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Deze handreiking powermanagement bij datacenters is in de eerste plaats bedoeld voor colocatie- 

maar ook bruikbaar voor alle datacenters die werk maken van de invoering van de maatregel FD1, 

Server Powermanagement, uit de erkende maatregelenlijst voor commerciële datacenters. Het 

document moet in samenhang worden gezien met de model energie efficiëntie verklaring (EEV) die 

als bijlage 1 aan dit document is toegevoegd.  

De handreiking en model EEV is tot stand gekomen in samenwerking met RVO, NLdigital, de Dutch 

Datacenter Association en Certios en bouwt voort op de resultaten van track 1 van het Lower Energy 

Acceleration Program (LEAP) van de Amsterdam Economic Board. Het rapport “analyse LEAP track 1 

Powermanagement” is op de RVO website “energie besparen datacenters”1 gepubliceerd en 

beschrijft de resultaten van een veldtest van server powermanagement bij zowel grote als kleine 

bedrijven. Met het rapport is nogmaals aangetoond dat gebalanceerd powermanagement in servers 

tot significante energiebesparing kan leiden zonder waarneembaar performance verlies in vergelijk 

met de veelal gebruikte “high performance” instelling. Hierop zijn tevens uitzonderingen van 
toepassing. Het rapport bevestigt hierdoor nogmaals de correctheid van de maatregel FD1 in de 

EML.  

Om brede acceptatie en doorvoering van de powermanagement maatregel te ondersteunen hebben 

de brancheorganisaties een initiatief gestart en hun leden gevraagd met onmiddellijke ingang met 

de invoering hiervan aan de slag te gaan. Het initiatief wordt door RVO ondersteund met 

procedurele documentatie, zoals deze handreiking en de model EEV naast technische documentatie 

zoals het eerder genoemde LEAP rapport en het document “happy flow manual” dat ook op de RVO 

website “energie besparen datacenters”1 is gepubliceerd.  

1 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/energie-besparen-datacenters 
in Nederlands en Engels gepubliceerd. 
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Overwegingen: 

1. Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer2 (verder te noemen: Activiteitenbesluit) 
in werking getreden. De verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van vijf jaar of minder valt vanaf 1 januari 2008 onder de regels van het 
Activiteitenbesluit3. Ook voor datacenters waarvoor een vergunningplicht geldt kan op basis van 
de voorschriften in de vergunning een dergelijke verplichting gelden. Na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet zal de maatregel powermanagement (FD1) onder het Besluit activiteiten 
leefomgeving vallen.

2. In 2019 is server powermanagement opgenomen in de erkende maatregelenlijst 
energiebesparing (EML) van bijlage 10 behorend bij art. 2.16 van de Activiteitenregeling4. In deze 
lijst zijn alle maatregelen opgenomen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Het Rijk 
draagt er zorg voor dat nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot 
energiebesparende technieken in deze lijst worden verwerkt. Een geactualiseerde lijst wordt, 
onder de Omgevingswet, voorzien in 2023.

3. De brancheverenigingen van datacenters, NLdigital en de Dutch Datacenter Association (DDA) 
erkennen de noodzaak voor het nemen van energiebesparende maatregelen, waarvan de 
branche de afgelopen jaren een groot aantal, zeer succesvol, heeft doorgevoerd. NLdigital en DDA 

zijn brancheverenigingen en ondersteunen het sectorbrede initiatief ook als zodanig. Met de 

ondersteuning verbinden zij echter niet de datacenters die aan een van de brancheverenigingen 
verbonden zijn.

4. De brancheverenigingen zien meerwaarde in het geven van uitvoeringsrichtlijnen beschreven in 
deze handreiking powermanagement over de toepassing van de maatregel FD1, 
powermanagement, uit de EML voor commerciële datacenters. Door het vastleggen van 
uitvoeringsrichtlijnen wordt een uniforme werkwijze gepropageerd die de uitvoering van dit 
initiatief ondersteund.

5. De - in deze handreiking vastgelegde - aanpak voor het gefaseerd realiseren van 
powermanagement past binnen de doelstellingen van het klimaatakkoord. Door deel te nemen 
aan het initiatief geeft de onderneming invulling aan de maatregel FD1 zoals genoemd in de EML. 

