de CO2-uitstoot die vrijkomt bij installaties die in controle of in 
eigendom zijn van de TU Delft. Voor de universiteit betekent dit dat er emissies plaatsvinden 
bij koelmiddelen, het verbranden van aardgas en het gebruik van diesel of benzine voor het 
eigen wagenpark en de Cessna onderzoeksvliegtuig. De totale CO2-uitstoot van scope 1 
bedraagt 20.129 ton in 2020. 
 
Tabel 2: Totale uitstoot CO2 in scope 1 

 
 
3.4.1 Aardgas  
Ondanks dat het merendeel van de medewerkers en studenten in 2020 thuis hebben 
gewerkt is het verbruik in aardgas om de gebouwen te verwarmen redelijk stabiel gebleven. 
Er is slechts een daling waarneembaar van 2,6%. De beperkte afname van het aardgas 
heeft te maken met het gebouwenbeheer. Ondanks corona is er beperkte bezetting geweest 
in de gebouwen van noodzakelijke diensten zoals veiligheid en gebouwbeheer. Ook de 
schoonmaakdiensten zijn doorgegaan, waardoor gebouwen in deze periode verwarmt zijn 

gebleven. Het heeft tijd gekost om een mechanisme te implementeren waarbij inzicht werd 
gekregen in de bezettingsgraad van de afdelingen en ruimtes binnen de gebouwen. Nadat 
dit inzicht is verworven zijn acties ondernomen om afdelingen en ruimtes te sluiten om 
hierdoor de schoonmaak en het verwarmen van niet gebruikte ruimtes te voorkomen. Verder 
mag verwacht worden dat door het thuiswerken het energiegebruik van medewerkers en 
studenten is toegenomen. Dit is niet in onze berekeningen meegenomen. 
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3.4.2 Eigen bedrijfsvoering 

In de aanwezige airco’s, koelkasten, vriezers en serverruimtes worden koudemiddelen 
gebruikt. De uitstoot hiervan is berekend en meegenomen in de CO2-voetafdruk. Per type 
koelmiddel is de hoeveelheid bepaald (kg) en de bijbehorende emissiefactor toebedeeld.  
 
Het wagenpark van de TU Delft bestaat uit alle bedrijfswagens die in eigen beheer zijn van 
de universiteit. In 2020 is de TU Delft in het bezit van 21 voertuigen (met name bestelbusjes) 
en 3 elektrische scooters verdeeld over de ondersteuningsdiensten en faculteiten. Verder is 
de TU Delft in het bezit van landmaterialen die gebruikt worden voor het onderhoud van de 
groenvoorziening op de campus. Hierbij valt te denken aan heftrucks en gazon maaiers, 
waarvan een aantal heftrucks op elektriciteit rijden. De uitstoot van deze categorie is niet 
significant en is daarom niet meegenomen in de voetafdruk. 

 
De TU Delft heeft geen wagenpark beheerder en het merendeel van de verschillende 
beheerders van de voertuigen houden geen kilometerregistratie bij. Enkele voertuigen 
maken gebruik van een tankpas met daarin een globale opgave van de kilometerstand. 
Voertuigen worden met name ingezet voor personen en goederenvervoer op de campus en 
incidenteel buiten de campus gebruikt. Om tot een CO2-uitstoot berekening te komen 
hebben we van alle beheerders informatie ontvangen inzake bouwjaar, kilometerstanden en 
gebruik. Dit heeft geleid tot een CO2-uitstoot door het eigen wagenpark van 27 ton.  
 
De daling in 2020 ten opzichte van 2019 heeft een aantal oorzaken. Allereerst hebben de 

auto’s minder kilometers gereden in 2020 door een beperkte campusbezetting. Daarnaast is 
voor 2020 een betere inschatting gemaakt van de voertuigkilometers dankzij het opvragen 
van de actuele kilometerstanden voor dat jaar. In 2019 is voor een groot deel van het 
wagenpark gebruik gemaakt van gemiddelde schattingen. In 2020 heeft het verkrijgen van 
de actuele data geleidt tot minder kilometers in totaal. 
 
Tenslotte zijn in 2020 minder vlieguren gemaakt door het Cessna onderzoeksvliegtuig. Deze 
wordt gebruikt door studenten en onderzoekers van de faculteit Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek. 

 

3.5 Scope 2 emissies  

Scope 2 emissies zijn de indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van energie in 
installaties die niet in eigendom zijn van de TU Delft. Voor de TU Delft bestaat deze scope uit 
ingekochte elektriciteit. De totale CO2-uitstoot van scope 2 bedraagt 0 ton.  
 
