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Colofon 
Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Hardware is opgesteld in opdracht van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
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1 Inleiding 

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede 
voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een 
stevige impuls. De verschillende overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten aanzien van 
duurzaam inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld voor 
een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen. Deze criteria zijn 
geen regelgeving maar zijn bedoeld als handvat om duurzaam in te kopen. 

In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Hardware. Ook vindt u in dit document 
aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de 
criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de beoordeling van criteria. 

1.1  Afbakening van de productgroep 

De productgroep Hardware omvat desk- en laptops en beeldschermen (monitoren). De 
productgroep omvat niet: software, reproductieapparatuur, netwerken en infrastructuur en 
servers/datacenters. Eventuele dienstverlening op het gebied van hardware valt tevens buiten de 
afbakening. 

Om het de aanbestedende dienst gemakkelijker te maken wordt een selectie van CPV-codes 
gegeven die van toepassing kunnen zijn op deze productgroep. Deze selectie is niet uitputtend of 
compleet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om zelf de juiste set van 
CPV-codes te verzamelen, aansluitend bij de betreffende aanbesteding. 

De volgende CPV-codes zijn op deze productgroep van toepassing: 

30200000-1 Computeruitrusting en -benodigdheden. 

30210000-4 Machines voor dataprocessing (hardware). 

30213000-5 Personal computers 

30213100-6 Draagbare computers 

30213200-7 Tablet-pc's 

30213300-8 Desktop computers 

30231300-0 Beeldschermen 

30237000-9 Onderdelen, toebehoren en benodigdheden voor computers. 

1.2  Status en relatie tot vernieuwing Duurzaam Inkopen 

Dit document is in februari 2012 voor het laatst gewijzigd. Zie bijlage 1 voor een toelichting op de 
wijzigingen. 

In juni 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu positief gereageerd op een 
advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De Groene Zaak en NEVI met 
aanbevelingen voor duurzaam inkopen. Op enkele punten komt dit document al tegemoet aan de 
aanbevelingen, voor andere voorstellen wordt bekeken op welke wijze deze kunnen worden 
verwerkt. Om optimaal duurzaam in te kopen is daarom het dringend advies om naast dit 
document kennis te nemen van de voor inkopers relevante aanbevelingen zoals zijn gebundeld op 
de website van PIANOo. Het gaat onder meer om het meenemen van duurzaamheid in het hele 
inkoopproces en het in dialoog treden met de markt. Bij deze aanbevelingen worden in de loop van 
de tijd meer concrete handvatten geplaatst. Ook het verwerken van de aanbevelingen in de 
criteriadocumenten wordt ter hand genomen. Op de website van AgentschapNL staat de planning 
voor de aanpassing van de criteriadocumenten. 
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2 Markt en duurzaamheid 

In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen die geleid hebben tot de set van criteria 
voor Hardware. 

2.1 Marktontwikkelingen 

Relevante wetgeving 

Voor de milieuaspecten van deze productgroep zijn drie Europese richtlijnen relevant, die zijn 
omgezet in Nederlandse wetgeving. 

1) Richtlijn 2009/125/EG van Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen op het gebied 
van ecologisch ontwerp voor energiegebruikende producten (herschikking). 

Deze Ecodesign richtlijn is door middel van een wijziging van hoofdstuk 9 van de Wet 
milieubeheer in Nederlandse regelgeving omgezet. De hier gepresenteerde criteria zijn 
gerelateerd aan de studies op het gebied van Ecodesign. 

In het kader van de Ecodesign richtlijn zijn energie-efficiëntie eisen voor computers en 
monitoren in voorbereiding. 

2) Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad – ook wel de RoHS directive 
genoemd - legt de lidstaten vanaf 1 juli 2006 een beperking op van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten. Per 1 juli 2006 is in Nederland 
artikel 2 van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEA) in werking 
getreden. Dit is de een-op-een-implementatie van de RoHS-richtlijn in Nederland en regelt 
dat de volgende stoffen zoals kwik, cadmium, lood en zeswaardig chroom en de 
brandvertragers polybroombifenylen (PBB’s) en polybroomdifenylethers (PBDE’s), niet meer 
mogen voorkomen in ICT apparatuur. 

3) Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, beter bekend als het 
Engelse WEEE). Deze richtlijn is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd middels de bij 
het BEA horende Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (REA). De REA 
regelt de inzameling en verwerking van gebruikte apparatuur. De verwerking is niet gericht 
op hergebruik van componenten maar meer op scheiding van verschillende materiaalstromen, 
zodanig dat waardevolle stoffen teruggewonnen kunnen worden en er geen ongewenste 
stoffen terechtkomen in de te verbranden fractie. 

Energy Star 

Energy Star is een internationaal programma voor de vrijwillige labelling van energie-
efficiënte apparaten, in het leven geroepen door de US Environment Protection Agency (EPA) 
in 1992. Door middel van een overeenkomst met de Amerikaanse overheid participeert de 
Europese Unie in het Energy Star Programma voor zover het kantoorapparatuur betreft.  

In maart 2008 is de Energy Star verordening 2008/16/EG in werking getreden, waarin gesteld 
wordt dat de lidstaten bij aanbestedingen van kantoorapparatuur van de nationale overheid 
(Rijksoverheid) verplicht zijn energie-efficiënte eisen vast te stellen die minimaal zo streng 
zijn als de Energy Star specificaties. 

De eisen van Energy Star voor computers zijn in 2008 aangescherpt en vastgelegd in het 
document “ENERGY STAR® Program Requirements for Computers version 5.0”. Dit is 
opgenomen in Commissie Besluit 2009/489/EG van 24 juni 2009. De eisen gelden vanaf 1 juli 
2009 voor producten die geproduceerd zijn op of na die datum. In de bijlage zijn de eisen uit 
versie 5.0 vermeld. 
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De eisen van Energy Star voor monitoren zijn ook in 2008 aangescherpt en vastgelegd in het 
document “ENERGY STAR® Program Requirements for Displays version 5.0”. Dit is 
opgenomen in Commissie Besluit 2009/789/EG van 29 oktober 2009. De eisen zijn vanaf 30 
januari 2010 in werking getreden voor producten die geproduceerd zijn op of na die datum. In 
de bijlage zijn de eisen uit versie 5.0 vermeld.  

