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1 INLEIDING 
 
De EU-criteria betreffende groene overheidsopdrachten (Green Public Procurement, GPP) zijn erop gericht 
de aankoop van milieuvriendelijkere goederen, diensten en werken door de overheid te vergemakkelijken. 
De toepassing van deze criteria geschiedt op vrijwillige basis. De criteria zijn zo opgesteld dat ze, indien de 
afzonderlijke overheidsdienst dat toepasselijk acht, (gedeeltelijk of volledig) kunnen worden geïntegreerd in 
de aanbestedingsdocumenten met minimale aanpassingen. Alvorens een aanbesteding te publiceren, worden 
de overheidsdiensten geadviseerd het beschikbare aanbod van de goederen, diensten en werken die men 
voornemens is aan te kopen, te controleren op de markt waarin zij operationeel zijn.  
Wanneer een aanbestedende overheidsdienst voornemens is de voorgestelde criteria in dit document toe te 
passen, moet dit in overeenstemming met de eisen van de EU-wetgeving inzake overheidsopdrachten 
gebeuren (zie, bijvoorbeeld, artikelen 42, 43, 67(2) of 68 van de Richtlijn 2014/24 en vergelijkbare 
bepalingen in andere EU-wetgeving betreffende overheidsopdrachten). Praktische informatie hierover is 
terug te vinden in het 2016 handboek over groene aankopen, beschikbaar via 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Dit document bevat de GPP-criteria van de EU voor datacentra, serverruimtes en cloudservices. In het 
bijbehorende technische rapport wordt toegelicht waarom voor deze criteria is gekozen en wordt verwezen 
naar nadere informatie.  
De criteria zijn onderverdeeld in selectiecriteria, technische specificaties, gunningscriteria en prestatie-eisen. 
Voor elk gebied zijn er twee types criteria: 

• Kerncriteria: zijn zo opgesteld dat ze een gemakkelijke toepassing van groene overheidsopdrachten 
mogelijk maken, spitsen zich toe op een of meer van de belangrijkste aspecten van de 
milieuprestaties van een product en beogen de administratiekosten voor bedrijven tot een minimum 
te beperken. 

• Uitgebreide criteria: houden rekening met meer aspecten of hogere niveaus van milieuprestaties en 
kunnen worden gebruikt door overheidsdiensten die een stap verder willen gaan bij het bevorderen 
van de doelstellingen op het gebied van milieu en innovatie. 

De formulering 'hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria' is ingevoegd wanneer de criteria voor beide 
types identiek zijn. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definitie en toepassingsgebied 
 
De productgroep 'datacentra, serverruimtes en cloudservices' omvat: 

- Datacentra, dit zijn structuren, of groepen van structuren, die zijn ontworpen voor de 
gecentraliseerde behuizing, interconnectie en werking van apparatuur voor informatietechnologie en 
telecommunicatienetwerken die zorgen voor gegevensopslag, verwerkings- en overdrachtsdiensten 
samen met alle faciliteiten en infrastructuren voor stroomdistributie en milieubeheersing en de 
niveaus van bestendigheid en beveiliging die noodzakelijk zijn om de beschikbaarheid van de 
gewenste dienst te garanderen;  

- Serverruimtes, ook wel computerruimtes of serverkasten genoemd, zijn ruimtes of gedeeltes van 
een gebouw die een specifieke IT-load dienen, bepaald door de vermogensdichtheid van de 
apparatuur in de ruimte. Serverruimtes hebben gewoonlijk een ICT-besturing en een aantal stroom- 
en koelmogelijkheden. Serverruimtes zijn de datacentra van een onderneming, maar dan op een 
kleinere schaal, en gewoonlijk ondergebracht in een gebied dat indicatief kleiner is dan 46 m2 en uit 
maximaal 25 racks bestaat. 

- Datacentra die digitale services bieden in de cloud, waarbij de klant betaalt voor een bepaalde 
dienst en de leverancier de ICT-hardware/software en de apparatuur van het datacentrum levert en 
beheert die vereist is om de dienst te verlenen. Dit is inclusief het co-hosten van meerdere klanten, 
hetgeen de vorm kan aannemen van een cloud-toepassingsomgeving. Er zijn verschillende 
bedrijfsmodellen gerelateerd aan cloudservices maar het is belangrijk om op te merken dat het 
toepassingsgebied uitsluitend datacentra beslaat. De meest voorkomende cloudservices zijn: 

o Infrastructure as a service (IaaS): een dienstverlener biedt klanten vooraf betaalde toegang 
tot opslag, netwerken, servers en andere IT-middelen in de cloud. 

o Platform as a service (PaaS): een dienstverlener biedt toegang tot een op de cloud 
gebaseerde omgeving waarin gebruikers toepassingen kunnen bouwen en leveren. De 
provider levert de onderliggende infrastructuur. 

o Software as a service (SaaS): een dienstverlener levert software en toepassingen via internet. 
Gebruikers abonneren zich op de software en openen deze via het web of via Application 
Programme Interfaces van de leverancier. 

 
Datacentra kunnen worden geclassificeerd op type en deze verschillende types zijn opgenomen in het 
toepassingsgebied van de criteria: 

- Datacentrum van een onderneming: een datacentrum dat wordt beheerd door een onderneming 
met als enige doel het leveren en beheren van diensten aan werknemers en klanten; 

- Colocatie-datacentrum: een datacentrumfaciliteit waar meerdere klanten hun eigen netwerk(en), 
servers en opslagapparatuur onderbrengen;  

- Managed service providers (MSP) datacentrum: een datacentrum dat diensten voor server- en 
gegevensopslag aanbiedt en waarbij de klant betaalt voor een dienst en de leverancier de vereiste 
ICT-hardware/software en apparatuur van het datacentrum levert en beheert. Deze beheerservice is 
inclusief het co-hosten van meerdere klanten, hetgeen de vorm kan aannemen van een cloud-
toepassingsomgeving.  
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1.2 Toepasselijkheid van de criteria betreffende groene overheidsopdrachten  
 

De meest voorkomende trajecten voor de overheidsopdrachten van datacentra, waaronder serverruimtes, zijn 
gebaseerd op voorbeelden van aanbestedingspraktijken in de EU.  
Het proces voor de verwerving van een nieuw datacentrum of een nieuwe dataservice bestaat uit een aantal 
verschillende trajecten die allemaal eigen voordelen en nadelen hebben. De keuze van het traject kan een 
aanzienlijke invloed hebben op de mate waarin de milieuprestaties worden verbeterd. Dit is gelegen in het 
feit dat elk traject gepaard gaat met verschillende interacties tussen de aanbesteder, de aanbieder van het 
datacentrum en de leveranciers van apparatuur.  
Wanneer overheidsdiensten producten en/of diensten van een datacentrum verwerven, vallen deze producten 
en diensten gewoonlijk binnen een van de volgende trajecten: 
1. Bouwen/inrichten van een datacentrum: 

• de bouw van een nieuw datacentrum; 
• het inrichten van een serverruimte/datacentrum.  

2. Uitbreiden en consolideren van de infrastructuur of een nieuw ICT-project: 

• uitbreiding en/of consolidatie van bestaande serverruimtes en/of datacentra in nieuwe of bestaande 
datacentra; 

• IT-virtualisatiediensten; 
• consolidatie van de bestaande serverruimtes in een nieuw datacentrum van een onderneming. 

3. Outsourcen naar een gehoste en/of cloud-toepassingsomgeving, dus het verwerven van een dienst en geen 
fysiek product. Voor cloudservices is dit inclusief: 

• aanbesteding van hostingservices; 
• aanbesteding van cloudservices. 

4. Bedienen en/of onderhouden van de faciliteit, bijv.:  

• beheer- en onderhoudsdiensten voor het datacentrum/de serveruimtes van een onderneming; 
• regelingen om ICT-apparatuur te lokaliseren en/of bedienen vanuit een colocatie-datacentrum 

(colocatiediensten). 
Een overzicht van de toepasselijkheid van de criteria voor de specifieke aanbestedingstrajecten die een 
overheidsdienst kan kiezen, wordt gegeven in het bijbehorende technische rapport. Cloudservices roepen 
specifieke vragen op ten aanzien van het verifiëren van de prestaties van de datacentra die worden ingezet 
om de dienst te verlenen. Gerichte begeleiding bij het verwerven van cloudservices wordt geboden in sectie 
1.4 van dit criteriadocument. 
De criteria in dit document zijn zodanig ontwikkeld dat de samenhang met bepaalde vereisten, test- en 
berekeningsmethoden wordt gegarandeerd die zijn ingevoerd door Verordening (EU) 2019/424 inzake het 
ecologische ontwerp voor servers en gegevensopslagproducten. De Gedragscode voor Datacentra die is 
ontwikkeld door de Europese Commissie en het gerelateerde registratie- en deelnameproces zijn eveneens 
belangrijke referentiepunten voor verificatie. 
 
Opmerking over de vereisten bij aanbesteding door de centrale overheid 
Artikel 6 en bijlage III van de Richtlijn betreffende energie-efficiëntie (2012/27/EU), die uiterlijk in juni 
2014 in nationaal recht omgezet had moeten worden, bevatten specifieke verplichtingen voor 
overheidsdiensten om bepaalde energie-efficiënte apparatuur aan te schaffen. Dit omvat de verplichting om 
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alleen die producten aan te schaffen die:  
'wanneer een product wordt gedekt door een uitvoeringsmaatregel onder Richtlijn 2009/125/EG, 
voldoen aan de energie-efficiëntiebenchmarks die zijn gespecificeerd in die betreffende 
uitvoeringsmaatregel' 

Deze verplichting geldt alleen voor de centrale overheid en voor aankopen die hoger liggen dan de in de 
aanbestedingsrichtlijnen gestelde drempelwaarden. Bovendien moeten de vereisten sporen met 
kosteneffectiviteit, economische haalbaarheid, duurzaamheid in bredere zin, technische geschiktheid 
alsmede de aanwezigheid van voldoende concurrentie. Deze factoren kunnen verschillend zijn voor 
overheidsdiensten en markten. Nadere toelichting bij de interpretatie van dit aspect van artikel 6 en bijlage 
III van de Richtlijn betreffende energie-efficiëntie met betrekking tot de verwerving van energie-efficiënte 
producten, diensten en gebouwen door centrale overheidsdiensten vindt u in de punten 33-42 van de 
richtsnoeren van de Commissie1. 
 
 

1.3 Algemene opmerking over verificatie 
 
Voor een aantal criteria is de voorgestelde verificatiemethode het beschikbaar stellen van testverslagen van 
zowel de producten als de operationele prestaties van systemen. Voor ieder criterium worden de relevante 
testmethoden op basis van internationaal erkende meetmethoden en -normen aangegeven. Op deze manier 
kan worden gegarandeerd dat de door de inschrijvers verstrekte prestatieclaims verifieerbaar, 
reproduceerbaar, controleerbaar en, bovenal, vergelijkbaar zijn. Het is aan de overheidsdienst om te bepalen 
in welke fase deze testresultaten ter beschikking moeten worden gesteld. In het algemeen lijkt het niet nodig 
om van alle inschrijvers in de aanvangsfase testresultaten te vragen. Om de belasting voor inschrijvers en 
overheidsdiensten te verlichten, kan een eigen verklaring op het moment van inschrijving als voldoende 
worden beschouwd. Er zijn verschillende opties voor of en wanneer deze testen kunnen worden gevraagd: 

a) In de inschrijvingsfase: 
Voor producten die onderdeel zullen uitmaken van het datacentrum, kan de inschrijver met de 
financieel meest gunstige inschrijving worden gevraagd dit bewijsstuk te overleggen. Als het bewijs 
afdoende is, kan het contract worden gegund. Als het bewijs onvoldoende of onregelmatig is: 

i) wanneer sprake is van een technische specificatie, wordt de inschrijver met de op een na 
hoogste score die dan voor gunning in aanmerking komt, gevraagd het bewijsstuk te 
overleggen; 

ii) wanneer sprake is van een gunningscriterium, worden de toegekende additionele punten 
afgetrokken van de betreffende inschrijving en zal de rangorde van de inschrijving worden 
herberekend met alle daaruit voortvloeiende gevolgen van dien. 

