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MEE
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MJA1

In 1992 werd op initiatief van 
het toenmalig ministerie van 
Economische Zaken met het 
convenant Meerjarenafspraken 
energie-efficiëntie gestart. 
Hierin maakte de overheid  
met het bedrijfsleven en 
instellingen vrijwillige, maar 
niet vrijblijvende, afspraken 
over energie-efficiëntie.
Doel: de hoeveelheid 
benodigde energie per eenheid 
product of dienst verminderen, 
met een jaarlijkse energie-
efficiëntie verbetering van 2%.  
In MJA1 lag de focus op 
procesefficiëntie.

MJA2

Na afloop van MJA1 in 2000 
zetten de partijen dit 
convenant voort in MJA2.
De grote industriële bedrijven 
zijn overgegaan naar het 
Convenant Benchmarking.
Bij MJA2 waren behalve het 
ministerie van Economische 
Zaken ook de ministeries van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en 
Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit betrokken. 
MJA2 had een geplande 
looptijd tot 2012. Ook in MJA2 
lag de focus op proces-
efficiëntie. Maar dit werd 
onder meer uitgebreid  
met duurzame energie en 
ketenefficiëntie.

MJA3

In 2008 is op grond van de 
resultaten van het MJA-
instrument gekozen voor 
intensivering, verlenging en 
verbreding van MJA2: MJA3.  
Bij MJA3 zijn de ministeries  
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), 
Economische Zaken en Klimaat 
(EZK), Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), 
Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) betrokken. De VNG en 
het IPO vertegenwoordigen  
de bevoegde gezagen. Deze 
intensivering hield onder meer 
in dat bedrijven zich in de 
periode 2005-2020 voor 30% 
energie-efficiëntieverbetering 
inspannen. Ook zijn er 
routekaarten ontwikkeld voor 
de doelen in 2030. Verder ligt er 
meer focus op keten efficiëntie 
en sectoroverstijgende 
samenwerking.

MEE

MEE (Meerjarenafspraak 
energie-efficiëntie) is in 2009 
ondertekend en gebaseerd op 
de structuur van MJA3. MEE is 
het vervolg op het Convenant 
Benchmarking. Bij MEE is het 
ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat betrokken. 
MEE is bedoeld voor grote, 
industriële bedrijven die 
verplicht meedoen aan het 
emissiehandelssysteem van  
de Europese Unie: het 
zogenoemde Emissions 
Trading System (ETS). De MEE- 
deelnemers vallen geheel of 
deels onder het ETS.
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Het klimaatakkoord van Parijs en de doelstelling uit het nationale Energieakkoord vragen om vergaande 
besparingsmaatregelen, zowel tot 2020 als daarna. Het gevoel van urgentie is onlangs door het nieuwe 
regeerakkoord bekrachtigd. Dat heeft CO2-reductie bovenaan de politieke agenda geplaatst. Deze sterke 
en eenduidige focus op CO2-reductie benadrukt ook het langetermijnbelang van vergaande energie-
besparing door de industrie.

In 2016 zette het herstel van de Nederlandse economie door. Dit gaf een positieve impuls voor het bedrijfs-
leven, de werkgelegenheid én de Nederlandse economie als geheel, die nieuwe kansen bood om verdere 
energiebesparing bij bedrijven te realiseren. Wel bleef de energieprijs op een relatief laag peil. Dat heeft 
mogelijk een dempend effect gehad op de rentabiliteit van energiebesparende maatregelen. En daardoor 
ook op investeringen in energie-efficiëntie door de industrie. Door deze prijsdaling en het effect van de 
vierjarige cyclus van de energie-efficiëntieplannen – iets wat in 2015 ook al merkbaar was – is het energie-
besparingsresultaat in 2016 relatief laag. Ondanks dat de voorgenomen besparingsopgave voor de 
EEP-periode 2013-2016 ruimschoots is behaald, mag een dergelijk resultaat niet tot zelfgenoegzaamheid 
leiden. Bovendien zijn in de laatste twee jaar van de EEP-periode maar weinig concrete projecten  
gepland en uitgevoerd. De meeste in de EEP’s beschreven projecten zijn in de eerste twee jaar van de 
EEP-periode gerealiseerd.

In 2016 is er ook veel tijd en energie gestoken in het voorbereiden en opstellen van nieuwe EEP’s voor de 
EEP-periode 2017 - 2020. Ik vind het positief dat voor deze laatste EEP-periode ambitieuze en kwalitatief 
hoogwaardige plannen zijn ingediend. Plannen met een hogere maximale voorgenomen besparing dan  
in de afgelopen EEP-periode. Dit versterkt de gezamenlijke ambitie om de doelen uit het Energieakkoord 
voor 2020 te behalen.

Daarnaast zijn de minister van EZK, de staatsecretaris van Financiën en de brancheorganisaties overeen-
gekomen dat er in de periode 2017-2020 9 PJ additionele finale energiebesparing bovenop de reguliere 
EEP’s van het MEE-convenant wordt gerealiseerd. Dit als gevolg van de afspraken in het SER-akkoord.  
De voorwaarden hiervoor staan in het Addendum op het MEE-convenant. Partijen hebben dit addendum 
in april 2017 getekend. Daarna is het een integraal onderdeel van het MEE-convenant geworden.

Voorwoord
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Ik merk als voorzitter van beide convenanten dat er toenemende druk is om concrete energiebesparings-
resultaten te bereiken. Tot voor kort waren vooral het Klimaatakkoord van Parijs en het nationale Energie-
akkoord van invloed. Nu zorgen ook de doelstellingen uit het nieuwe regeerakkoord en het vooruitzicht 
op een nieuw Klimaat & Energieakkoord voor een toenemende urgentie en noodzaak tot actie vanuit  
de overheid. Het bedrijfsleven staat voor de uitdaging om via verdergaande energiebesparing hun 
internationale concurrentiepositie zo goed mogelijk te handhaven. Dankzij wederzijds vertrouwen en de 
constructieve opstelling van alle partijen lopen de doelstellingen voor een groot deel parallel. Op basis 
daarvan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoetzien.

Ton Hoff
Voorzitter van de Commissie MEE en het Platform MJA3 

Voorwoord   

Voorwoord
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Leeswijzer 

Deze resultatenbrochure toont de resultaten van de energie-
convenanten MEE en MJA3 over het jaar 2016. Daarnaast beschrijft de 
brochure ook in welke mate de deelnemende bedrijven (als onderdeel 
van een economische sector) hun ambities voor de periode 2013-2016 
realiseren. Ook beschrijft dit document de besparingen binnen de 
gehele looptijd van de convenanten. De brochure is bedoeld voor 
leden van de Tweede Kamer, de deelnemende bedrijven, bevoegde 
gezagen en instellingen. En verder voor iedereen die betrokken is  
bij of geïnteresseerd is in energie-efficiëntie en de voortgang van  
de convenanten.

Met de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) dragen de 
ministeries van EZK, LNV, BZK en IenW bij aan het behalen van 20% 
CO₂-reductie in 2020. Ook dragen ze bij aan het realiseren van de 
energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord voor duurzame groei. 
De energieconvenanten zijn voor de industrie een instrument om 
energiebesparing te stimuleren. De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl) ondersteunt de afspraken, stimuleert de bedrijven 
om hoge ambities te realiseren en monitort de resultaten.

Beide convenanten staan uiteraard niet op zichzelf. Ze maken deel  
uit van een breder speelveld. Dat speelveld is onder invloed van 
ontwikkelingen bij zowel overheid als bedrijfsleven voortdurend   
in beweging.

Hoofdstuk 1 beschrijft de belangrijkste resultaten van beide 
convenanten. De resultaten van de sectoren die deelnemen aan  
het MEE-convenant staan in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 behandelt  
de resultaten van de MJA3- sectoren. In de begrippenlijst worden 
relevante convenantbegrippen toegelicht. De bijlagen geven tabellen 
met resultaten van de afzonderlijke sectoren en uitleg over de 
berekeningsmethodiek. Een samenvatting van de resultaten vindt  
u als vereenvoudigde weergave in de infographic MJA3 en MEE 
Resultaten 2016.

http://infographics.rvo.nl/mjamee2016/
http://infographics.rvo.nl/mjamee2016/
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‘We willen de groenste 
suikerproducent van Europa zijn’
Bertram de Crom, manager Milieuzaken Suiker Unie 
> pagina 20
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1.1 Inleiding

Energieconvenanten
De overheid en het Nederlandse bedrijfsleven werken via twee 
energie convenanten samen aan de verbetering van de energie-
efficiëntie van bedrijven in een groot aantal sectoren. Het convenant 
Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) 
beschrijft de afspraken met bedrijven die onder het emissiehandels-
systeem van de Europese Unie vallen. Het convenant Meerjarenafspraak 
energie-efficiëntie (MJA3) is voornamelijk afgesloten met sectoren 
die niet onder het emissiehandelssysteem vallen.
Een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven participeert in deze 
convenanten. Eind 2016 namen 1.073 bedrijven en instellingen deel: 
aan de MEE 107 bedrijven verdeeld over 7 sectoren en aan de MJA3 
966 bedrijven verdeeld over 33 sectoren. Jaarlijks gebruiken deze 
bedrijven samen zo’n 839 PJ1 primaire energie. De bedrijven 
vertegenwoordigen daarmee zo’n 80% van het totale industriële 
energiegebruik in Nederland. Dat is bij benadering een kwart van  
het totale energiegebruik in ons land.

