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Samenvatting 

 
Het energiegebruik in de Nederlandse ICT sector is op dit moment stabiel en de verwachting is dat 

het energiegebruik de komende decennia afneemt. Dit ondanks de toename van activiteiten in de ICT 

sector en meer gebruik van ICT in Nederland. Tegelijkertijd bieden ICT producten en diensten oplos-

singen voor het verminderen van het energieverbruik en de emissies in andere sectoren. Dit effect 

wordt ook wel ‘vermeden emissies’, het ‘enabling effect’ of het ‘net positive effect’ van ICT genoemd.  

RVO en Nederland ICT hebben tezamen met ICT-bedrijven een gebruikersgroep opgesteld om samen 

met Ecofys het vermeden energiegebruik van specifieke ICT producten op een uniforme manier te 

kunnen bepalen. Hierdoor kunnen de ICT bedrijven en hun klanten de energiebesparing berekenen 

en communiceren. De methodiek omvat informatie over de referentiesituatie, het kader, keteneffec-

ten en allocatie. Ook houdt de methodiek rekening met rebound effecten en geeft het richting aan het 

gebruik van emissiefactoren uit een geharmoniseerde bron. 

 

De vijf cases samengevat 

De ABN AMRO Bank implementeert actief energiebeheer in haar kantoorpanden. Dit betekent het frequent en 

met de SIM’s van Vodafone op afstand uitlezen van het energiegebruik. Eventuele storingen of onnodig gebruik 

van energie wordt vroegtijdig geconstateerd en gemeld. Storingen kunnen snel worden verholpen en sluimeren 

niet voort met onnodig energieverspilling als gevolg. Resultaat is een energiereductie van 18 MWh in 2015.  

 

Via het beeldscherm thuis, direct en persoonlijk contact met ervaren en gediplomeerde zorgverleners van Zuid-

Zorg met ICT-ondersteuning van Ziggo. Voor ZuidZorg, met op dit moment ongeveer 150 beeldzorg klanten, 

betekent dit veel gerichter bezoeken plegen bij de patiënten thuis. Daarmee blijft de auto vaker staan met ener-

giebesparing als gevolg. Voor 2015 betekende dit ongeveer een energiebesparing van 30 MWh.  

 

Interactieve TV is digitaal televisiekijken. Hierdoor bepaalt de kijker volledig wát, wáár en wannéér hij kijkt. Dit 

met diverse iTV functionaliteiten die vanuit de KPN Cloud worden geleverd. De klant hoeft zelf niets meer op te 

nemen, dit gebeurt allemaal centraal in de Cloud en met een afgeslankte tv-ontvanger waar geen harde schijf 

meer in zit. Dit betekent voor de 1,795 miljoen klanten in totaal een jaarlijkse energiebesparing van 4,1 GWh. 

 

Klanten van Capgemini kunnen eigen dataopslagapplicaties (zoals servers) onderbrengen onder het dak van 

Capgemini’s efficiëntere datacenter in Amsterdam. Hierdoor maakt de klant gebruik van de energie-efficiënte 

niet ICT-faciliteiten als koeling, verlichting, back-up stroom, etc. Op dit moment krijgt 25% van het datacenter 

van Capgemini een dergelijke invulling. Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van 805 MWh voor de klant.   

 

Vergaderen betekent meer dan alleen een bespreking op zich. Vergaderen is ook mailen, printen en lezen van 

documenten. iBabs is een simpele app die vergaderingen eenvoudiger, inhoudelijker en papierloos maakt. Het 

enige wat nodig is, is een tablet of laptop. Door de ca. 45.000 gebruikers van iBabs worden jaarlijks 80.000 bo-

men aan papier gespaard, resulterend in een energiebesparing van ca. 11.8 GWh. 
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De som van de vijf cases laat een besparing zien van circa 16,7 GWh. 

 

Het breder toepassen van de berekeningsmethode om zo op een uniforme wijze het vermeden ener-

giegebruik van de ICT in Nederland goed -met een bottom-up aanpak- in kaart te brengen, is een be-

langrijke stap. Een belangrijke stap om onderbouwd met feiten het energiegebruik van de Neder-

landse ICT in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.  

 

Wel vraagt de uitrol om een het benoemen van de potentie, een goede allocatie van de besparing on-

der de betrokken partijen en goede communicatie van de mogelijkheden van het berekenen van de 

energiebesparing in andere sectoren door ICT in Nederland.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Vermeden energie binnen de ICT-sector in Nederland 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nederland ICT vinden energiebesparing in de ICT 

sector belangrijk. RVO en ICT Nederland investeren in verschillende programma’s om het energiege-

bruik van organisaties in de IT sector te verminderen. Mede door deze inspanningen is het energiege-

bruik in de Nederlandse ICT sector stabiel en is de verwachting dat het energiegebruik de komende 

decennia afneemt. Dit ondanks de toename aan activiteiten van de ICT sector en meer gebruik van 

ICT in Nederland. Tegelijkertijd bieden ICT producten en diensten oplossingen voor het verminderen 

van het energieverbruik en de emissies in andere sectoren. Dit effect wordt ook wel ‘vermeden emis-

sies’,het ‘enabling effect’ of ‘net positive effect’ van ICT genoemd. Dit effect vindt plaats buiten de 

ICT sector zelf. Binnen het meerjarenafspraken (MJA) programma ligt de nadruk op de energiecom-

ponent en spreken we dus over vermeden energieverbruik binnen de keten, of anders gezegd keten-

efficiëntie.  

 

 

 

 

 

 

Wereldwijd zijn er verschillende initiatieven met als doel deze vermeden emissies in kaart te brengen. 

Zo brengt het Global e-Sustainability Initiative (GeSI) regelmatig rapporten uit waarin het enabling 

effect van de ICT sector wordt beschreven en gekwantificeerd. Echter, deze resultaten zijn niet op 

individuele bedrijfsproducten/cases toegepast en dus is het niet goed zichtbaar wat verschillende pro-

ducten en diensten aan energiegebruik en -besparing opleveren in de keten. Dit is wel nodig geble-

ken. Om adequate maatregelen te nemen, en om op gezette tijden gegronde en vergelijkbare rappor-

tages te kunnen opzetten is het gebruiken van een uniforme berekeningswijze een must.  