De onderneming toont daarmee tevens de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan 

energiebesparing bij eigen servers en die van klanten ondergebracht in haar datacenters in 
Nederland. Deze handreiking beschrijft voor de specifieke maatregel FD1,“powermanagement”, 
een gefaseerde aanpak. Deelname aan dit initiatief laat huidige of toekomstige verplichtingen op 
grond van het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer, de Wabo of de Omgevingswet onverlet.

2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2021-07-01 
3 Activiteiten besluit artikel 2.15 
4 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2019-08-01#Bijlage10 



Artikel 1  Begripsbepalingen  

In deze handreiking wordt verder verstaan onder: 

Initiatief: Het sectorbrede initiatief ter promotie van gebalanceerd 

powermanagement in servers. Voor leesbaarheid wordt in dit 

document het sectorbrede initiatief ter promotie van 

gebalanceerd powermanagement in servers weergegeven als 

“het initiatief”. 

Powermanagement bij servers: Powermanagement is een verzameling van technieken die de 

elektrische vermogensvraag van ICT apparatuur en/of 

componenten daarvan kan beïnvloeden. De technieken worden in 

servers ingezet om het energiegebruik af te stemmen op de 

werklast van de betreffende server. 

Maatregel FD1 van de EML: Power management is opgenomen als erkende 

energiebesparende maatregel (FD1) in bijlage 10 van het 

activiteitenbesluit van de wet milieubeheer5: 

Activiteit; In werking hebben van een 

serverruimte. 

Nummer maatregel; FD1 

Omschrijving maatregel; Inzet van servers in serverruimte 

afstemmen op de vraag. 

Mogelijke technieken ten opzichte 

van uitgangssituatie; Powermanagement op servers 

toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

Referentietechniek; De CPU (central processing unit) 

draait continu op maximale 

snelheid. 

Technische randvoorwaarden; Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden; Serverruimte heeft opgesteld 

vermogen van minimaal 5 kW. 

Toepasbaar op een zelfstandig 

of natuurlijk moment? Zelfstandig moment: Ja, 

Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

5 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2019-08-01#Bijlage10 



Beoogde instelling PM: Powermanagement (PM) in servers is afhankelijk van de instellingen op de 

servers. Deze instellingen bevinden zich op firmware (BIOS) en Operatingsystem (OS) niveau6. De 

beoogde instelling realiseert de automatische toepassing van ACPI-C en ACPI-P states voor het volle 

bereik, afhankelijk van de werklast op de server. De instellingen hebben verschillende namen, 

afhankelijk van de leverancier, en kunnen op twee plaatsen worden aangepast: 

Voor controle op hardware niveau dient de BIOS instelling op 

“balanced” te staan. 

Voor controle op OS niveau dient de BIOS instelling op “OS-

controlled” en de OS instelling 

op “balanced” te staan. 

Uitzondering “high performance”: In situaties waarbij sporadische vertragingen van 10 

Energiebesparende maatregel: 

Datacenter: 

Klanten: 

microseconden of minder resulteren in merkbare vertragingen 

kan een “high performance” instellingen wenselijk zijn.  

Alle bekende energiebesparende maatregelen in de zin van de 

Wet milieubeheer die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of 

minder. Dit zijn in ieder geval de maatregelen die zijn opgenomen 

in de meest recente erkende maatregelenlijst (EML) zoals 

gepubliceerd in de Staatscourant.  

Vestiging van een onderneming die in het kader van de 

milieuwetgeving één of meerdere inrichtingen is in de zin van de 

Wet milieubeheer of in het stelsel onder de Omgevingswet is 

aangewezen als milieubelastende activiteit. 

Onder klanten van het datacenter worden ondernemingen en/of 

personen verstaan die een contractuele overeenkomst hebben 

met het datacentrum voor het plaatsen van ICT apparatuur 

binnen het datacenter.  