Energie-efficiëntie via totaalaanpak
De convenanten zijn afgesloten om een significante verbetering van 
de energie-efficiëntie binnen het bedrijfsleven te realiseren. 
Deelnemende bedrijven richten zich ten minste op energiebesparings-
maatregelen die conform de Wet milieubeheer binnen vijf jaar zijn 

1  Dit is energiegebruik voor energiedoeleinden, dus exclusief het gebruik van 
energiedragers als grondstof (bijvoorbeeld aardgas voor ammoniak of aardolie voor 
benzine). Dit zogenoemde non-energetisch gebruik bedraagt ruim 400 PJ (circa de 
helft van het industrieel energiegebruik; bron: Energietrends 2012). Rekenen we het 
non-energetisch gebruik ook mee, dan beslaan de convenanten ruim 35% van het 
Nederlands energiegebruik.

terug te verdienen. Daarnaast kunnen deze bedrijven projecten met 
een terugverdientijd van meer dan vijf jaar in hun plannen opnemen.
Om hun ambities concreet te maken, stellen de deelnemers iedere 
vier jaar hun energie-efficiëntieplannen (EEP’s) op. Daarin verwoordt 
het bedrijf welke maatregelen het in de komende vier jaar neemt om 
de energie-efficiëntie te verbeteren. Hierbij maken de deelnemende 
bedrijven onderscheid tussen zekere, voorwaardelijke en onzekere 
maatregelen. De verwachte besparing door zekere maatregelen levert 
de minimale voorgenomen besparing. De zekere en voorwaardelijke 
maatregelen samen bepalen de maximale voorgenomen besparing. 
De bedrijven voeren op basis van deze EEP’s hun energiebesparende 
maatregelen uit. De EEP’s die in deze resultatenbrochure staan, 
bevatten geplande maatregelen voor de periode 2013 tot en met 2016 
(EEP-periode). RVO.nl monitort de uitvoering. Alle EEP’s in een sector 
vormen samen het Meerjarenplan voor die sector (MJP).
De convenantdeelnemers kunnen drie categorieën maatregelen 
treffen om hun energie-efficiëntie te verbeteren: procesefficiëntie, 
ketenefficiëntie en voor MJA3 ook duurzame energie (zie bijlage I).

Aanscherping convenanten
De evaluatie van de convenanten in 2013 bevestigt dat de convenant-
aanpak een goede basis biedt om energie-efficiëntie te vergroten.  
De evaluatie toont tevens aan dat het MEE-convenant door minder 
vrijblijvende afspraken aan kracht kan winnen. In 2015 is hierover met 
de industrie overeenstemming bereikt. Dit verbetert de kwaliteit van 
de EEP’s en waarborgt een betere naleving van de afspraken.  
Ook bij het MJA3-convenant wordt de naleving van de afspraken beter 
gecontroleerd. Bovendien zijn er consequenties verbonden aan het 
niet naleven van de afspraken in het EEP. Ieder deelnemend bedrijf 
ontvangt jaarlijks een voortgangsverklaring (VGV) als de geplande, 
zekere maatregelen in het EEP zijn uitgevoerd, en daarmee de minimale 
voorgenomen besparing is gerealiseerd.

Resultaten totaal
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1 Samenvatting resultaten 2016       

Over 2016 ontvingen 1.052 convenantbedrijven een voortgangs-
verklaring, 21 MJA3-bedrijven kregen die niet.

1.2 Landelijk resultaat versus 
convenantresultaat

Volgens afspraken uit 2010 maken de convenanten onderscheid 
tussen het landelijk resultaat en het convenantresultaat. Het landelijk 
resultaat bestaat uit besparingen binnen Nederland en neemt alleen 
procesefficiëntie en de binnenlandse productieketen mee. In dit 
resultaat wordt hoofdzakelijk gerapporteerd over de bereikte energie-
besparing. Het convenantresultaat bevat daarnaast ook andere 
resultaten waarover afspraken in de convenanten zijn gemaakt en 
waarvoor convenantbedrijven zich inspannen. Dit zijn resultaten van 
de buitenlandse productieketen, de productketen en de inzet van 
duurzame energie, zie bijlage II. Bijlage I verklaart het onderscheid 
tussen productie- en productketen.

1.3 Resultaten over 2016

Landelijk resultaat
Voor beide convenanten geldt dat de meeste energiebesparing op  
het gebied van procesefficiëntie plaatsvond. Dit kwam door binnen 
het bedrijf genomen maatregelen. In 2016 is hiermee binnen het 
MEE-convenant een besparing gerealiseerd van 4,2 PJ (0,7%). Binnen 
het MJA3-convenant is 2,7 PJ (1,1%) bespaard. Daarnaast leveren 
maatregelen in de binnenlandse productieketen ten opzichte van 2015 
voor MEE een extra besparing van 2,1 PJ (0,3%) op. Voor MJA3 is dit 
-0,1 PJ (0,0%). Het landelijk resultaat in 2016 komt daarmee op  
6,3 PJ (1,0%) voor MEE en 2,7 PJ (1,1%) voor MJA3 (zie tabel 2.1 en 
tabel 3.1). Dit komt overeen met het energiegebruik van circa 150.000 

Nederlandse huishoudens. Figuur 1.1 toont de jaarlijkse verbetering in 
het landelijk resultaat, in relatie tot het eigen energiegebruik. Bij zowel 
MJA3 als MEE waren de besparingen in 2013 en 2014 aanzienlijk hoger 
dan in de andere jaren.

Figuur 1.1 - Jaarlijkse verbetering in landelijk resultaat in %  
van het eigen energiegebruik
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Convenantresultaat
In 2016 is met het MEE-convenant een convenantresultaat gerealiseerd 
van 8,2 PJ (1,2%) ten opzichte van 2015. Dit is inclusief de buitenlandse 
productieketen en de productketen. Voor het MJA3-convenant 
bedraagt het convenantresultaat 8,1 PJ (3,2%). Dit is inclusief de 
buitenlandse productieketen, de productketen en de inzet van 
duurzame energie.
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1 Samenvatting resultaten 2016       

1.4 Realisatie voorgenomen besparing EEP’s

EEP’s staan voor een termijn van vier jaar vast. 2016 is het laatste jaar 
van de EEP-periode 2013-2016. Voor het MJA3-convenant geldt dat  
de maximale voorgenomen besparing van 15,7% gerealiseerd is.  
De totaal gerealiseerde efficiëntieverbetering tot en met 2016 is 20%. 
Het gaat hier om besparingen inclusief de buitenlandse productie-
keten, de productketen en duurzame energie.
Ook het MEE-convenant loopt qua uitvoering van de EEP’s op schema. 
Voor het hele convenant is de maximale voorgenomen besparing van 
5,7% na vier jaar gerealiseerd. De totaal gerealiseerde efficiëntie-
verbetering tot en met 2016 bedraagt 7,6%. Dit is inclusief besparingen 
binnen de productketen en de buitenlandse productieketen.



2 Bereikte resultaten MEE-convenant          

11

Inhoud

Voorwoord

Interview

Resultaten totaal

Resultaten MJA3

Begrippenlijst

Bijlagen

In 2016 realiseren de deelnemers aan het MEE-convenant een energie-efficiëntieverbetering van 6,3 PJ  
oftewel 1,0%. Dit is het landelijk resultaat door het toepassen van maatregelen op het gebied van 
procesefficiëntie en de binnenlandse productieketen. Dit resultaat is even groot als het landelijk resultaat 
uit 2015. Ten opzichte van de start van het convenant in 2009 bedraagt het landelijk resultaat 9,7%  
(1,4% per jaar).

In de EEP-periode 2013-2016 is een landelijk resultaat van 30,5 PJ 
(5,1%) gehaald. Dat is een gemiddelde van 1,3% per jaar, dus iets 
onder het gemiddelde over de hele periode 2009-2016.

Binnen de EEP-periode 2013-2016 streven de MEE-deelnemers 
gezamenlijk naar een efficiëntieverbetering van 5,7%. Na vier jaar 
hebben zij een besparing gerealiseerd van 7,6%.
Dit is het convenantresultaat, waarin naast procesefficiëntie ook 
maatregelen op het gebied van ketenefficiëntie (inclusief de 
buitenlandse productieketen en productketen) worden 
meegenomen.