 

Feiten: Trends ICT en energie – 2013 – 2030 (bron: CE-Delft) 

Het elektriciteitsgebruik van de ICT in Nederland bedraagt 6,9 TWh (6%) aan de zijde van het gebruik van ICT 

door eindgerbruikers en 2,5 TWh (2%) aan de aanbodzijde. Samen bedraagt het voor het energiebeleid rele-

vante energiegebruik van ICT 9,4 TWh (8% van het totaal van Nederland). Hierbij valt op, dat het energiege-

bruik aan de zijde van het gebruik van ICT aanzienlijk groter is dan dat van de ICT-aanbieders. Aan de ICT-

aanbodzijde vormen datacenters de grootste deelsector, gevolgd door telecom. 
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Doel, kader en referentiesituatie 
- Context en doelstelling 
- Referentiesituatie potentiele besparing 

Relevantie van effecten 
- Energiegebruik en enabling effecten  
- Rebound effecten  
- Relevantie bepalen 

Berekenen en interpreteren 
- Dataverzameling 
- Doorrekenen effecten  
- Interpretatie 

1.2 ICT Gebruikersgroep 

RVO, Nederland ICT hebben tezamen met enkele ICT-bedrij-

ven een gebruikersgroep opgesteld om de vermeden energie-

gebruik op een uniforme manier in kaart te brengen. De leden 

van deze gebruikersgroep (op alfabetische volgorde: Atos, 

Capgemini, CGI, KPN, Vodafone, Ziggo) onderschrijven allen 

de waarde van vermeden energiegebruik en daarmee een 

uniforme berekeningswijze voor de ICT-sector. Daarom is 

binnen de gebruikersgroep, samen met Ecofys, een uniforme 

berekeningsmethode ontwikkeld - vooralsnog onder de para-

plu van het MJA convenant- en is deze toegepast op in totaal 

vijf case studies. Deze berekeningsmethode stelt ICT bedrijven en hun klanten in staat om de ener-

giebesparing door te rekenen en de resultaten te communiceren.  

 

 

1.3 De gevolgde aanpak 

Als start is een pragmatische rekenmethodiek voor het berekenen van de reductie van het energie-

verbruik en de vermeden energie/emissies van ICT producten opgezet. Ecofys heeft daarbij naast de 

bestaande methoden zoals die van KPN, GeSI, ITU en de chemische industrie (ICCA), ook het MJA  

‘ketenrekenen’ als uitgangspunt gehanteerd. De methodiek is in conceptversie gedeeld met leden van 

de gebruikersgroep. Op basis van de terugkoppeling van de gebruikersgroep is de rekenmethodiek 

aangescherpt, afgerond en gebruikt door de gebruikersgroep resulterend in 5 cases en een invultabel 

te gebruiken voor MJA rapportages. De methodiek omvat informatie over het kader, de rekenmetho-

diek voor energiegebruik en enabling effecten, de functionele eenheid en allocatie. Ook houdt de me-

thodiek rekening met rebound effecten en geeft het richting aan het gebruik van emissiefactoren uit 

een geharmoniseerde bron (co2emissiefactoren.nl).  
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2 Een geharmoniseerde berekeningsmethode voor 

ketenefficiëntie door ICT 
 

Ketenefficiëntie (KE) gaat binnen het MJA/MEE programma om energiebesparing in de gehele keten. 

Het gaat hierbij dus niet alleen om energiebesparing binnen een eigen organisatie, maar ook om 

energie-optimalisatie in een productketen. Ketenmaatregelen die genomen worden kunnen bij andere 

partijen in de productketen energie besparen. Bijvoorbeeld door diensten aan te bieden die energie-

gebruik in andere ketens besparen, producten te maken die leiden tot directe energiebesparing elders 

in de keten, diensten of producten leidend tot efficiënter transport of energiezuiniger gebruik van 

producten. Een deel van deze besparing kan vaak aan als ketenmaatregel door een MJA/MEE partij 

worden opgevoerd. 

 

Onderstaand wordt de geharmoniseerde berekeningsmethode beschreven voor het berekenen van 

ketenefficiëntie door ICT. Op basis van deze ontwikkelde methode zijn een vijftal cases doorgerekend 

met een tweeledig doel: allereerst om zo de methode te toetsen en daarnaast om tot aansprekende, 

inspirerende voorbeelden te komen die laten zien dat de ICT sector in Nederland tot energiebesparing 

kan leiden in andere ketens. Deze cases worden kort in hoofdstuk 3 behandeld.  

 

 

2.1 Doel, kader en referentiesituatie 
 

Als eerste stap is het nodig om het doel en de doelgroep van de ketenmaatregel te benoemen. Deze 

doeldefinitie kan bepalend zijn in het benoemen en afwegen van de enabling effecten in de opvol-

gende stappen. Daarnaast is het stellen van een onderzoekkader van belang om duidelijk te maken 

wat de referentiesituatie is. Deze referentiesituatie is feitelijk de situatie waarin het energiebespa-

rende ICT-product of dienst niet is toegepast en de besparing niet plaatsvindt. Dus de referentiesitua-

tie is gedefinieerd als het niveau van energieverbruik dat zou zijn opgetreden wanneer de ketenmaat-

regel niet zou zijn uitgevoerd. Naast de referentiesituatie dient ook het ICT-product of dienst be-

schreven te worden met daarbij de activiteiten, componenten en effecten.  

 

 
 
Tabel 1: Benoemen doel, kader en referentiesituatie van ketenmaatregel 
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2.2 Relevantie van effecten 

2.2.1 Inventarisatie van energiegebruik, enabling- en rebound effecten 

Doel van deze stap is om inzicht te krijgen in de relevante ICT onderdelen die energie gebruiken en de 

meest relevante enabling effecten die het ICT-systeem beïnvloeden. De effecten die op basis van het 

doel en het kader als niet relevant kunnen worden betiteld zullen wel aangegeven moeten worden, maar 

zullen in de verder berekening buiten beschouwing worden gelaten1. Effecten kunnen bestaan uit: 

o Energiegebruik door activiteiten of componenten van de hele keten van het ICT-systeem. Denk 

hierbij aan energiegebruik gerelateerd aan ICT netwerk, energiegebruik apparatuur, etc.; 

o Vermeden energiegebruik in de referentiesituatie. Bijvoorbeeld een elektriciteit besparing door 

het opslaan van data in de Cloud, waardoor een efficiënt datacenter kan worden gebruikt. Het 

elektriciteitsgebruik van de standalone server wordt vermeden aangezien deze server overbodig 

is geworden. Dit effect; het vermijden van de standalone server, en de daarbij vermeden energie 

wordt onder het kopje ‘vermeden energiegebruik’ gevat; 

o Energiegebruik dat de voordelen van het ICT-systeem deels opheffen worden ‘rebound-effecten’ 

genoemd. Als voorbeeld: door thuiswerken met behulp van ICT wordt brandstof voor woon-

werkverkeer vermeden. Dit voordeel kan deels teniet worden gedaan door energie nodig om 

thuis te werken, denk elektriciteit voor apparatuur, verwarmen van werkvertrek. Dit laatste wor-

den reboundeffecten genoemd.  
 

 
 
Tabel 2: Inventarisatie van de relevante effecten gerelateerd aan het ICT-systeem 

 

De effecten die buiten beschouwing zijn gelaten dienen apart te worden vermeld met daarbij een toe-

lichting. Reden kan zijn dat de geschatte effecten dusdanig klein zijn ten opzichte van de andere effecten, 

dat het verder meenemen en uitwerken geen meerwaarde biedt.  

 

                                              

1 ISO richtlijnen geven aan dat deze buiten beschouwing mogen worden gelaten, afhankelijk van het doel van de studie, mits de reden voor 

buiten beschouwing laten, goed is weergegeven. GeSi benoemt eveneens dat je alle effecten moet benoemen en vervolgens dient aan te 

geven waarom je bepaalde effecten ze niet meeneemt (te klein etc.). Dit zorgt voor een transparante beschouwing. 
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Tabel 3: Benoemen van irrelevante effecten  

 

2.2.2 Relevantie bepalen 

Doel van deze stap is om een goede inschatting te krijgen van de grootte van het energie-

gebruik van de referentiesituatie.  