Toetsing van de criteria in de markt 

Voor de hier gepresenteerde criteria voor hardware geldt dat er voldoende aanbieders op de 
markt zijn die aan de eisen kunnen voldoen: 

• Apparatuur die voldoet aan de eisen van Energy Star is voldoende beschikbaar. Deze 
apparatuur is opgenomen in de Energy Star Database (http://www.eu-
energystar.org/nl/nl_database.htm). In de database kunnen modellen geselecteerd 
worden op verschillende functionele en energetische prestaties. De gegevens worden 
regelmatig ververst.  

• Uit gesprekken met de industrie is gebleken dat er voldoende aanbod is om aan de 
criteria m.b.t. stoffen in kunststofonderdelen en kwik te kunnen voldoen. 

De kosten en baten van duurzamere producten 

Gebruik van energie-efficiënte apparatuur betekent een lager energiegebruik. Maar het 
betekent ook minder warmteproductie, een langere levensduur, lagere kosten voor koeling / 
airconditioning en mogelijk minder ruimtegebruik. Dit kan ertoe leiden dat de total cost of 
ownership (TCO) voor energiezuinige apparatuur positief uitpakt. Op de website van Energy 
Star kan met behulp van een ‘energie calculator’ een berekening uitgevoerd worden (www.eu-
energystar.org). 

2.2 Duurzaamheidsaspecten 

Bij het opstellen van criteria voor duurzaam inkopen van hardware is uitgegaan van de 
belangrijkste duurzaamheidsaspecten voor deze productgroep. Voor hardware zijn deze 
weergegeven in onderstaande tabel. Voor de volledigheid zijn ook de duurzaamheidcriteria in 
de tabel opgenomen. 

Milieuaspect Minimumeisen Gunningscriteria 

Energiegebruik Computers en/of monitoren 
voldoen aan de 'Energy Star'-eisen.  

De computers met het laagste 
energieverbruik worden beloond met 
het maximale aantal punten. 
 
De energie-efficiëntie-index van 
monitoren is kleiner of gelijk aan 0,7. 

Levensduur - - 

Recycling - - 

Stoffen De achtergrondverlichting van 
individuele monitoren en/of laptops 
bevat gemiddeld niet meer dan 3,5 
mg kwik per lamp. 

De achtergrondverlichting van 
individuele monitoren en/of laptops 
bevat geen kwik. 
 
Kunststofonderdelen zwaarder dan 
25 g bevatten geen vlamvertragende 
stoffen of preparaten waaraan 
bepaalde risicozinnen zijn 
toegekend. 
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Energiegebruik 

Het ICT-gerelateerde energiegebruik is goed voor ongeveer 30% van het totale 
elektriciteitsverbruik in een kantoor. Deze 30% kan worden opgedeeld in: 

• 44% computergebruik op de werkplek 
• 42% serverruimte 
• 14% overige (zoals printers copiers etc.).1 

In de totale energieketen is ongeveer 88% van het energiegebruik door computers toe te 
schrijven aan de gebruiksfase. De overige 12% wordt bepaald door de productiefase. Voor 
laptops, desktops en thin clientsystemen is het gemiddeld energiegebruik in de productie- en 
gebruiksfase in onderstaande tabel weergegeven2. Hier valt uit af te leiden een laptop bijna 
38% efficiënter dan een desktop en 27% zuiniger dan een thin clientsysteem. 

 Desktops Laptops Thin Clients 

 MJ % MJ % MJ % 

Productiefase 3.388 15% 1.468 12% 1.841 11% 

Gebruiksfase 18.536 85% 12.122 88% 16.730 89% 

Totaal 21.924 100% 13.591 100% 18.572 100% 

 

In de productiefase is de winning van grondstoffen dominant in vergelijking met productie en 
assemblage en transport. Het recyclen van grondstoffen kan daardoor tot 75% van het 
energiegebruik in de productiefase beperken. 

 

In studies naar de milieubelasting van hardware wordt het energiegebruik in de gebruiksfase 
als het belangrijkste punt voor milieuwinst aangewezen. De wachtstand en (afwezigheid van) 
powermanagement is de belangrijkste bron van een hoog energiegebruik van computers. De 
criteria voor duurzaam inkopen richten zich daarom op de aanschaf van energie-efficiënte 
apparaten. Dit is in de criteria uitgewerkt met een verwijzing naar Energy Star. 

De Energy Star-criteria voor computers (versie 5.0, www.eu-energystar.org) behandelen de 
volgende onderwerpen: 

• Normen inzake de efficiëntie van de voeding  
• Eisen inzake energie-efficiëntie en resultaten 
• Normen voor energiebeheer 
• Normen waaraan op vrijwillige basis kan worden voldaan 

In de Energy Star-criteria voor displays (versie 5.0, www.eu-energystar.org) worden de 
volgende onderwerpen behandeld: 

• Criteria m.b.t. de beeldschermen zelf (bijvoorbeeld vereisten omtrent beelddiagonaal, 
automatische helderheidsregeling en energiebeheer) 

• Criteria inzake energie-efficiëntie (uitgesplitst in vereisten voor de aan-stand en 
vereisten voor de slaap- en uitstand) 

Daarnaast zijn er twee gunningscriteria opgenomen in het criteriadocument.  

• Voor computers geldt dat de aangeboden apparatuur met het laagste totale 
energieverbruik wordt beloond met het maximale aantal punten. 

                                                        
1 Bron: Energiemonitor ICT 2008: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2009/10/14/energiemonitor-ict-2008.html 
2 Bron: Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen, Tebodin, 3 november 2010 
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• Voor monitoren geldt dat de energie-efficiëntie-index (EEI) kleiner is dan of gelijk is 
aan 0,7. Dit betekent dat monitoren, die 30% zuiniger zijn dan de grenswaarde van 
Energy Star bevoordeeld worden.  