Een testrapport geeft echter alleen de garantie dat een proefproduct op de betreffende eisen getest is, 
niet de items die daadwerkelijk onder het contract geleverd worden. Voor raamcontracten kan de 
situatie verschillend zijn. Dit scenario wordt verder beschreven in het volgende punt inzake de 
uitvoering van het contract en in de aanvullende toelichtingen hieronder. 
 

b) Tijdens de uitvoering van het contract: 
 

1 COM/2013/0762 final, mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Tenuitvoerlegging van de Richtlijn energie-efficiëntie – 

richtsnoeren van de Commissie 
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In deze fase dienen de criteria betrekking te hebben op de meting van operationele prestaties, 
bijvoorbeeld de controle van de waarde die de effectiviteit van het stroomverbruik aangeeft (Power 
Usage Effectiveness. PUE). Het wordt aanbevolen om de criteria ten aanzien van operationele 
prestaties expliciet op te nemen en te koppelen aan deze contractprestatieclausules zodat deze 
prestatie-aspecten gemonitord kunnen worden. Wanneer het resultaat van deze monitoring laat zien 
dat de geleverde dienst niet aan de criteria voldoet, heeft de aanbestedende overheidsdienst het recht 
om boetes op te leggen.  
In het geval van raamovereenkomsten bepaalt de specifieke inhoud van het contract wanneer 
bewijsstukken moeten worden overlegd.: 

i) Voor raamovereenkomsten met één enkele ondernemer waarin de afzonderlijk te leveren 
items vastgesteld worden op het moment van gunning van de raamovereenkomst, en het 
slechts een kwestie is van hoeveel eenheden er nodig zijn, gelden dezelfde overwegingen als 
voor de contracten met eenmalige levering hierboven; 

ii) Voor raamovereenkomsten die verschillende potentiële leveranciers voorselecteren met 
daaruit voortvloeiende mededingingsprocedures tussen de voorgeselecteerden, hoeven de 
inschrijvers in deze beginfase van voorselectie slechts aan te tonen dat ze in staat zijn om 
items te leveren die voldoen aan de minimale prestatie-eisen van de raamovereenkomst. Voor 
daaruit voortvloeiende vervolgcontracten onder de raamovereenkomst (of bestellingen) die 
worden gegund op basis van mededinging tussen de voorgeselecteerde leveranciers, gelden in 
principe dezelfde overwegingen als hierboven onder a) en b), indien additionele eisen moeten 
worden aangetoond tijdens de mededinging. Als de mededinging alleen op basis van de prijs 
wordt besloten, moet overwogen worden de controle uit te voeren tijdens de uitvoeringsfase 
van het contract. 

Cloudservices roepen specifieke vragen op ten aanzien van het verifiëren van de prestaties van de 
datacentra die worden ingezet om de dienst te verlenen. Dit heeft invloed op het type verificatie dat 
kan worden gevraagd. Gerichte begeleiding bij het verwerven van cloudservices wordt geboden in 
sectie 1.4 van dit criteriadocument. 
Er dient tevens op gewezen te worden dat, op grond van artikel 44 (2) van Richtlijn 2014/24/EU, 
aanbestedende overheidsdiensten andere gepaste bewijsmiddelen moeten accepteren. Dit kan een 
technisch dossier van de fabrikant zijn wanneer de betreffende ondernemer geen toegang had tot 
testverslagen, of geen mogelijkheid heeft om deze binnen de relevante tijdslimieten te verkrijgen. 
Hierbij geldt de voorwaarde dat het gebrek aan toegang niet te wijten was aan de betreffende 
ondernemer en dat de betreffende ondernemer bewijst dat de door hem geleverde werken, artikelen 
of diensten voldoen aan de eisen of criteria die zijn bepaald in de technische specificaties, de 
gunningscriteria of de prestatievoorwaarden van het contract. Zelfs indien gerefereerd wordt aan een 
certificaat/testverslag dat is opgesteld door een bepaalde met de conformiteitsbeoordeling belaste 
instantie, zullen de aanbestedende overheidsdiensten voor de uitvoering van de testen ook 
certificaten/testverslagen accepteren die zijn uitgegeven door andere gelijksoortige beoordelende 
instanties. 
 

1.4 Aanbesteding van cloudservices 
 

De aard van het leveren van cloudservices betekent dat aanbieders meerdere datacentra kunnen voorstellen 
voor potentieel gebruik onder een contract. Het kan ook mogelijk zijn dat zij zich vooraf niet kunnen 
vastleggen voor een specifieke locatie van waaruit alle diensten worden geleverd. Dit betekent dat, 
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afhankelijk van de aanbestedingsfase, de koppeling tussen de prestaties van de datacentra die worden 
ingezet en het voorwerp van de aanbesteding zorgvuldig moet worden overwogen. 
1.4.1 Fase voorafgaand aan het publiceren van overheidsopdrachten/marktevaluatie 
In de pre-mededingingsfase kunnen aanbestedende overheidsdiensten het marktpotentieel testen voor 
aanbieders van clouservices die voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Dit kan betrekking hebben op 
prestatie-aspecten die worden gerapporteerd binnen een portfolio van datacentra die worden gezien als 
potentiële locaties voor het leveren van diensten.  
1.4.2 Mededingingsfase 
Wanneer deze criteria toegepast dienen te worden in een mededingingsprocedure moet er een concrete 
koppeling tot stand te komen tussen de geëvalueerde datacentra en de te leveren diensten onder het contract.  
Voor cloudservices kan dit betekenen het opnemen van een algemeen bedrijfsbeleid voor de datacentra die 
worden ingezet voor het leveren van diensten onder een contract. Dit levert echter specifieke juridische 
uitdagingen op met betrekking tot de naleving van aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU. 
Hoewel overweging 97 van de aanbestedingsrichtlijn aangeeft dat een algemeen bedrijfsbeleid op zichzelf 
niet kan worden vereist in een criterium, betekent dit niet dat een dergelijk beleid niet kan dienen als 
bewijsstuk voor de beoordeling en verificatie van een bepaald criterium. Zoals uiteengezet in artikel 67(3) 
van de aanbestedingsrichtlijn omvat de koppeling met het vereiste van het voorwerp een breed scala aan 
overwegingen, mits deze zijn gerelateerd aan de werken, artikelen of diensten die onder het contract worden 
aangekocht. Indien in een criterium wordt verwezen naar ondernemingsprakijken en beleidslijnen als een 
vorm van verificatie, dan zou dit betrekking moeten hebben op de hardware/voorzieningen die gebruikt 
worden voor de uitvoering van het specifieke contract en niet op beleidslijnen en praktijken op een algemeen 
ondernemingsniveau. 
Naast het instellen van beperkingen voor het toepassingsgebied van de eisen die kunnen worden toegepast in 
aanbestedingsprocedures, bevat de aanbestedingsrichtlijn regels inzake de bewijsstukken die van 
ondernemers kunnen worden gevraagd. Het voornaamste principe is dat gelijksoortige methoden, 
certificeringen of keurmerken over het algemeen geaccepteerd dienen te worden en in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden kan een door de ondernemer zelf opgestelde verklaring overwogen moeten worden. 
Alle vereisten zullen gerelateerd en evenredig zijn aan de omvang en het voorwerp van het contract. Een 
provider met een groot aantal datacentra mag bijvoorbeeld geen aanvullende punten ontvangen indien de 
beschikbare capaciteit de hoeveelheid overschrijdt die nodig is onder het contract, in vergelijking met een 
provider met een klein aantal datacentra dat voldoende is om te voldoen aan de vraag onder het contract. 
Het is hier tevens belangrijk om op te merken dat alle eisen in de inschrijvingen ook kunnen gelden voor 
onderaannemers. De geleasede faciliteiten of de voorzieningen op colocaties voor het leveren van 
cloudservices dienen daarom, waar relevant, te worden opgenomen in het toepassingsgebied van de te 
stellen eisen. 
1.4.3 Contractuitvoering 
De opdrachtnemers kunnen terughoudend zijn in het delen van vertrouwelijke details over de werking van 
de locaties die worden gebruikt om de dienst te leveren. Om dit te omzeilen kan in de aanbesteding expliciet 
worden opgenomen dat de opdrachtnemer op reguliere basis een onafhankelijke derde partij de opdracht zal 
geven tot het uitvoeren van audits om de naleving ten aanzien van de relevante GPP-criteria te controleren 
en om rapporteren te verstrekken aan de aanbestedende overheidsdienst. Het opnemen van deze verplichting 
in de aanbesteding houdt tevens een verplichting in voor de aanbestedende overheidsdienst. Deze 
verplichting vereist echter een aantal specifieke voorzieningen van de kant van de aanbestedende 
overheidsdienst teneinde deze procedure te definiëren en op te volgen. 
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2 BELANGRIJKSTE MILIEUEFFECTEN VAN DATACENTRA EN 
SERVERRUIMTES 

 
De belangrijkste milieueffecten van datacentra en serverruimtes zijn op basis van beschikbaar 
wetenschappelijk bewijs vanuit het levenscyclusperspectief in de onderstaande tabellen samengevat 
(raadpleeg het technische rapport voor meer details). Dezelfde tabel geeft tevens de EU GPP-benadering 
weer om die effecten te beperken of te verminderen. 

Belangrijkste milieu-aspecten  GPP-benadering 

• Het elektriciteitsverbruik door de IT-
systemen (voornamelijk vanwege de 
werking van de servers).  

• Het elektriciteitsverbruik van het 
mechanische en elektrische (M&E) 
systeem dat nodig is om de 
omgevingsomstandigheden binnen het 
datacentrum te beheersen. 

• Het genereren van potentieel 
gevaarlijk afval door onjuiste 
verwijdering van elektronische 
apparatuur en het gerelateerde verlies 
van waardevolle materiële middelen, 
waaronder kritieke grondstoffen.  

• Verbruik van energie en materialen 
om de gebruikte ICT-apparatuur te 
produceren. 

• Het gebruik van gassen met een hoog 
aardopwarmingspotentieel (Global 
Warming Potential, GWP) in 
koelsystemen. 

• Directe en indirecte uitstoot van 
broeikasgassen (Greenhouse Gas, 
GHG) gekoppeld aan de werking van 
de datacentra, met inbegrip van 
elektriciteitsverbruik, de fabricage 
van ICT-systemen en onbenut 
potentieel voor hergebruik van 
afvalwarmte. 

 • Aanschaf van energie-efficiënte servers. 
• Aanschaf van diensten die het 

benuttingspercentage van de server kunnen 
maximaliseren. 

• Aanschaf van producten die aan beperkingen 
onderworpen stoffen van gevaarlijke 
componenten beheersen. 

• Aanschaf van producten die zodanig zijn 
ontworpen dat de belangrijkste componenten 
kunnen worden gerepareerd en/of geüpgraded. 

• Vereisen beheerpraktijken aan het einde van de 
levenscyclus om het herstel van hulpbronnen te 
maximaliseren. 

• Werving van ontwerp- en constructiediensten 
die hoge prestaties ten aanzien van energie-
efficiëntie kunnen bereiken, waaronder 
maximale efficiëntie van het M&E-systeem. 

• Vereisen de implementatie van beste energie-
efficiëntiemethoden voor de werking van de 
koelsystemen, met inbegrip van monitoring en 
het gebruik van vrije koeling. 

• Vereisen het hoogst mogelijke aandeel van 
hernieuwbare energie voor de levering van 
datacentrumdiensten. 

• Vermijd het gebruik van koelmiddelen met een 
hoog GWP voor de levering van 
datacentrumdiensten, tenzij het is bewezen dat 
het gebruik van bijna-nul GWP-koelmiddelen 
niet mogelijk is vanwege de uitzonderlijke 
omstandigheden of omdat deze de energie-
efficiëntie van het systeem zouden verminderen. 