6 https://www.rvo.nl/file/happy-flow-manual-nederlands 



Artikel 2   Powermanagement eigen servers  

Er bestaan in het kader van server powermanagement twee groepen servers, namelijk; 

- Fysieke servers onder beheer van het datacenter, ook wel te noemen “eigen servers”

- Fysieke servers onder beheer van klanten van het datacenter

Ten aanzien van de servers onder beheer van het datacenter; 

De onderneming implementeert gebalanceerd powermanagement op haar server apparatuur in 

Nederland door: 

a) Nieuwe servers standaard met de gebalanceerde powermanagement instellingen te

configureren.

b) Inventarisatie van het bestaande fysieke server park en de huidige powermanagement

instellingen

c) Op de kortst mogelijke termijn de powermanagement instellingen waar mogelijk aan te

passen en een gedetailleerd plan te maken voor het aanpassen van powermanagement

instellingen op de resterende servers.

d) Voor die servers waarop geen gebalanceerd powermanagement wordt ingesteld zal een,

onderbouwing van de uitzondering worden gedocumenteerd.

Bovenstaande acties zullen gedocumenteerd worden. 

Artikel 3 Powermanagement klant servers 

Ten aanzien van de servers onder beheer van klanten van het datacenter; De onderneming spant 

zich in om gebalanceerd power management bij haar klanten geïmplementeerd te krijgen door haar 

klanten een zogenaamde “energie efficiëntie verklaring” (EEV, zie bijlage 1) te laten ondertekenen, 

in deze verklaring is tenminste opgenomen dat;   

a) Nieuwe servers zullen standaard met de gebalanceerde powermanagement instellingen 
worden uitgerust, tenzij een uitzondering van toepassing is.

b) Binnen 3 maanden na ondertekening van de energie efficiëntie verklaring er een 
inventarisatie is van het bestaande fysieke server park van de klant binnen het 
datacenter inclusief de huidige powermanagement instellingen.

c) Binnen 6 maanden na voltooiing van de inventarisatie de powermanagement instellingen 

waar mogelijk zijn aangepast en er een gedetailleerd plan voor het aanpassen van 

powermanagement instellingen op de resterende servers is.

d) Voor die servers waarop geen gebalanceerd powermanagement wordt ingesteld zal een, 
onderbouwing van de uitzondering worden gedocumenteerd.

Bovenstaande acties zullen door de klant gedocumenteerd worden. 

Als alternatief voor een separaat EEV kunnen bepalingen opgenomen worden in het 

contract tussen het datacenter en de klant, voor nieuwe en/of bestaande klanten. 



De inspanningsverplichting van de onderneming ten aanzien van het verkrijgen van een EEV kan 
bestaan tenminste uit de volgende communicatie: 

Algemene brief 
In deze brief dienen de klanten te worden geïnformeerd en gewezen op de technische en 
maatschappelijke wenselijkheid van maatregel FD1 en de wijze waarop daar met het sectorinitiatief 
invulling aan wordt gegeven. In dat kader dient te worden gewezen op de wettelijke verplichting tot 
het nemen van de maatregel door het datacenter. Hierbij wordt tevens aangegeven dat het niet 
nemen van deze maatregel onder omstandigheden kan leiden tot bestuurlijke sancties aan de kant 
van de klant. 
Daarnaast wordt nadrukkelijk verzocht om de energy efficiency verklaring (hierna: EEV) te 
onderschrijven en maatregel FD1 te nemen. Het is aan te bevelen dat deze brief in herinnering 
wordt gebracht bij de klant.  

Klantgerichte brief  
Indien de algemene brief niet leidt tot het gewenste resultaat, dan spant het datacenter zich als 
tweede stap in om rechtstreeks contact te zoeken met de klant.7 Het doel is door direct contact 
urgentie te creëren. Het is aan te raden dat het nemen van de maatregel zo laagdrempelig mogelijk 
wordt ingestoken 
(eventuele begeleiding aanbieden) en dat de positieve effecten van de maatregel worden benoemd, 
met verwijzing naar het rapport “analyse LEAP track 1 Powermanagement” op de RVO website 
“energie besparen datacenters”8  

Telefonisch dan wel face-to-face contact met de klant 
Indien ook rechtstreeks mailcontact niet leidt tot het onderteken van het EEV en het nemen van de 
maatregel dan spant het datacenter zich in om mondeling contact op te nemen met de klant (bijv. 
telefonisch, via Teams of face-to-face). Hierbij wordt geprobeerd concreet te worden achterhaald 
waarom de maatregel niet wordt genomen. Voor zover mogelijk, dient het datacenter deze zorgen 
weg te nemen zodat de klant alsnog overgaat tot het nemen van de maatregel.  

Bovenstaande acties zullen door het datacenter worden gedocumenteerd. 