Op dit moment kan ongeveer 25% van de monitoren op de markt aan dit criterium voldoen. 
Daarnaast staat in definitieve concept voor de ecolabel criteria van PC’s en monitoren vermeld 
dat voor monitoren de eis wordt gesteld dat deze 30 % efficiënter moeten zijn dan de Energy 
Star grenswaarde. 
 

Computergebruik op de werkplek 

In de gebruiksfase bepaalt het directe gebruik van de computer op de werkplek het 
merendeel van het energiegebruik. Het directe gebruik kan worden opgedeeld in actief (‘aan’) 
en stand-by (‘uit’) gebruik van de computer. Momenteel kan ongeveer 80% van het 
energiegebruik worden toegeschreven aan het actieve gebruik. Overige 20% komt voor 
rekening van het stand-by gebruik.  

Naast de Energy Star als criteria kan in een voorselectie gekeken worden naar het type 
computer. Een laptop, dekstop en thin client kunnen allen als computer worden gebruikt maar 
ieder systeem heeft een ander energiegebruik bij gelijke Energy Star kwalificatie. Op de 
vorige pagina is een tabel met het energiegebruik van laptops, desktops en thin clients in de 
productie- en gebruiksfase opgenomen. 

De overheid (openbaar bestuur + onderwijs) koopt jaarlijks ongeveer 260.000 stuks 
computers*, 16% hiervan is een draagbare computer en 84% een desktop. Het aandeel 
gekochte draagbare (energiezuinige) computers bij de overheid blijft echter achter bij het 
landelijke gemiddelde. Namelijk in de afgelopen vijf jaar was 47% van de gekochte computers 
in de publieke sector en het bedrijfsleven een draagbare computer3. 

Uit onderzoek van de ‘Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2009’ blijkt dat een 
gemiddelde werknemer in Nederland 3,82 uur per dag achter een beeldscherm werkt. Dit was 
3,45 uur in 2003.  

Grote verschillen zijn zichtbaar per sector. Zo werken de werknemers in het onderwijs 
gemiddeld 3,6 uur/dag achter een beeldscherm en 5,2 uur voor werknemers bij het openbaar 
bestuur. Logischerwijs is dat wanneer een werknemer langer achter een beeldscherm werkt 
meer ICT gerelateerde energie wordt gebruikt. Op basis van de resultaten uit NEA 2009 en 
CBS arbeidsgegevens kan worden afgeleid dat dagelijks ongeveer 4,5 miljoen 
beeldschermuren worden gemaakt bij de publieke sector (openbaar bestuur + onderwijs). In 
energie uitgedrukt is dit grofweg 200 GWh/jaar4. 
 

Serverruimte 

42% van het ICT-gerelateerde energiegebruik op kantoor kan worden toegeschreven aan de 
serverruimte. Voor het computergebruik op de werkplek is ongeveer 88% toe te schrijven aan 
de gebruiksfase. Voor servers ligt dit echter boven de 95%. Dit hoge verbruik komt doordat 
servers veelal continu aanstaan. Een energiezuinige server kan dus leiden tot besparingen. 
Minstens net zo belangrijk is niet te kijken naar de server als één apparaat maar naar de 
serverruimte als geheel. Met energiebesparingstechnieken kan veel worden bespaard, 
voorbeelden hiervan zijn: 

• Virtualisatie en consolidatie van het serverpark. Minder energiegebruik door kleiner 
aantal fysieke servers. 

• Datasegmentatie. Minder energiegebruik door slim omgaan met databestanden. 
• Klimatisering optimalisering. Met efficiënte koeling, frequentie geregelde ventilatoren, 

warme en koude paden kan een aanzienlijke hoeveelheid energie worden bespaard. 
Serverruimtes bij organisaties zijn meestal niet ontworpen met maximale energie-
efficiënte in het achterhoofd.  

                                                        
3 Bron: IDC: Netherlands PC Shipments by Form Factor and By Enduser Segment, 2005-2010 
4 Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2009 
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     De temperatuur is vaak te laag door een geforceerde koeling, er wordt te weinig van 
vrije koeling gebruik gemaakt doordat de luchtbehandeling achteraf ingebouwd moet 
worden. Overweeg het consolideren van deze kleinschalige ruimtes naar grotere 
“vloeren” met bijvoorbeeld gescheiden warme en koude gangen waar direct 
schaalvoordelen te halen zijn, uitbesteden aan commerciële datacentra leidt dankzij de 
schaalvoordelen tot een verdere verhoging van de energie-efficiënte. Overweeg de 
“green datacenter best practices” uit de MJA (meerjarenprogramma Energiebesparing) 
toe te passen. 

 

Levensduur 

Het verlengen van de levensduur van een computer of monitor heeft een positieve impact op 
het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het eenvoudig upgraden van hardware en de garantie 
van leveranciers betreffende servicing en verkrijgbaarheid van reserveonderdelen na 
stopzetten van de productie. Overige aandachtspunten zijn: deugdelijk ontwerp, 
onderhoudsgemak, robuuste constructie en ontwerp ingericht op eenvoudige vervanging en 
reparatie. Anderzijds kan het ook zo zijn dat nieuwere apparatuur energie-efficiënter is. 

Uit de werkgroepbijeenkomsten is gebleken dat er weinig onderscheidend vermogen voor 
leveranciers is op dit onderwerp. Daarnaast leiden termen als ‘eenvoudige vervanging van 
reserveonderdelen’  tot onduidelijkheid bij zowel inkopers als leveranciers. Om deze reden zijn 
er geen criteria geformuleerd met betrekking tot de levensduur van hardware. 
 