 

In veel gevallen draagt de energiereductie als gevolg van één specifieke activiteit, disproportioneel bij 

aan de som van de vermeden energie. Zo draagt de optimalisatie van logistiek door ICT bij aan een 

directe besparing op brandstof van de voertuigen. De in dit voorbeeld genoemde besparing van 

brandstof zal de grootste reductie zijn en daarmee een redelijke goede weergave van het eindresul-

taat. Een andere besparing, bijvoorbeeld minder energie verbonden aan minder onderhoud aan het 

voertuig door minder gereden kilometers, zal een veel geringere bijdrage leveren aan de uiteindelijke 

som van energiebesparing. Met het grootste potentiële energiebesparend effect in beeld, kunnen de 

relevante effecten worden gewogen en kunnen minder relevante effecten activiteiten en componen-

ten in de verdere berekeningen worden uitgesloten2.  

 

Identificeren van de relevante effecten.  

Voor elk van de effecten genoemd in tabel 2 dient te worden onderzocht in welke mate het effect 

energie bespaart en gebruikt. Hierbij dienen alle fases van de waardeketen meegenomen te worden3. 

Hierbij kunnen de fases die geen energie gebruiken buiten beschouwing worden gelaten. Voor de 

overige fases van elk van de effecten dient de hoeveelheid energiegebruik te worden bepaald (tabel 

4). Vervolgens kan de volgende ‘cut-of criterium’ worden gehanteerd: bij een energiegebruik kleiner 

dan 5%, kan de specifieke fase van de waardeketen van het effect worden genegeerd (tabel 5).  

 

                                              

2 According to ISO 14044:2006 the deletion of life cycle stages, processes, input or outputs is only permitted if it does not significantly 
change the overall conclusion of the study. Any decisions to omit life cycle stages have to be clearly stated, and the reasons and implications 
for their omission explained.  

3 There are five life cycle stages that need to be considered for all BAU and ICT components: Material acquisition � Production � Distribu-

tion � Use � Disposal. Often the use-phase is most important i.e. for ICT systems, reduced travel or reduced electricity/heating. 
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Tabel 4: Identificeren van relevante effecten door meenemen fases waardeketen. NB, waardeketen in 

figuur afgebeeld is ter illustratie. Waardeketen dient per effect te worden benoemd en gemodelleerd.  

 

 

 

Tabel 5: Kwantificeren van de effecten en bepalen relevantie.X  

 

Voor het kwantificeren van de effecten kan onderstaande tabelvorm worden gehanteerd. Daarmee 

zijn de berekeningen en bepaling goed te herleiden en bruikbaar voor MJA ketenrekenen. Uiteraard is 

de datakwaliteit van belang. Om die reden is het advies om zoveel als mogelijk te werken met pri-

maire data (bv liters werkelijk brandstof verbruik) en indien mogelijk niet met secundaire (bv een be-

rekening obv het gemiddelde verbruik per kilometer van een bepaald type voertuig), meer algemene 

data. In onderstaande tabel staat een fictief rekenvoorbeeld dat gaat over het besparen van energie 

door slimme straatverlichting van leverancier X in de gemeente Z. Deze verlichting gaat feller bran-

den bij het passeren van een voetganger of fietser. Als voorbeeld wordt één fietspad met een lengte 

van 2 km gekozen.   

 

Omschrijving stappen van effect 
Grootte  

(formule) 
Bronnen 

Referentiesituatie:  

- conventionele straatverlichting (100W per 

mast en 10 masten per kilometer) 

- aantal branduren per jaar: 3650 uren 

(100W x  10 mas-

ten x 2 km x 3650 

uren = 7.3 MWh 

Energiegebruik straatverlich-

ting: opgave leverancier X, 

Aantal masten per km en aan-

tal branduren: gemeente Z.  
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Direct energiegebruik ICT systeem: 

- geactiveerde stand: 100W per mast en 10 

masten/km; branduren 750 

- dimstand: 20W per mast, 10 masten/km, 

branduren (3650-750) 2900 

- energiegebruik ICT: 2W per mast gedurende 

branduren (3650 uren) 

(100W x 10 x 2 x 

750) + (20 x 10 x 

2 x 2900) + (2 x 

10 x 2 x 3650) = 

2.8 MWh 

Energiegebruik straatverlich-

ting: opgave leverancier X, 

Aantal uren actief vs gedimd: 

testsituatie gemeente Z en le-

verancier X. 

Energiegebruik ICT: opgave le-

verancier X 

 

Rebound effect: niet van toepassing n.v.t. n.v.t. 

Tabel 6: Onderbouwing kwantificering effecten 

 

2.3 Berekenen en interpreteren resultaten  

Op basis van de voorgaande oefeningen is het mogelijk een vertaling te maken naar het vermeden 

energiegebruik door inzet van het ICT-systeem. Dit door onderstaande formule toe te passen: 

 

  

 

 

Het voorbeeld berekend in tabel 6 laat de volgende slotsom zien: Energiegebruik ICT (-2,8 MWh) + 

energiegebruik referentiesituatie (+7,3 MWh) – reboundeffect (0) = bespaarde energie (net enabling 

effect) 4,5MWh.  

 

Aansluitend is het belangrijk om het resultaat en de data kwaliteit te interpreteren door onzekerhe-

den en aannames helder te benoemen. Dit kan op een gestructureerde wijze door middel van onder-

staande tabel.  
 

 

Tabel 7: Interpretatie onzekerheden 

 
 

Energie 
gebruik van 

het ICT 
system

Energie-
gebruik 

referentie-
situatie 

Rebound 
effect

Bespaarde 
energie 

(Net 
enabling 
effect)
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Tabel 8: Conclusies 

 
 

Binnen MJA worden energiebesparingen gerapporteerd in Joule. Besparingen dienen 
daarom omgerekend te worden naar Joule (1 kWh = 3,6 MJ). 

 

2.4 Tijdsduur keteneffect4 

De ketenefficiëntie is berekend ten opzichte van een referentiesituatie. Omdat er een besparing gere-

aliseerd wordt ten opzichte van die referentiesituatie, mag de besparing gedurende de rest van het 

convenant meegeteld worden, zolang de maatregel actief blijft. Na een aantal jaren zal de nieuwe si-

tuatie gemeengoed of stand der techniek geworden zijn. Het is mogelijk dat er tegen die tijd nog be-

tere alternatieven beschikbaar komen. Indien een bedrijf na een aantal jaren een bestaand ketenpro-

ject vervangt door een nieuw ketenproject in dezelfde categorie –een optimalisatie van een maatre-

gel- dient het bedrijf het nieuwe project op te voeren naast het oude. Daarbij wordt de besparing 

door het nieuwe project afgezet tegen het energiegebruik van het bestaande ketenproject. 

Besparingen dienen in principe te worden gerapporteerd in het jaar dat de besparing wordt gereali-

seerd. Als uitzondering hierop is het voor de categorie levensduurverlenging toegestaan om de volle-

dige besparing over de looptijd op te voeren in het jaar waarin het product op de markt is gebracht. 

