
Overheid, bedrijfsleven en instellingen hebben energie-
efficiencyverbetering hoog op de agenda staan en werken 
daartoe intensief samen. Dat doen zij door middel van het 
convenant Meerjarenafspraak energie-efficiency (Mja). Dit 
convenant blijkt al ruim 15 jaar een geslaagd middel om 
verbeteringen in energie-efficiency te realiseren. 

Wat is MJA?
De Meerjarenafspraak energie-efficiency (Mja) is een vrijwillige 
– maar niet vrijblijvende – afspraak tussen overheid, bedrijfsleven 
en instellingen om de energie-efficiency van producten, diensten 
en processen te verbeteren en daarbij het gebruik van fossiele 
brandstoffen terug te dringen. In dat kader is de Mja gemaakt voor 
het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Met als resultaat 
dat de hoeveelheid benodigde energie per eenheid product of 
dienst vermindert. Mja heeft betrekking op activiteiten binnen het 
bedrijf en in de keten, en op duurzame energie.

In 2008 ondertekenden de Mja2-partijen het Mja3-convenant. Mja 
werd hiermee verlengd tot 2020 en intensiever gemaakt. In totaal 
zijn ruim 30 sectoren en ruim 1.000 bedrijven toegetreden tot Mja3. 
Mja3 gaat verder dan Mja2 wat betreft de volgende punten: 

Bedrijven spannen zich in om samen een energie-efficiency-
verbetering te realiseren van 30% in de periode 2005 – 2020. 
Door rekening te houden met de voor mja2 al bereikte energie-
efficiencyverbetering van gemiddeld 15% in de periode 
1998 – 2005, komt dit neer op 45% in de periode 1998 – 2020.

•

Bedrijven richten zich in hun energie-efficiencyplannen (eep’s) 
op bovenstaande doelstelling. Dit betekent een besparing van 8% 
over een planperiode van vier jaar. Bedrijven geven een motivatie 
als hun doelstelling in het eep lager ligt dan 8%. 
Brancheorganisaties krijgen de mogelijkheid om een routekaart 
voor hun sector op te stellen. Deze routekaart biedt inzicht in 
kansen voor de lange termijn. Het gaat vooral om innovatieve 
trajecten met mogelijk aanzienlijkeenergie-efficiencyverbeteringen.
De overheid komt met een verruiming van de facilitering om 
bedrijven en brancheorganisaties te ondersteunen bij 
energie-efficiencyverbeteringen. 
De provincies en gemeenten treden op als bevoegd gezag 
bij het handhaven van de Wet milieubeheer, vooral bij de  
niet-deelnemers aan Mja. Dit heeft vooral betrekking op de 
naleving van energievoorschriften. Daarnaast wegen de 
provincies en gemeenten de deelname aan Mja mee in de 
frequentie van het aantal controles bij de handhaving.

Verbreding van het mja2-convenant:  
Ook de energie-intensieve industrie
Op 2 oktober 2009 is het mee-convenant (meerjarenafspraak 
energie-efficiency ets-ondernemingen) ondertekend door de 
brancheorganisaties van de suiker-, chemische, metaal-, 
papier-, glas- bier- en petroleumindustrie. ets staat voor 
‘emissions trading system’, ofwel het CO2-emissiehandels-
syteem. Dit mee-convenant is gericht op het verbeteren van 
de energie-efficiency en is een voortzetting van het lopende 
benchmarkconvenant van de sectoren. 
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De relatie tussen mja3 en ketenefficiency
efficiënt omgaan met energie is essentieel voor een goed bedrijfs-
resultaat. Maar dit stopt niet bij de bedrijfspoort. Ook in de keten is 
vaak verbetering van de energie-efficiency mogelijk. Ketenefficiency 
is daarom één van de pijlers om de doelen van Mja3 te bereiken. 
Vanuit het Mja3-convenant is er voor ieder bedrijf of instelling een 
inspanningsverplichting om jaarlijks gemiddeld 2% energie-
efficiencyverbetering te realiseren. De bedrijven hebben daarbij ook 
een inspanningsverplichting om dit te realiseren door middel van 
efficiencyverbetering in de keten en/of de inzet van duurzame 
energie. 

Ketenefficiency binnen Mja biedt kansen
Het is vaak aantrekkelijk om met ketenefficiency aan de slag te gaan, 
omdat het u veel kan opleveren. Hebt u bijvoorbeeld al eens 
onderzocht hoe efficiënt uw keten eigenlijk is? Of hebt u al eens 
met uw leveranciers en afnemers gebrainstormd over gezamenlijke 
besparingsmogelijkheden?
Het ontwikkelen en uitvoeren van plannen in het kader van 
ketenefficiency biedt aantrekkelijke perspectieven:

Directe winst: lagere productiekosten, ruimere marges, beter 
verkoopbare producten.
Nieuwe kansen: ideeën voor nieuwe producten en nieuwe markten, 
betere samenwerking met leveranciers en klanten. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Mvo): het bewust betrekken 
van milieucriteria bij het ondernemingsbeleid, naast 
economische en sociale criteria (people, planet, profit).
Meerekenen bij de jaarlijkse monitoring: wie energiebesparing boekt 
met een ketenefficiency-maatregel, mag dit effect onder bepaalde 
voorwaarden meerekenen in de jaarlijkse monitoring. 
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan 
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
economische Zaken. agentschap NL voert beleid uit voor diverse 
ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en 
internationaal. agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, 
financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL energie en Klimaat versterkt de samenleving door te 
werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

Team Netwerk Bedrijven van agentschap NL
Agentschap NL heeft een team Netwerk Bedrijven. 
Dit team ondersteunt mjA-deelnemers onder meer bij:
 de jaarlijkse mjA-monitoring 
 het invoeren van energiezorg
 het opstellen van het energie-efficiencyplan (eep)
 het overdragen van kennis (denk aan factsheets, 

websites, nieuwsbrieven)
 het inventariseren van mogelijke energie- 

efficiencyverbeteringen in het proces 
 het inventariseren van mogelijke energie- 

efficiencyverbeteringen in de keten 
 het inventariseren van mogelijke opties voor 

duurzame energie
 het opzetten van gebruikersgroepen
 het organiseren van bedrijvendagen
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specifieke Agentschap NL programma’s die u als bedrijf, 
brancheorganisatie of instelling mogelijk kunnen ondersteunen 
met kennis of financiële instrumenten: 

meerjarenafspraken energie-efficiency:  
www.agentschapnl.nl/mja 

Reductie Overige Broeikasgassen: 
www.agentschapnl.nl/rob 

energieonderzoek subsidie:  
www.agentschapnl.nl/eos

energie Investerings Aftrek:  
www.agentschapnl.nl/eia 

energietransitie ketenefficiency:  
www.agentschapnl.nl/energietransitie
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan 
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert 
beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, 
innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt 
voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en 
advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te 
werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.