Recycling 

Naast energiegebruik is het gebruik van energie en grondstoffen bij de productie van 
hardware een belangrijk milieuaspect. Dit kan verminderd worden door recycling van 
apparatuur en grondstoffen. De producentenverantwoordelijkheid voor het afvalbeheer van 
elektrische en elektronische apparaten is geregeld in de WEEE-richtlijn (Zie onder het kopje 
“relevante wetgeving”). De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd met de “Regeling beheer 
elektrische en elektronische apparatuur”.  

De meeste leveranciers van ICT hebben zelf retourprogramma’s. De inkoper wordt bij 
afdanking van hardware daarom gestimuleerd om contact op te nemen met de leverancier / 
producent opdat informatie kan worden verstrekt over retourprogramma’s. Voor de 
Nederlandse situatie kan ook contact worden opgenomen met het inzamelsysteem van ICT 
apparatuur, te weten via www.ictmilieu.nl. ICT~Milieu is het inzamelsysteem – zonder 
winstoogmerk - dat namens producenten en leveranciers verantwoordelijk is voor inname en 
recycling van oude ICT-apparatuur. ICT~Milieu recyclet alle zelf ingezamelde apparatuur tot 
nieuwe brand- en grondstoffen en voorkomt export van oude ICT-apparatuur. Bij export is 
verantwoorde verwerking niet gegarandeerd. Er is een service voor bedrijven, overheden en 
instellingen beschikbaar om kosteloos afgedankte hardware op te laten halen ten behoeve van 
recycling.  

Vanwege de implementatie van de WEEE richtlijn in Nederland en de hoge 
recylingpercentages die hierbij gehaald worden, zijn er geen criteria opgenomen met 
betrekking tot recycling. 

 

Stoffen 

Tenslotte is de toepassing van schadelijke stoffen van belang. Ook voor dit aspect bestaat een 
Europese richtlijn, de “RoHS directive” (Zie onder het kopje “relevante wetgeving”). De 
richtlijn houdt in dat vanaf 1 juli 2006 geen producten meer op de markt mogen komen met 
gevaarlijke stoffen als lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom en PBB/PBDE. Deze richtlijn 
is in Nederland geïmplementeerd met het “Besluit beheer elektrische en elektronische 
apparatuur”.  
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Met betrekking tot stoffen is een gunningscriterium geformuleerd dat kunststofonderdelen in 
computers en/of monitoren geen vlamvertragende stoffen of preparaten mogen bevatten die 
schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals chloor- en broomhoudende vlamvertragers. Dit 
wordt niet door RoHS afgedekt. 

Daarnaast is voor monitoren en laptops het gebruik van kwik in de lampen (gebruikt als 
achtergrondverlichting) een belangrijk onderwerp. Omdat kwik een technisch vereiste is voor 
het functioneren van LCD-schermen, is dit een uitzondering op de RoHS directive. De 
hoeveelheid kwik per individuele lamp kan echter tot een minimum beperkt worden. Daarom 
is er een minimumeis opgenomen waarin gesteld wordt dat de achtergrondverlichting van 
individuele monitoren en/of laptops gemiddeld niet meer dan 3,5 mg kwik per lamp mag 
bevatten. Daarnaast is er een gunningscriterium geformuleerd, waarin het maximum kwik per 
lamp op 0,1 mg wordt gezet. Hiermee wordt het gebruik van LED-lampen (nagenoeg kwik-vrij 
en bovendien energie-efficiënt) als achtergrondverlichting gestimuleerd. 
 

Cradle-to-Cradle 

Het ‘Triple-P’ concept (People, Planet, Profit) is een breed en richtinggevend denkkader 
voor de duurzame ontwikkeling in de samenleving. Recent is er bovendien veel aandacht 
ontstaan voor het ‘Cradle-to-Cradle’ concept. Dit concept zet een uitdagend 
toekomstbeeld neer, namelijk een menselijke samenleving die een positieve invloed heeft 
op het ecosysteem. Het accent verschuift daarbij van eco-efficiënt (minimaliseren van 
het ongewenste) naar ecoeffectief (optimaliseren van wenselijke). Producten en  
productiesystemen worden zodanig ontworpen dat ze een nuttige functie vervullen, ook 
na afloop van het gebruik. Kortom een duurzame kringloopsamenleving waarin 
materialen telkens hoogwaardig terugkeren in de technosfeer of biosfeer. Een dergelijke 
benadering daagt uit tot creativiteit en innovatie. Via Duurzaam Inkopen wil de overheid 
ontwikkelingen die toewerken naar deze duurzame kringloopsamenleving stimuleren. 
Meer informatie over hoe de overheid via Duurzaam Inkopen het Cradle-to-Cradle-
concept kan stimuleren staat in de brochure die te downloaden is op de website van 
PIANOo. 

Sociale aspecten 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam Inkopen is het 
sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten en daarom niet in dit 
productgroepspecifieke document opgenomen, zie de website van PIANOo. De afspraken over 
toepassing van deze instrumenten verschillen per overheidssector. 

• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 
internationale productieketen zijn sociale voorwaarden opgesteld bedoeld voor 
toepassing bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden.  

• Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten opgesteld.  

• Verantwoordelijk marktgedrag kan worden bevorderd door als overheden en 
marktpartijen ieder voor zich de goede intenties vast te leggen. Voor de 
schoonmaakbranche is hiervoor medio 2011 een code ontwikkeld, die als 
inspiratiebron kan dienen en waarvoor verbreding naar andere sectoren wordt 
onderzocht.  

Er zijn nog andere sociale elementen denkbaar binnen Duurzaam Inkopen. Daarvoor zijn 
momenteel geen landelijke instrumenten beschikbaar. 
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3 Duurzaamheid in het inkoopproces 

De criteria in dit document zijn verdeeld over de verschillende stappen in het inkoopproces. 
Meer informatie over de stappen in het inkoopproces en de manier waarop duurzaamheid 
daarin kan worden meegenomen, vindt u op de website van PIANOo. Het is aan te bevelen 
deze informatie te bekijken voordat u met de criteria voor deze productgroep aan de slag 
gaat. 