Tabel 3: Totale uitstoot CO2 in scope 2 
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Ingekochte elektriciteit is het totaal aan inkoop van elektriciteit voor panden die gebruikt 

worden door de eigen organisatie en de overige stroom-aansluitingen die in eigendom zijn 
van TU Delft. Er is gerekend met een emissiefactor voor groene elektriciteit aangezien TU 
Delft volledig groene Nederlandse windenergie inkoopt van windpark Eneco Luchterduinen. 
Het handboek CO2-Prestatieladder van SKAO geeft aan dat inkoop van Nederlandse 
duurzame elektriciteit CO2-neutraal is.  

 

3.6 Scope 3 ‘upstream’ activiteiten  

Onder scope 3 vallen alle overige (indirecte) emissies en deze scope bestaat uit een up- en 
een downstream. In deze paragraaf worden de upstream emissies behandeld. De upstream 
emissies bestaan uit zakelijke dienstreizen, gehuurde gebouwen, het afval vanuit de 
universiteit, ingekochte diensten, goederen en grondstoffen, het woon-werkverkeer en 

aanbestede werken. In onderstaande tabel 4 zijn de emissies van scope 3 upstream 
zichtbaar. De totale CO2-uitstoot van scope 3 voor de upstream emissies is 8.143 ton. 
 
Tabel 4: Totale uitstoot CO2 in scope 3 upstream 

 
 
3.6.1 Zakelijke dienstreizen 
In deze categorie betreft de grootste factor de zakelijke vliegreizen met een uitstoot van 
1.165 ton. In 2020 is minder gevlogen en is sprake van een daling van 76,4% t.o.v. 2019 en 
respectievelijk 78% voor 2018. Informatie over onze vliegreizen is verkregen vanuit onze 
partner BCD travel. De zakelijke dienstreizen van medewerkers met hun eigen auto geeft 

een uitstoot van 72 ton in 2020. Deze uitstoot was in 2019 en 2018 nog niet in kaart gebracht 
en is daarom herberekent in deze voetafdruk. Omrekening geeft een uitstoot van 371 ton in 
2019 en 219 ton in 2018. De gereden privé kilometers door medewerkers is in 2020 gedaald 
met 80,6% t.o.v. 2019. 
 
3.6.2 Afval bedrijfsvoering 
Afval bedrijfsvoering betreft de kilo’s afval per afvalstroom met de daarbij horende CO2-
uitstoot. De afvalverwerkingsdienst Renewi zorgt voor de afvalinzameling en verwerking op 
de TU Delft campus. De CO2-uitstoot berekening is gebaseerd op de verkregen 
afvalrapportage van deze leverancier met daarin het totaal aan opgehaalde afval in 2020 van 
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de TU Delft campus. 41% van het totale afval is restafval, 20% is groenafval en 14% betreft 
de categorie papier/karton. Dit is weergegeven in figuur 7. Een groot deel van het aanwezige 
bouw & sloop afval op de TU Delft wordt niet afgevoerd door Renewi maar door aannemers 
die betrokken zijn bij de vastgoedprojecten van TU Delft. Komende jaren moet deze 
afvalstroom en de bijbehorende CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt worden. 
 

 
Figuur 7: Verdeling afval in kg (Renewi 2020) 

 
De TU Delft heeft een onderzoeksreactor dat gebruikt wordt voor wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs. Het Reactor Instituut Delft (RID) is onderdeel van de faculteit 
Technische Natuurwetenschappen (TNW). In 2020 heeft de onderzoeksreactor niet gedraaid 
door werkzaamheden aan de infrastructuur. In 2019 is de onderzoeksreactor alleen het 1e 
kwartaal operationeel geweest. In de loop van het jaar 2021 zal de kernreactor operationeel 
worden en kernafval gaan produceren. 
 
3.6.3 Water 
Voor het watergebruik zijn alle wateraansluitingen van de panden meegenomen die in 
eigendom zijn van de TU Delft. Door de gebouwfuncties, namelijk kantoor, onderwijs en met 
name onderzoek wordt er op de campus meer water gebruikt dan bij een reguliere 
onderneming. De CO2-uitstoot van het watergebruik is 33 ton. 
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3.6.4 Woon-werkverkeer medewerkers 

Onder woon-werkverkeer vallen de mobiliteitsbewegingen die de medewerkers van TU Delft 
maken om op hun werk te komen. Er zijn verschillende manieren van vervoer waarop 
medewerkers van de TU Delft naar hun werk reizen. Dit is in kaart gebracht in het rapport 
‘Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid Campus TU Delft 2018-2028’. Figuur 8 toont dat de fiets 
het meest populaire vervoersmiddel van de TU-medewerker is (44%), gevolgd door de auto 
(32%) en de trein (14%). Het is van belang om hier onderscheid in te maken, omdat elke 
vervoersbeweging een andere emissiefactor heeft. 