• Voorkeur voor producten/diensten die 
hergebruik van afvalwarmte mogelijk maken, 
bijv. in een gebouw of 
stadsverwarmingsnetwerken 

Er wordt gewezen op het feit dat de volgorde van de milieueffecten niet noodzakelijk overeenstemt met de omvang 
daarvan. 

Gedetailleerde informatie over datacentra en serverruimtes, waaronder informatie over de toepasselijke 
wetgeving, normen en technische bronnen is terug te vinden in het technische rapport.
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3 GPP-CRITERIA VAN DE EU VOOR DE AANSCHAF VAN DATACENTRA EN SERVERRUIMTES 
3.1 Selectiecriteria  

Kerncriteria Uitgebreide criteria 
Voorwerp:  
- aanschaf van IT-virtualisatie- of consolidatiediensten 
- aanschaf van beheer- en onderhoudsdiensten voor het datacentrum of de serverruimte van een onderneming 
SC1 Servergebruik 
(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. 

De inschrijver dient te beschikken over de relevante competenties en ervaring in het optimaliseren van het servergebruik. Dit is inclusief servervisualisatiediensten, beheertools en software ten aanzien van het 
gebruik2 en de consolidatie van IT-middelen in datacentra. 
Verificatie:  

Inschrijvers dienen bewijs te leveren van eerdere projecten met vergelijkbare werkloads om het gebruik van IT-apparatuur te realiseren, handhaven en verbeteren. Dit is inclusief beschrijvingen van methoden die 
worden toegepast om het gebruik te optimaliseren. De geaccepteerde bewijsstukken zijn, onder andere, informatie en referenties inzake relevante contracten in de afgelopen 3 jaar waarbij de hierboven 
genoemde elementen zijn uitgevoerd. De bewijsstukken kunnen betrekking hebben op relevante contracten of belangrijk personeel dat betrokken is het leveren van de dienst.  Dit dient tevens ondersteund te 
worden door cv's van personeelsleden die aan het project zullen werken en hun relevante projectervaring.  

 

Voorwerp:  
Aanschaf van milieuvriendelijkere IT-apparatuur. 

 SC2 Controle op aan beperkingen onderworpen stoffen in servers, gegevensopslag- en 
netwerkapparatuur 

Op te nemen wanneer IT-apparatuur dient te worden aanbesteed. 

De inschrijver toont de implementatie aan van een programma voor de uitvoering van controles op 
aan beperkingen onderworpen stoffen (Restricted Substance Controls, RSC's) in de aanvoerketen 
van de te leveren producten. Productevaluaties op basis van de RSC's moeten minimaal de 
volgende gebieden beslaan: 

- planning/ontwerpproces van het product; 

- naleving door de leverancier; 

 
2 Dit kan tevens betrekking hebben op de virtualisatie en optimalisatie van opgeslagen gegevens door gebruik te maken van compressie, het ontdubbelen van gegevens, thin provisioning, gelaagde opslag en opslagsystemen die door software 
gedefinieerd zijn. 
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- analytische testen.  

De implementatie dient de richtsnoeren in IEC 62476 te volgen en de IEC 62474 database voor 
materiaalverklaring te gebruiken als uitgangspunt voor het identificeren, volgen en opgeven van 
specifieke informatie over de samenstelling van de te leveren producten. 

De RSC's worden uitgevoerd voor, ten minste, de:  

• stoffen op de kandidatenlijst van REACH;  

• aan beperkingen onderworpen stoffen en uitzonderingen in de Richtlijn Beperking van 
gevaarlijke stoffen. 

De ondersteunende materiaalverklaringen moeten actueel worden gehouden voor de relevante 
materialen, onderdelen en subsystemen van de te leveren producten. 

Verificatie: 

De inschrijver stelt documentatie ter beschikking die het systeem en de procedures beschrijft en 
een bewijs geeft van de implementatie ervan. 

 

Voorwerp:  
- de bouw van een nieuw datacentrum 
- uitbreiding van een bestaande faciliteit met een nieuw datacentrum en infrastructuur voor de serverruimte 
- aanschaf van consolidatiediensten voor bestaande gedistribueerde serverruimtes in een nieuw datacentrum 
- aanschaf van beheer- en onderhoudsdiensten voor het datacentrum of de serverruimte van een onderneming 
SC3 Beheer van koelenergie 

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. 

De inschrijver dient relevante competenties en ervaring te hebben in het minimaliseren van het gebruik van koelenergie, het identificeren van mogelijkheden om het energiegebruik te reduceren en het gebruik 
van resterende afvalwarmte (bijv. voor het verwarmen van aangrenzende gebouwen of stadsverwarmingsnetwerken). Inschrijvers moeten met name informatie verstrekken over: 

• Het vermogen en de vaardigheden van de inschrijvende organisatie en eventuele opdrachtnemers om maatregelen voor energiereductie en hergebruik van energie te identificeren en implementeren. 
Hiervoor dient een competente energiebeheerder aangesteld te worden voor elke locatie onder het contract. 

• De operationele ervaring in het gebruik van controlesystemen en -software voor strategieën ten aanzien van energiereductie, waarbij met name wordt verwezen naar EU Gedragscode3/EN 50600 TR99-
1 inzake beste praktijken voor 'koelbeheer' en 'instellingen van temperatuur en luchtvochtigheid'. 

Verificatie:  

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Inschrijvers moeten bewijsstukken overleggen van eerdere datacentrumprojecten met vergelijkbare kenmerken die aantonen hoe zij het gebruik van koelenergie hebben verminderd of geminimaliseerd.  

Bewijsstukken in de vorm van informatie en referenties voor specifieke datacentra-locaties die in de afgelopen 3 jaar zijn beheerd. De bewijsstukken kunnen betrekking hebben op relevante contracten of 
belangrijk personeel dat betrokken is het leveren van de dienst. 

3.2 Technische specificatie  
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

Voorwerp:  
Aanschaf van milieuvriendelijkere IT-apparatuur. 

TS1 Efficiëntie server in actieve staat 

Voor elk servermodel dat wordt ingezet in het datacentrum moet de berekende efficiëntiescore in actieve staat 
(EffACTIVE) hoger dan of gelijk zijn aan de minimale efficiëntiedrempelwaarden in actieve staat die hieronder 
worden weergegeven. 

Producttype  Minimale EffACTIVE  

1 stopcontact  

Rack  11,0  

Toren  9,4  

2 stopcontacten  

Rack  13,0  

Toren  12,0  

Blade of meerdere knooppunten  14,0  

4 stopcontacten  

Rack  16,0  

Blade of meerdere knooppunten  9,6  

 

Verificatie 

De inschrijver verstrekt de berekening van de efficiëntie in actieve staat voor elk servermodel op basis van de 
EN 303470-meetmethode. Indien verschillende configuraties van het servermodel worden voorgesteld voor 
gebruik, moeten de geteste prestaties van de hoge en de lage configuratie worden aangegeven. Verificatie kan 
ook de vorm aannemen van testresultaten voor een model met de specifieke te gebruiken configuratie. 

Testresultaten verkregen voor het doel van CE-markering of keurmerkkwalificatie, uitgevoerd volgens de 

TS1 Efficiëntie server in actieve staat 

Voor elk servermodel dat wordt ingezet in het datacentrum moet de berekende efficiëntiescore 
in actieve staat (EffACTIVE) hoger dan of gelijk zijn aan de minimale efficiëntiedrempelwaarden 
in actieve staat die hieronder worden weergegeven. 

Producttype  Minimale EffACTIVE  

1 stopcontact  

Rack  13,0  

Toren  11,0  

2 stopcontacten 

Rack  18,0  

Toren  12,0  

Blade of meerdere 
knooppunten  

20,0  

4 stopcontacten  

Rack  16,0  

Blade of meerdere 
knooppunten  

9,6  

 

Verificatie 

De inschrijver verstrekt de berekening van de efficiëntie in actieve staat voor elk servermodel op 
basis van de EN 303470-meetmethode. Indien verschillende configuraties van het servermodel 
worden voorgesteld voor gebruik, moeten de geteste prestaties van de hoge en de lage 
configuratie worden aangegeven. Verificatie kan ook de vorm aannemen van testresultaten voor 
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gelijkwaardige testnormen, kunnen worden gebruikt ter verificatie.  

 

een model met de specifieke te gebruiken configuratie. 

Testresultaten verkregen voor het doel van CE-markering of keurmerkkwalificatie, uitgevoerd 
volgens de gelijkwaardige testnormen, kunnen worden gebruikt ter verificatie.  

 

TS2 ICT-werkgebied – temperatuur en luchtvochtigheid 

Van toepassing in geval van luchtkoeling en waar het datacentrum is ontworpen voor besparende en/of vrije 
koeling. Toepasselijke klassen voor de operationele toestand worden beschreven in bijlage I. 
ICT-hardware ondersteunt de werking binnen de toegestane luchtvochtigheid en het droge temperatuurbereik 
van operationele toestand klasse A2 van de Verordening inzake ecologisch ontwerp (EU) 2019/424 waarin de 
eisen voor het ecologische ontwerp van servers en gegevensopslagproducten is vastgelegd. 
 
De apparatuur moet worden getest in functie van het toegestane bereik gedurende minimaal 16 bedrijfsuren 
(werking op hoge temperatuur is niet bedoeld voor continu gebruik). De testprocedure moet representatief zijn 
voor echte operationele toestanden (zie de bijbehorende toelichting). Testmethoden die zijn opgenomen in de 
Europese normen inzake de operationele toestandsklasse van servers, ontwikkeld in antwoord op het concept-
normalisatiemandaat onder de Verordening inzake ecologisch ontwerp (EU) 2019/424, kunnen eveneens 
worden gebruikt voor dit doel. 
Het energieverbruik van de ventilator onder normale en verhoogde invoertemperaturen moet ook worden 
gerapporteerd om te kunnen valideren dat er energie wordt bespaard. 
Van toepassing in geval van vloeistofkoeling  
ICT-hardware moet de werking binnen het temperatuurbereik van het toevoerwater ondersteunen, zoals 
aangegeven in de aanbesteding met verwijzing naar klassen W2 en W3 in bijlage II.  

Verificatie:  
De inschrijver moet specificaties en verklaringen van de fabrikant overleggen voor elk ICT-apparaat.   
De inschrijver moet verklaren dat de werking van de servermodellen voor een geschat aantal uur binnen het 
toegestane bereik is getest gedurende een opgegeven tijdperiode. De testspecificatie moet worden verstrekt.  
Informatie en testresultaten verstrekt voor doeleinden van CE-markering kunnen worden gebruikt als 
verificatie. 
 

TS2 ICT-werkgebied – temperatuur en luchtvochtigheid 
Van toepassing in geval van luchtkoeling en waar het datacentrum is ontworpen voor 
besparende en/of vrije koeling. Toepasselijke klassen voor de operationele toestand worden 
beschreven in bijlage I. 
ICT-hardware ondersteunt de werking binnen de toegestane luchtvochtigheid en het droge 
temperatuurbereik van operationele toestand klasse A3 van de Verordening inzake ecologisch 
ontwerp (EU) 2019/424 waarin de eisen voor het ecologische ontwerp van servers en 
gegevensopslagproducten is vastgelegd. 
 