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) 

Elke inkoop of aanbesteding begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) 
klant. Duurzaamheid kan in deze fase meegenomen worden door te onderzoeken of de 
aanschaf noodzakelijk is en of er een duurzamere oplossing is voor de inkoopbehoefte. Voor 
de inkoop van de productgroep Hardware zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd: 

• Houdt rekening met veranderingen in organisatie: Anticipeer bij de aanschaf van 
computers op ontwikkelingen of reorganisaties binnen de organisatie, zoals de 
ontwikkelingen van ICT, de toename van thuiswerken en veranderingen van de 
kantooromgeving zoals flexibele werkplekken. Snelle veranderingen in de organisatie 
vragen om flexibele werkplekken en werksystemen.  

• Houdt rekening met uitbreiding van hardware/software: Kijk bij aanschaf van 
nieuwe computers naar de mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding van de 
hardware en/of software. Bepaalde ontwikkelingen of reorganisaties binnen de 
organisatie kunnen leiden tot andere softwaretoepassingen en ander hardwaregebruik. 
Schaf systemen aan met voldoende uitbreidingscapaciteit of die gemakkelijk aan te 
passen zijn. Let op: Laptops zijn moeilijker uit te breiden. 

• Inkoop van laptops of thin clients waar mogelijk: Schaf laptops of thin 
clientsystemen aan in plaats van desktops en monitoren wanneer hardware uitbreiding 
minder noodzakelijk is. Een gemiddelde laptop (notebook) gebruikt in de productie- en 
gebruiksfase gemiddeld 38% minder energie dan een gemiddelde desktop. Een thin 
clients gebruikt in deze fasen gemiddeld 15% minder energie dan een desktop. Het 
grondstofverbruik voor het totale product is daarnaast minder. 

• Kleine monitoren: Schaf geen grotere monitoren aan dan nodig is. De 
aanschafkosten van 15” flatpanel beeldschermen zijn 30% lager dan 17” flatpanel 
beeldschermen. Daarnaast ligt het gemiddelde energiegebruik van 15”-beeldschermen 
ongeveer 25-30% lager dan het gebruik van een gemiddeld 17”-beeldscherm. 

 

Functioneel inkopen 

Er is een ontwikkeling zichtbaar dat ICT steeds meer als dienst in plaats van als product wordt 
ingekocht. Dit fenomeen wordt functioneel inkopen genoemd en vraagt met betrekking tot 
duurzaamheid een andere formulering van criteria. De duurzaamheidscriteria hebben in deze 
niet zozeer betrekking op het product zelf, maar meer op dienst. Op deze manier kunnen 
gemakkelijker criteria die betrekking hebben op de leverancier gesteld worden. Daarnaast kan 
men op het gebied van hardware dan bijvoorbeeld denken aan een maximum energiegebruik 
per werkplek of per werknemer.  

Een dergelijke formulering van duurzaamheidscriteria vergt een gestandaardiseerde 
berekeningsmethodologie, waardoor verschillende leveranciers met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Op dit moment is zo’n internationaal vastgestelde methodologie, waarin afbakening 
en wijze van berekening zijn opgenomen, nog niet voorhanden. Om deze reden zijn er nog 
geen criteria op het gebied van functioneel inkopen van hardware geformuleerd. 
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Als een organisatie ernaar streeft om hardware (of ICT in bredere zin) als dienst in te kopen, 
biedt de aanbestedingsregelgeving mogelijkheden om het onderwerp duurzaamheid te 
belichten. Men kan dan denken aan het inzetten van een concurrentiegerichte dialoog, of het 
uitvragen van een marktconsultatie. 

3.2  Specificatiefase (criteria) 

In de specificatiefase wordt de behoefte van de (interne) klant vertaald in een 
aanbestedingsdocument. In deze fase worden geformuleerd: 

• Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen zijn, ofwel eisen aan de leverancier en in een niet-openbare 
aanbesteding eventueel ook selectiecriteria, ofwel wensen ten aanzien van de 
leverancier. 

• Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, dienst of werk 
gesteld worden (het Programma van Eisen). 

• Gunningscriteria, ofwel wensen voor levering, dienst of werk. Deze zijn alleen van 
toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving. 

• Het contract met daarin contractbepalingen. 

De criteria in dit document zijn opgesteld om de inkoper te ondersteunen bij het duurzaam 
inkopen van Hardware. De criteria zijn juridisch getoetst. Elke inkoop en aanbesteding is 
echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de 
verantwoordelijkheid van de inkoper. 

3.2.1  Kwalificatie van leveranciers 

Voor deze specifieke productgroep zijn geen criteria geformuleerd voor de kwalificatie van 
leveranciers.  

3.2.2  Programma van eisen 

Minimumeisen  

Computers en/of monitoren 

‘Energy Star’-eisen voor computer en/of monitor 

Minimumeis 

nr. 1 

De computers en/of monitoren voldoen aan de eisen van Energy Star 
(www.eu-energystar.org), versie <invoegen laatste versie*>, d.d. 
<invoegen datum versie*>, zoals opgenomen in bijlage <X> bij deze 
aanbesteding. 

 

* De inkoper dient hier zelf de aanduiding van de meest recente versie en 
de datum daarvan in te voegen. 

Criteria voor duurzaam inkopen van Hardware versie 1.6 

Datum publicatie: februari 2012 
12 



 

Toelichting voor 
inkoper 

Ten tijde van de publicatie van dit criteriadocument gold voor computers 
versie 5.0 (inwerkingtreding 1 juli 2009). 

Ten tijde van de publicatie van dit criteriadocument gold voor monitoren 
versie 5.0 (inwerkingtreding 30 januari 2010). 

Verificatie: apparatuur die is voorzien van het Energy Star label, is 
opgenomen in de Energy Star database (www.eu-energystar.org). In deze 
database kan worden nagegaan of de aangeboden apparatuur is voorzien 
van het Energy Star label en derhalve voldoet aan de gestelde criteria. 