 
Figuur 8: vervoer medewerkers (Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid Campus TU Delft 2018-2028) 

 
De uitstoot inzake woon-werkverkeer is berekend op basis van een HR-overzicht met 
informatie over postcode, aantallen medewerkers en fte. Voor de bezetting op de campus 
gedurende 2020 is gebruik gemaakt van het toegangsmonitor dashboard. Hierin zijn de 

unieke dagelijkse incheck momenten van medewerkerspassen opgenomen. 
Het inzicht in deze categorie kan verbeterd worden door jaarlijks een statistische steekproef 
uit te voeren onder de medewerkers. Doormiddel van een steekproef kan meer informatie 
verzameld worden over de vervoersbewegingen van de medewerkers, zoals het gebruikte 
vervoersmiddel, het aantal gereisde kilometers en de frequentie dat een medewerker naar 
werk reist. 
 
3.6.5 Voedsel 
Een gemiddeld Nederlands dieet resulteert in 1.575 kg CO2-eq per jaar [bron: Andy van den 
Dobbelsteen, analyse CO2-emissies in Nederland]. In deze studie is aangenomen dat op een 
werkdag gemiddeld 50% van het dieet tijdens het werk wordt genuttigd. De CO2-emissies 

bevatten al het eten dat tijdens werkduur genuttigd wordt, dus ook de maaltijden en snacks 
die van huis worden meegebracht. Er is geen specifieke data beschikbaar van de 
horecaleveranciers van TU Delft.  
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3.7 Scope 3 ‘downstream’ activiteiten  

In deze paragraaf wordt de scope 3 downstream CO2-uitstoot behandeld. Dit gaat over de 
indirecte CO2-emissies van producten en diensten (of projecten) na de verkoop. De 
downstream emissies bestaan uit distributie producten, verhuurde gebouwen, end-of-life 
producten en gebruik van verkochte diensten. In onderstaande tabel zijn de emissies van 
scope 3 downstream zichtbaar. De totale CO2-uitstoot van scope 3 voor downstream 
emissies bestaat uit 1.077 ton. 
 
Tabel 5: Totale uitstoot CO2 in scope 3 downstream 

 

 
3.7.1 Woon-werkverkeer studenten 
Deze activiteit omvat alle emissies die vrijkomen bij het gebruik van het verkochte product of 
de dienst. De TU Delft is een dienstverlenende organisatie die haar ‘diensten’ verkoopt aan 
studenten. Studenten maken vervolgens transportbewegingen om gebruik te maken van 
deze dienst.  

 
De uitstoot door reisbewegingen van studenten is berekend op basis van een O&S-overzicht 
(Onderwijs en Studentzaken) met daarin aantallen studenten en postcodes.  
Op basis van postcode is een woon-werk afstand berekend. Eerder onderzoek heeft 
aangetoond dat 2,3% van de studenten met de auto naar kantoor komt (bron: Visie Mobiliteit 
en Bereikbaarheid Campus TU Delft 2018-2028). Voor het onderscheid tussen openbaar 
vervoer en de fiets/lopen is een inschatting gemaakt. Voor de bezetting op de campus 
gedurende 2020 is gebruik gemaakt van het toegangsmonitor dashboard. Hierin zijn de 

unieke dagelijkse incheck momenten van studentenpassen opgenomen. 
Het inzicht in deze categorie kan verbeterd worden door jaarlijks een statistische steekproef 
uit te voeren onder studenten. Doormiddel van een steekproef kan meer informatie 
verzameld worden over de vervoersbewegingen van studenten, zoals het gebruikte 
vervoersmiddel, het aantal gereisde kilometers en de frequentie dat een student naar de 
campus reist. 
 
3.7.2 Distributie producten (post en postpakketten)  
Dit betreft de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door de distributie van producten. De TU 
Delft is een dienstverlenende organisatie en produceert geen producten of goederen. 
Daarom is gekozen om alleen de distributie van de post mee te nemen onder deze activiteit. 
De uitstoot in 2020 is flink gestegen t.o.v. 2019, doordat in 2020 ook informatie is 
opgenomen over aantallen poststukken en pakketten van PostNL, naast Cycloon en TNT. 
Het grootste deel van de poststukken op TU Delft betreft leverancier PostNL. 