Het spreekt voor zich dat het aantal jaren dat een maatregel kan worden opgevoerd wordt beperkt 

tot het aantal jaren dat de maatregel effect heeft: De jaarlijkse besparing van een levensduurmaatre-

gel met effect 4 jaar langere levensduur kan 4 jaar worden opgevoerd. 

Besparingen in de keten moeten ieder jaar opnieuw worden opgevoerd. Het is mogelijk hiervoor een 

gelijke besparing op te voeren, als vooraf met grote zekerheid de minimale reductie in energiever-

bruik over de feitelijke levensduur kan worden bepaald. Voor maatregelen in de categorie gebruiks-

fase geldt dat rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de stand der techniek. Als stan-

daardwaarde wordt aangenomen dat een maatregel in deze categorie maximaal 5 jaar telt. Als een 

                                              

4 Handreiking Monitoring MJA3-convenant, Versie 4.3, Datum 17 december 2015 – pagina 32 
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bedrijf kan motiveren dat een maatregel in de gebruiksfase een langere effectieve tijd heeft dan kan 

een langere periode overeengekomen worden. 

2.5 Verdeling ketenbesparing5 

Als een ketenmaatregel in samenwerking met anderen tot stand komt, is de totaal bereikte energie-

besparing niet zonder meer volledig aan één bedrijf toe te rekenen. De gerealiseerde energie efficiën-

tie wordt verdeeld onder de verschillende bijdragers. Dit heet ook wel allocatie, en dient om dubbel-

tellingen te voorkomen. 

 

1/n verdeelsleutel 

Indien bij een ketenproject twee (of meer) partijen betrokken zijn die beiden convenant deelnemer 

zijn, dan wordt de totale besparing verdeeld over de twee (of meer) bedrijven. Dit wordt ook de 1/n 

verdeelsleutel genoemd. Bij twee partijen geldt een verdeling van 50% voor elk van de twee partijen. 

 

Economische allocatie 

Wanneer de bijdrage van de verschillende partijen niet gelijk is, dan kan de besparing naar rato wor-

den verdeeld. Deze toewijzing of allocatie naar rato kan naar eigen inzicht worden gedaan, mits op 

een transparante wijze onderbouwd. Een gebruikelijke manier is de bijdrage in tijd, geld of kennis om 

te zetten naar geld en zo de verhouding te bepalen: economische allocatie. Een allocatie vind ook 

plaats over niet-convenantsdeelnemers; mogelijk treedt een niet-deelnemer later alsnog toe tot de 

convenanten. 

 

Indien door alle partijen gewenst mag van de inspanningsverdeling afgeweken worden. Dit dient dan 

wel transparant zijn: de gebruikte verdeelsleutel moet onderbouwd worden m.b.v. een berekening. 

Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer sprake is van toepassing van intern recyclaat of een distributie-

project waarbij aangetoond kan worden dat geen andere partijen betrokken zijn.  

 

Toekenning ketenbesparing 

U kunt dus de volledige ketenbesparing alleen opvoeren bij de rapportage, als uw bedrijf de enige 

partij is die een bijdrage heeft geleverd. In andere gevallen wordt slechts een deel meegenomen bij 

de aggregatie. Het deel dat meegeteld wordt, wordt bepaald door de verdeelsleutel: het percentage 

van de besparing dat aan het bedrijf toegerekend wordt. De verdeelsleutel kan in het e-MJV ingevuld 

worden.   

                                              

5 Handreiking Monitoring MJA3-convenant, Versie 4.3, Datum 17 december 2015 – pagina 31 
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3 De vijf cases 
 

 

Onderstaand staan vijf cases beschreven die zijn aangedragen door de leden van de gebruikersgroep. 

Deze cases zijn opgesteld op basis van de uniforme berekeningsmethode waardoor de resultaten 

kunnen worden opgeteld als ketenimpacts, dus als vermeden energiegebruik door ICT.  

 

3.1 Energiebesparing door actief energiebeheer in kantoren 

De ABN AMRO Bank heeft al jaren aandacht voor het terugdringen van het energieverbruik. Onderdeel 

van de stappen is de implementatie van actief energiebeheer in de kantoorpanden van ABN AMRO. 

Dit betekent het frequent en met de SIM’s van Vodafone op afstand uitlezen van het energiegebruik. 

Het uitlezen en interpreteren van de gegevens wordt verzorgd door het bedrijf Innax en eventuele 

storingen of onnodig gebruik van energie wordt vroegtijdig geconstateerd en gemeld. Storingen kun-

nen snel worden verholpen en sluimeren niet voort met onnodig energieverspilling als gevolg.   

 

Doel en scope 

Als rekenvoorbeeld gaan wij uit van een incident dat plaatvond in een van de kantoren van ABN AMRO. 

Door het actieve energiebeheer werd geconstateerd dat de ventilatievoorzieningen ook ’s nachts aan 

bleven staan. Zo kon onnodig energiegebruik worden geëlimineerd.  

 

Doel van deze studie is om op basis van het rekenvoorbeeld meer inzicht te geven in het besparings-

potentieel van actief energiebeheer in kantoorgebouwen door inzet van ICT. Als referentiesituatie 

gaan wij uit van soortgelijke energie meters. Het verschil met de Vodafone SIM’s en Innax dienst is 

nu dat het uitlezen dagelijks plaatsvindt en direct wordt geanalyseerd. Het daaraan gekoppelde ener-

giegebruik wordt dan ook meegenomen.  

 

Het resultaat 

Het onnodig aanstaan van de ventilatie is halverwege het jaar ontdekt, resulterend in een besparing 

van 100 kWh per dag voor het resterende deel van het jaar. Dit omdat anders de storing pas aan het 

licht was gekomen tijdens het opmaken van de jaarlijkse energieafrekening. De totale besparing voor 

ABN AMRO is daarmee 18 MWh. De benodigde energie voor het constateren en het verhelpen van het 

onnodige energiegebruik is verwaarloosbaar.   

 

Actief energiebeheer biedt daarmee een groot potentieel. Stel nu dat 10% van de Nederlandse kan-

toren een soortgelijk incident zou ontdekken als bij ABN AMRO, dan kan door actief energiebeheer de 

energiebesparing circa 24 GWh bedragen. Dit komt ongeveer overeen met het jaarlijks elektriciteits-

gebruik van circa 6.000 huishoudens. 
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Toelichting resultaat 

Door actief energiebeheer is vroegtijdig ontdekt dat een ventilatiesysteem aan bleef staan in één van 

de ABN AMRO kantoren. Na deze constatering hebben storingsmonteurs eenvoudig het incident ver-

holpen. Het onderliggende ICT system nodig voor actief energiebeheer bestaat uit: energiemeters, 

Vodafone’s mobiele (data)netwerk, software systeem en hardware van Innax.  

Daarmee zijn de relevante effecten: 

o Bespaarde energiegebruik door verhelpen onnodig energiegebruik (’s nachts onnodig aan la-

ten staan van ventilatiesysteem); 

o Direct energiegebruik gerelateerd aan de organisatie Innax (energiegebruik gebouw, ICT sys-

temen); 

o Rebound effect door vervoersbewegingen storingsmonteurs. 