Monitoren en/of laptops 

Maximale hoeveelheid kwik 

Minimumeis 

nr. 2 

De achtergrondverlichting van individuele monitoren en/of laptops bevat 
gemiddeld niet meer dan 3,5 mg kwik per lamp. 
 

Toelichting voor 
inkoper 

Het chemische symbool voor kwik is Hg  

 

3.2.3  Gunningscriteria 

Monitoren en/of laptops 

Maximale hoeveelheid kwik 

Gunningscriterium 

nr. 1 

Indien de achtergrondverlichting van individuele monitoren en/of 
laptops geen kwik bevat wordt dit onderdeel van de inschrijving hoger 
gewaardeerd. 
 
Monitoren en/of laptops met LED-verlichting worden in ieder geval 
geacht te voldoen. 
 

Toelichting voor 
inkoper 

Het chemische symbool voor kwik is Hg.  

Omdat er reststoffen (trace amounts) aanwezig kunnen zijn wordt bij 
een eventuele praktijktest voldaan aan dit criterium als het kwikgehalte 
maximaal 0,1 mg per lamp bedraagt.  

Computers en/of monitoren 

Geen vlamvertragende stoffen of preparaten 

Gunningscriterium 

nr. 2 

Dit onderdeel van de inschrijving wordt hoger gewaardeerd indien 
kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g geen vlamvertragende stoffen 
of preparaten bevatten waaraan een van de volgende risicozinnen is 
toegekend als vastgelegd in Richtlijn 67/548/EEG:   

• R45 (kan kanker veroorzaken)  

• R46 (kan erfelijk genetische schade veroorzaken) 

• R60 (kan de vruchtbaarheid schaden) 

• R61 (kan het ongeboren kind schaden) 
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Indien aan de te leveren producten EU-milieukeur (d.d. 11 april 2005) is 
toegekend wordt in elk geval voldaan aan dit criterium. Andere 
documenten die aantonen dat wordt voldaan aan dit criterium kunnen 
ook worden aanvaard. 

Toelichting voor 
inkoper 

Omdat er reststoffen (trace amounts) aanwezig kunnen zijn wordt bij 
een eventuele praktijktest voldaan aan dit criterium als er maximaal 
0,1% (gewichtsprocent) van de betreffende stoffen aanwezig is. 

 

Laptops/desktops 

Energieverbruik van computers 

Gunningscriterium 

nr. 3 

Naarmate het energieverbruik van de geleverde apparatuur lager is 
wordt dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd. 
 
Optie 1 

Berekening van het totale energieverbruik – berekeningsmethode zoals 
beschreven in Energy Star (www.eu-energystar.org) 

Voor de berekening van het energieverbruik wordt gebruik gemaakt van 
de TEC-waarde uit Energy Star. 
 
Voor desktops en laptops: 
Aantal apparaten type 1 maal TEC-waarde type 1 + 
Aantal apparaten type 2 maal TEC-waarde type 2 + 
Aantal apparaten type 3 maal TEC-waarde type 3 + 
………...Et cetera 
=Totaal energieverbruik van alle apparatuur 
 
De TEC-waarden worden berekend volgens de Energy Star Test 
procedure (zie bijlage 3). 
 
OF (zie toelichting voor de inkoper *): 
 
Optie 2 

Berekening van het totale energieverbruik - berekeningsmethode op 
basis van een eigen gebruikspatroon 

Voor de berekening van het energieverbruik wordt gebruik gemaakt van 
de onderstaande formule: 

Aantal apparaten type 1 x ((opgenomen vermogen in onbelaste stand x 
8,5 uur) + (opgenomen vermogen in slaapstand x 1 uur) + (opgenomen 
vermogen in uitstand x 14,5 uur)) + 

Aantal apparaten type 2 x ((opgenomen vermogen in onbelaste stand x 
8,5 uur) + (opgenomen vermogen in slaapstand x 1 uur) + (opgenomen 
vermogen in uitstand x 14,5 uur)) + 

Aantal apparaten type 3 x ((opgenomen vermogen in onbelaste stand x 
8,5 uur) + (opgenomen vermogen in slaapstand x 1 uur) + (opgenomen 
vermogen in uitstand x 14,5 uur)) + 

……….Et cetera 

= Totaal energieverbruik van alle apparatuur 
 
Het opgenomen vermogen (in watt) in de onbelaste stand, de uitstand 
en de slaapstand wordt gemeten volgens de Energy Star test procedure 
(zie www.eu-energystar.org en bijlage 3). 
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Toelichting 

voor inkoper 

* Voor het berekenen van het energieverbruik zijn twee opties 
uitgewerkt. De inkoper kan hieruit zelf een keuze maken en deze optie 
opnemen in de tekst van het criterium (de andere optie vervalt 
daarmee). 
 
TEC** (Typical Energy Consumption) is een procedure voor het meten 
van het energieverbruik: een methode voor het testen en vergelijken 
van de energieprestaties van computers die zich concentreert op het 
energieverbruik van een product tijdens normaal bedrijf gedurende een 
representatieve tijdsperiode. Voor desktops en notebooks is het 
belangrijkste criterium van de TEC-procedure een waarde voor het 
jaarlijkse energieverbruik, gemeten in kilowattuur (kWh), waarbij 
gebruik wordt gemaakt van metingen van het gemiddeld opgenomen 
vermogen voor de bedrijfsstanden, afgezet tegen een aangenomen 
gebruiksmodel (bedrijfscyclus). Voor werkstations zijn de vereisten 
gebaseerd op een TEC-waarde die is berekend vanuit de opgenomen 
vermogens van de bedrijfsstanden, het maximaal vermogen en een 
aangenomen bedrijfscyclus. 
 