25 

 

3.8 Compensatie voetafdruk  

In deze paragraaf staat vermeld op welke manieren TU Delft haar CO2-uitstoot voorkomt. In 
de standaarden van de CO2-prestatieladder methodiek en GHG-protocol wordt het 
voorkomen van CO2-uitstoot niet meegenomen. Voor de berekening van onderstaande 
compensatie voetafdruk is geen bestaande standaard gebruikt waardoor de vermeden 
emissies niet kunnen worden weggestreept tegen scope 1, 2 of 3 emissies. Door het 
berekenen van de compensatie voetafdruk is de netto uitstoot van CO2-emissies voor TU 
Delft in beeld gebracht. De totale compensatie voetafdruk bedraagt in 2020 in totaal 1.024 
ton CO2. 
 
TU Delft voorkomt CO2-uitstoot op de volgende manieren: 

• Het zelf opwekken van zonne-energie; 

• Het zo veel mogelijk gescheiden aanleveren van verschillende afvalstromen;  

• Het absorptievermogen van de groenvoorziening op de campus. 
 
De TU Delft gebruikt zonnepanelen om een deel van de elektriciteit zelf op te wekken. De 
zonnepanelen hebben in 2020 1,1 miljoen kWh opgewekt en terug geleverd aan het 
elektriciteitsnetwerk. Als wordt aangenomen dat hiermee minder ‘grijze’ stroom is opgewekt, 
is dankzij de zonnepanelen een CO2-uitstoot van 611 ton voorkomen. Door onze 
afvalverwijdering leverancier wordt maandelijks een opgave gedaan voor vermeden CO2 
door het gescheiden afvoeren van diverse afvalstromen. Voor heel 2020 is door de TU Delft 
in totaal 207 ton aan CO2 vermeden. De TU Delft campus heeft 2.568 bomen en 548.653m2 
aan planten en gras oppervlakte. Deze groenvoorziening absorbeert jaarlijks circa 206 ton 
aan CO2-equivalenten (CO2 roadmap TU Delft, Blom & Dobbelsteen).   
 

 
Figuur 9: Compensatievoetafdruk 2020 

 
Figuur 9 laat zien dat netto door TU Delft in totaal 28.322 ton CO2-uitstoot is gerealiseerd in 
2020. Van de totale uitstoot wordt 3,5% gecompenseerd door het zelf opwekken van zonne-
energie, het scheiden van afvalstromen en het absorptievermogen van de groenvoorziening 
op de campus.   
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4 Aanbevelingen 
 
Voor een gericht CO2-reductiebeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de activiteiten 

die de meeste emissies veroorzaken. De voetafdruk van de TU Delft geeft inzicht in de 
mogelijke maatregelen die de universiteit kan nemen voor het reduceren van de uitstoot. De 
aanbevelingen in deze paragraaf zijn bedoeld als aanknopingspunten voor het beleid dat 
gericht is op een verdere verlaging van de CO2-uitstoot. Dit beleid is weergegeven in het 
rapport ‘Sustainable TU Delft Vision, ambition and action plan’ geschreven in 2021 door TU 
Delft Sustainability Coördinator Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen. 
 
De activiteiten die de grootste emissies veroorzaken hangen samen met het gebruik van 
gebouwen, voedsel en afval op de campus en de vervoersbewegingen, zoals zakelijke 
vliegkilometers en het woon-werkverkeer. 

 
Transitie duurzame energie 

De grootste emissie factor van TU Delft is ingekocht aardgas. De warmtekrachtcentrale 
gebruikt 76% van het ingekochte aardgas om elektriciteit te produceren. Dit is in totaal 
15.444 ton CO2. Het inkopen van Nederlandse groene elektriciteit heeft een emissiefactor 
van nul en levert geen CO2-uitstoot op in de voetafdruk. Door een verdere overstap naar 
duurzame energie (zon, wind, geothermie en restwarmte) kan die 15.444 ton CO2 bespaard 
worden. Daarnaast blijft het belangrijk om continu het energieverbruik te monitoren, om hier 
gericht acties op te ondernemen en het verbruik aan te passen op basis van het 
ruimtegebruik. Zo kan onnodig energieverbruik worden ontdekt en voorkomen. Dit blijkt eens 
te meer essentieel omdat in een jaar dat de gebouwen nauwelijks in gebruik waren, het 

energiegebruik toch niet is afgenomen.  
 