De apparatuur moet worden getest in functie van het toegestane bereik gedurende minimaal 88 
bedrijfsuren (werking op hoge temperatuur is niet bedoeld voor continu gebruik). De 
testprocedure moet representatief zijn voor echte operationele toestanden (zie de bijbehorende 
toelichting). Testmethoden die zijn opgenomen in de Europese normen inzake de operationele 
toestandsklasse van servers, ontwikkeld in antwoord op het concept-normalisatiemandaat onder 
de Verordening inzake ecologisch ontwerp (EU) 2019/424, kunnen eveneens worden gebruikt 
voor dit doel. 
Het energieverbruik van de ventilator onder normale en verhoogde invoertemperaturen moet 
ook worden gerapporteerd om te kunnen valideren dat er energie wordt bespaard. 
Van toepassing in geval van vloeistofkoeling  
ICT-hardware moet de werking binnen het temperatuurbereik van het toevoerwater 
ondersteunen zoals aangegeven in de aanbesteding met verwijzing naar klassen W4 en W5 in 
bijlage II 

Verificatie:  
De inschrijver moet specificaties en verklaringen van de fabrikant overleggen voor elk ICT-
apparaat.   
De inschrijver moet verklaren dat de werking van de servermodellen voor een geschat aantal uur 
binnen het toegestane bereik is getest gedurende een opgegeven tijdperiode. De testspecificatie 
moet worden verstrekt.  
Informatie en testresultaten verstrekt voor doeleinden van CE-markering kunnen worden 
gebruikt als verificatie. 

Toelichting: 1: Representatief thermisch testen van ICT-apparatuur 
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Deze aantekening identificeert de basis van het representatief thermisch testen van ICT-apparatuur. Om de testprocedure representatief te laten zijn voor echte operationele omstandigheden, moet deze zijn 
ontworpen voor het simuleren van:  

• verlopende veranderingen van korte duur onder invloed van de koelapparatuur, bijvoorbeeld de overgang van vrije koeling naar een mechanisch systeem;  

• kortstondige intensieve blootstellingsperioden onder invloed van omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens aanhoudende hittegolven in de zomer; en   

• een indicatieve frequentie van beide bovenstaande gebeurtenissen tijdens een bedrijfsjaar. 
Toelichting: 2: Thermische prestaties en ingezet vermogen 
Het is belangrijk om op te merken dat het toekennen van extra punten aan A3-servers moet worden overwogen in het kader van of een aangewezen A2-server of A3-servers het totale ingezette vermogen 
reduceren. 
Indien het verlies van capaciteit, gedreven door het ondersteunen van de servers op 40oC, resulteert in meer ingezette servers, mogen de extra punten niet worden toegekend. 
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 TS3 Ontwerp voor reparatie en upgraden van servers en gegevensopslag  

Dit criterium is alleen van toepassing op de aanbesteding van nieuwe servers en 
gegevensopslag in het datacentrum van een onderneming 

De inschrijver geeft duidelijke instructies om een niet-destructieve reparatie of vervanging van 
de volgende componenten mogelijk te maken: 

 apparaten voor gegevensopslag;  

 geheugen;  

 processor (CPU);  

 moederbord;  

 uitbreidingskaarten/grafische kaarten;  

 voedingsunit (power supply unit, PSU);  

 ventilatoren; 

 accu's. 
De instructies moeten ten minste voor elke noodzakelijke reparatie en component de volgende 
informatie bevatten: 

1 de soort handeling; 

2 het type en nummer van de te ontgrendelen bevestigingstechniek(en); 

3 de benodigde gereedschappen. 
De instructies worden beschikbaar gesteld aan bevoegde derde partijen, waaronder 
tussenpersonen, reparateurs en leveranciers van reserveonderdelen, recyclingbedrijven en 
onderhoudspartijen, via registratie op de webpagina van de fabrikant. Deze instructies moeten 
voor een periode van ten minste 8 jaar nadat het serverproduct op de markt is geplaatst 
beschikbaar worden gesteld. 

Verificatie: 

De inschrijver geeft toegang tot de instructies voor reparatie voor doeleinden van verificatie.  

Informatie over reparaties moet volgens EN 45559:2019 worden verstrekt: methoden voor het 
verstrekken van informatie met betrekking tot aspecten van materiaalefficiëntie van 
energiegerelateerde producten. testresultaten verkregen voor doeleinden van CE-markering 
kunnen worden gebruikt als verificatie. 
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Voorwerp:  
Aanschaf van diensten voor afgedankte servers, gegevensopslag- en netwerkapparatuur 

TS4 Beheer van afgedankte servers, gegevensopslag- en netwerkapparatuur 

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Dit criterium moet worden gebruikt in combinatie met clausule CPC3 inzake contractuitvoering. 

Inschrijvers leveren een dienst voor:  

 hergebruik en recycling van het volledige product en/of;  
 selectieve behandeling van componenten in overeenstemming van bijlage VII van de AEEA-richtlijn voor apparatuur die het einde van de levensduur heeft bereikt;  
 recycling van componenten om kritieke grondstoffen te recupereren.   

De dienstverlening moet bestaan uit de volgende activiteiten: 

- verzameling; 

- vertrouwelijke verwerking en beveiligde gegevensverwijdering (tenzij dit intern wordt uitgevoerd);  

- functioneel testen, onderhouden, repareren en upgraden om producten voor te bereiden op hergebruik4;  

- de remarketing van producten voor hergebruik; 

- demontage voor hergebruik, recycling en/of verwijdering van componenten. 

Bij het leveren van de dienst moet verslag worden gedaan van het deel van de apparatuur dat is voorbereid of opnieuw op de markt is gebracht voor hergebruik en het deel van de apparatuur dat is voorbereid 
voor recycling.  

Voorbereidende handelingen voor hergebruik, recycling en verwijdering moeten worden verricht met volledige naleving van de eisen in artikel 8 en bijlagen VII en VIII van de (herziene) AEEA-richtlijn 
2012/19/EU en met verwijzing naar de lijst met componenten voor selectieve behandeling [zie bijbehorende toelichting].  

Inschrijvers moeten ook bewijsstukken overleggen van alle uitgevoerde acties om de recycling van de kritieke grondstoffen kobalt (in accu's) en neodymium (in harde schijven) te verbeteren in lijn met de 
beschikbare informatie over de inhoud van kobalt en neodymium, zoals voorzien in bijlage II.3.3.a van de verordening inzake ecologisch ontwerp (EU) 2019/424. 

Verificatie:  

De inschrijver verstrekt details van de regelingen voor verzameling, gegevensbeveiliging, voorbereiding voor hergebruik, remarketing voor hergebruik en recycling/verwijdering.  Gedurende het contract is dit 
inclusief geldig bewijs van naleving van de te gebruiken AEEA-behandelingsfaciliteiten en de scheiding en behandeling van specifieke componenten die kritieke grondstoffen kunnen bevatten.  

Toelichting: componenten die selectieve behandeling vereisen 

De volgende componenten vereisen selectieve behandeling in overeenstemming met bijlage VII van de AEEA-richtlijn: 

• componenten die kwik bevatten,  

 
4 Een aantal lidstaten hebben normen en/of schema's ontwikkeld waarnaar overheidsdiensten kunnen verwijzen om meer details te verstrekken over hoe de apparatuur geschikt kan worden gemaakt voor hergebruik en doorverkoop. 
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• accu's,  
• printplaten groter dan 10 cm2,  
• broomhoudende vlamvertragers die plastic bevatten,  
• chloorfluorkoolstoffen (CFC), chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFC) of fluorkoolwaterstoffen (HFC), koolwaterstoffen (HC),  
• externe elektrische kabels,  
• polychloorbifenyl (PCB) met condensatoren,  
• componenten die vuurvaste keramische vezels bevatten,  
• electrolytcondensatoren die zorgwekkende stoffen bevatten,  
• apparatuur die ozonafbrekende gassen bevat of gassen die een aardopwarmingspotentieel (GWP) van meer dan 15 hebben, 
• ozonafbrekende gassen moeten worden behandeld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1005/2009 
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Voorwerp:  

• De bouw van een nieuw datacentrum 
• Uitbreiding van een bestaand gebouw met een nieuw datacentrum en infrastructuur voor de serverruimte 
• Consolidatie van bestaande serverruimtes en/of datacentra in nieuwe of bestaande datacentra. 

TS5 Milieubewaking 

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Te gebruiken in geval van nieuwbouw of modernisatie van datacentra 

De inschrijver moet aantonen dat de faciliteit voorzieningen en infrastructuren voor milieubeheersing heeft die in lijn zijn met de eisen en aanbevelingen van norm EN 50600-2-3 en de volgende metingen 
kunnen verrichten: 

1) Temperaturen computerruimte: 

a) temperatuur toevoerlucht; 

b) temperatuur afvoerlucht; 

c) temperatuur koude gang (waar gebruikt); 

d) temperatuur warme gang (waar gebruikt). 

2) Relatieve vochtigheid: 

a) externe relatieve vochtigheid 

b) relatieve vochtigheid computerruimte 

3) Luchtdruk onder de toegangsvloer (indien een toegangsvloer is geïnstalleerd) 

4) Stroomsnelheden koelmiddel (indien het ontwerp van het systeem voor milieubeheersing berust op de beweging van vloeistoffen, bijv. waterkoeling) 

Inschrijvers moeten tevens verslag uitbrengen over de granulariteit van het meetstelsel dat zij voorstellen te installeren. 

Verificatie: 

De inschrijver moet ontwerpen en technische specificaties overleggen van het controlesysteem dat wordt geïnstalleerd en identificeren hoe dit de granulariteit van het gerapporteerde meetstelsel zal leveren in 
overeenstemming met EN 50600-2-3.  De aanbestedende overheidsdienst behoudt zich het recht voor een verslag van een geschikte externe audit van het datacentrum aan te vragen om de implementatie van de 
beste praktijken te verifiëren.   
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 TS6 Beste praktijken koelsysteem – nieuwbouw of modernisatie van datacentra  

De inschrijver moet aantonen dat het onderwerp de 'verwachte' beste prakijken integreert die 
worden vermeld voor de volgende ontwerpaspecten in de laatste versie van [EU 
Gedragscode/EN50600 TR99-1]:   

• beheer en ontwerp van de luchtstroom  

• de koelinstallatie   

• airconditioners/luchtbehandeling computerruimte 

Daarnaast moeten, waar mogelijk, vrije koeling en besparende koelmethoden worden 
geïmplementeerd (zie ook de bijbehorende toelichting) en een beoordeling van toekomstige 
klimaatkwetsbaarheid en risico voor de koelsystemen worden uitgevoerd. 

Verificatie:  

De inschrijver moet ontwerpen en tekeningen overleggen die de beste praktijken van 
Gedragscode/EN 50600 TR99-1 integreren. De aanbestedende overheidsdienst behoudt zich het 
recht voor een externe audit van het datacentrum aan te vragen om de implementatie van de 
beste praktijken te verifiëren. 

In geval van deelname aan de EU Gedragscode moet de inschrijver het ingevulde 
verslagformulier5 indienen ter registratie bij de EU Gedragscode, inclusief de beschrijving van 
het implementatieplan voor de verwachte praktijken. Bewijs van de deelnamestatus toegekend 
door het DG gezamenlijke onderzoekscentrum van de Europese Commissie moet eveneens 
worden overlegd. 

Aanvaarding als deelnemer van de EU Gedragscode en implementatie van de beste praktijken 
worden ook bewaakt onder een clausule van contractuitvoering. 

 

Toelichting: vrije koeling en besparende koelmethoden 

Vrije koeling/besparende koeling heeft betrekking op ontwerpen van koelinstallaties die profiteren van koele omgevingsomstandigheden om gedeeltelijk of volledig te voldoen aan alle koelvereisten van de 
faciliteit, zodat de afhankelijkheid van enige vorm van mechanische koeling, waaronder compressoren, wordt verminderd of zelfs volledig verwijderd en daardoor een aanzienlijke verlaging van het 
energieverbruik mogelijk maakt.  

De mogelijkheden voor het gebruik van vrije koeling zijn toegenomen in koelere en drogere klimaten en waar een verhoogde ingestelde temperatuur wordt gebruikt. 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Voorwerp:  

• Uitbreiding van een bestaand gebouw met een nieuw datacentrum en/of infrastructuur voor de serverruimte 
• Aanschaf van colocatie-services 
• Aanschaf van hostingservices 
• Aanschaf van cloudservices 

 TS7 Beste praktijken koelsysteem – bestaande colocatie- of hosting datacentra 

De inschrijver moet aantonen dat het datacentrum de 'verwachte' beste prakijken integreert die 
worden vermeld voor de volgende ontwerpaspecten in de laatste versie van [EU 
Gedragscode/EN50600 TR99-1]: 

• beheer en ontwerp van de luchtstroom  

• de koelinstallatie  

• airconditioners/luchtbehandeling computerruimte 

Daarnaast moeten, waar mogelijk, vrije koeling en besparende koelmethoden worden 
geïmplementeerd (zie ook de bijbehorende toelichting). 