2.1 Deelnemers MEE-convenant

In totaal hebben 106 bedrijven uit de zeven deelnemende sectoren 
gerapporteerd over hun resultaten in 2016. Dat is één bedrijf minder 
dan in 2015. Een deelnemend bedrijf uit de metallurgische industrie 
heeft de productie gestaakt. Het totale primaire energiegebruik van 
de MEE-bedrijven in 2016 bedraagt 592 PJ2 (Figuur 2.1). Dat is ruim de 
helft van het totale energiegebruik door de Nederlandse industrie.

2   Zie bijlage III voor een totaaloverzicht van het energiegebruik en de resultaten  
per MEE-sector.

Figuur 2.1 – Primair energiegebruik per sector in 2016 (TJ p)

Bierbrouwerijen (3.359)

Chemische industrie (322.783)

Glasindustrie (11.268)

Metallurgische industrie (64.040)

Overige industrie (18.258)

Papier- en kartonindustrie (23.264)

Raffinaderijen (148.802)

Totaal 591.774 TJ 

Resultaten MEE



2.2 Resultaten over 2016

De MEE-deelnemers behalen in 2016 een landelijk resultaat van 6,3 PJ, 
oftewel 1,0% energie-efficiëntieverbetering ten opzichte van 2015  
(zie tabel 2.1). Dit resultaat is in absolute zin iets hoger dan in 2015 
(5,7 PJ, 1,0%). Deze verbetering betreft de procesefficiëntie en de 
binnenlandse productieketen. De productketen en de buitenlandse 
productieketen zijn in dit resultaat buiten beschouwing gelaten,  
zie bijlage I.

De behaalde efficiëntieverbetering in 2016 is voor het grootste deel 
toe te schrijven aan het uitvoeren van energie-efficiëntiemaatregelen 
die zich op de interne bedrijfsprocessen richten. Deze procesefficiency-
maatregelen leveren een besparing op van 4,2 PJ (0,7%). Dat is lager 
dan het resultaat van vorig jaar (5,4 PJ, 0,9% ten opzichte van 2014).
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Resultaten MEE

Het convenantresultaat, waarin alle onderdelen worden 
meegenomen, bedraagt 8,2 PJ (1,2%) ten opzichte van 2015. Dat is 
lager dan het convenantresultaat van 2015, namelijk 11,4 PJ.

In 2016 wordt ten opzichte van 2015 een 4 PJ hogere besparing 
gerealiseerd in de keten, productie- en productketen samen. Dit komt 
door maatregelen in de chemische industrie, de metallurgische industrie, 
de papier- en kartonindustrie en de raffinaderijen. In bijlage III staat 
de besparing die per sector in 2016 ten opzichte van 2015 is bereikt.

Tabel 2.1 - Resultaten MEE in 2016 

Resultaten t.o.v. 2015 (PJ) t.o.v. 2015 (%)

Efficiëntieverbetering Procesefficiëntie* 4,2 0,7%

Productieketenefficiëntie 2,2 0,3%

- binnenland* 2,1 0,3%

- buitenland 0,1 0,0%

Productketenefficiëntie 1,8 0,2%

- binnenland 0,4 0,0%

- buitenland 1,4 0,2%

Convenantresultaat 8,2 1,2%

Landelijk resultaat 6,3 1,0%

* telt mee voor het landelijk resultaat

2 Bereikte resultaten MEE-convenant          
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2.3 Resultaten EEP’s 2013-2016 

Elke vier jaar stellen de deelnemers aan het MEE-convenant een 
Energie-efficiëntieplan (EEP) op. In 2012 hebben alle deelnemende 
MEE-bedrijven een EEP opgesteld. Hierin staan de besparings-
maatregelen die de bedrijven in de periode 2013-2016 willen uitvoeren.

Tabel 2.2 geeft per jaar de landelijke resultaten en het convenant-
resultaat over de periode 2013-2016 weer. In de jaren 2013 en 2014 
lagen de resultaten hoger dan in de jaren 2015 en 2016.

2 Bereikte resultaten MEE-convenant           

Tabel 2.2 - Resultaten MEE in periode 2013-2016 in TJ 

Realisatie t.o.v. 2009 in TJ 2013 2014 2015 2016

Procesefficiëntie* 9.876 7.325 5.233 4.242

Ketenefficiëntie-productieketen -711 1.578 180 2.168

- binnenland* 139 1.247 344 2.063

- buitenland -838 276 -228 135

Ketenefficiëntie-productketen 3.195 4.637 5.673 1.763

- binnenland 1.638 1.316 1.800 405

- buitenland 1.557 3.330 3.863 1.358

Convenantresultaat 12.361 13.540 11.086 8.173

Landelijk resultaat 10.016 8.572 5.577 6.305

* telt mee voor het landelijk resultaat
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Figuur 2.2 toont de minimale en maximale voorgenomen besparing 
voor de periode 2013-2016, afgezet tegen de realisatie tot en met 
2016. De voorgenomen en gerealiseerde besparing omvatten ook de 
productketen en de productieketen in het buitenland. Dat zijn alle 
typen besparingen binnen de categorie ketenefficiëntie (het 
convenantresultaat).

Voor het MEE-convenant ligt de maximale voorgenomen besparing 
voor de huidige EEP-periode op 33,5 PJ (5,7%). In 2016 is het bereikte 
resultaat 45,2 PJ (7,6%). Daarmee is de maximale voorgenomen 
besparing gerealiseerd.

Figuur 2.2 - Voortschrijdend resultaat versus voorgenomen besparing in EEP’s
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Figuur 2.3 vergelijkt per sector de besparingen tot en met 2016 met de 
sectorambities voor de lopende EEP-periode (2013-2016). Dit is inclusief 
de besparingen in de productketen en het buitenland. Uit de figuur is af 
te lezen dat vijf sectoren meer hebben gerealiseerd dan hun voor-
genomen besparing, terwijl twee sectoren minder hebben gerealiseerd. 
De eerste groep compenseert het tekort van de tweede groep.

Figuur 2.3 - Maximale voorgenomen besparing voor 2013-2016 versus de 
gerealiseerde besparing (convenantresultaat) per sector, percentage ten opzichte 
van het eigen energiegebruik
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2.4 Resultaten 2009-2016

Het MEE-convenant loopt van 2009 tot en met 2020. Tabel 2.3 toont 
per categorie de resultaten over die periode tot nu toe. Het landelijk 
resultaat over die periode beslaat 59,5 PJ, oftewel 9,7%. Dit is een 
gemiddelde besparing van 1,4% per jaar. Het landelijk resultaat 
bestaat voor een groot deel uit procesefficiëntie (8,1%). Besparingen 
in de productieketen in Nederland dragen 1,6% bij.

2 Bereikte resultaten MEE-convenant          

Tabel 2.3 - Resultaten MEE in 2016

Resultaten t.o.v. 2009 (PJ) t.o.v. 2009 (%)

Efficiëntieverbetering Procesefficiëntie* 49,7 8,1%

Productieketenefficiëntie 10,5 1,7%

- binnenland* 9,8 1,6%

- buitenland 0,7 0,1%

Productketenefficiëntie 19,6 3,3%

- binnenland 6,2 1,0%

- buitenland 13,4 2,2%

Convenantresultaat 79,8 13,1%

Landelijk resultaat 59,5 9,7%

* telt mee voor het landelijk resultaat
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Figuur 2.4 toont de MEE convenantresultaten over de periode 
2009-2016. Sinds 2009 is er een procesefficiëntieverbetering bereikt 
van 8,1% en een verbetering van 5% door maatregelen in de keten. 
Het totale convenantresultaat komt daarmee op 13,1%, oftewel 79,8 PJ.

Figuur 2.4 - Convenantresultaat MEE 2009-2016
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De vorige EEP-periode liep van 2010 tot 2012, de huidige periode 
heeft een looptijd van 2013-2016. In figuur 2.5 zijn de twee perioden 
met elkaar vergeleken. Omdat de eerste periode slechts drie jaar 
duurde (monitoring van het convenant startte pas in 2010), zijn de 
perioden niet helemaal vergelijkbaar. De periode 2010-2012 kende 
een voorgenomen besparing van 6,0%, die van 2013-2016 een 

voorgenomen besparing van 5,7%. Het resultaat (bepaald door 
procesefficiëntie en ketenefficiëntie) was in de eerste periode 5,6% 
en in de tweede periode 7,6%. De totale gerealiseerde besparing is in 
de tweede periode hoger. Maar omdat deze periode ook langer duurt, 
is de besparing gemiddeld per jaar gelijk. Voor beide perioden komt 
deze op 1,9% per jaar. Het resultaat door procesefficiëntie in de 
periode 2013-2016 is met 1,1% per jaar lager dan in de periode 
2010-2012 (1,2% per jaar). De besparing door ketenefficiëntie is iets 
hoger (0,8% per jaar tegen 0,6% per jaar).