Voedsel 

Na aardgas is de voedselconsumptie op de campus een grote factor van CO2-uitstoot. Deze 
uitstoot kan gereduceerd worden door duurzamere alternatieven in het aanbod van voedsel 
te stimuleren. Dit kan door het opnemen van meer lokaal geproduceerde producten en het 
verminderen van genuttigde dierlijke producten in het aanbod in restaurants op de campus. 
Het aanbieden van meer veganistisch, biologisch, seizoensmatig en lokaal geproduceerd 
voedsel als standaard en goedkoopste optie of door het aanbieden van kaas, vlees en vis 
tegen extra kosten. Hierover vindt al nauwe samenwerking plaats met onze 

cateringleverancier en de opening van het eerste vegetarische restaurant op de campus 
(Faculteit Bouwkunde, mei 2021) is inmiddels een feit. In de toekomst moet specifieke data 
van de cateraar worden toegevoegd, zodat inzichtelijk wordt welk deel van de CO2-emissies 
direct beïnvloed worden door verandering in het aanbod, en welk deel van de CO2-emissies 
beïnvloed worden door het bewust maken van de werknemers en studenten van de invloed 
van het dieet op de CO2-emissies. 
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Reduceren zakelijke dienstreizen 

In de jaren 2019 en 2018 waren de zakelijke vliegreizen de derde grootste bron van CO2-
uitstoot. Ruim 10% van de totale uitstoot wordt hierdoor veroorzaakt. De TU Delft heeft 
relatief veel internationale reizen, wat in lijn ligt met de doelstellingen om te 
internationaliseren. Door het uitbreken van corona in 2020 is de uitstoot door de zakelijke 
vliegreizen flink gedaald en is er bewustwording gekomen binnen de organisatie dat er 
alternatieven zijn voor vliegen. Het gebruik van videobellen is het nieuwe normaal geworden. 
Ter beperkingen van de uitstoot van dienstreizen kunnen besparende maatregelen voor de 
komende jaren zijn: het faciliteren en stimuleren van videobellen, gebruik maken van de trein 
binnen Europa naar bestemmingen die goed bereikbaar zijn per trein (Brussel, Parijs, 
Londen, etc.), intern actief communiceren over CO2-bewuste reisopties en de samenwerking 
opzoeken met leveranciers die duurzame opties aanbieden, bijvoorbeeld de keuze voor 

duurzamere vliegtuigmaatschappijen. 
 
Reduceren woon-werkverkeer 

Het woon-werkverkeer van medewerkers met de auto staat in de top 5 van het veroorzaken 
van CO2-emissies. Een groot deel van de medewerkers en studenten reist al met de fiets of 
het openbaar vervoer naar de universiteit. Uit het rapport ‘Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid 
Campus TU Delft 2018-2028’ blijkt dat 32% van de medewerkers met de auto naar werk 
komt. Ondanks dat het woon-werkverkeer met de auto laag is zijn er wel manieren om 
‘slimmer’ te reizen. In 2019 is een pilot gestart waarbij medewerkers en studenten voor een 
periode van 8 weken gebruik mochten maken van een elektrische fiets. Na afloop van de 

pilot kon deze fiets door medewerkers op eigen kosten en tegen een aantrekkelijk tarief 
gekocht worden. TU Delft kan het promoten van de (elektrische) fiets voor medewerkers 
verder stimuleren met bijvoorbeeld het opnemen ervan in een fietsplan. 
 
Financiële administratie 

Het declaratiesysteem gebruikt door TU Delft is verouderd. Het is niet mogelijk om hieruit op 
een gestructureerde en eenvoudige wijze informatie over duurzaamheid te verkrijgen. 
Informatie opgenomen in de individuele declaratieformulieren voor gemaakte dienstreizen 
met vliegtuig (boekingen buiten BCD travel), trein, openbaar vervoer of taxi worden niet 
inzichtelijk weergegeven. Het is niet mogelijk om een overzicht te genereren met daarin de 
gereisde kilometers en wijze van vervoer. Om deze informatie te verkrijgen zal per 

individuele declaratie de achterliggende documenten opgevraagd moeten worden om vast te 
stellen wat de aard (vliegkosten, dienstreizen, OV-kosten, taxikosten en overige) van de 
kostendeclaratie is. Gevolg hiervan is dat op dit moment een deel van de CO2-uitstoot van 
zakelijke reisbewegingen van medewerkers (indien het declaraties betreft) niet is 
meegenomen in de CO2-voetafdruk van 2020. Op dit moment is TU Delft de mogelijkheden 
van het vervangen van het huidige declaratiesysteem aan het onderzoeken. Hierbij is de 
aanbeveling om in de keuze voor een nieuw declaratiesysteem rekening te houden met een 
systeem dat op een overzichtelijke wijze duurzaamheidsinformatie kan weergeven. 
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Afval 