Verificatie: 

De inschrijver moet [actuele deelname aan de EU Gedragscode or externe verificatie van 
implementatie van de verwachte praktijken zoals vermeld in EN50600 TR99-1] aantonen.   

De inschrijver moet het ingevulde rapportageformulier overleggen6 waarin de 
implementatiestatus van de verwachte beste praktijken worden beschreven voor alle hierboven 
genoemde ontwerpaspecten. 

De aanbestedende overheidsdienst behoudt zich het recht voor een verslag van een geschikte 
externe audit van het datacentrum aan te vragen om de implementatie van de beste praktijken te 
verifiëren.   

Een rechtvaardiging voor het ontbreken van de vermelde 'verwachte' beste praktijken moet 
worden overlegd. 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Toelichting: vrije koeling en besparende koelmethoden 

Vrije koeling/besparende koeling heeft betrekking op ontwerpen van koelinstallaties die profiteren van koele omgevingsomstandigheden om gedeeltelijk of volledig te voldoen aan alle koelvereisten van de 
faciliteit, zodat de afhankelijkheid van enige vorm van mechanische koeling, waaronder compressoren, wordt verminderd of zelfs volledig verwijderd en daardoor een aanzienlijke verlaging van het 
energieverbruik mogelijk maakt.  

De mogelijkheden voor het gebruik van vrije koeling zijn toegenomen in koelere en drogere klimaten en waar een verhoogde ingestelde temperatuur wordt gebruikt. 

Voorwerp:  

• De bouw van een nieuw datacentrum 
• Uitbreiding van een bestaand gebouw met een nieuw datacentrum en infrastructuur voor de serverruimte 
• Consolidatie van bestaande serverruimtes en/of datacentra in nieuwe of bestaande datacentra. 

TS8 Gereedheid voor hergebruik afvalwarmte 

Het wordt aanbevolen deze technische specificatie alleen in te stellen wanneer er al vraag is naar de warmte 
op of bij de locatie of wanneer de overheidsdienst een duidelijk geplande of potentiële mogelijkheid heeft 
geïdentificeerd op of bij de locatie. 

Het datacentrum of de serverruimte moeten zorgen voor routering van een toekomstig leidingsysteem of 
andere lay-outkenmerken voor warmteoverdracht die aansluiten op of de modernisatie mogelijk maken van 
een watersysteem dat elke rij van het serverrek bereikt, zodat de vloeistofkoeling hiervan in een later stadium 
eenvoudig kan worden aangepast.  

 

Verificatie:  

De inschrijver moet engineeringtekeningen van het ontwerp overleggen die aantonen dat een watersysteem 
met vertakkingen naar elke rij van het serverrek kan worden ingepast of dat de lay-out is ontwerpen op een 
zodanige manier dat dit eenvoudig kan worden aangepast. 

 

De aanbestedende overheidsdienst behoudt zich het recht voor een verslag van een geschikte externe audit van 
het datacentrum aan te vragen om de implementatie van dit criterium te verifiëren. 

 

 

TS8 Hergebruik afvalwarmte 

Het criterium moet worden aangepast naar de plaatselijke beschikbaarheid van 
stadsverwarmingssystemen en -netwerken, die hergebruik van warmte op dezelfde locatie 
kunnen bevatten. Een uitgebreide technische specificatie wordt aanbevolen indien er al toegang 
is tot dergelijke netwerken. 

Het datacentrum moet aangesloten zijn op [percentage te bepalen door de aanbestedende 
overheidsdienst]% van de afvalwarmte van het datacentrum en dit ook leveren, uitgedrukt als de 
energiehergebruikfactor (Energy Reuse Factor, ERF) van plaatselijke warmteverbruikers7. 

De ERF moet voor elke faciliteit worden berekend volgens EN 50600-4-6:2020 of een 
gelijkwaardige norm. 

Verificatie:  

De inschrijver moet berekeningen en ontwerpen van engineeringtekeningen overleggen voor 
systemen en de verbinding van warmtehergebruik. Bewijsstukken van contractuele regelingen of 
intentieverklaringen moeten worden verkregen van de operator van het netwerk.  

De aanbestedende overheidsdienst behoudt zich het recht voor een verslag van een geschikte 
externe audit van het datacentrum aan te vragen om de implementatie van dit criterium te 
verifiëren. 

Een externe verificatie van de ERF kan worden geaccepteerd als bewijs. 

Extern geverifieerde energiebeheersystemen (op basis van de ISO 50001) of 
milieubeheersystemen (op basis van EMAS of ISO 14001) die de berekende ERF rapporteren, 
kunnen ook als bewijs worden geaccepteerd. 

 
7 Dit kan verbruikers bevatten op dezelfde locatie of verbonden met het datacentrum via een stadsverwarmingsnetwerk 
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 TS9 Hernieuwbare energiefactor (REF) 

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. De aanbestedende 
overheidsdienst wordt aangeraden de markt met potentiële dienstverleners en plaatselijke 
beschikbaarheid van levering te testen alvorens dit criterium te gebruiken. 

De hernieuwbare energiefactor (Renewable Energy Factor, REF) van het datacentrum moet 
gelijk zijn aan 1 (100% hernieuwbaar). De REF voor geleverde en verbruikte energie in het 
datacentrum moet worden berekend volgens EN 50600-4-3. 

De elektriciteit die bijdraagt aan de REF moet afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, zoals 
gedefinieerd door Richtlijn 2009/28/EG. 

Verificatie: 

De REF en de gegevens over levering en verbruik van elektriciteit, en de loadprofielen waarop 
de berekeningen zijn gebaseerd, moeten worden aangegeven. 

Een externe verificatie van de REF kan worden geaccepteerd als bewijs. 

Een extern geverifieerd energiebeheersysteem (op basis van de ISO 50001) of 
milieubeheersystemen (op basis van EMAS of ISO 14001) die de berekende REF rapporteren, 
kunnen ook als bewijs worden geaccepteerd. 
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 TS10 Aardopwarmingspotentieel van mengsel van koelmiddelen  

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij 

Zie ook AC11 

Het gewogen gemiddelde van het aardopwarmingspotentieel (GWP) voor het mengsel van 
koelmiddelen dat wordt gebruikt in het koelsysteem van het datacentrum mag niet hoger zijn 
dan 10, tenzij wordt bewezen dat die koelmiddelen niet gebruikt kunnen worden om 
uitzonderlijke redenen of de energie-efficiëntie van de koelsystemen zou verminderen.  

Verificatie:  

Inschrijvers moeten de berekening van het gewogen gemiddelde van het 
aardopwarmingspotentieel rapporteren, met inbegrip van de voorraad van koelmiddelen die 
worden gebruikt op de locaties of om de dienst te verlenen, en consistentie vertonen met de 
methode die wordt beschreven in bijlage IV van de Verordening (EU) nr. 517/2014. 

Een extern geverifieerd energiebeheersysteem (ISO 50001) of milieubeheersysteem (EMAS of 
ISO 14001) dat het gebruik van koelmiddelen rapporteert, kan als bewijs worden geaccepteerd. 

Uitzonderlijke omstandigheden die het gebruik van koelmiddelen met gewogen gemiddelden 
van het GWP tussen 0 en 10 verhinderen, worden gedocumenteerd. 
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3.3 Gunningscriteria 
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

Voorwerp:  
Aanschaf van milieuvriendelijkere IT-apparatuur. 

AC1 Server-vermogen in ruststand 

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Dit criterium moet alleen worden gebruikt in combinatie met TS1. Aan servers die voldoen aan TS1 kunnen dan extra punten worden toegekend voor de vermogensprestaties in ruststand. 

Dit is alleen van toepassing wanneer het producttype (bijv. rek- of torenservers, servers met 1 stopcontact of met 2 stopcontacten) en de systeemkenmerken die het stroomverbruik beïnvloeden (bijv. CPU-
prestaties, server met of zonder stroomredundantie, geheugen, schijven, aanvullende apparaten), worden beschreven in de technische specificatie.  

Met uitzondering van robuuste servers, kunnen aan HPC-servers (High Performance Computing) en servers met geïntegreerde APA's (Auxiliary Performance Accelerators) maximaal x punten worden toegekend 
[nog te bepalen]. Punten worden toegekend aan servermodellen op basis van het niveau van verbetering ten opzichte van de minimale prestatiedrempelwaarden, zoals berekend voor een servertype in 
overeenstemming met de Verordening (EU) 2019/424 van de Commissie waarin de eisen voor het ecologische ontwerp zijn vastgelegd voor servers en gegevensopslagproducten. 

Verificatie 

De inschrijver moet details verstrekken over de berekening van het stroomverbruik van de individuele server in ruststand op basis van EN 303470-testen en in lijn met Verordening (EU) 2019/424 van de 
Commissie (zie ook de bijbehorende toelichting). Indien verschillende configuraties van de servermodellen worden voorgesteld voor gebruik, moeten de geteste prestaties van de hoge en de lage configuratie 
worden aangegeven. Als alternatief kan de inschrijver ook naleving aantonen door een testrapport van een vergelijkbaar geconfigureerde server van hetzelfde model te overleggen. 

Toelichting: berekenen van de stroom in ruststand volgens Richtlijn (EU) 2019/424 van de Commissie 

EN 303 470 is gebaseerd op de SERT versie 2-testmethode en bevat een specifieke stroomtest in ruststand, actieve stroomberekening en actieve efficiëntiestandaard. Onder de vereisten van het ecologische 
ontwerp, moet deze informatie openbaar worden gemaakt door fabrikanten.  

Om de kerncriteria te gebruiken, moet de minimale drempelwaarde voor elk servertype worden berekend op basis van de aanvullende servercomponenten die opgenomen moeten worden in de inschrijving en in 
de aanbesteding. 

De methode van het ecologische ontwerp wordt gedetailleerd beschreven in bijlage III van dit criteriadocument. Elke drempelwaarde moet worden bepaald volgens de volgende vergelijking: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

waarbij Pbase de toegestane basisstroom is in ruststand in tabel 3, en ∑Padd_i de som van de toegestane stroom in ruststand voor toepasselijke, aanvullende componenten zoals bepaald in tabel 4. Voor 
bladeservers wordt Pidle berekend als de totaal gemeten stroom gedeeld door het aantal geïnstalleerde bladeservers in het geteste bladechassis.  

 

 



 

24 

 

 

 AC2 Server ingezette stroomvraag 

Dit criterium wordt aanbevolen indien de aanbestedende overheidsdienst aanbestedingen wenst 
te ontvangen op basis van het stroomverbruik van de voorziene IT-workload om dit vervolgens te 
monitoren tijdens de werking. Te gebruiken in combinatie met CPC1 

Punten worden toegekend op basis van de ingezette stroomschatting berekend voor alle 
servertypes en de respectieve configuraties die worden ingezet in het datacentrum.  

De prestaties van de verschillende serverconfiguraties kunnen worden geïnterpoleerd van hoge en 
lage testgegevens van de configuraties. De berekening kan worden gebaseerd op de workload die 
wordt vermeld door de aanbestedende overheidsdienst.   

Maximale punten worden toegekend aan de inschrijving met het laagste stroomverbruik.  Aan alle 
andere inschrijvingen worden punten toegekend in verhouding tot de beste inschrijving. 

Verificatie 

De inschrijver moet de berekening van de ingezette stroom in detail overleggen, op basis van 
[nog te bepalen]:  

• de ingezette stroommethode van EN 303470 met gestandaardiseerde workload, of 

• een testprotocol dat wordt bepaald door de aanbestedende overheidsdienst. 