 

Het bespaarde energiegebruik komt overeen met een dagelijkse besparing van 100kWh vermenigvul-

digd met 182 dagen. Om het direct energiegebruik te kunnen bepalen is gekeken naar het aandeel 

van ABN AMRO in de totale werkportefeuille van Innax. Dit energiegebruik is uiteindelijk een verwaar-

loosbare 2 kWh. Ook de 11kWh gerelateerd aan het vervoer van de storingsmonteurs is verwaarloos-

baar. Daarmee is de energiebesparing in deze specifieke case bepaald op 18MWh.  

 

Samenvatting 

Algemeen: 

Betrokken partijen:   ABN AMRO, Innax, Vodafone  

Omschrijving:  Energiebesparing door actief energiebeheer in kantoorgebouwen 

Doel van de studie:  Bepalen van besparingspotentieel door inzet actief energiebeheer  

Relevante processen: 

Referentiewaarde:  Besparing door constateren storing: 18 MWh in 2015 

Direct energiegebruik:  Aan ICT gerelateerd energiegebruik (kantoor, ICT): 0,002 MWh in 

2015 

Rebound effect:    Vervoer storingsmonteurs: 0,011 MWh 

Resultaat: 

Tot. bespaard energiegebruik:  18 MWh in 2015 voor specifiek case (kantoorgebouw Amsterdam)  

Allocatie o.b.v. 1/n: verdeling over 3 partijen: 6 MWh ketenbesparing voor Vodafone 

Bronnen: 

o Innax (besparingsdata, vloeropp. ABN AMRO, eigen energiegebruik, aandeel ABN AMRO) 

o Defra 2015 

o http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/ 

 

Disclaimer: De hier behandelde case(s) zijn vanuit de sector aangedragen en dienen ter inspiratie. RVO heeft de 

berekeningen niet gecontroleerd noch gevalideerd en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. 

Validatie door RVO vindt plaats ingeval dit als zgn. Ketenmaatregel in de MJA monitoring wordt opgevoerd. 

 

3.2 Energiebesparing door beeldzorg  

Direct en persoonlijk contact met ervaren en gediplomeerde zorgverleners. Gewoon via het beeld-

scherm en ondersteuning van Ziggo thuis. Op afgesproken tijdstippen of als het onverwacht nodig is. 
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Er staat altijd iemand voor de patiënt klaar: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit betekent voor 

ZuidZorg met op dit moment ongeveer 150 beeldzorg cliënten, veel gerichter bezoeken plegen bij de 

patiënten thuis. Daarmee blijft de auto vaker staan met energiebesparing als gevolg. Voor 2015 be-

tekende dit ongeveer een energiebesparing van 30 MWh. Ter vergelijk, deze besparing komt overeen 

met het elektriciteitsgebruik van circa 8 Nederlandse huishoudens. 

 

Doel en scope 

Om een voorbeeld te beschrijven van wat de ICT-oplossing beeldzorg -voor ZuidZorg verzorgd door 

ConnectZorg-  voor het energiegebruik in de thuiszorg betekent, is een ketenstudie opgezet. In een 

ketenstudie worden al de activiteiten meegenomen van in dit geval de dienst beeldzorg. De verwach-

ting is dat beeldzorg leidt tot minder fysieke bezoekjes van thuiszorg medewerkers en dat daarmee 

autoritjes en dus brandstofgebruik bespaard wordt. Deze ketenstudie beperkt zich tot de 150 cliënten 

van Zuidzorg. 

 

Het resultaat  

In deze ketenstudie voor 2015 heeft Zuidzorg ongeveer 0,2 MWh per jaar per cliënt bespaard met de 

beeldzorg oplossing aangeboden door Ziggo voor ongeveer 150 cliënten. De productie of het gebruik 

van beeldzorg kost wel energie, maar wordt ruimschoots gecompenseerd door de besparing van de 

vermeden autobrandstoffen. Met de groei van de beeldzorg voor ogen, betekent dit resultaat een 

grote potentiële bijdrage in energiebesparing.  

 

Toelichting resultaat 

Momenteel heeft Zuidzorg ongeveer 150 cliënten die een lichte mate van zorg nodig hebben. Zij 

hebben sinds kort een IPad thuis waarop een app is geïnstalleerd die face-to-face bellen mogelijk 

maakt met de belcentrale van Zuidzorg waar verpleegkundige kennis aanwezig is. 

 

Tussen de 150 cliënten en medewerkers van Zuidzorg vindt gemiddeld 1x per dag beeldzorg plaats. 

Ingeschat is dat deze gesprekken in ongeveer de helft van de gevallen daadwerkelijk een bezoek door 

een verpleegkundige vervangen. Daarmee zijn de relevante effecten: 

o Bespaarde energiegebruik door minder vervoer door verpleegkundigen; 

o Direct energiegebruik door de IPad, de Ziggo verbinding en het telefoneren met de centrale; 

o Rebound effect door de extra kantoorruimte voor de telefooncentrale. 

 

De waarde van het bespaarde energiegebruik is ingeschat op zo’n 440 kWh (is ca. 0,44 MWh) per 

cliënt per jaar. Hierbij is uitgegaan van een halvering van het aantal huisbezoekjes per dag en dat 

komt overeen met circa 45 liter bespaarde brandstof per cliënt. Deze 45 liter komt omgerekend over-

een met ongeveer 440kWh per cliënt. 

 

Tegenover deze besparing staat het energiegebruik van de IPad en de Ziggo verbinding en het tele-

foneren met de centrale. Voor de IPad is dit 6 kWh per cliënt per jaar. Een conservatieve inschatting 

van het extra energiegebruik voor Ziggo is berekend door uit te gaan van het gebruik van een nieuwe 

aansluiting bij een cliënt van datacenter tot aan de deur. Dit komt uit op zo’n 0,14 MWh per cliënt per 

jaar.   
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Tot slot speelt het rebound effect een rol. In deze case is dat het gebruik van kantoorruimte dat voor 

beeldzorg nodig is. Het energiegebruik van de computer en het kantoor van de extra medewerkers 

van de zorgcentrale die nodig zijn om de cliënten te woord te staan is zo’n 0,1 MWh. 

 

Het eindresultaat bestaat uit het bespaarde energiegebruik (0,44 MWh) minus het directe energiege-

bruik van een Ipad en Ziggo verbinding (0,14 MWh) en minus de reboundeffecten (0,1MWh) maakt 

0,2 MWh per jaar per cliënt.  

 

Samenvatting 

Algemeen: 

Betrokken partijen:   Ziggo, Stichting Ledenservice ZuidZorg; ConnectZorg B.V.;  

Omschrijving:   Energiebesparing door de inzet van beeldzorg 

Doel van de studie: Inzicht in invloed beeldzorg op het energiegebruik in de thuiszorg  

Relevante processen: 

Referentiewaarde:  Vermindering autogebruik door inzet beeldzorg: 0,4 MWh 

Direct energiegebruik: IPad, de Ziggo verbinding, het telefoneren met de centrale: 0,14 MWh 

Rebound effect:    Extra kantoorruimte voor de telefooncentrale: 0,1 MWh 

Resultaat: 

Bespaard energiegebruik:  0,2 MWh per jaar per klant, of 30 MWh in 2015 voor de 150 klanten 

van Zuidzorg. 