Figuur 2.5 - Vergelijking voorgenomen besparing en realisatie in EEP-periodes 
2010-2012 en 2013-2016
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2.5 Besparing door procesefficiëntie MEE

Figuur 2.6 toont de besparing door procesefficiëntiemaatregelen  
in de periode 2009-2016.
Procesefficiëntie draagt het meeste bij aan de resultaten van het 
convenant. Een grote maatregel op dit gebied is bijvoorbeeld het 
vervangen van een oude inefficiënte installatie door nieuwe 
stoomboilers.

Uit de grafiek blijkt een variatie in de besparing van jaar tot jaar, 
variërend van 0,7% tot 1,7%. Over de hele periode is de gemiddelde 
besparing per jaar 1,2%. In de jaren 2012 (1,6%) en 2013 (1,7%) lag de 
besparing hoger dan het gemiddelde, in de overige jaren was die lager. 
Over de hele periode is een besparing van 8,1% of 49,7 PJ gehaald.

Figuur 2.6 - Besparing door procesefficiëntie MEE-convenant  
t.o.v. het referentiejaar 2009

Procesefficiëntie per jaar

Cumulatief

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

20162015201420132012201120102009

Aa
nd

ee
l v

an
 en

er
gi

eg
eb

ru
ik

 →

2 Bereikte resultaten MEE-convenant          

Figuur 2.7 toont de besparingen op het gebied van procesefficiëntie van 
2009 tot en met 2016 per MEE-sector. De prestaties zijn gerelateerd 
aan het eigen energiegebruik van een sector. Dit geeft een beeld van 
de omvang van de efficiëntieverbetering. De bierbrouwerijen realiseren 
met bijna 14% de hoogste procesefficiëntieverbetering sinds 2009, 
gevolgd door de papier- en kartonindustrie en de overige industrie.

Figuur 2.7 - Besparing door procesefficiëntie MEE-sectoren  
t.o.v. het referentiejaar 2009, gerelateerd aan het eigen energiegebruik
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2.6 Besparing door ketenefficiëntie MEE

De ketenefficiëntie verbetert als de uitgevoerde besparings-
maatregelen van de convenantdeelnemer leiden tot een lager 
energie gebruik in de keten vóór het bedrijf (de productieketen) of in de 
keten ná het bedrijf (de productketen). In bijlage I is dit verder uitgewerkt.

Figuur 2.8 toont de ontwikkeling van de totale productie- en product-
ketenefficiëntie (zowel binnen- als buitenland) sinds 2009. Het totale 
resultaat in ketenefficiëntie stijgt in 2016 met 4 PJ, oftewel 0,5% ten 
opzichte van 2015. Dit komt voor 0,3% voor rekening van de product-
keten en voor 0,2% voor rekening van de productieketen. De totale 
ketenbesparing in 2016 komt neer op 37,4 PJ. Dat is 30,1 PJ hoger dan

Figuur 2.8 - Besparing door ketenefficiëntie MEE-convenant met  
referentiejaar 2009
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in 2009. Dit effect is gelijk aan 5,0% ten opzichte van het eigen energie-
gebruik. Figuur 2.9 geeft de besparing in de keten per sector weer. 
Bijlage III toont per sector de besparing door ketenefficiëntie in 2016 
ten opzichte van 2015. 

De meeste ketenefficiëntie bereiken de bedrijven in 2016 door 
ver minderd energiegebruik tijdens productgebruik (37%), materiaal-
besparing (27%) en optimalisatie van de functievervulling (15%).  
De vermindering van het energiegebruik tijdens productgebruik komt 
door enkele grote maatregelen in de chemische en metallurgische 
industrie. Projecten die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld het ont-
wikkelen en produceren van smeermiddelen met een lagere weerstand.

Figuur 2.9 - Besparing per MEE-sector door efficiëntieverbetering in productie- 
en productketen sinds 2009, gerelateerd aan het eigen energiegebruik
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2.7 Energiegebruik MEE-deelnemers

Ontwikkeling van het energiegebruik
Sinds de start van het MEE-convenant daalt het totale primaire 
energiegebruik door de deelnemende bedrijven van 608 PJ in 2010 
tot 592 PJ in 2016. Naast uitgevoerde procesefficiëntiemaatregelen 
hebben veranderingen in de productie een grote invloed op de 
ontwikkeling van het energiegebruik. Waar de productie een aantal 
jaren een dalende trend vertoonde, is de productie in 2016 voor een 
aantal sectoren weer sterk gestegen.

Het aandeel elektriciteit nam sinds de start van de convenantperiode 
toe, het aandeel aardgas nam af. Dit komt onder meer door een 
daling van de energieproductie uit warmtekrachtkoppeling3.

In figuur 2.10 zijn de verschillende oorzaken achter de verandering 
van het energiegebruik grafisch weergegeven. De kolom links toont 
het energiegebruik in 2015, de rechterkolom laat het energiegebruik 
in 2016 zien. De kolommen daartussen, tonen de verschillende 
oorzaken en hun effect op het energiegebruik.

Door uitgevoerde besparingsmaatregelen is in 2016 een besparend 
effect van 4,2 PJ (0,7%) ten opzichte van 2015 behaald. In totaal stijgt 
het energiegebruik met 22,5 PJ (4%). Dat is voor een groot deel toe te 
schrijven aan de productiestijging in de chemische industrie, vooral door 
het opnieuw opstarten van de installatie in Shell Moerdijk. Een hogere 
productie in alle sectoren zorgt voor een ontsparend (verhogende) 
effect van 24,1 PJ. Er zijn echter grote verschillen tussen bedrijven. 

3   Uit financiële overwegingen besluiten veel bedrijven om van warmtekrachtkoppeling 
op gescheiden opwekking (of inkoop) van warmte en elektriciteit over te stappen. 
Hierdoor wordt meer elektriciteit van het elektriciteitsnet afgenomen.

Sommige bedrijven hebben een productiestijging van tientallen 
procenten, terwijl andere bedrijven de productie in dezelfde 
ordegrootte zien dalen. Het effect van toe- en uittredende bedrijven is 
beperkt (0,2%). Overige factoren, zoals klimaatinvloeden, incidenten 
en de veranderde inzet van warmtekrachtcentrales, hebben over het 
geheel een verhogend effect van 2,1 PJ. Ten slotte blijft een niet direct te 
verklaren restpost over van 0,5 PJ (0,1% van het totale energiegebruik).

Figuur 2.10 - Verklaring van de ontwikkeling van het energiegebruik in het 
MEE-convenant tussen 2015 en 2016
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MEE - interview Suiker Unie

Bertram de Crom, manager Milieuzaken Suiker Unie:

“We willen de groenste suiker
producent van Europa zijn”
Suiker Unie won de EZ Energy Award 2016 met haar verdampings-
project in Dinteloord. Dit project leverde het bedrijf een energie-
besparing op van 14%! Daarnaast is dankzij allerlei maatregelen de 
doelstelling voor 2020 al gehaald: 50% energiereductie ten opzichte 
van 1990. Het ultieme doel voor 2050: alle fabrieken CO₂-neutraal.
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Suiker Unie is onderdeel van Royal Cosun. Het bedrijf ontwikkelt, 
produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. En heeft 
fabrieken in onder meer Vierverlaten en Dinteloord, waar ook het 
hoofdkantoor is gevestigd. Suiker Unie wil de beste zijn in het zo goed 
mogelijk en duurzaam tot waarde brengen van alle componenten  
van de suikerbiet, voor haar klanten, telers en medewerkers. Daarbij 
werkt de coöperatie nauw samen met telers en partners aan een 
betere toekomst.

‘Daaronder verstaan we energie en CO2-efficiëntie. Het sluiten van 
kringlopen in combinatie met de biobased economy’, vertelt Bertram 
de Crom, sinds 2016 manager Milieuzaken. In deze functie regelt hij 
alle overkoepelende milieu-gerelateerde thema’s die meerdere 
fabrieken aangaan. ‘Ik volg de ontwikkelingen op het gebied van de 
wet- en regelgeving. Bekijk wat die voor gevolgen hebben voor onze 
fabrieken en communiceer die naar de lokale MT’s.  
Daarnaast coör dineer ik de energieconvenanten en de emissiehandel.  
Ook heb ik de contacten met de verschillende externe groepen, zoals 
de overheid en belangenbehartigers van de industrie.’

In 2016 hebben jullie de 
EZ Energy Award gewonnen. 
Wat hebben jullie met deze prijs gedaan?
‘Je komt voor deze prijs in aanmerking als jouw project minimaal 3% 
energiebesparing heeft opgeleverd. De vakjury van het ministerie van 
Economische Zaken en RVO.nl kende ons deze prijs toe voor ons 
ver dampingsproject in Dinteloord. In ons verdampingsproject 
hergebruiken we de stoom die bij het verdampen van water vrijkomt 
nu in zeven in plaats van zes trappen. Dat heeft ons een energie-
besparing opgeleverd van 14%! We hebben met deze prijs 25.000 
euro gekregen om in verdere verduurzaming van ons bedrijf te 
investeren. Hiervan hebben we onder meer als lichtend voorbeeld 
een grote kunstsuikerbiet laten maken met zonnepanelen die energie 
opwekken. Binnenkort prijkt dat monument voor onze fabriek in 
Dinteloord.’
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MEE - interview Suiker Unie

Hoe belangrijk is energie-efficiëntie voor  
de Suiker Unie? Waar zetten jullie op in?