Waar de prestaties van configuraties zijn geïnterpoleerd van testgegevens, moet informatie over 
de gebruikte methode worden verstrekt.   

 

Voorwerp:  
Aanschaf van IT-consolidatie- of virtualisatiediensten 

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. Te gebruiken in combinatie met CPC 4.2 

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

AC3 Servergebruik 

Punten worden toegekend op basis van het voorziene jaarlijkse gemiddelde niveau van servergebruik gebaseerd op de vereisten van de aanbestedende overheidsdiensten voor gegevensafhandeling en -
verwerking. Punten worden toegekend in lijn met de volgende bereiken: 

>70%: [gespecificeerde] punten 

40-70%: 0,8 x [gespecificeerde] punten 

25-40%: 0,5 x [gespecificeerde] punten 
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Verificatie 

De inschrijver dient de modellering, berekeningen of schattingen van het voorziene gebruik te overleggen op basis van de tools die zijn beschreven in SC1. 

Voorwerp:  
Aanschaf van diensten voor afgedankte servers 

AC4 Beheer van afgedankte servers 

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Te gebruiken in combinatie met criterium TS4 

Punten worden toegekend aan leveranciers van diensten voor hergebruik en recycling die garanderen dat de printplaten en externe kabels die niet geschikt zijn voor hergebruik, worden gescheiden en gerecycled.   

Verificatie:  

De inschrijver moet een certificering overleggen waaruit blijkt dat de geïdentificeerde componenten zijn gerecycled.  

Voorwerp:  
Bouw/modernisatie van een nieuw/bestaand datacentrum 

AC5 Effectiviteit stroomverbruik (PUE) – Ontworpen PUE  

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Van toepassing in geval van de bouw/modernisatie van een nieuw/bestaand datacentrum wanneer het stroomverbruik van de IT al kan worden bepaald. 

Punten worden toegekend aan de inschrijving met de best presterende ontworpen PUE (dPUE) (volledig aantal gespecificeerde punten) bij een bepaalde IT-load (bijv. 50% van ontwerp) en specifieke 
milieuvoorwaarden. De PUE-waarde moet worden bepaald volgens ISO/IEC 30134:2016 Deel 2, EN 50600-4-2:2016 of een gelijkwaardig norm. 
 
Verificatie:  

De inschrijver moet ontwerpberekeningen overleggen die aantonen hoe de PUE is berekend volgens ISO/IEC 30134:2016 Deel 2, EN 50600-4-2:2016 of een gelijkwaardig norm. 

 

Voorwerp:  
Aanschaf van beheer- en onderhoudsdiensten voor datacentrum/serverruimtes van een onderneming  
AC6 Effectiviteit stroomverbruik (PUE) – PUE verbeteringspotentieel  

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Van toepassing in geval van beheer en onderhoud van een bestaand datacentrum waarvan de historische PUE bekend is. Kan eveneens van toepassing zijn op serverruimtes wanneer deze een aangewezen 
infrastructuur voor koeling hebben.  

Punten worden toegekend op basis van het door de inschrijver geschatte potentieel voor verbetering ten opzichte van de historische baseline voor de PUE [te verstrekken door de aanbestedende overheidsdienst]. 
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Biedingsschattingen moeten worden gemaakt op basis van de historische IT-load en omgevingsvoorwaarden, zoals vermeld door de aanbestedende overheidsdienst. De PUE-waarde moet worden bepaald 
volgens ISO/IEC 30134:2016 Deel 2, EN 50600-4-2:2016 of een gelijkwaardig norm. 
 
Verificatie:  
Inschrijvers moeten berekeningen overleggen die aantonen hoe de PUE is geschat volgens ISO/IEC 30134:2016 Deel 2, EN 50600-4-2:2016 of een gelijkwaardig norm. 
Voorwerp: 
Bouw/modernisatie van een nieuw/bestaand datacentrum 

 AC7 Energieverbruik koelsysteem 
Punten worden toegekend op basis van het geschatte energieverbruik van het koelsysteem dat 
nodig is om het ontwerp van het datacentrum te beheren met het oog op de 
klimaatomstandigheden voor de locatie. Punten worden toegekend aan de inschrijving met het 
best presterende ontwerp (volledig aantal gespecificeerde punten). 
Verificatie:  
De inschrijver moet documentatie, modellering en berekeningen voor de schatting van het 
ontwerpproces overleggen. 

 

  AC8 hergebruik van afvalwarmte (voor nieuwe datacentra) 

Het criterium moet worden aangepast aan de plaatselijke beschikbaarheid van 
stadsverwarmingssystemen en -netwerken.  Het wordt aanbevolen een uitgebreid 
gunningscriterium op te stellen indien een overheidsdienst plaatselijke mogelijkheden vaststelt. 

Punten worden toegekend aan inschrijvers die toezeggen meer dan x% [percentage nog te 
bepalen door de aanbestedende overheidsdienst] van de afvalwarmte van het datacentrum te 
leveren, uitgedrukt als de energiehergebruikfactor (ERF) van plaatselijke eindgebruikers. Een 
extra punt wordt gegeven voor elke 10% extra afvalwarmte dat het datacentrum levert.  

De ERF moet voor elke faciliteit worden berekend volgens EN 50600-4-6:2020 of een 
gelijkwaardige norm. 

Verificatie: 

De inschrijver moet berekeningen in overeenstemming met ETSI ES 205 200-2-1 of een 
gelijkwaardige norm en de engineeringtekeningen van het ontwerp voor de hergebruiksystemen 
voor warmte en de aansluiting overleggen. Bewijsstukken van contractuele regelingen of 
intentieverklaringen moeten worden verkregen van potentiële warmteklanten. 
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Voorwerp: 

• Aanbesteding van colocatiediensten 
• Aanbesteding van hostingservices 
• Aanbesteding van cloudservices 
• Beheer en onderhoud voor het datacentrum/de serverruimte van een onderneming 

 
 AC9 Hergebruik van afvalwarmte (voor beheerde diensten) 

Het wordt aanbevolen dit uitgebreide gunningscriterium te gebruiken wanneer een dienst wordt 
aanbesteed.  
 
Punten worden toegekend op basis van de aangegeven energiehergebruikfactor (ERF) voor de 
faciliteiten die worden gebruik om het contract uit te voeren. Punten worden toegekend naar rato 
van de inschrijver die de hoogste energiehergebruikfactor biedt. 
De ERF moet voor elke faciliteit worden berekend volgens EN 50600-4-6:2020 of een 
gelijkwaardige norm. 
Verificatie:  
De inschrijver moet berekeningen overleggen volgens EN 50600-4-6:2020 of een gelijkwaardige 
norm.  

Een externe verificatie van de ERF kan worden geaccepteerd als bewijs. 

Extern geverifieerde energiebeheersystemen (op basis van de ISO 50001) of 
milieubeheersystemen (op basis van EMAS of ISO 14001) die de berekende ERF rapporteren, 
kunnen ook als bewijs worden geaccepteerd. 

 
AC10 Hernieuwbare energiefactor (REF) 

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. De punten mogen alleen worden 
toegekend aan inschrijvers die voldoen aan de minimale eisen voor IT- en M&E-systeemprestaties. Voor 
cloudservices kan de REF worden opgevraagd als gemiddelde waarde voor de locaties die de dienst 
verlenen. 

Punten worden toegekend naar rato van de inschrijver die de hoogste REF biedt voor elektriciteitsgebruik. 

AC10 Hernieuwbare energiefactor (REF) 

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. De punten mogen 
alleen worden toegekend aan inschrijvers die voldoen aan de minimale eisen voor IT- en M&E-
systeemprestaties. Voor cloudservices kan de op de load afgestemde REF worden gevraagd als 
gemiddelde waarde voor de locaties die de dienst verlenen. 

Punten worden toegekend naar rato van de inschrijver die de hoogste op load afgestemde REF 
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De REF voor geleverde en verbruikte energie in het datacentrum moet worden berekend volgens EN 50600-
4-38. 

De elektriciteit die bijdraagt aan de REF moet afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, zoals gedefinieerd 
door Richtlijn 2009/28/EG9. 

Verificatie: 

De REF en de gegevens over levering en verbruik van elektriciteit waarop de berekeningen zijn gebaseerd, 
moeten worden aangegeven.   

Een externe verificatie van de REF kan worden geaccepteerd als bewijs. 

Extern geverifieerde energiebeheersystemen (ISO 50001) of milieubeheersysteem (EMAS of ISO 14001) die 
de berekende REF rapporteren, kunnen ook als bewijs worden geaccepteerd. 

 

biedt voor elektriciteitsgebruik. 

De REF voor geleverde en verbruikte energie in het datacentrum moet worden berekend volgens 
EN 50600-4-3. Het loadprofiel van het genererende vermogen moet dan zijn gerelateerd aan het 
verwachte loadprofiel van het datacentrum.  

De elektriciteit die bijdraagt aan de REF moet afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, zoals 
gedefinieerd door richtlijn 2009/28/EG. 

Verificatie:  

De REF en de gegevens over levering en verbruik van elektriciteit, en de loadprofielen waarop de 
berekeningen zijn gebaseerd, moeten worden aangegeven.  

Een externe verificatie van de REF kan worden geaccepteerd als bewijs. 

Extern geverifieerde energiebeheersystemen (op basis van de ISO 50001) of milieubeheersysteem 
(op basis van EMAS of ISO 14001) die de berekende REF rapporteren, kunnen ook als bewijs 
worden geaccepteerd. 

 
Toelichting: Garantie van oorsprong 

Alle EU-landen zijn wettelijk verplicht onder richtlijnen 2009/28/EG en 2004/8/EG om regels inzake garantie van oorsprong in te stellen voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Deze regels bieden 
een goede wettelijke basis voor verificatie. De huidige staat van de verplichte toepassing van regels inzake garantie van oorsprong kan tussen de lidstaten variëren.  

Als alternatief kan de leverancier onafhankelijk bewijs aanleveren van het feit dat een overeenkomende hoeveelheid elektriciteit is gegenereerd uit bronnen die zijn gedefinieerd als hernieuwbaar (bijv. een 
verhandelbaar certificaat van een onafhankelijke afgevende instantie die is goedgekeurd door de overheid). Een ander alternatief zou zijn indien de geleverde elektriciteit een Type-1-ecokeurmerk heeft met een 
definitie die ten minste even strikt is als die in richtlijn 2009/28/EG. 

 
AC11 Aardopwarmingspotentieel van mengsel van koelmiddelen  

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij 

Zie ook TS10. 

Punten worden toegekend aan de inschrijver volgens het gewogen gemiddelde van het 
aardopwarmingspotentieel (GWP) voor het mengsel van koelmiddelen dat wordt gebruikt in het koelsysteem 
van het datacentrum. Dit moet worden berekend in overeenstemming met bijlage IV van de Verordening 
(EU) nr. 517/2014 (zie toelichting). De punten worden toegekend volgens de eerstvolgende resulterende 
intervallen van het gewogen gemiddelde van het GWP. Een maximum van x punten [nog te bepalen] kan 

 

 
8 EUROPESE NORM EN 50600-4-3 - Informatietechnologie - Faciliteiten en infrastructuren in datacentra- Deel 4-3: Hernieuwbare energiefactor 
9 Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Vanaf 30 juni 2021 is de definitie van hernieuwbare bronnen die is uiteengezet in 
Richtlijn 2018/2001/EU, met intrekking van Richtlijn 2009/28/EG, van toepassing. 
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worden toegekend: 

• x punten aan de resulterende gewogen gemiddelden van het GWP tussen 0 en 10 

• 0,6x punten aan de resulterende gewogen gemiddelden van het GWP tussen 11 en 150 

• 0,2x punten aan de resulterende gewogen gemiddelden van het GWP tussen 151 en 750. 

Verificatie:  

Inschrijvers moeten de berekening van het gewogen gemiddelde van het aardopwarmingspotentieel 
rapporteren, met inbegrip van de voorraad van koelmiddelen die worden gebruikt op de locaties of om de 
dienst te verlenen, en consistentie vertonen met de methode die wordt beschreven in bijlage IV van de 
Verordening (EU) nr. 517/2014.  

