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Branchevereniging NLdigital 
• >600 ICT-bedrijven, corporates en 90% MKB
• Uit de hele breedte van de digitale sector
• Ruim 100 jaar dienstverlening, netwerken en

belangenbehartiging op diverse thema’s, oa

Duurzaamheid @ NLdigital

Duurzaamheid ICT-sector

Energie & 
Klimaat

Grondstoffen &  
Circulariteit

ICT-oplossingen voor verduurzaming



Energieverbruik stijgt, CO2-footprint daalt
Klimaatmonitor: Energieverbruik en CO2-uitstoot ICT-sector 2010-2020

Energieverbruik ICT-sector 2020 :
17 TJ / 1888 TJ NL = 0,9%

CO2-uitstoot ICT-sector 2020 :
1,4 Mton / 166 Mton NL = 0,8%

Ambitie : klimaatneutrale
digitale sector in 2030

-8%+23%



Stroomverbruik stijgt ondanks ontkoppeling data
Klimaatmonitor: Elektriciteitsverbruik ICT-sector 2011-2020

Gasverbruik ICT-sector 2020 :
39 mln m3 / 36 mrd m3 NL = 0,1%

Elektriciteit ICT-sector 2020 :
4,4 TWh / 113 TWh ICT NL = 3,9%

International Energy Agency :
Energieverbruik vs datagroei

-60% +60%



In het verleden behaalde resultaten in de sector...

MJA3-ICT resultaat 2008-2020 :
-Efficiency doel is dubbel gehaald
-850 GWh bespaard in MJA3-ICT
-Met 95% hoogste aandeel 
duurzame energie



… vragen om breed vervolg met de digitale keten

Van LEAP-coalitie naar ..

…  Nationale Coalitie Duurzame 
Digitalisering



LEAP-coalitie voor een duurzame digitale keten

Tracks LEAP programma 2020-2022 :
- LEAP Technology
- LEAP Distributed
- LEAP Circulair



Grondstoffen & Circulariteit ICT hardware

Ambitie : inzameldoel &
circulaire e-waste sector

Stichting ICT Milieu vanuit NLdigital
• Sinds 1999 collectieve invulling

producentenverantwoordelijkheid
inzameling en verwerking ICT-afval

• In 20 jaar ruim 300 mln kg recycled

• Per 2021 AVV met Stichting OPEN
• Inzamelpercentages 2021 : 

• Klein ICT      : 77%
• Schermen    : 64%



• Re-use: 2ehands, deelplatformen, distributeurs 

-> Lease- / DAAS-modellen ICT-producenten

• Repair; garantie, reparatiebedrijven 

-> B2B-ICT maintenance-contracten (IoT)

• Refurbish : prof. refurbishers / producenten / =>

-> Registratie export hergebruik vanaf 2021

• Remanufacture : ICT-producenten in Europa

-> Registratie export hergebruik door producenten

• Recycle : collectieven en verwerkers

-> Gecertificeerde verwerking + afgifteplicht (2023)

• Restafval voorkomen, elektronica apart inleveren

-> Gescheiden inzameling bedrijfsafval

Circulaire opties voor gebruikte ICT

EEA 
AEEA 



ICT oplossing voor verduurzaming
Bijdrage digitalisering aan SER EnergieAkkoord en KlimaatAkkoord



Rol digitalisering in oplossingen voor de circulaire economie
- Zicht op materiaalstromen tbv waarde behoud
- Efficiencywinst in alle schakels van de keten
- Deelplatformen faciliteren hergebruik

ICT oplossingen circulaire economie

0,6-1 Mton CO2



 ICT-sector neemt al jaren met succes zijn verantwoordelijkheid 
voor zijn eigen impact op energie en grondstoffen

 Om de milieu-impact en datagroei blijvend te ontkoppelen zijn 
nieuwe afspraken, initiatieven, innovaties en investeringen nodig

 ICT-oplossingen kunnen een grote bijdrage leveren aan de 
uitdagingen van energie, klimaat en circulaire economie

 Meer concreet kwantitatief inzicht, samenhang en stimulering 
nodig in rol digitalisering bij maatschappelijke uitdagingen 
(bijdrage aan Klimaatakkoord, CE-agenda, topsectoren, …)

Samenvattend ..
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