‘Heel belangrijk. We zijn één van de energie-intensieve bedrijven 
binnen de voedingsindustrie en richten ons daarom al van oudsher 
op energievermindering. Onze doelstelling is 50% reductie in 2020 
ten opzichte van 1990. Dat doel hebben we al gehaald. We willen 
graag meer doen, maar dat wordt steeds moeilijker. De grote stappen 
die je kunt zetten met terugverdientijden van vijf jaar zijn nu wel 
gezet. Daarom investeren we ook in de productie van duurzame 
energie in de vorm van groen gas.

Daarnaast richten we ons op energiebesparing in de keten. We hebben 
al veel besparingen op logistiek gebied gerealiseerd, door onze 
transporten zo efficiënt mogelijk in te richten. Er is geïnvesteerd in 
betere boardcomputers, zodat de chauffeurs beter en snellere routes 
kunnen rijden. We gebruiken voor de trailers lichter materiaal, waar door 
de vrachtwagens meer laadvermogen hebben en het aantal transport-
bewegingen afneemt. Ook dit heeft zo’n 3,5% ketenefficiëntie-
verbetering opgeleverd. Ook trainen we de chauffeurs om zuiniger te 
rijden en proberen we transporten te optimaliseren. Een vrachtauto 
komt bieten lossen en neemt een vracht pulp mee retour.’

Wat is het strategisch belang van de 
energiemaatregelen voor de Suiker Unie?

‘Wij proberen een zo laag mogelijke voetprint te halen, dus een  
zo laag mogelijke CO2-uitstoot per product. We streven naar 40% 
reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Dat gaat zeker lukken,  
want we zitten nu al op 39%!

Onze directie wil de groenste suikerproducent van Europa worden. 
Nu het akkoord van Parijs is getekend, willen we intern een 
routekaart opstellen om onze grote ambitie verder te realiseren en  
al onze fabrieken CO2-neutraal te krijgen. Daarbij helpen alle kleine 
beetjes. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld veel energie 
bespaard door minder bietenpulp te drogen. Dat was een win-
winsituatie, want naast energiebesparing reduceerden we ook 
geuruitstoot. Met de bouw van een grote diffusietoren wordt er 
efficiënter suiker uit het bietensnijdsel gehaald. Dit levert een 
besparing op van ongeveer 3%. In de afgelopen EEP-periode hebben 
we ongeveer 12% energie bespaard in onze eigen processen. Daar komen 
nog aanzienlijke besparingen in de keten bij.’

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
‘We willen in de toekomst nog meer gaan vergroenen. Dat betekent 
ook dat we verschillende scenario’s in beeld moeten hebben over 
waar het straks met de technologie naartoe gaat. Krijgen we een 
waterstofsturende industrie? Gaat het meer naar elektrificatie? 
Daarmee moeten we in onze plannen voor de langere termijn 
rekening houden. Zo hebben we plannen voor een grote zonneweide 
bij een van onze fabrieken. Daarnaast willen we in Dinteloord 
restwarmte van onze fabrieken gebruiken om het naastgelegen 
bedrijventerrein en de kassen daar te verwarmen. We willen ook 
andere stromen delen met de omgeving, zo leveren we al water van 
onze waterzuivering als gietwater aan de kassen. Daar kan in de 
toekomst mogelijk ook CO2 aan worden geleverd. En wie weet zelfs 
plantaardige reststromen uit de kassen retour om onze vergister te 
voeden, een mooi voorbeeld van regionale circulariteit.’

Bertram de Crom, manager Milieuzaken Suiker Unie



22

Inhoud

Voorwoord

Interview

Resultaten totaal

Resultaten MEE

Begrippenlijst

Bijlagen

Resultaten MJA3

3 Bereikte resultaten MJA3-convenant                

In 2016 realiseren de deelnemers aan het MJA3-convenant een energie-efficiëntieverbetering van 2,7 PJ 
oftewel 1,1%. Dit is het landelijk resultaat door uitgevoerde maatregelen op het gebied van proces-
efficiëntie en de binnenlandse productieketen. Dit resultaat is lager dan het landelijk resultaat uit 2015.  
Het landelijk resultaat bedraagt 23,2% (2,1% per jaar) ten opzichte van de start van het convenant in 2005.

Binnen de EEP-periode 2013-2016 streven de MJA3-deelnemers 
gezamenlijk naar een efficiëntieverbetering van 15,7%. Na vier jaar 
hebben zij 19,1% gerealiseerd. Dit komt door genomen maatregelen 
op het gebied van procesefficiëntie, ketenefficiëntie (inclusief de 
buitenlandse productieketen en productketen) en duurzame energie.

3.1 Deelnemers MJA3-convenant

In totaal hebben 946 bedrijven uit de 33 deelnemende sectoren over 
hun resultaten in 2016 gerapporteerd. Dat zijn 15 bedrijven minder 
dan in 2015. Het totale energiegebruik van de MJA3-bedrijven in 2016 
bedraagt 247 PJ4.

3.2 Resultaten over 2016

De MJA3-deelnemers behalen in 2016 een landelijk resultaat van 2,7 
PJ, oftewel 1,1% energie-efficiëntieverbetering ten opzichte van 2015 
(zie tabel 3.1). Dit komt overeen met het energiegebruik van circa 
44.000 huishoudens. Deze verbetering heeft betrekking op proces-
efficiëntie en de binnenlandse productieketen. De productketen en de 
buitenlandse productieketen zijn in dit resultaat buiten beschouwing 
gelaten, zie bijlage I. 

4  Zie bijlage IV voor een totaaloverzicht van het energiegebruik en de resultaten  
per MJA3-sector.

Het convenantresultaat, waarin alle onderdelen zijn meegenomen, 
bedraagt 8,1 PJ (3,2%) ten opzichte van 2015. Dat is lager dan het 
convenantresultaat van 2015, namelijk 13,6 PJ.

De behaalde efficiëntieverbetering in 2016 is voor het grootste deel 
toe te schrijven aan procesefficiëntiemaatregelen. Deze leveren een 
besparing op van 2,7 PJ (1,1% ten opzichte van 2015). De besparing 
door procesefficiëntie is in 2016 lager dan in 2015, toen 3,9 PJ (1,6%) 
bespaard werd. Feitelijk is de besparing door procesefficiëntie in 2016 
het laagste van de hele convenantperiode.

De gerealiseerde besparing in de keten is in 2016 ten opzichte van 
2015 gelijk gebleven. De besparing in de productketen was wat hoger, 
in de productieketen wat lager. Grote ketenbesparingen zijn vooral 
gerealiseerd in de rubber- en kunststofindustrie, overige industrie, 
grofkeramische industrie en de chemische industrie.

De besparing door duurzame energie is in 2016 licht gegroeid. Er is 
0,1% meer duurzame energie opgewekt en 1,3% meer duurzame 
energie ingekocht.



Tabel 3.1 - Resultaten MJA3 in 2016

Resultaten t.o.v. 2015 (PJ) t.o.v. 2015 (%)

Efficiëntieverbetering Procesefficiëntie* 2,7 1,1%

Productieketenefficiëntie 0,2 0,0%

- binnenland* -0,1 0,0%

- buitenland 0,2 0,1%

Productketenefficiëntie 1,4 0,6%

- binnenland 0,7 0,3%

- buitenland 0,7 0,3%

Duurzame energie Opwekking 0,3 0,1%

Inkoop 3,5 1,3%

Convenantresultaat 8,1 3,2%

Landelijk resultaat 2,7 1,1%

* telt mee voor het landelijk resultaat

3.3 Resultaten EEP’s 2013-2016

In 2012 hebben alle deelnemende MJA3-bedrijven een energie-
efficiëntieplan (EEP) opgesteld. Hierin staan de besparings maatregelen 
die de bedrijven in de periode 2013-2016 willen uitvoeren.