De inschrijver dient bewijs te leveren van het gebruik van de koelmiddelen die worden vermeld in de 
berekening. 

Een extern geverifieerd energiebeheersysteem (ISO 50001) of milieubeheersysteem (EMAS of ISO 14001) 
dat het gebruik van koelmiddelen rapporteert, kan als bewijs worden geaccepteerd.  

Toelichting: Methode voor de berekening van het totale GWP van een mengsel koelmiddelen volgens bijlage IV van de verordening (EU) nr. 517/2014   

Het GWP van een mengsel koelmiddelen wordt berekend als een gewogen gemiddelde, afgeleid van de som van het gewicht van de fracties van de individuele stoffen, vermenigvuldigd met het GWP van de 
inschrijver, tenzij anderszins gespecificeerd, inclusief stoffen die geen gefluoreerde broeikasgassen zijn. De formule wordt hieronder getoond: 

�(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

Waarbij % de bijdrage per gewicht is met een wegingstolerantie van ±1%. Het GWP van koelmiddelen wordt vermeld in bijlage I van de Verordening (EU) nr. 517/2014. 

Documentatie over de hoeveelheid en het type gefluoreerd gas wordt al vereist door artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 517/2014.   
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3.4 Clausules inzake contractuitvoering  
Kerncriteria Uitgebreide criteria 

Voorwerp:  

• Aanschaf van diensten voor het beheer en onderhoud van datacentra of serverruimtes van een onderneming  
  CPC1 Controle van IT-energieverbruik 

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. Te gebruiken in 
combinatie met AC2. 

De opdrachtnemer moet maandelijks en jaarlijks gegevens aanleveren over de IT-apparatuur die 
aanwezig is in het datacentrum. 
De controle van energieverbruik moet in lijn zijn met de eisen en aanbevelingen van norm EN 
50600-2-2 
 

CPC2 Controle van gebruik IT-apparatuur  

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. Te gebruiken in combinatie met AC3 

De opdrachtnemer moet gedurende het specifieke IT-project periodieke verslagen aanleveren van optimalisatie-analyse en het behalen van de doelstellingen voor gebruik die zijn overeengekomen met de klant. 
De dienstverlener moeten maandelijks het gebruikspercentage van de servers in het datacentrum meten en rapporteren op basis van ISO 30134-5.  
 
Voorwerp:  

• Aanschaf van diensten voor afgedankte servers, gegevensopslag- en netwerkapparatuur 

CPC3 Rapportage over de eindbestemming van servers, gegevensopslag- en netwerkapparatuur 

(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Te gebruiken in combinatie met TS4 

De opdrachtnemer moet een rapport aanleveren over de status van de apparatuur in de inventaris zodra alle items zijn verwerkt voor hergebruik, recycling of verwijdering. Het rapport moet de verhouding van 
items die zijn hergebruikt of gerecycled vermelden en of deze in de EU zijn gebleven of werden geëxporteerd. 

Voor apparatuur en componenten die in de EU zijn gerecycled, moeten de volgende bewijsstukken voor de behandelingsfaciliteiten worden geaccepteerd: 

• een vergunning afgegeven door de nationale bevoegde overheidsdienst in overeenstemming met artikel 23 van Richtlijn 2008/98/EG, of  

• een externe certificering van naleving met de technische vereisten van EN 50625-1 of een gelijkwaardige nalevingsregel. 
Waar apparatuur en componenten worden geëxporteerd voor hergebruik of recycling, moeten opdrachtnemers de volgende informatie over verzending en behandeling aanleveren:  
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• verzendinformatie voor apparatuur die is bedoeld voor hergebruik in overeenstemming met bijlage VI van AEEA-richtlijn 2012/19/EU.   
Voor AEEA geëxporteerd voor behandeling buiten de EU, een externe certificering van naleving met de minimale AEEA-vereisten die zijn uiteengezet in het criterium, of met de technische vereisten van EN 
50625-1 of een gelijkwaardige nalevingsregel10. 
 

 
10 De volgende nalevingsregels worden, op het moment van schrijven, geacht te voldoen aan deze vereisten: WEEELABEX:2011-vereiste inzake 'behandeling van AEEA'; 'Responsible Recycling' (R2:2013) norm voor elektronica recyclers; 
e-Stewards-norm 2.0 voor Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment; Australische/Nieuw-Zeelandse norm AS/NZS 5377:2013 inzake 'Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic 
equipment'   
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Voorwerp: 
- de bouw van een nieuw datacentrum 
- uitbreiding van een bestaand gebouw met een nieuw datacentrum en infrastructuur voor serverruimtes 
- diensten om bestaande serverruimtes en/of datacentra te consolideren in nieuwe of bestaande datacentra 

  CPC4 Aantonen van effectiviteit stroomgebruik (PUE) bij overdracht 

Te gebruiken in combinatie met AC5. Het aantonen en rapporteren kunnen op een modulaire 
basis plaatsvinden waar dit relevant is voor het ontwerp en de fasering van het datacentrum. 

De systemen van het datacentrum (ingebruikname van geïntegreerde systemen) moeten een test 
bevatten waarbij de load van de IT-apparatuur wordt gesimuleerd tijdens gedeeltelijk en volledige 
load, met de stroom- en koelsystemen in automatische modus. 

Het totale stroomverbruik of de duidelijke geïdentificeerde module van stroomverbruik van het 
datacentrum en de IT-apparatuur moeten, samen met de omgevingsomstandigheden, worden 
vastgelegd. De werkelijke prestaties kunnen dan worden vergeleken met de doelen van AC5. 

De gegevens dienen de onmiddellijke PUE aan te tonen op basis van gemeten waarden en de 
gedeeltelijk load volgens ISO/IEC 30134:2016 Deel 2, EN 50600-4-2:2016 of een gelijkwaardig 
norm. 
 

Voorwerp: 
Aanschaf van beheer- en onderhoudsdiensten voor datacentra en serverruimtes van een onderneming  
CPC5 Controle van effectiviteit stroomgebruik (PUE) invoerwaarden 
(hetzelfde voor kern- en uitgebreide criteria) 

Te gebruiken in combinatie met AC5 en AC6 

De operator van het datacentrum moet een jaarlijks rapport overleggen dat het gemiddelde van het jaar en de maandelijks uitgesplitste gegevens bevat van het totaal gemeten energieverbruik van het datacentrum 
en het sub-gemeten elektriciteitsverbruik van de mechanische en elektrische systemen en de IT-apparatuur. 
 
 
 
 
Voorwerp: 
- de bouw van een nieuw datacentrum 
- uitbreiding van een bestaand gebouw met een nieuw datacentrum en infrastructuur voor serverruimtes 
- diensten om bestaande serverruimtes en/of datacentra te consolideren in nieuwe of bestaande datacentra 
 CPC6 Implementatie van beste praktijkontwerpen 



 

33 

 

Dit criterium moet worden gebruikt in combinatie met technische specificatie TS6 

Gebaseerd op het definitieve ontwerp, moet het datacentrum [worden geaccepteerd voor 
deelname aan de EU Gedragscode/extern worden geverifieerd met verwijzing naar EN 50600 
TR99-1] tijdens de uitvoering van het contract.  

De inschrijver moet de definitieve ontwerpen indienen voor deelname aan de EU Gedragscode. 
Jaarlijks bijgewerkte versies van het rapportageformulier moeten tevens worden verstrekt aan de 
aanbestedende overheidsdienst.  

De aanbestedende overheidsdienst behoudt zich het recht voor een externe audit van het 
datacentrum aan te vragen om de implementatie van de beste praktijken te verifiëren.   

Voorwerp: 
Aanschaf van beheer- en onderhoudsdiensten voor datacentra en serverruimtes van een onderneming  

 CPC7 Controle op energieverbruik van het koelsysteem 
Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij. Te gebruiken in 
combinatie met AC7 

De operator van het datacentrum moet maandelijks en jaarlijks gegevens aanleveren over het 
energieverbruik van het koelsysteem van het datacentrum. De monitoring moet worden 
gespecificeerd volgens de richtsnoeren in EN 50600-4-2:2016 of een gelijkwaardig norm. 

  CPC8 Controle op de warmtevoorziening en -aansluiting  

Op te nemen wanneer het datacentrum wordt beheerd door een derde partij in combinatie met 
technische specificatie TS8 en gunningscriteria AC8 en AC9 

De operator van het datacentrum moet gemiddelde maandgegevens overleggen voor de warmte 
die wordt geleverd aan de plaatselijke warmteverbruikers.   
Daarnaast moet de energiehergebruikfactor (ERF) worden berekend volgens EN 50600-4-6:2020 
of een gelijkwaardige norm en worden gerapporteerd.  
Op verzoek moet de aanbestedende overheidsdienst toegang worden verleend tot de apparatuur- 
en de netwerkaansluiting op locatie in het datacentrum voor auditdoeleinden. 
 
 
 
 

Voorwerp:  

• Aanbesteding van colocatiediensten 
• Aanbesteding van hostingservices 
• Aanbesteding van cloudservices 
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CPC9 Hernieuwbare energiefactor (REF)  

Te gebruiken in combinatie met AC10 

De operator van het datacentrum of op/vlak bij de locatie waar vermogen wordt gegenereerd, moet maandgegevens aanleveren voor de gekochte of gegenereerde hernieuwbare energie. Operators van derden 
moeten tevens, voor vergelijkingsdoeleinden, het totaal gemeten energieverbruik van het datacentrum aanleveren. 
 
Voorwerp:  

• Aanbesteding van colocatiediensten 
• Aanbesteding van hostingservices 
• Aanbesteding van cloudservices 
• Aanschaf van beheer- en onderhoudsdiensten voor datacentra en/of serverruimtes van een onderneming 

 CPC10 Aardopwarmingspotentieel van mengsels van koelmiddelen 

Op te nemen indien criterium AC11 wordt gebruikt. 

De operator van het datacentrumproject moet de uitstoot van het broeikasgaskoelmiddel van het 
koelsysteem controleren en verifiëren zoals geschat in de biedingsfase. 
De werkelijk waargenomen uitstoot moet worden gerapporteerd voor elk bedrijfsjaar op basis van 
het gemeten energieverbruik met de mogelijkheid tot verificatie door derden, indien gevraagd. 
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4 LEVENSCYCLUSKOSTEN 
Levenscycluskosten (Life Cycle Costing, LCC) is een methode voor het beoordelen van de 
totale kosten van het product of de dienst die wordt onderzocht. Het model van 
levenscycluskosten voor een overheidsdienst is voornamelijk gerelateerd aan het type 
bedrijfsmodel dat wordt toegepast. In geval van serverruimtes en datacentra van 
ondernemingen is de overheidsdienst die eigenaar is van de datacentra/serverruimtes, 
verantwoordelijk voor de kosten van de investeringsuitgave (CAPEX), waaronder de 
aanschaf en installatie van de IT, mechanische en elektrische apparatuur in het gebouw en de 
infrastructuur van het gebouw. De kosten aan het einde van de levensduur met betrekking tot 
buitengebruikstelling van de faciliteit worden eveneens direct gedragen door de 
overheidsdienst. 
De trend van de aanschaf van datacentrumdiensten (bijv. colocatie of beheerde dienstverlener 
(MSP) modellen) verandert in plaats daarvan het kostenmodel voor de overheidsdiensten 
richting minder CAPEX en hogere operationele uitgaven (OPEX) in de vorm van 
vergoedingen ten aanzien van de aanbestede diensten. Tabel 1 geeft een indicatief overzicht 
van de structuur van levenscycluskosten van datacentra en serverruimtes. 

Tabel 1. Indicatieve levenscycluskosten voor de eigenaren en klanten van datacentra. 