Het reduceren van CO2-uitstoot in deze categorie komt met name tot stand door ervoor te 
zorgen dat afval niet meer als afval wordt gezien maar als grondstof opnieuw kan worden 
hergebruikt. Op deze manier zal de emissiefactor lager uitkomen en wordt de uitstoot 
hiermee gereduceerd. 
 
Wagenpark 

Bijna alle auto’s in het wagenpark zijn dieselauto’s. Mogelijkheden voor het verder 
verduurzamen van het wagenpark is om bij vervanging en toekomstige aanschaffen de optie 
van elektrische auto’s als uitgangspunt te nemen. 
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Bijlage 1 De organisatorische grens 
Voor het vaststellen van de organisatorische grens heeft de prestatieladder twee methoden 
die toegepast kunnen worden: de Green House Gas-Protocol (GHG-Protocol) methode en 
de laterale methode. Dit is weergegeven in figuur 10. Voor de TU Delft is de GHG-Protocol 
methode van toepassing, aangezien het gehele ‘concern’ wordt meegenomen. In deze 
methode zijn er twee manieren van aanpak: de Equity share aanpak en de Control aanpak. 

Equity share aanpak 
Deze aanpak komt overeen met de aanpak voor de financiële verslaglegging. Binnen deze 
aanpak moeten alle dochteronderdelen van het concern naar rato van het financiële aandeel 
in die onderneming worden meegenomen in de voetafdruk.  

Control aanpak 
Binnen deze aanpak worden alleen de dochterondernemingen meegenomen waar het 
concern controle over heeft. Dit belang is in eerste instantie financieel (meerderheidsbelang 
> 50%) waarbij ook operationeel voor meer dan 50% beslissingsbevoegdheid kan worden 
uitgeoefend. De onderdelen waarover controle bestaat, moeten allemaal voor 100% 
meegenomen worden binnen de organisatorische grens.  

 
Figuur 10: Methode voor bepaling van de organisatorische grens  
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Om de organisatorische grens te bepalen, heeft de TU Delft besloten de Control aanpak toe 
te passen.  
 
In figuur 11 is het organogram van de TU Delft zichtbaar. Alle blauwe onderdelen van het 
schema vallen binnen de organisatorische grens. De activiteiten vanuit deze afdelingen 
worden dan ook meegenomen in de berekening van de CO2-voetafdruk. Dit betreft de Raad 
van Toezicht, het College van Bestuur, het Bureau van de Secretaris van de Universiteit, de 
Universiteitsdienst, de Faculteiten, de Graduate School en QuTech.  
 

 
Figuur 11: Organogram TU Delft 
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De Graduate School betreft alle PhD’ers van de TU Delft. Dit zijn eigen werknemers en 
vallen daarom binnen de organisatorische grens. 
 
QuTech is een samenwerkingsverband tussen TU Delft en TNO op het gebied van quantum 
technologie. In figuur 12 is het organogram zichtbaar. Aangezien de TU Delft > 50% 
operationeel zeggenschap heeft en beschikt over > 50% financieel meerderheidsbelang, 
wordt dit ook binnen de organisatorische grens van de TU Delft gerekend. Let op, in de 
organisatorische grens is enkel de TU Delft administratie inzake QuTech opgenomen. De 
TNO administratie van QuTech heeft geen materiele impact op de CO2-uitstoot en is daarom 
niet meegenomen. 
 

  

Figuur 12: Organogram QuTech 

 
Verbonden partijen 
Naast de eigen organisatie kent de TU Delft een aantal zogenaamde verbonden partijen. 
Deze zitten in het organogram in figuur 2 onder het onderdeel ‘TU Delft Holdings’. Dit zijn 
organisaties die binnen een aparte rechtspersoon of samenwerkingsvorm een taak of 
doelstelling uitvoeren, meestal in samenwerking met andere publieke of private partijen. 
Deze verbonden partijen hebben ten opzichte van elkaar verschillende taken en activiteiten.  