Tabel 3.2 geeft zowel het covenantresultaat als het landelijk resultaat 
over de periode 2013-2016 per jaar weer. In de jaren 2013 en 2014 
waren de resultaten hoger dan in de jaren 2015 en 2016.
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Tabel 3.2 - Resultaten MJA3 in periode 2013-2016 (TJ)

Realisatie t.o.v. 2009 in TJ 2013 2014 2015 2016

Procesefficiëntie* 8.701 7.084 3.950 2.727

Ketenefficiëntie-productieketen 2.937 3.560 -347 164

- binnenland* 2.377 3.489 170 -62

- buitenland 563 71 -517 227

Ketenefficiëntie-productketen 2.066 86 -352 1.388

- binnenland 281 -246 -168 729

- buitenland 1.784 332 -184 659

Duurzame energie 3.294 2.537 8.251 3.805

- opwekking duurzame energie 359 -80 216 343

- inkoop duurzame energie 2.935 2.616 8.035 3.463

Convenantresultaat 16.997 13.267 11.502 8.084

Landelijk resultaat 11.077 10.573 4.120 2.664

* telt mee voor het landelijk resultaat

Figuur 3.1 - Voortschrijdend resultaat versus voorgenomen besparing in EEP’sFiguur 3.1 zet de gerealiseerde besparing in de periode 2013-2016 af 
tegen de minimale en maximale besparing die bedrijven in hun EEP’s 
hebben voorgenomen. De voorgenomen en gerealiseerde besparing 
omvatten ook de productketen en de productieketen in het 
buitenland, oftewel alle typen besparingen binnen de categorie 
ketenefficiëntie (het convenantresultaat).
Voor het MJA3-convenant ligt de maximale voorgenomen besparing 
voor de EEP-periode 2013-2016 op 15,7%. In 2016 is het bereikte 
resultaat 19%. Daarmee is de maximale voorgenomen besparing 
gerealiseerd.

Figuur 3.2 vergelijkt per sector de besparingen tot en met 2016 met de 
sectorambities voor de lopende EEP-periode (2013-2016). Dit is inclusief 
de besparingen in de productketen en het buitenland. Uit de figuur is 
af te lezen dat 14 sectoren meer en 19 sectoren minder dan hun 
voor genomen besparing realiseerden.
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Figuur 3.2 - Maximale voorgenomen besparing voor 2013-2016 versus de gerealiseerde besparing (convenantresultaat) per sector,  
percentage ten opzichte van het eigen energiegebruik
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3.4 Resultaten 2005-2016

Het MJA3-convenant loopt van 2005 tot en met 2020. Tabel 3.3 toont 
per categorie de resultaten over die periode tot nu toe.
Het landelijke resultaat bestaat uit procesefficiëntie en besparingen 
in de binnenlandse productieketen en bedraagt 57,3 PJ, oftewel 
23,2%. Dit komt neer op een gemiddelde van 2,1% per jaar.

Veruit het grootste deel van het landelijk resultaat bestaat uit proces-
efficiëntie. Sinds 2005 is er een procesefficiëntieverbetering bereikt 
van 20,4%, een verbetering van 5,2% door maatregelen in de keten 
en 21,9% door opwekking en inkoop van duurzame energie. Het totale 
convenant resultaat komt daarmee uit op 47,6%, oftewel 116,1 PJ.  
Figuur 3.3 geeft de resultaten over de hele periode 2005-2016 per 
pijler grafisch weer.

3 Bereikte resultaten MJA3-convenant                  

Tabel 3.3 - Resultaten MJA3 in 2016 ten opzichte van 2005 

Resultaten t.o.v. 2005 (PJ) t.o.v. 2005 (%)

Efficiëntieverbetering Procesefficiëntie* 49,3 20,4%

Productieketenefficiëntie 8,8 3,0%

- binnenland* 8,0 2,8%

- buitenland 0,8 0,3%

Productketenefficiëntie 5,3 2,2%

- binnenland 2,6 1,1%

- buitenland 2,7 1,1%

Duurzame energie Opwekking 2,3 1,5%

Inkoop 50,3 20,5%

Convenantresultaat 116,1 47,6%

Landelijk resultaat 57,3 23,2%

* telt mee voor het landelijk resultaat

Het convenantresultaat, waarin alle categorieën meetellen, bestaat 
voor het grootste deel uit procesefficiëntie en duurzame energie 
(beide ruim 20%). Van de duurzame energie bestaat veruit het 
grootste deel uit inkoop van duurzame energie. Inkoop van duurzame 
energie levert ca. 43% van het totale convenantresultaat.
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Figuur 3.3 - Resultaten MJA3-convenant 2005-2016
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Figuur 3.4 - Vergelijking voorgenomen besparing en realisatie  
in de EEP-periodes 2009-2012 en 2013-2016*

In figuur 3.4 worden twee EEP-perioden vergeleken, die van 2009-2012 
en de periode 2013-2016. De totale voorgenomen besparing voor beide 
perioden is gelijk (15,7%). Het convenantresultaat, bepaald door 
procesefficiëntie (PE), ketenefficiëntie (KE) en duurzame energie (DE), 
was in de eerste periode 20,5%. In de tweede periode was dit 
convenantresultaat 19,0%.
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*  De periode 2005-2008 is niet opgenomen, omdat vóór 2008 een andere 
monitormethodiek is gebruikt
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3.5 Besparing door procesefficiëntie MJA3

De MJA3-deelnemers behalen in 2016 een proces efficiëntie-
verbetering van 2,7 PJ (1,1%) ten opzichte van 2015. Dit komt door 
uitgevoerde energie-efficiëntiemaatregelen die zich op het interne 
bedrijfsproces richten. Daarmee is het resultaat lager dan in 2015 (3,9 PJ, 
1,6% ten opzichte van 2014). Dit is ook te zien in figuur 3.5. Gemiddeld 
bedraagt de jaarlijkse procesefficiëntiebesparing sinds 2005 1,9%.

Het grootste deel van de besparing in 2016 komt door proces-
maatregelen. Een grote uitgevoerde maatregel op dit gebied is 
bijvoorbeeld het verbeteren van compressie. Hierdoor zijn er minder 
compressoren in de olie- en gasproducerende sector nodig.

Figuur 3.5 - Besparing door procesefficiëntie MJA3-convenant  
t.o.v. het referentiejaar 2005
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In figuur 3.6 (op de volgende pagina) staat de besparing door proces-
efficiëntie van 2005 tot en met 2016 per MJA3-sector. De prestaties 
zijn gerelateerd aan het eigen energiegebruik van een sector. Dit geeft 
een beeld van de omvang van de efficiëntiebesparing.

De Margarine-, Vetten- en Oliënindustrie zorgen met bijna 28% voor 
de hoogste procesefficiëntieverbetering sinds 2005, gevolgd door de 
textielservicebedrijven en de ICT-sector. Absoluut gezien, bereikt de 
chemische industrie de hoogste besparing in procesefficiëntie (26,0 PJ). 
De chemische industrie is in energiegebruik veruit de grootste 
MJA3-sector. In bijlage III staat per sector de in 2016 ten opzichte van 
2015 door procesefficiëntie bereikte besparing.

3 Bereikte resultaten MJA3-convenant                  
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Figuur 3.6 - Besparing door procesefficiëntie MJA3-sectoren sinds 2005, gerelateerd aan het eigen energiegebruik
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3.6 Besparing door ketenefficiëntie MJA3

Figuur 3.7 laat de ontwikkeling van de totale productie- en product-
ketenefficiëntie (zowel binnen- als buitenland) zien sinds 2005. Het 
totale resultaat in ketenefficiëntie stijgt in 2016 t.o.v. 2015 met 1,6 PJ, 
oftewel 0,6% ten opzichte van 2015. De groei in 2016 komt vrijwel 
volledig voor rekening van de productketen. De totale ketenbesparing 
in 2016 komt neer op 18,7 PJ, 15 PJ hoger dan in 2005. Dit effect is gelijk 
aan 5,3% ten opzichte van het eigen energiegebruik.

De meeste projecten in de categorie ketenefficiëntie vallen in 2016 
onder materiaalbesparing (27% van alle ketenbesparing), verminderd 
energiegebruik tijdens productgebruik (21%), en optimalisatie van  
de levensduur (16%). Een voorbeeld van grote besparingen in de 
keten zijn bijvoorbeeld het hergebruik van koperschroot in de 
metallurgische industrie.

In bijlage III staat per sector hoeveel extra er door ketenefficiëntie  
in 2016 ten opzichte van 2015 is bespaard.

Figuur 3.7 - Besparing door ketenefficiëntie MJA3-convenant vanaf 2005
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Figuur 3.8 geeft per sector de ketenbesparingen sinds de start van het 
convenant weer. Hieruit blijkt dat vooral de rubber- en kunststof-
industrie, overige industrie en metallurgische industrie veel besparingen 
in de keten realiseren.
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Figuur 3.8 - Besparing per MJA3-sector door efficiëntieverbetering in productie- en productketen sinds 2005, gerelateerd aan het eigen energiegebruik
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3.7 Duurzame energie

Duurzame energie bestaat uit eigen opwekking en inkoop. De eigen 
opwekking van duurzame energie stijgt in 2016 met ongeveer 0,3 PJ 
(0,1%) ten opzichte van 2015. Opwekking vormt ongeveer 8% van het 
totale effect van duurzame energiemaatregelen (zie figuur 3.9).  
Het overige deel bestaat uit inkoop van duurzame energie. Het grootste 
deel van de eigen opwekking betreft de energiewinning uit afval-
stromen en biomassa (78%).