Kostencategorie Kosten voor gebruikers/klanten van het datacentrum (% 
uitsplitsing van totale levenscycluskosten) 

 Serverruimtes Onderneming Colocatie MSP 

CAPEX-voorzieningen  1-5% 15-20% 1-5% 0% 

CAPEX IT 30-60% 30-40% 40-50% 0% 

OPEX-voorzieningen 10-30% 10-15% 5-15% 35-50% 

OPEX IT 20-40% 25-35% 30-40% 50-70% 

Buitengebruikstelling 5-10% 5-10% 1-5% 0% 

Einde levensduur 
voorzieningen 

1-5% 1-5% N.v.t. N.v.t. 

 
De GPP-criteria van de EU voor datacentra, serverruimtes en cloudservices zullen een 
positieve invloed hebben op enkele van de belangrijkste kostenposten die in acht moeten 
worden genomen gedurende de levenscyclus van een datacentrum. Hoewel het bijzonder 
moeilijk is de specifieke kostenbesparingen te schatten, maakt het toepassen van deze criteria 
het reduceren van de levenscycluskosten waarschijnlijk. Een kwalitatieve beschrijving van de 
verwachte impact van elke set criteria op de LCC wordt hieronder beschreven: 
Uitgaven gerelateerd aan IT-apparatuur 

• Criteria inzake de energie-efficiëntie van servers kunnen resulteren in het 
verminderen van de OPEX-kosten van de faciliteit (vanwege de directe 
reductie in het elektriciteitsverbruik van servers). Dit kan tevens de 
computingcapaciteit van het datacentrum verhogen, waardoor er geen 
noodzaak bestaat tot uitbreiding van de infrastructuur en de daarmee 
verbonden kosten (die invloed hebben op zowel CAPEX als OPEX). 
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• Criteria inzake de optimalisatie van servers: Verhogen van het gebruik 
vermindert de CAPEX-kosten omdat hetzelfde werk wordt verricht met 
minder IT-apparatuur. Daarnaast worden de OPEX-energiekosten verlaagd 
omdat hierdoor de behoefte aan mechanische en elektrische koeling wordt 
verminderd. 

• Criteria inzake beheer einde levensduur kunnen worden gebruikt om 
fabrikanten en gespecialiseerde AEEA-verwerkers te stimuleren in te schrijven 
voor voorraden apparatuur aan het eind van de levenscyclus. Dit kan leiden tot 
recuperatie van de restwaarde van sommige apparatuur. 

• Criteria inzake de mogelijkheid tot reparatie en upgraden van IT-
apparatuur kunnen het voordeel hebben van verlaging van de operationele 
uitgaven voor onderhoud van de apparatuur (OPEX IT).  Deze uitgaven 
kunnen, tijdens de levensduur van een datacentrum, gelijk zijn aan de 
oorspronkelijke investeringsuitgave.  

• Criteria inzake het operationele bereik van ICT:  Koelingskosten leveren 
een grote bijdrage aan de totale elektriciteitsrekening van grote datacentra. De 
aankoop van IT-apparatuur die meer omgevingsomstandigheden kan 
weerstaan (voor activiteiten die niet continu zijn), heeft een positieve invloed 
op de flexibiliteit en de kosten van het datacentrum. Dit is relevant indien 
hierdoor vrije koeling en/of besparende koelsystemen kunnen worden 
geïnstalleerd, waardoor de geïnstalleerde M&E-capaciteit, de 
investeringskosten en de operationele kosten worden verlaagd.  Hoewel de IT 
CAPEX-kosten naar verwachting hoger zullen zijn, compenseren de 
besparingen op energiekosten deze initiële verhoging van de aankoopprijs. 

 
Uitgaven gerelateerd aan mechanische en elektrische systemen 

• Criteria inzake effectiviteit van het stroomverbruik (PUE): er kunnen 
verschillende strategieën worden nagestreefd om de PUE te verminderen, 
zoals het combineren van verbeteringen in de efficiëntie van de M&E-
apparatuur, operationele omstandigheden en het thermische ontwerp. Het 
verlagen van het energieverbruik verlaagt ook de operationele kosten. 

• Criteria inzake hergebruik van afval: de mogelijke kosten en voordelen zijn 
sterk afhankelijk van de locatie, maar waarde kan worden verkregen wanneer 
stadsverwarming al beschikbaar of gepland is. Aangenomen wordt dat 
afvalwarmte niet wordt hergebruikt wanneer er geen vraag naar is. Casussen 
op basis van luchtgekoelde IT-apparatuur en warmtepompen schatten dat de 
investering in ongeveer 3 jaar kan worden terugverdiend wanneer de 
stadsverwarming deels wordt gefinancierd door een derde partij. 
Vloeistofkoeling, waardoor de warmte kan worden vastgehouden op hogere 
temperaturen, kan de aantrekkelijkheid verhogen vanwege verminderde of 
overbodig geworden investeringskosten (en operationele kosten) voor 
warmtepompen. 
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• Criteria inzake beheersing van gebruiksomstandigheden, beste praktijken 
voor koelsystemen: Verlaging van de koelvraag heeft een positieve invloed 
op de levenscycluskosten van een datacentrum onder OPEX-voorzieningen. 
Een aantal praktijken maken het mogelijk om de benodigde geïnstalleerde 
M&E-capaciteit te verlagen, hetgeen ook kan zorgen voor een verlaging van 
de investeringskosten. 

• Criteria inzake het gebruik van koelmiddelen: Wanneer traditionele 
koelmiddelen met een hoog GWP worden vermeden door vrije koeling of 
besparende koeloplossingen te installeren, kunnen de operationele kosten 
worden verlaagd ten opzichte van de traditionele airconditioning, ervan 
uitgaande dat de vereiste investering in minder dan 10 jaar wordt 
terugbetaald11. Er moet echter rekening worden gehouden met aanzienlijke 
investeringskosten, vooral voor kleine serverruimtes en structureel 
geïntegreerde datacentra van gemiddelde grootte. Bovendien wordt verwacht 
dat de uitfasering van F-gassen in koelmiddelen leidt tot hogere operationele 
prijzen wanneer de traditionele koelmiddelen nog steeds worden gebruikt. Dit 
zou de markt kunnen stimuleren om andere, klimaatvriendelijkere 
alternatieven te gebruiken die mogelijk minder kostbaar zijn. 

• Criteria inzake de hernieuwbare energiefactor: De kosten variëren, 
afhankelijk van de markt, de leverancier en de individuele situatie van het 
datacentrum. 

 
  

 
11 Klimaatvriendelijke airconditioning met natuurlijke koelmiddelen. Integrale concepten voor niet-residentiële gebrouwen met datacentra, 
Federaal Ministerie voor het Milieu, Gebouwen en Nucleaire veiligheid (BMUB) en het Duitse Milieuagentschap. December 2016. 
Beschikbaar op https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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BIJLAGE I: OPERATIONELE TOESTANDSKLASSEN VOOR LUCHTKOELING 
Table 2 hieronder beschrijft de operationele toestandsklassen volgens Verordening (EU) 
2019/424, waarin de vereisten inzake het ecologische ontwerp voor servers en 
gegevensopslagproducten worden vastgelegd. 
Tabel 2: Operationele toestandsklassen voor servers en gegevensopslagproducten 

 Droge boltemperatuur °C Luchtvochtigheidsbereik, niet-

condenserend 

  

Operationele 

toestandsklas

se 

Toegestaan 

bereik 

Aanbevolen bereik Toegestaan 
bereik 

Aanbevolen 

bereik 

Max. 

dauwpunt 

(°C) 

Maximaal 

wijzigingsper

centage 

(°C/uur) 

A1 15-32 18-27 –12°C 
dauwpunt 
(DP) en 8% 
relatieve 
vochtigheid 
(RH) tot 

17°C DP en 
80% RH 

–9°C DP tot 

15°C DP en 60% 

RH 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 -12°C DP en 
8% RH tot 

21°C DP en 
80% RH 

Zelfde als A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 -12°C DP en 
8% RH tot 

24°C DP en 
85% RH 

Zelfde als A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 -12°C DP en 
8% RH tot 

24°C DP en 
90% RH 

Zelfde als A1 24 5/20 
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BIJLAGE II: OPERATIONELE TOESTANDSKLASSEN VOOR 
VLOEISTOFKOELING  

De onderstaande tabel beschrijft de operationele toestandsklassen voor de temperatuur van de 
watertoevoer en de koelapparatuur die vereist is binnen de gespecificeerde klasse in de 
ASHRAE Liquid Cooled-richtsnoeren12. 
Tabel 3: Operationele toestandsklassen voor vloeistofkoeling 

Klasse 

 

Voornaamste warmte-afstoting 

 
Aanvullende koelapparatuur 

Temperatuur watertoevoer 
(°C) 

W2 

 

Koelmachine/koeltoren 

 
Waterbespaarder (met droge koeler of 
koeltoren) 

2-27 

 

W3 

 
Koeltoren Koelmachine 2-32 

W4 Waterbespaarder (met droge 
koeler of koeltoren) 

N.v.t. 

 

2-45 

 

W5 

 

Gebouwverwarming of 
stadsverwarmingssysteem 

Koeltoren >45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Thermische richtsnoeren voor door vloeistof gekoelde gegevensverwerkingsomgevingen   
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BIJLAGE III: VERMOGEN IN RUSTSTAND 
Volgens Verordening (EU) 2019/424 van de Commissie, waarin de vereisten voor het 
ecologische ontwerp van servers en gegevensopslagproducten wordt vastgelegd, moet het 
vermogen in ruststand (Pidle) van servers, met uitzondering van robuuste servers, HPC-servers 
en servers met geïntegreerde APA, worden berekend met behulp van de volgende 
vergelijking: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

waarbij Pbase de toegestane basisstroom is in ruststand in Table 4 en ∑Padd_i de som van de 
toegestane stroom in ruststand voor toepasselijke, aanvullende componenten, zoals bepaald 
volgens Table 5. Voor bladeservers wordt Pidle berekend als de totaal gemeten stroom gedeeld 
door het aantal geïnstalleerde bladeservers in het geteste bladechassis. Voor servers met 
meerdere knooppunten wordt het aantal stopcontacten per knooppunt geteld, terwijl Pidle 
wordt berekend als de totaal gemeten stroom gedeeld door het aantal geïnstalleerde 
knooppunten in de geteste behuizing.   
Tabel 4: Toegestane stroom in ruststand 
Producttype Toegestane basisstroom in ruststand, Pbase (W) 

Servers met 1 stopcontact (geen bladeservers of servers met 
meerdere knooppunten) 

25 

Servers met 2 stopcontacten (geen bladeservers of servers 
met meerdere knooppunten) 

38 

Bladeservers of servers met meerdere knooppunten 40 

 

Tabel 5: Aanvullende toegestane stroom in ruststand voor extra componenten 
Systeemkenmerken Van toepassing op  aanvullende toegestane stroom in 

ruststand 

CPU-prestaties Alle servers 1 stopcontact:  10 × PerfCPU W 
2 stopcontacten:  7 × PerfCPU W 

Aanvullende PSU PSU expliciet geïnstalleerd voor 
vermogensredundantie 

10 W per PSU 

HDD of SSD Per geïnstalleerde HDD of SSD 5,0 W per HDD of SSD 
Aanvullend geheugen Geïnstalleerd geheugen groter dan 4 GB 0,18 W per GB 
Aanvullend gebufferd 
DDR-kanaal 

Geïnstalleerde gebufferde DDR-kanalen, meer 
dan 8 kanalen 

4,0 W per gebufferd DDR-kanaal 

Aanvullende I/O-
apparaten 

Geïnstalleerde apparaten met meer dan twee 
poorten van  ≥ 1 Gbit, geïntegreerd ethernet 

< 1 Gb/s: Niet toegestaan 
= 1 Gb/s: 2,0 W/Actieve poort 
> 1 Gb/s en < 10 Gb/s: 4,0 W/Actieve poort 
≥ 10 Gb/s en < 25 Gb/s: 15,0 W/Actieve 
poort 
≥ 25 Gb/s en < 50 Gb/s: 20,0 W/Actieve 
poort 
≥ 50 Gb/s 26,0 W/Actieve poort 
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