Allocatie o.b.v. 1/n: verdeling over 4 partijen: 0,05 MWh ketenbesparing voor Ziggo 

Bronnen: 

o www.CO2emissiefactoren.nl 

o www.Greenem.nl 

o Huub Van Dijck (ConnectZorg) 

o Margo de Waal (beleidsmedewerker ZuidZorg) 

o HFC N+x Reference Model  

 
Disclaimer: Ziggo heeft deze case als Ketenmaatregel opgenomen in de monitoring van 2015. Deze is door RVO 

beoordeeld en doormiddel van de Voortgangsverklaring gevalideerd. Voor de allocatie van de vermeden energie, 

wordt verwezen naar de verdeelsleutel 1/n zoals aangegeven in artikel 2.5 van dit document.  

 

3.3 KPN iTV, gemak en energiebewust  

Interactieve TV: kijk wat, waar en wanneer je zelf wilt. Interactieve TV is digitaal televisiekijken via 

internet. Hierdoor bepaalt de kijker volledig wát, wáár en wannéér hij of zij kijkt. Deze iTV functiona-

liteiten worden vanuit de KPN Cloud geleverd. De klant neemt dus decentraal niets meer op, dit ge-

beurt allemaal centraal in de KPN Cloud. De klant heeft een afgeslankte tv-ontvanger, waar geen 

harde schijf meer in zit en dat betekent minder energiegebruik. Voor de 1,795 miljoen klanten (2015) 

betekent dit in totaal een jaarlijkse energiebesparing van 4,1 GWh. 

 

Doel en scope 

Het doel van deze studie naar vermeden energie is om een voorbeeld te geven van ketenbesparing 

met ICT en in dit geval KPN iTV. De besparing  is het gevolg van het migreren van een deel van de 
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ICT op klantlocatie naar de Cloud. Er zijn steeds meer diensten die ook vanuit de Cloud kunnen worden 

geleverd. Voordelen hiervan zijn dat men plaats- en apparaat onafhankelijk toegang heeft tot de 

applicaties en de data (alleen toegang tot de eigen Cloudomgeving is nodig), het schaalbaar is (capa-

citeitsmanagement centraal voor alle klanten en het energiebesparend is, doordat er minder ICT lokaal 

nodig is en die meestal overgedimensioneerd is). Voor het bepalen van de energiebesparing is geke-

ken naar het huidige aantal klanten van iTV.  

 

Het resultaat  

Het gebruik van iTV in plaats van tv-ontvangers met geïntegreerde harde schijven levert een jaarlijkse 

besparing op van 4,1 GWh. Hierbij is gekeken naar de besparing van de afgeslankte tv-ontvanger 

(set-top box) bij de klant  (de besparing per ontvanger is 2,6 Watt) en de totale hoeveelheid klanten 

(1,795 miljoen in 2015).   

 

Toelichting resultaat 

KPN iTV functionaliteiten van opnemen en terugkijken worden vanuit de KPN Cloud geleverd. De klant 

neemt decentraal niets meer op, dit gebeurt allemaal centraal in de KPN Cloud. De klant heeft een 

afgeslankte tv-ontvanger, waar geen harde schijf meer in zit. De relevante effecten zijn: 

o Bespaarde energiegebruik door afgeslankte tv-ontvanger; 

o Direct energiegebruik door de Cloud (KPN netwerk); 

o Rebound effect is er niet. 

 

Voor het bepalen van het direct energiegebruik is alleen naar de gebruiksfase gekeken. De impact van 

de productie van de harde schijf in de set-top box wordt niet meegenomen omdat die als klein inge-

schat wordt. Als dit wel meegenomen zou worden, dan zou het vermeden energiegebruik nog groter 

zijn.  

 

De opslag in de Cloud en het bekijken van de opgenomen programma's leidt niet tot extra stroomver-

bruik of belasting van het apparaat. In plaats van het ‘streamen’ (versturen van data over het net-

werk) van een live-uitzending wordt nu een opname gestreamd. Dit betekent dat de hoeveelheid 

energie, gerelateerd aan het streamen, vergelijkbaar is voor beide gevallen.  

 

De waarde van het bespaarde energiegebruik is ingeschat door te kijken naar het verschil in energie-

gebruik van de tv-ontvangers. Dit is ingeschat op 2,6 W. (De STB met harde schijf verbruikt 7,6 Watt, 

de STB zonder 5,0 Watt.) Dit vermenigvuldigd met gemiddeld 3 uur tv kijken per dag, 365 dagen en 

1,795 miljoen klanten (o.b.v. 2015) levert een jaarlijkse besparing op van 5,1 GWh.  

 

Tegenover deze besparing staat het energiegebruik van de KPN Cloud. Het extra stroomverbruik in 

de Cloud (KPN netwerk) is 77kW. Dit is het verbruik van de NAS-storage (Network Attached Storage) 

voor de iTV klanten. Voor het additionele stroomverbruik in het datacenter is tevens gerekend met 

een door KPN verstrekte Power Usage Effectiveness (PUE). Het eindresultaat bestaat uit het bespaarde 

energiegebruik (5,1 GWh) minus het directe energiegebruik van de KPN Cloud (0,98 GWh) maakt 4,1 

GWh per jaar.  
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Samenvatting 

Algemeen: 

Betrokken partijen:   KPN, klant 

Omschrijving:   Energiebesparing door de inzet van iTV  

Doel van de studie:  Voorbeeld geven voor ketenbesparing door ICT, in dit geval KPN iTV 

Relevante processen: 

Referentiewaarde:  Besparing afgeslankte tv-ontvanger. Alle klanten samen: 5,1 GWh 

Direct energiegebruik:  Extra energiegebruik KPN Cloud bedraagt: 0,98 GWh 

Rebound effect:    Is er niet 

Resultaat: 

Bespaard energiegebruik:  4,1 GWh voor alle 1,795 miljoen klanten tezamen (o.b.v. klantgege-

vens 2015) 

Allocatie o.b.v. 1/n: verdeling over 2 partijen: ca. 2 GWh ketenbesparing voor KPN 

Bronnen: 

o KPN productmanager iTV en KPN Netwerkverantwoordelijke iTV 

o Opgave leverancier (Arris) 

o Opgave leverancier (Motorola - nu Arris) 

 
Disclaimer: De hier behandelde case(s) zijn vanuit de sector aangedragen en dienen ter inspiratie. RVO heeft de 

berekeningen niet gecontroleerd noch gevalideerd en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. 

Validatie door RVO vindt plaats ingeval dit als zgn. Ketenmaatregel in de MJA monitoring wordt opgevoerd. 

 

3.4 Impact van efficiënte datacenters  

Klanten van Capgemini kunnen eigen dataopslagapplicaties zoals servers onderbrengen bij Capge-

mini’s efficiëntere datacenter in Amsterdam. Dit door een bepaalde hoeveelheid vierkante meters te 

huren. Hierdoor maakt de klant gebruik van de energie-efficiënte (niet ICT) faciliteiten als koeling, 

verlichting, back-up stroom, etc. Op dit moment krijgt 25% van het datacenter van Capgemini een 

dergelijke invulling. Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van 805 MWh.   