De inkoop van duurzame energie stijgt in 2016 ten opzichte van 2015 
met 3,5 PJ naar 52,2 PJ. Dit is 51,1 PJ meer ten opzichte van 2005 (zie 
figuur 3.9). Deze groei komt vooral door de railsector en de ICT-sector.

Figuur 3.9 - Inkoop en eigen opwekking duurzame energie in het MJA3-
convenant t.o.v. 2005
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Figuur 3.10 toont het aandeel duurzame energie per sector, onder-
verdeeld in opwekking en inkoop van duurzame energie. Het betreft 
hier het verschil tussen 2016 en de start van het convenant in 2005. In de 
meeste sectoren bestaat het grootste deel uit inkoop van duurzame 
energie. Alleen de sector afvalwaterzuiveringsbeheer doet met ver gisting 
van afvalwaterslib op grote schaal aan opwekking. Deze sector laat 
een aandeel van meer dan 100% zien. Dit komt doordat het opgewekte 
biogas voor een groot deel wordt omgezet in warmte en stoom en 
aan andere partijen wordt doorgeleverd. Ook de sectoren weten-
schappelijk onderwijs en koffiebranderijen wekken een belangrijk 
aandeel zelf duurzaam op.

3 Bereikte resultaten MJA3-convenant                  
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Figuur 3.10 - Aandeel duurzame energie per MJA3-sector in 2016 t.o.v. 2005, gerelateerd aan het eigen energiegebruik
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3.8 Energiegebruik MJA3-deelnemers

Ontwikkeling van het energiegebruik
Sinds de start van het MJA3-convenant is het totale energiegebruik 
gestegen (van 163 PJ in 2005 tot 247 PJ in 2016). Dit komt vooral door 
de toegetreden nieuwe bedrijven. Het energiegebruik is ten opzichte 
van 2015 met 0,4% gestegen.

Figuur 3.11 verklaart op grafische wijze de verandering van het 
energiegebruik in 2016. De kolom links geeft het energiegebruik in 
2015 weer, de rechterkolom laat het energiegebruik in 2016 zien.  
De kolommen daartussen tonen de verschillende oorzaken en hun 
effect op het energiegebruik. In totaal stijgt het energiegebruik met 
0,9 PJ (0,4%).
Door uitgevoerde besparingsmaatregelen is in 2016 een besparing 
van 2,7 PJ (1,1%) behaald in het proces ten opzichte van 2015.  
Een hogere productie in alle sectoren zorgt voor een ontsparend 
(verhogend) effect van 5,3 PJ. Er zijn echter grote verschillen tussen 
bedrijven. Sommige bedrijven hebben een productiestijging van 
tientallen procenten, terwijl andere bedrijven de productie zien dalen. 
Zo is het energiegebruik van de olie- en gasproducerende industrie 
met 2,5 PJ gedaald, terwijl het verbruik van de sector ICT met 1,2 PJ is 
gestegen. Het effect van toe- en uittredende bedrijven speelt ook een 
rol (1 PJ). Overige factoren, zoals klimaatinvloeden, incidenten en de 
veranderde inzet van warmte krachtcentrales, hebben over het geheel 
een ontsparend effect van 0,4 PJ. Tot slot blijft een niet te verklaren 
restpost over van 2 PJ (0,8% van het totale energiegebruik).

Figuur 3.11 - Verklaring van de ontwikkeling van het energie gebruik in het 
MJA3-convenant tussen 2015 en 2016
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Convenant Benchmarking
Een convenant dat de Nederlandse overheid en de energie-intensieve 
industrie op 6 juli 1999 sloten. In de periode 1999-2009 vielen de 
grootste energiegebruikers onder dit convenant. Doel was het 
ver minderen van de CO₂-uitstoot door efficiënter om te gaan met 
energie. Bedrijven die deelnamen aan het Convenant Benchmarking 
en verplicht zijn deel te nemen aan het Europese systeem van emissie-
handel (ETS) zijn automatisch overgegaan naar het MEE-convenant.

Convenantresultaat
Het totaal aan gerealiseerde energie-efficiëntie door het nemen van 
maatregelen in procesefficiëntie en ketenefficiëntie (MEE). Voor het 
MJA3-convenant worden ook maatregelen op het gebied van duur-
zame energie (inkoop en eigen opwekking) meegeteld.

Duurzame energie
Energie die wordt opgewekt uit duurzame bronnen, zoals zonne- en 
windenergie, waterkracht en energie uit biomassa.

Energie-efficiëntie
De hoeveelheid gebruikte energie per eenheid productie.

Energie-efficiëntieplan (EEP)
Het vierjaarlijkse plan waarin bedrijven beschrijven hoe ze komen tot 
energie-efficiëntieverbeteringen. In het plan staat wanneer welke 
maat regelen worden uitgevoerd. Het is een verplicht element bij de 
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie, voor zowel MJA3 als MEE.  
Elk bedrijf dat deelneemt, moet binnen negen maanden na 
toetreding tot het convenant een concept-EEP opstellen.

Ketenefficiëntie
Het verminderen van energiegebruik over de hele levenscyclus van 
een product. Energiebesparing door uitvoering van projecten wordt 
bereikt in alle delen van de keten: productiefase (productieketen) of 
gebruiksfase (productketen), in of buiten Nederland. Ketenefficiëntie 
in de productieketen wordt bereikt door materiaalbesparing, 
samen werking op locatie, optimalisatie van distributie, afdanking en 
herverwerking. Ketenefficiëntie in de productketen wordt bereikt 
door vermindering van het energiegebruik tijdens productgebruik en 
door optimalisatie van de levensduur. Zie ook bijlage I.

Landelijk resultaat
Resultaat in energie-efficiëntieverbetering door maatregelen in 
procesefficiëntie en de binnenlandse productieketen. Het resultaat 
dat wordt bereikt door maatregelen in de buitenlandse productie-
keten, de productketen en door de inzet van duurzame energie valt 
hier niet onder.

Maximale voorgenomen besparing
De verwachte besparing door zekere en voorwaardelijke maatregelen 
die staan gepland in het energie-efficiëntieplan (EEP). Hierbij gaat het 
om alle geplande rendabele maatregelen, ongeacht of er sprake is van 
een technische, economische en/of organisatorische belemmering 
om deze uit te voeren.

Minimale voorgenomen besparing
De verwachte besparing door zekere maatregelen die staan gepland 
in het energie-efficiëntieplan (EEP). Zekere maatregelen zijn rendabele 
maatregelen waarbij geen sprake is van een technische, economische 
en/of organisatorische belemmering om deze uit te voeren.
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Meerjarenplan (MJP)
Brancheorganisaties zijn in het kader van de Meerjarenafspraken 
energie-efficiëntie (MJA) verplicht om een meerjarenplan (MJP) te 
maken. Brancheorganisaties die meedoen aan het MEE-convenant 
kunnen een MJP maken, maar dat is niet verplicht. Het MJP bevat de 
kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de implementatie 
van systematische energiezorg, het verbeteren van procesefficiëntie, 
ketenefficiëntie en duurzame energie van de ondernemingen die bij 
de brancheorganisatie zijn aangesloten. De EEP’s van de aangesloten 
leden vormen de basis voor het MJP, dat elke vier jaar wordt 
geactualiseerd. In 2013 zijn de sectoren gestart met een nieuw MJP, 
dat loopt tot en met 2016. Zie ook www.rvo.nl/mja.

Onzekere maatregelen
De effecten van deze maatregelen in termen van energiebesparing en 
rentabiliteit zijn nog niet bekend. Om die reden gelden deze maat-
regelen als onzeker. Een onzekere maatregel wordt omschreven als 
een maatregel waarvoor eerst nader onderzoek nodig is voordat tot 
uitvoering kan worden besloten. Wel wordt aangegeven welke stappen 
genomen worden om de haalbaarheid te onderzoeken. Van een 
onzekere maatregel kan de besparingsomvang niet als betrouwbaar 
worden gekwantificeerd.

PJ (petajoule) en TJ (terajoule)
Rekeneenheden voor energiegebruik: 1 PJ = 1015 joule en  
1 TJ = 1012 joule.

Primair energiegebruik
De hoeveelheid energie die nodig is om de benodigde secundaire 
energie te produceren. Bijvoorbeeld de energie-inhoud van kolen, 
olie of gas die nodig is om elektriciteit te produceren.

Procesefficiëntie
Besparing van (fossiele) energie op interne bedrijfsprocessen die een 
belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de energie-efficiëntie. 
Samen met de verandering in het productievolume en de overige 
invloeden op het productieproces verklaren de besparende 
maatregelen de verandering in het energiegebruik.

Procesmaatregelen
Energie-efficiënte maatregelen die invloed hebben op het energie-
gebruik van het productieproces in het bedrijf. 