7 Uit deze brief moet voldoende blijken dat het om een rechtstreekse brief gaat (bijvoorbeeld door gebruik van 
klantgegevens). 

8 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/energie-besparen-datacenters 
in Nederlands en Engels gepubliceerd. 
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Artikel 4 kwaliteitscriteria 

De onderneming en de brancheverenigingen spannen zich gezamenlijk in om uniform beleid te 

realiseren voor de - in dit initiatief vastgelegde - aanpak van powermanagement bij datacenters. 

Onderdeel van deze inspanning is het vastleggen van kwaliteitscriteria voor het initiatief. 

Uitgangspunt is dat de powermanagementinstelling alleen geverifieerd kan worden door visuele, 

dan wel geautomatiseerde controle van deze instellingen op de server. Om deze reden is ervoor 

gekozen om de kwaliteitscriteria toe te spitsen op de administratie van de in artikel 2 genoemde 

stappen. 

De administratie bij de onderneming omvat; 

a. De inventarisatie van het eigen serverpark en de powermanagement instellingen

b. Indien powermanagement nog niet is uitgevoerd, het plan voor aanpassing van de 
powermanagementinstellingen

c. De administratie van alle door klanten ondertekende EEVs

d. Inzicht in de mate van dekking door getekende EEVs, in nader te bepalen eenheden 
en voor zover mogelijk.

e. Conform artikel 3; Dossier opbouw van de communicatie tussen de onderneming en 
de klanten.

De administratie bij de klant omvat 

a. De ondertekende EEV

b. De inventarisatie van het eigen serverpark en de powermanagement instellingen

c. Indien nog niet uitgevoerd, het plan voor aanpassing van de

powermanagementinstellingen



Bijlage 1 

Model Energie Efficiëntie Verklaring (EEV) 

Door D. H. Harryvan, Certios B.V.  

In opdracht van RVO Referentie: P015621012 

Versie 1.0  datum 23-03-2022  

Overwegingen: 

1. Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer9 (verder te noemen: Activiteitenbesluit)

in werking getreden. De verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen met

een terugverdientijd van vijf jaar of minder valt vanaf 1 januari 2008 onder de regels van het

Activiteitenbesluit10. Ook voor datacenters waarvoor een vergunningplicht geldt kan op basis

van de voorschriften in de vergunning een dergelijke verplichting gelden. Na inwerkingtreding

van de Omgevingswet zal de maatregel powermanagement (FD1) onder het Besluit activiteiten

leefomgeving vallen.

2. In 2019 is server powermanagement opgenomen in de erkende maatregelenlijst

energiebesparing (EML) van bijlage 10 behorend bij art. 2.16 van de Activiteitenregeling11. In

deze lijst zijn alle maatregelen opgenomen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Het Rijk

draagt er zorg voor dat nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot

energiebesparende technieken in deze lijst worden verwerkt. Een geactualiseerde lijst wordt,

onder de Omgevingswet, voorzien in 2023.

1. Door dit document te tekenen geeft <de klant> invulling aan de maatregel FD1 zoals genoemd in

de erkende maatregelenlijst (EML)3. Ondertekening van dit document laat huidige of

toekomstige verplichtingen op grond van het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer, de Wabo

of de Omgevingswet onverlet.

9 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2021-07-01 
10 Activiteiten besluit artikel 2.15 
11 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2019-08-01#Bijlage10 



Artikel 1  Begripsbepalingen  

In deze verklaring wordt verder verstaan onder: 

EEV: Voor leesbaarheid wordt in dit document de energie efficiëntie 

verklaring weergegeven als “EEV” 

Powermanagement bij servers: Powermanagement is een verzameling van technieken die de 

elektrische vermogensvraag van ICT apparatuur en/of 

componenten daarvan kan beïnvloeden. De technieken worden in 

servers ingezet om het energiegebruik af te stemmen op de 

werklast van de betreffende server. 

Maatregel FD1 van de EML: Power management is opgenomen als erkende 

energiebesparende maatregel (FD1) in bijlage 10 van het 

activiteitenbesluit van de wet milieubeheer12: 

Activiteit; In werking hebben van een 

serverruimte. 

Nummer maatregel; FD1 

Omschrijving maatregel; Inzet van servers in serverruimte 

afstemmen op de vraag. 