 
Wanneer de TU Delft kiest voor een certificering van de voetafdruk volgens de methode van 
de CO2-prestatieladder is verdere analyse nodig van de verbonden partijen. Het is dan 
noodzakelijk om vast te stellen of er verbonden partijen zijn die op basis van hun financiële 
belang en zeggenschap deel moeten uitmaken van de organisatorische grens. 
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Conclusie 
Voor de voetafdruk van 2019 is de organisatorische grens van de TU Delft vastgesteld, zoals 
zichtbaar is in figuur 13 op de volgende pagina. De activiteiten van de partijen binnen de 
zwarte stippellijn zijn meegenomen in de voetafdruk van de TU Delft. 

 
Figuur 13: Organisatorische grens TU Delft 
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Bijlage 2 Toelichting berekeningen 
De TU Delft bepaalt CO2-emissies op basis van invoer van energieverbruiksgegevens en 
invoer van activiteitendata.  

 
1. Invoer van energieverbruiksgegevens 

De gegevens van het energieverbruik zijn bekend. Het energiegebruik van de TU Delft 
gebouwen wordt iedere maand gemeten, verdeeld in gasverbruik, warmtetoevoer en 
elektriciteitsgebruik. Jaarlijks worden de emissiefactoren getoetst met de bron 
www.co2emissiefactoren.nl. Hierbij wordt de volgende formule gehanteerd: 
 
CO2-uitstoot = (energieverbruik) x (CO2-emissiefactor) 
 
De elektriciteit op de TU Delft campus is afkomstig van geïmporteerde windenergie, PV-

panelen op de daken van de campusgebouwen en als output van de WKK-installaties 
(aardgas). 
 
Voorbeeld: het volume van ingekochte elektriciteit is 55.916.989 kWh. Er is sprake van 
ingekochte groene Nederlandse windenergie van windpark Eneco Luchterduinen. De kg 
CO2-eq/eenheid per kWh voor windkracht is nul. De CO2-uitstoot is: 55.916.989 kWh x 0 kg 
CO2/kWh = 0 ton CO2. 
 
In 2020 is 10.476.978m3 aardgas gebruikt door TU Delft. Aardgas heeft een emissiefactor 
van 1,884 kg CO2/m3. De CO2-uitstoot is: 10.476.978 m3 x 1,884 kg CO2/m3 = 19.739 ton 
CO2. 

 
2. Invoer van activiteitendata 
Bij een aantal activiteiten zijn de verbruiksgegevens niet bekend. In dat geval kan het niveau 
van de ‘subonderdeel gerelateerde activiteiten’ worden gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval 
voor de zakelijke vliegreizen binnen TU Delft. Hierbij is het verbruik in liters niet bekend maar 
wel het aantal afgelegde kilometers. In dit geval wordt de volgende formule gebruikt: 
 
CO2-uitstoot = (activiteit van het onderdeel) x (energie-indicator) x (CO2-emissiefactor). 
 
Voorbeeld: het is niet bekend hoeveel brandstof in 2020 is gebruikt voor de zakelijke 

vliegreizen. Doormiddel van een overzicht met afgelegde kilometers is bekend hoeveel 
kilometers is gevlogen in 2020. Voor lange afstanden (> 2500 km) wordt gemiddeld 0,147 kg 
CO2-eq per reizigerskilometer uitgestoten. In dit gemiddelde is de energie-indicator al 
verwerkt in de emissiefactor. De CO2-uitstoot voor lange afstand vluchten in 2020 wordt 
geschat op 7.071.515 reizigerskilometer x  0,147 kg CO2-eq/km = 1.040 ton CO2. 
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3. Berekening CO2-emissies per scope 

 
3.1 Scope 1 berekening 

 
De CO2-emissiefactoren in de scope 1 berekeningen zijn gebaseerd op de CO2-
prestatieladder, versie 3.1. Voor de betreffende CO2-emissiefactoren wordt verwezen naar 
de emissiefactoren gepubliceerd op www.CO2emissiefactoren.nl. 
 
3.2 Scope 2 berekening 

 
De CO2-emissiefactoren in de scope 2 berekeningen zijn gebaseerd op de CO2-
prestatieladder, versie 3.1. Voor de betreffende CO2-emissiefactoren wordt verwezen naar 
de emissiefactoren gepubliceerd op www.CO2emissiefactoren.nl. 