** Er moet opgemerkt worden dat de TEC-waarde van een computer 
uitsluitend het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik weergeeft. Omdat 
de TEC-waarde gerelateerd wordt aan de specificaties van de machines, 
kan alleen een goede vergelijking op basis van TEC-waarden worden 
gemaakt tussen apparaten met dezelfde specificaties. Met andere 
woorden: de inkoper dient er rekening mee te houden dat de 
aangeboden apparatuur in de juiste TEC-categorie valt conform de 
specificaties van de inkoper. 
 
Gebruikspatroon Energy Star (optie 1) 
De TEC-waarde wordt berekend op basis van het gebruikspatroon zoals 
beschreven in de Energy Star berekeningsmethode (zie www.eu-
energystar.org).  
 
Bepalen van het eigen gebruikspatroon (optie 2): 
De verdeling van het aantal uren in de formule bij optie 2 is gebaseerd 
op een werkdag van 9,5 uur, waarvan het apparaat zich gedurende 1 
uur in de slaapstand bevindt. De overige 14,5 uur bevindt het apparaat 
zich in de uitstand. De verdeling van het aantal uren in de formule 
(bedrijfscyclus) kan worden aangepast door de inkoper op basis van het 
verwachte gebruik. Zo kan een aanbestedende dienst het 
energieverbruik van de aangeboden apparatuur vergelijken op basis van 
het werkelijke gebruikspatroon.  
 
Verificatie (Optie 1): De inschrijver kan gevraagd worden om een afdruk 
uit de Energy Star database met daarop de TEC-waarde of een eigen 
verklaring met daarin de TEC-waarde zoals die is getest door Energy 
Star (als de TEC-waarde nog niet staat vermeld in de database). 

Verificatie (Optie 2): De inschrijver kan gevraagd worden om een afdruk 
uit de Energy Star database of een afdruk van de Standard ECMA-370 
declararation voor de waarden van het opgenomen vermogen in de 
onbelaste stand, de slaapstand en de uitstand of een eigen verklaring 
met daarin het opgenomen vermogen in de bedrijfsstanden zoals die 
zijn getest door Energy Star (als de betreffende waarden nog niet staan 
vermeld in de Energy Star database). 
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Monitoren 

Energie-efficiëntie van monitoren  

Gunningscriterium 

nr. 4 

Indien de energie-efficiency-index (EEI) van monitoren kleiner dan of 
gelijk is aan 0,7 wordt dit onderdeel van de inschrijving hoger 
gewaardeerd. 
 
Hierbij is de EEI gedefinieerd als de ratio van het energieverbuik van de 
monitor in Aanstand (Paan) in Watt en het maximale energieverbruik in 
Aanstand (Pmax) in Watt zoals berekend volgens Energy Star, versie 5.0 
(inwerkingtreding 30 januari 2010) 
 

EEI = (Paan) / (Pmax) ≤ 0,7 
 

Toelichting voor 
inkoper 

Voor de berekening van het energieverbruik in Aanstand volgens Energy 
Star, zie tabel 1 in Bijlage 4. In deze tabel is vermeld dat er drie 
verschillende categorieën voor monitoren zijn.  

Merk op dat een grotere monitor uit een hogere categorie een lagere 
EEI maar in absolute zin een hoger energieverbruik kan hebben. Dit 
pleit ervoor een maximale beeldschermgrootte te eisen. 

Verificatie: apparatuur die is voorzien van het Energy Star label, is 
opgenomen in de Energy Star database (www.eu-energystar.org). In 
deze database kan worden nagegaan wat het energieverbruik van de 
aangeboden apparatuur is en of de apparatuur derhalve voldoet aan de 
gestelde criteria. 

3.2.4  Contract 

Contractbepaling 

Sociale aspecten 

Contractbepaling 

nr. 1 

• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en 
mensenrechten in de internationale productieketen zijn sociale 
voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing bij 
aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Zie de 
website van PIANOo over sociale voorwaarden.  

• Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten 
opgesteld. Zie de website van PIANOo over Social Return. 

Toelichting 

voor inkoper 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor 
Duurzaam Inkopen is het sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke 
instrumenten en daarom niet in dit productgroepspecifieke document 
opgenomen. De afspraken over toepassing van deze instrumenten 
verschillen per overheidssector. 
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3.3  Gebruiksfase (aandachtspunten) 

Nadat het inkooptraject is afgerond en een product of dienst is ingekocht, bestaan er 
mogelijkheden om het product op een duurzame wijze te gebruiken. Specifieke 
aandachtspunten voor deze productgroep zijn: 

Energiezuinig gebruik 

Stimuleer werknemers tot energiezuinig gebruik van de computer door de stand-by tijd van 
de computers bij geen gebruik te beperken. Het regelmatig uitzetten van de computer, 
bijvoorbeeld tijdens de lunch, overleg en na werktijd, bespaart energie. Communiceer dit ook 
naar de gebruikers. 

Hergebruik stimuleren 

Stimuleer hergebruik in de gehele organisatie bij afdanking of overcompleet zijn van 
computers binnen een afdeling. Bij reorganisaties en personeelswisselingen kunnen 
computers op een bepaalde afdeling overbodig worden. Stimuleer dat de medewerkers/ 
teamleiders dit zo spoedig mogelijk aangeven, zodat anderen gebruik kunnen maken van 
deze computers. De inkoper wordt bij afdanking van hardware gestimuleerd om contact op te 
nemen met de leverancier / producent opdat informatie kan worden verstrekt over 
retourprogramma’s. 

Energiebeheer  

Met het instellen van de juiste energiebeheer opties worden de energiebesparende 
mogelijkheden van de aangeschafte producten benut. Ook op de EU Energy Star® website 
staan tips voor energiebeheer van computers en monitors (www.eu-energystar.org). Een 
praktische aanbeveling is het aansluiten van de voeding van de monitor op de PC. 

Geen screensavers 

Screensavers zijn oorspronkelijk bedoeld om inbranden van de monitor tegen te gaan, maar 
met de huidige monitoren is deze kans nihil. De bewegende beelden van een screensaver, 
met name 3D animaties, gebruiken veel energie, meer dan bijvoorbeeld een 
tekstverwerkingsprogramma. Dus: geen screensaver gebruiken. 