Mogelijke technieken ten opzichte 

van uitgangssituatie; Powermanagement op servers 

toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

Referentietechniek; De CPU (central processing unit) 

draait continu op maximale 

snelheid. 

Technische randvoorwaarden; Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden; Serverruimte heeft opgesteld 

vermogen van minimaal 5 kW. 

Toepasbaar op een zelfstandig 

of natuurlijk moment? Zelfstandig moment: Ja, 

Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

12 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2019-08-01#Bijlage10 



Beoogde instelling PM: Powermanagement (PM) in servers is afhankelijk van de instellingen op de 

servers. Deze instellingen bevinden zich op firmware (BIOS) en Operatingsystem (OS) niveau13. De 

beoogde instelling realiseert de automatische toepassing van ACPI-C en ACPI-P states voor het volle 

bereik, afhankelijk van de werklast op de server. De instellingen hebben verschillende namen, 

afhankelijk van de leverancier en kunnen op twee plaatsen worden aangepast: 

Voor controle op OS niveau dient de BIOS instelling op “OS-

controlled” en de OS instelling 

op “balanced” te staan. 

Uitzondering “high performance”: In situaties waarbij sporadische vertragingen van 10 

microseconden of minder resulteren in merkbare vertragingen 

kan een “high performance” instellingen wenselijk zijn.  

Energiebesparende maatregel: Alle bekende energiebesparende maatregelen in de zin van de 

Wet milieubeheer die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of 

minder. Dit zijn in ieder geval de maatregelen die zijn opgenomen 

in de meest recente erkende maatregelenlijst (EML) zoals 

gepubliceerd in de Staatscourant.  

Datacenter: Vestiging van de onderneming die in het kader van de 

milieuwetgeving een inrichting is in de zin van de Wet 

milieubeheer of in het stelsel onder de Omgevingswet is 

aangewezen als milieubelastende activiteit. 

Klant: Onder klant van het datacenter wordt een onderneming en/of 

persoon verstaan die een contractuele verbintenis heeft met het 

datacentrum voor het plaatsen van ICT apparatuur binnen het 

datacenter.  

13 https://www.rvo.nl/file/happy-flow-manual-nederlands 



Artikel 2       Verklaring 

Partijen: 

1. Het datacenter <datacenter>

2. De klant <klantnaam>

Komen het volgende overeen: 

<klant> gaat verantwoord om met de capaciteit in energie die hij heeft gecontracteerd bij het 

datacenter en spant zich in om onnodig gebruik van elektriciteit te voorkomen, door goed gebruik te 

maken van de technologische (hardware/firmware en software) opties om stroomverbruik te 

beperken. 

<klant> is geïnformeerd over de wettelijke energiebesparingsplicht14 en neemt de 

energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen mits voor de gebruiker van 

toepassing.   

- Hiervoor wordt kennisgenomen van de meest recente erkende maatregelen, welke zijn

gepubliceerd in het kader van het activiteitenbesluit van de wet milieubeheer15.

In het bijzonder 

1. <klant> implementeert de gebalanceerde powermanagement maatregel op haar server

apparatuur aanwezig in de vestiging van het datacenter waarvoor deze EEV is opgesteld door:

a) Nieuwe servers zullen standaard met de gebalanceerde powermanagement instellingen

worden uitgerust.

b) Binnen 3 maanden na ondertekening van de EEV een inventarisatie te doen van het

bestaande fysieke server park en de huidige powermanagement instellingen

c) Binnen 6 maanden na voltooiing van de inventarisatie zijn de powermanagement

instellingen waar mogelijk aangepast en is er een gedetailleerd plan voor het aanpassen

van powermanagement instellingen op de resterende servers.

d) Voor die servers waarop geen gebalanceerd powermanagement wordt ingesteld is een,

onderbouwing van de uitzondering gedocumenteerd.

Bovenstaande acties zullen door <de klant> gedocumenteerd worden. 

<Datacenter> administreert het niet/wel accorderen van deze Energie Efficiëntie Verklaring, onder 

de bestaande  geheimhoudingsverplichtingen. 

Aldus overeengekomen 

Op <datum> 

Te <plaats> 

<datacenter>  <klant> 

14 Activiteiten besluit artikel 2.15 
15 https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2019-08-01#Bijlage10 
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