 
3.3. Scope 3 berekening 
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De CO2-emissiefactoren voor afval, kernafval, voedsel en post zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke bronnen of data vanuit leveranciers. De overige CO2-emissiefactoren in 
de scope 3 berekeningen zijn gebaseerd op de CO2-prestatieladder, versie 3.1. Voor de 
betreffende CO2-emissiefactoren wordt verwezen naar de emissiefactoren gepubliceerd op 
www.CO2emissiefactoren.nl. 
 
3.5 Berekening compensatiemaatregelen 

 
De CO2-emissiefactor voor de berekening van de CO2-compensatiemaatregel 
energieopwekking zon is gebaseerd op de CO2-prestatieladder, versie 3.1. Voor de 
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betreffende CO2-emissiefactoren wordt verwezen naar de emissiefactoren gepubliceerd op 

www.CO2emissiefactoren.nl. De emissiefactoren voor de compensatiemaatregel afval is 
berekend door leverancier Renewi. Het absorptievermogen van de groenvoorziening is 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 
 
3.4 Gehanteerde aannamen 
 
Woonwerk-verkeer 
- Om tot een woon-werkverkeer berekening te komen is gebruik gemaakt van data afkomstig 
uit het personeelsbestand en data afkomstig uit de toegangsmonitor voor het jaar 2020. De 
toegangsmonitor heeft informatie geregistreerd van de dagelijkse unieke registraties van 
medewerkers en studenten met hun medewerkers- of studentenpas. Unieke registratie houdt 

in dat als een medewerker of student meerdere keren op een dag incheckt met zijn of haar 
pas, het systeem dit als 1 registratie beschouwd voor die dag. Deze data is gebruikt om de 
frequentie van het woon-werk verkeer in te schatten. De data in de toegangsmonitor betreft 
de periode september t/m december 2020. Voor de periode januari t/m augustus zijn 
aannamen gemaakt over de bezettingsgraad van medewerkers en studenten op de TU Delft. 
De periode januari t/m medio maart wordt hierin gezien als pre-corona periode, waarbij 
studentenaantallen en medewerkers fte zijn gehanteerd conform jaarverslag TU Delft 2019. 
In de periode medio maart t/m augustus is sprake van een corona lockdown waarbij 
studenten niet aanwezig zijn op de campus en waarbij enkel noodzakelijk personeel toegang 
had tot de gebouwen. 

- De aannamen met betrekking tot medewerkersmobiliteit zijn gebaseerd op het rapport 
‘Visie Mobiliteit en Bereikbaarheid Campus TU Delft 2018-2028’. Hieruit blijkt dat 44% met 
de fiets gaat, 32% met de auto en 14% met de trein.  
- Op basis van studentengegevens blijkt dat gemiddeld 50% van de studenten in Delft woont. 
Hierbij is de aanname gehanteerd dat gemiddeld 50% van de studenten lopend of met de 
fiets komt en de rest met het openbaar vervoer.  
 
Dienstreizen openbaar vervoer en taxi 
- De afstanden van de OV-dienstreizen met de NS zijn gebaseerd op de gemiddelde 
kilometerprijs van de NS (€ 0,15 per kilometer). 
- De afstanden van de taxi-dienstreizen zijn gebaseerd op de per 1 januari 2020 

gepubliceerde maximumtarieven taxi door de rijksoverheid. 
- De zakelijke kilometers van medewerkers met de privéauto zijn gebaseerd op 
grootboekrekening reiskosten onbelaste kilometer en het tarief van €0,19 per kilometer. 
 
3.5 Berekening compensatiemaatregelen 
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De CO2-emissiefactor voor de berekening van de CO2-compensatiemaatregel 

energieopwekking zon is gebaseerd op de CO2-prestatieladder, versie 3.1. Voor de 
betreffende CO2-emissiefactoren wordt verwezen naar de emissiefactoren gepubliceerd op 
www.CO2emissiefactoren.nl. De emissiefactoren voor de compensatiemaatregel afval is 
berekend door leverancier Renewi. Het absorptievermogen van de groenvoorziening is 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 
 
Voedsel 
Een gemiddeld Nederlands dieet resulteert in 1.575 kg CO2-eq per jaar [bron: Andy van den 
Dobbelsteen, analyse CO2-emissies in Nederland]. In deze studie is aangenomen dat op een 
werkdag gemiddeld 50% van het dieet tijdens het werk wordt genuttigd. De CO2-emissies 
bevatten al het eten dat tijdens werkduur genuttigd wordt, dus ook de maaltijden en snacks 

die van huis worden meegebracht. 
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