Routekaart
Een routekaart is een langetermijnactieplan, opgesteld door een 
MJA3- of MEE-sector, om in het jaar 2030 slagvaardiger en 
concurrerender te zijn. De routekaart maakt duidelijk welke 
technologische en niet-technologische aspecten mogelijk invulling 
kunnen geven aan de strategische sectorvisie over de periode tot 
2030. De routekaart laat zien hoe deze aspecten omgezet kunnen 
worden in acties.

Voorwaardelijke maatregelen
Rendabele maatregelen waarbij sprake is van een technische, 
economische en/of organisatorische belemmering om deze uit te 
voeren. In het energie-efficiëntieplan wordt de maatregel als 
voorwaardelijk gekwalificeerd, met vermelding van de concrete 
belemmering die de uitvoering nog in de weg staat.

Zekere maatregelen
Rendabele maatregelen waarbij geen sprake is van een technische, 
economische en/of organisatorische belemmering om deze uit te 
voeren. Deze maatregelen worden in het energie-efficiëntieplan als 
zeker gekwalificeerd.

Begrippenlijst   
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Bijlage I - Drie pijlers

Bedrijven kunnen drie typen maatregelen treffen om hun energie-
efficiëntie te verbeteren: procesefficiëntie, ketenefficiëntie en 
duurzame energie.

Wat het eigen productieproces betreft, geven de bedrijven jaarlijks 
aan welke nieuwe energiebesparende maatregelen zij hebben 
getroffen en hoe hoog de hiermee gerealiseerde energiebesparing is. 
Het zijn maatregelen in procesefficiëntie die tot een lager elektriciteits- 
en/of brandstofverbruik van het bedrijf leiden en daarmee de 
proces efficiëntie verbeteren. Dit is het directe energiegebruik van het 
bedrijf (zie figuur 1).

Verbetering van de ketenefficiëntie ontstaat wanneer de besparende 
maatregelen leiden tot een lager energiegebruik in de keten vóór het 
bedrijf (de productieketen) of in de keten ná het bedrijf (de product-
keten) en welke geïntroduceerd worden door de convenant-
deelnemer. Dit is het indirect energiegebruik van het bedrijf.

Energiebesparingsprojecten in de productieketen kunnen gericht zijn 
op materiaalbesparing, het verder verbeteren van productafdanking 
of productherverwerking en de distributie van producten. Projecten in 
de productketen richten zich op het verminderen van energiegebruik 
tijdens het productgebruik en de optimalisatie van de functie vervulling 
of de levensduur. Een bedrijf mag een deel van de energiebesparing 
in de keten aan zijn eigen energieprestatie toerekenen.

Figuur 1 - Procesefficiëntie en ketenefficiëntie

Afdankings-
fase

Indirect 
energiegebruik

Direct energiegebruik

Ketenefficiëntie 
productieketen

Ketenefficiëntie 
productketen

Procesefficiëntie

Grondstof-
fase

Distributie-
fase

Productie-
fase

Gebruiks-
fase

Zowel voor de productieketen als de productketen wordt onderscheid 
gemaakt tussen binnen- en buitenland. De binnenlandse productie-
keten maakt, naast procesefficiëntie, onderdeel uit van het landelijk 
resultaat.

Binnen MJA3 worden ook afspraken gemaakt over de inzet en/of 
eigen opwekking van duurzame energie. De deelnemende bedrijven 
rapporteren ieder jaar over de hoeveelheid zelf opgewekte en/of 
ingekochte duurzame energie.
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Bijlage II - Landelijk resultaat en 
convenantresultaat

Landelijk resultaat MEE Convenantresultaat MEE

Procesefficiëntie

Ketenefficiëntie 

– productieketen binnenland

Procesefficiëntie

Ketenefficiëntie 

- productieketen binnenland 

- productieketen buitenland 

- productketen

Landelijk resultaat MJA3 Convenantresultaat MJA3

Procesefficiëntie

Ketenefficiëntie 

– productieketen binnenland

Procesefficiëntie

Ketenefficiëntie 

- productieketen binnenland 

- productieketen buitenland 

- productketen

Duurzame energie 

- eigen opwekking 

- inkoop van duurzame energie
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Bijlage III - Resultaten MEE-sectoren 2016 ten opzichte van 2015

Primair energiegebruik (TJ) Procesefficiëntie Productieketenefficiëntie Productketenefficiëntie

Bierbrouwerijen 3.359 1,0% -0,1% 0,0%

Chemische industrie 322.783 0,8% 0,4% -0,6%

Glasindustrie 11.268 0,1% 0,0% 0,8%

Metallurgische industrie 64.040 0,4% 0,0% 4,8%

Overige industrie 18.258 1,5% -0,1% 0,0%

Papier- en kartonindustrie 23.264 1,6% -0,6% -0,8%

Raffinaderijen 148.802 0,5% -0,1% 0,2%

Totaal 591.774 0,7% 0,3% 0,2%
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Bijlage IV - Resultaten MJA3-sectoren 2016 ten opzichte van 2015

Cluster Sector Primair 

energie-

gebruik (TJ)

Proces-

efficiëntie 

Productie-

keten-

efficiëntie

Product-

keten-

efficiëntie

Opwekking 

duurzame 

energie

Inkoop 

duurzame 

energie

in 2016 in 2016 t.o.v. 2015 t.o.v. 2015 t.o.v. 2015 t.o.v. 2015

Industrie Afvalwaterzuiveringsbeheer 7.675 0,8% 0,1% 0,2% 5,8% 0,5%

Asfaltindustrie 2.595 0,5% -0,3% 0,4% 0,0% -0,1%

Chemische industrie 37.341 0,5% -0,2% 0,1% 0,1% -0,3%

Fijnkeramische industrie 959 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%

Gieterijen 1.661 2,4% 0,1% 1,5% 0,0% -0,5%

Grofkeramische industrie 7.547 0,6% -2,0% 0,0% 0,0% 0,3%

ICT 17.570 2,9% 0,4% 0,6% 0,0% -6,5%

Kalkzandsteen- en 

cellenbetonindustrie

1.016 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Koel- en vrieshuizen 3.477 0,4% 0,0% -0,1% 0,1% 0,4%

Metallurgische industrie 3.709 0,9% -8,2% 0,0% 0,0% -0,3%

Nederlandse olie- en 

gasproducerende industrie

45.757 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%

Oppervlaktebehandelende 

industrie

1.721 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3%

Overige industrie 13.517 1,7% -0,1% 4,0% -1,9% -2,7%

Rubber- en 

kunststofindustrie

10.094 1,3% 4,9% 3,5% 0,0% 0,1%

Tankopslag en 

-overslagbedrijven

2.778 1,6% -4,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Tapijtindustrie 424 0,1% 4,3% 0,3% 0,3% 14,8%

Textielindustrie 1.625 0,1% 0,5% 1,6% 0,1% 0,2%

Textielservicebedrijven 1.414 2,2% 0,1% -0,1% 0,0% -0,1%

Subtotaal industrie 160.882 1,1% 2,0% 0,8% 0,2% 0,3%

(vervolg tabel bijlage IV op volgende pagina)
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Cluster Sector Primair 

energie-

gebruik (TJ)

Proces-

efficiëntie 

Productie-

keten-

efficiëntie

Product-

keten-

efficiëntie

Opwekking 

duurzame 

energie

Inkoop 

duurzame 

energie

in 2016 in 2016 t.o.v. 2015 t.o.v. 2015 t.o.v. 2015 t.o.v. 2015

Voeding Aardappelenverwerkende 

industrie

9.960 1,0% 0,4% 0,0% 0,0% 1,3%

Cacao-industrie 2.454 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Diervoederindustrie 5.406 1,0% -0,2% 0,1% 0,1% -0,3%

Frisdranken-, waters- en 

sappenproducenten

1.298 1,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3%

Groenten- en 

fruitverwerkende industrie

2.492 0,6% -1,1% 0,1% 0,9% 0,0%

Koffiebranderijen 1.103 0,3% -0,3% 0,9% 0,0% -0,4%

Margarine-, vetten- en 

oliënindustrie

7.718 1,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8%

Meelfabrikanten 1.022 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%

Vleesverwerkende industrie 4.220 1,1% 0,6% 0,0% 0,0% -0,1%

Zuivelindustrie 20.387 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% -0,7%

Subtotaal voeding 56.061 0,9% 0,3% 0,0% 0,1% 0,4%

Diensten Financiële dienstverleners 2.519 6,3% 1,7% 0,0% 0,8% -5,2%

Hoger beroepsonderwijs 1.997 0,6% 0,5% 0,0% 0,3% -7,5%

Universitair medische centra 5.395 1,5% -0,2% 0,9% 0,0% -0,5%

Wetenschappelijk onderwijs 6.018 1,4% -0,6% 0,5% -1,3% 2,0%

Subtotaal diensten 15.928 2,1% 0,0% 0,5% -0,2% -2,2%

Vervoer Railsector 14.176 0,8% 0,0% 0,1% 0,0% 20,2%

Totaal 247.047 1,1% 0,0% 0,6% 0,1% 1,3%
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