 

Doel en scope 

Het doel is om de energievoordelen van de energie efficiëntie van het Capgemini datacenter te kwan-

tificeren en aansluitend als onderdeel van de MJA op te voeren als ketenmaatregel. Belangrijk bij deze 

maatregel is de schaalbaarheid. De maatregel kan namelijk vrijwel altijd worden toegepast, hier en in 

de rest van de wereld.  

 

De maatregel omvat alle niet ICT-faciliteiten als koeling, verlichting en back-up power die klanten 

wordt aangeboden met het datacenter in Amsterdam. Het ICT gerelateerde energiegebruik is in deze 

studie gelijk gesteld. Dit gebruik omvat het elektriciteitsgebruik van de server van de klant.  

 

Het resultaat  

Het gebruik van een deel van 25% van het efficiënte datacenter levert jaarlijks een energiebesparing 

op van circa 805 MWh.    
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Toelichting resultaat 

Klanten van Capgemini kunnen eigen dataopslagapplicaties zoals servers onderbrengen bij Capge-

mini’s efficiëntere datacenter in Amsterdam, waardoor wordt bespaard op energie gerelateerd aan 

koeling, verlichting, back-up stroom, etc. De relevante effecten zijn: 

o Bespaarde energiegebruik door onderbrengen klantserver in datacenter Amsterdam; 

o Direct energiegebruik blijft gelijk (server klant); 

o Rebound effect is er niet. 

 

Voor het berekenen van het bespaarde energiegebruik is gebruik gemaakt van een zogenaamde PUE 

factor. PUE staat voor ‘Power Usage Effectiveness’, en komt overeen met het energiegebruik gerela-

teerd aan niet-ICT applicaties gedeeld door het energiegebruik van ICT. Voor een conventionele da-

tacenter kan een PUE van 2,0 worden aangehouden6. Deze efficiëntie wordt aangehouden voor het 

rendement van een serverruimte opgesteld bij een klant zelf. Door gebruik te maken van het data-

center van Capgemini verbeterd de efficiëntie aangezien de PUE van dit center is bepaald op 1,657.  

 

Circa 25% van het datacenter in Amsterdam wordt gebruikt voor de service. Dit komt overeen met 

een elektriciteitsgebruik van 3.795 MWh8. Uitgaande van de PUE van 1,65 betekent dit dat 2.300 MWh 

(3.795/1,65) wordt gebruikt voor ICT en 1.495 MWh wordt gebruikt voor niet-ICT applicaties. Als deze 

2.300 MWh nog gebruikt zou worden door de klanten van Capgemini, dan is met een PUE van 2,0 het 

energiegebruik aan niet ICT-applicaties ook 2.300 MWh. Het verschil tussen 2.300 MWh en 1.495 

MWh levert de energiebesparing van 805 MWh per jaar op.  

 

Samenvatting 

Algemeen: 

Betrokken partijen:   Capgemini en klant  

Omschrijving:   Energiebesparing door inzet energie-efficiënte datacenter 

Doel van de studie:  Kwantificeren energiebesparing service t.b.v. MJA ketenmaatregel 

Relevante processen: 

Referentiewaarde:  Besparing door een efficiëntere faciliteiten voor dataopslag: 805 MWh 

Direct energiegebruik:  ICT gerelateerd energiegebruik blijft gelijk 

Rebound effect:    Niet van toepassing 

Resultaat: 

Bespaard energiegebruik:  805 MWh klanten tezamen 

Allocatie o.b.v. 1/n: verdeling over 2 partijen: 0,4 GWh ketenbesparing voor Capgemini 

Bronnen: 
o http://www.vertatique.com/no-one-can-agree-typical-pue (gemiddelde PUE) 

o Capgemini (gegevens datacenter Amsterdam) 

 

Disclaimer: De hier behandelde case(s) zijn vanuit de sector aangedragen en dienen ter inspiratie. RVO heeft de 

berekeningen niet gecontroleerd noch gevalideerd en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. 

Validatie door RVO vindt plaats ingeval dit als zgn. Ketenmaatregel in de MJA monitoring wordt opgevoerd. 

                                              

6 http://www.vertatique.com/no-one-can-agree-typical-pue 
7 Capgemini information 
8 Totaal energiegebruik Capgemini datacenter in 2015 was 15. 183.000 kWh 
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3.5 Efficiënt en papierbewust vergaderen. Impacts van iBabs 

Vergaderen betekent meer dan alleen een bespreking op zich. Vergaderen is ook het ordenen, mailen, 

printen en lezen van documenten en natuurlijk het maken van afspraken en besluiten. iBabs maakt 

dit alles een stuk efficiënter. iBabs is een simpele app die vergaderingen eenvoudiger, inhoudelijker 

en papierloos maakt. Het enige wat nodig is, is een tablet of laptop. Door de ca. 45.000 gebruikers 

van iBabs worden jaarlijks 80.000 bomen aan papier gespaard, resulterend in een energiebesparing 

van ca. 11,8 GWh.  

 

Doel en scope 

Het doel is om de energievoordelen van iBabs te kwantificeren en aansluitend als onderdeel van de 

MJA op te voeren als ketenmaatregel. Hierbij is gekeken naar conventioneel vergaderen waarbij de 

stukken in veelvoud worden uitgedraaid om doorgenomen te worden tijdens de vergadering. Met iBabs 

worden alle stukken digitaal (als pdf) behandeld en niet meer geprint. De verschillende ketenstappen 

voor de referentiesituatie als ook met het ICT-systeem iBabs zijn beschouwd en indien relevant be-

vonden opgenomen in de berekening.  

 

Het resultaat  

Het gebruik van iBabs door de ca. 45.000 gebruikers levert een flinke papierbesparing op van ca. 

80.000 bomen per jaar. Deze energiebesparing resulteert - na aftrek van het energiegebruik van 

laptops, tablets en netwerkvoorzieningen - in een jaarlijkse energiebesparing van 11,8 GWh.  

 

Toelichting resultaat 

Door gebruik van iBabs wordt papierloos vergaderd. De relevante effecten zijn: 

o Bespaard energiegebruik door het vermijden van papier tijdens en in de aanloop naar verga-

deringen; 

o Direct energiegebruik komt overeen met energiegebruik laptops en tablets, Cloud en netwerk-

voorzieningen; 

o Rebound effect is extra gebruik van tablets en laptops. 

 

Ook zijn er effecten uitgesloten. Energiegebruik gerelateerd aan het bezorgen van stukken door koe-

riers (gebruikelijk binnen overheid) is uitgesloten. Dit omdat het kwantificeren hiervan erg lastig is en 

het enkel de besparing nog verder zou kunnen verhogen. Het energiegebruik van printen (en productie 

inkt) is vanwege de geringe bijdrage aan het totaal buiten beschouwing gelaten. Tot slot is de aan-

name gedaan dat alle gebruikers voor de implementatie van iBabs al over een laptop of tablet be-

schikten. Energie verbonden aan de productie van deze hardware is dan ook buiten beschouwing 

gelaten.  