Een manier om deze aandachtspunten in de organisatie te borgen is om dit op te nemen in 
het organisatiebeleid, gecombineerd met het instellen van een jaarlijkse duurzaamheidscheck. 
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4 Meer informatie 

Relevante regelgeving 

• EG-richtlijn 2002/95/EG: Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous 
Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)  

• EG-richtlijn 2002/96/EG: Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE)  

• EG-richtlijn 2009/125/EG: Directive on establishing a framework for the setting of 
ecodesign requirements for energy-related products (recast) 

Bronnen en relevante informatie 

Rapporten: 
• Duurzaam Inkopen versie 2.0: 

http://www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/aan_de_slag/kennisnetwerk/duurz
aam_inkopen_20.asp 

• Electronics Industry Code of Conduct: http://www.eicc.info/ 

• Energiemonitor ICT 2008: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2009/10/14/energiemonitor-ict-2008.html 

• Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen: Tebodin, 3 november 2010 
• Energy star EU: http://www.eu-energystar.org/ 

• Total Cost of Ownership: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_and_life_costing_en.htm 

Overige criteriadocumenten: 
• Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA UK): 

http://www.defra.gov.uk/sustainable/government/advice/public/buying/products/offic
e/index.htm 

• Umweltbundesamt: http://www.umweltbundesamt.de/produkte-e/beschaffung/ 
• GPP criteriadocument Office IT equipment: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm 
• Huidige criteriadocumenten:  

http://www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/Criteria/index.asp 
• Miljöstyrningsradet (Swedish Environmental Management Council): 

http://www.msr.se/en/green_procurement/criteria/IT-and-telecom/ 
• Procura+: http://www.procuraplus.org/index.php?id=4625 
• Umweltbundesamt: http://www.umweltbundesamt.de/produkte-e/beschaffung/ 

Algemene informatie over het programma Duurzaam inkopen is te vinden op de website van 

PIANOo. 
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Bijlage 1 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie 

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0, datum 14 augustus 2008 zijn: 

• De lay-out van het document is aangepast en de algemene teksten zijn 
geactualiseerd. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in overige 
toelichtende teksten, aandachtspunten of criteria. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.1, datum 15 april 2009 zijn: 

• Dit document is per 3 juli 2009 in bewerking naar aanleiding van bespreking van 
Duurzaam Inkopen in de Tweede Kamer. U kunt de website van Agentschap NL 
raadplegen voor meer informatie. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.2, datum 6 juli 2009 zijn: 

• Dit document is naar aanleiding van de bespreking van Duurzaam Inkopen in de 
Tweede Kamer opnieuw bezien. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen. 
Paragraaf 1.2 is tekstueel aangepast; paragraaf 4.2 is bijgewerkt. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.3, datum 28 juli 2009 zijn: 

• De lay-out van het document is aangepast en een aantal algemene teksten is 
geactualiseerd. 

De inhoud van dit document is in oktober 2011 geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen 
ten opzichte van versie 1.4, datum 21 januari 2010 zijn: 

• De toelichtende teksten in hoofdstuk 2 zijn geactualiseerd. 

• De afbakening van de productgroep is aangepast, de lijst van CPV-codes is uitgebreid. 

• Het aandachtspunt voor de Voorbereidingsfase omtrent het aanschaffen van ‘flat 
panel’ monitoren in plaats van CRT monitoren is verwijderd. Tevens is een 
aandachtspunt omtrent functioneel inkopen opgenomen. 

• De twee minimumeisen omtrent het voldoen aan de Energy Star-eisen zijn 
samengevoegd en is er een eis met betrekking tot de maximale hoeveelheid kwik van 
monitoren en/of laptops opgenomen. 

• Voorheen was er geen sprake van gunningscriteria. Er zijn nu vier gunningscriteria 
opgenomen. Deze hebben betrekking op:   

o een maximale hoeveelheid kwik in monitoren en/of laptops (lagere maximale 
waarde dan onder de minimumeis) 

o geen vlamvertragende stoffen of preparaten in kunststofonderdelen 

o het energieverbruik van computers 

o de energie efficiency index (EEI) van monitoren is kleiner of gelijk aan 0,7. 

• Als gerelateerde productgroep is audiovisuele apparatuur toegevoegd. 

• De bijlagen met Energy Star overzichten zijn geactualiseerd. 

• Naar aanleiding van het advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De 
Groene Zaak en NEVI over Duurzaam Inkopen, zijn de volgende zaken aangepast: 

- Onder 1.2, Status en relatie met vernieuwing Duurzaam Inkopen, is een toelichting 
op het advies en de gevolgen voor het huidige document opgenomen. 

- De bewijsmiddelen zijn geschrapt en er is, alleen waar relevant, informatie over 
verificatie opgenomen in de toelichting voor de inkoper. 
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• De Sociale Voorwaarden zijn toegevoegd: in hoofdstuk 2 is de paragraaf sociale 
aspecten aangepast en in hoofdstuk 3 is, onder 3.2.4 Contract, een verwijzing 
opgenomen naar de generieke handvatten voor sociale aspecten.  

• De algemene teksten zijn geactualiseerd. Er zijn verwijzingen naar de website van 
PIANOo toegevoegd. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.5, datum oktober 2011 zijn: 

• Aan gunningscriterium 3 (energieverbruik van computers) is, zoals aangekondigd in 
versie 1.5, een nadere uitwerking van de berekening van het energieverbruik 
toegevoegd.  

Criteria voor duurzaam inkopen van Hardware versie 1.6 

Datum publicatie: februari 2012 
20 



 

 

Bijlage 2 Energy Star Program Requirements for 
Computers – criteria 
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Bijlage 3 Energy Star Program Requirements for 
Computers – test procedures 
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Bijlage 4 Energy Star Program Requirements for 
Monitors – criteria 
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Bijlage 5 Energy Star Program Requirements for 
Monitors – test procedures 
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