 

Het directe energiegebruik bestaat uit het energiegebruik van laptops of tablets en de servers. Deze 

laatste wordt hieronder verder uitgewerkt. Een standaard server gebruikt circa 500 W. Voor Ibabs zijn 

6 servers 24/7 operationeel. Dit betekent een 26,2 MWh aan energiegebruik. Voor de opslag van data 
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wordt gerekend met een 400 kWh per Tb per jaar9. Met een benodigde opslag capaciteit van 56 Tb10 

betekent dit een gebruik van 22,4 MWh.  

 

Ibabs zal circa 80.000 bomen per jaar aan papier besparen11.  

Dit komt overeen met 600 miljoen A4 papieren. Dit komt vervolgens overeen met een besparing van 

12,0 GWh12. Dit is gebaseerd op ruim 400 klanten met in totaal ruim 45.000 gebruikers13.  

Een rebound effect is de toename in gebruik van tablets en laptops. Een tablet gebruikt circa 12 kWh 

of energy per jaar bij frequent gebruik. Gebaseerd op inschattingen van iBabs de gebruiksduur voor-

vergaderingen is per dag circa 2 uur. Met een totaal gebruik van circa 6 uur, zal 1/3 van het gebruik 

worden gealloceerd aan het rebound effect. Dit betekent ca. 0,18 GWh.  

 

Het uiteindelijk resultaat bedraagt de besparing van 12,0 GWh – 0,0224 GWh – 0,18 GWh = 11,8 

GWh.  

 

Samenvatting 

Algemeen: 

Betrokken partijen:   iBabs, Capgemini en klanten  

Omschrijving:   Energiebesparing door inzet papierloos vergaderen 

Doel van de studie:  Kwantificeren energiebesparing iBabs t.b.v. MJA ketenmaatregel 

Relevante processen: 

Referentiewaarde:  Besparing door papierloos vergaderen: 12 GWh 

Direct energiegebruik:  ICT energiegebruik door laptops/tablets en Cloud: 0,0224 GWh 

Rebound effect:    Extra gebruik van tablets en laptops: 0,18 GWh 

Resultaat: 

Bespaard energiegebruik:  11,8 GWh 

Allocatie o.b.v. 1/n: verdeling over 3 partijen: 3,9 GWh ketenbesparing voor Capgemini 

Bronnen: 
o http://www.goodenergy.co.uk/goodstats 

o iBabs 

 

 

Disclaimer: De hier behandelde case(s) zijn vanuit de sector aangedragen en dienen ter inspiratie. RVO heeft de 

berekeningen niet gecontroleerd noch gevalideerd en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. 

Validatie door RVO vindt plaats ingeval dit als zgn. Ketenmaatregel in de MJA monitoring wordt opgevoerd. 

                                              

9 http://www.emersonnetworkpower.com/documentation/en-us/latest-thinking/edc/documents/white%20paper/h2402-power-

efficiency-storage-array-wp-ldv.pdf 
10 Almost 200.000 trees saved (tree counter at www.ibabs.eu), 7500 sheets of A4 per tree http://www.ibabs.eu ). This means that 

in total just over 1,5 billion sheets of paper were saved. 1MB of storage covers 38 sheets of A4 paper (average in PDF format). In 

total this requires 40TB of storage capacity. 80.000 trees equals to 56Tb. 
11 These are estimated averages by IBabs 
12 Figures for the energy required in paper production vary from 20 Wh to 56 Wh for one sheet of A4 paper. The actual figure var-

ies per paper supplier based on e.g. the production process, the kind of electricity used, etc. We choose to take the lowest figure 

(to be on the safe side in terms of saved energy with IBabs) from the most trustworthy source available: http://www.gooden-

ergy.co.uk/goodstats. 
13 These are estimated averages by IBabs 
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4 Afsluitend 
 

Aan de hand van de berekeningsmethode zijn door vier leden van de MJA Gebruikersgroep 5 cases 

aangedragen. Elke case laat het besparingspotentieel van ICT in andere sectoren goed zien. De som 

van de 5 cases laat een besparing zien van circa 16,7 GWh.  

 

Tijdens de uitwerking van deze rapportage zijn aandachtspunten op tafel gekomen, belangrijk voor 

een breed gedragen uitrol van de vermeden energieberekening voor de Nederlandse ICT sector:  

 

1) Acceptatie en benutten van de potentie  

Steeds meer internationale studies laten de potentie van ICT in het perspectief van energie en 

klimaat verandering zien. Gemeenschappelijke conclusie is dat het energiegebruik van ICT zelf, 

vele malen minder is dan het vermeden energiegebruik door inzet van ICT. Daarmee wordt ICT 

steeds meer gezien als één van de oplossingen voor vergaande energiereductie en tegengaan 

van klimaatverandering. 

 

“We all know that information and communications technologies (ICTs) have revolu-

tionised our world...ICTs are also very vital to confronting the problems we face as a 

planet: the threat of climate change...Indeed ICTs are part of the solution. Already 

these technologies are being used to cut emissions and help countries adapt to the 

effects of climate change...Governments and industries that embrace a strategy of 

green growth will be environmental champions and economic leaders in the twenty-

first century.” 

       Ban Ki-moon, UN Secretary General 

 

Vanuit dit perspectief is het goed om de besparingsmogelijkheden van ICT niet te laten over-

schaduwen door terughoudendheid met betrekking tot grote getallen. Er zijn diverse (inter)nati-

onale top-down inschattingen gemaakt van het vermeden energiegebruik door ICT.  

 

Naast deze top-down aanpak kan een bottom-up (meer gedetailleerde) aanpak worden gehan-

teerd als geschetst in deze studie. Met deze berekeningsmethode in de hand kan een bottom-up 

inschatting van het vermeden energieverbruik in Nederland door ICT worden gemaakt. Dit laat 

zien welke bijdrage een uitrol van ICT kan leveren aan de energiebesparing in Nederland.   

 

2) Allocatie leidt tot discussie 

Belangrijk voor de deelnemende ICT partijen - zeker met het licht op MJA- is de allocatie van de 

berekende energiebesparing. Welk deel van de energiebesparing kan aan de deelnemende be-

drijven worden toegeschreven? Om dubbeltellingen te voorkomen dient een transparante en eer-

lijke verdeling tussen de aan de case betrokken partijen te worden opgesteld. Desondanks dat 
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het MJA ketenrekenen (Handreiking Monitoring MJA 314) handvatten levert voor deze allocatie, 

blijkt het in de praktijk tot discussies te leiden. Zeker als het gaat om grote getallen.  

 

Wij doen graag de suggestie om het volgende huis van MJA anders -meer in lijn met het wereld-

wijd gebruikte GHG protocol- in te richten. Dit betekent dat ketenrekenen apart wordt benoemd 

in rapportages, naast het energiegebruik van een organisatie. Een rapportage bestaat dan uit de 

besparingen binnen de poort, gerealiseerd door een organisatie of sector. Daarnaast wordt als 

volg het bespaarde energie in de keten benoemd: ‘bedrijf X heeft een bijdrage geleverd aan de 

totale besparing van XX MJ in de keten’. Op deze wijze worden dubbeltellingen vermeden en 

blijft er een motivatie voor bedrijven om ketenmaatregelen te stimuleren en te rapporteren.  

 

  

                                              

14 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/Handreiking%20monitoring%20MJA3%20versie%204.3%20-%20december%202015.pdf 
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