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Meerjarenafspraken energie-efficiëntie  

MJA3, MEE/Addendum MEE convenanten 
 
Deelnemende sectoren  
Versie juli 2021 

 

Diensten sector  

• Financiële dienstverleners (MJA3) 

• Hoger Beroepsonderwijs (MJA3) 

• Universitair Medische Centra (MJA3) 

• Wetenschappelijk Onderwijs (MJA3) 

 

Supermarktsector  

• Supermarkten (MJA1) 

 

 

Vervoersector  

• Railsector (MJA3) 

 

Industriële sectoren  

• Asfaltindustrie (MJA3) 

• Chemische industrie (MJA3 + MEE) 

• Fijnkeramische industrie (MJA3) 

• Gieterijen (MJA3) 

• Glasindustrie (MEE) 

• Grofkeramische industrie (MJA3) 

• ICT sector (MJA3) 

• Kalkzandsteen en Cellenbeton industrie (MJA3) 

• Koel- en Vrieshuizen (MJA3) 

• Metallurgische industrie (MJA3 + MEE) 

• Olie- en Gasproducerende industrie (MJA3) 

• Oppervlakte behandelende industrie (MJA3) 

• Overige industrie (MJA3 + MEE) 

• Papier- en Kartonindustrie (MEE) 

• Raffinaderijen (MEE) 

• Rubber- en Kunststofindustrie (MJA3)  

• Tankopslag en -Overslagbedrijven (MJA3) 

• Tapijtindustrie (MJA3) 

• Textielindustrie (MJA3) 

• Textielservicebedrijven (MJA3) 

• Waterschappen (MJA3) 

Voedings- en genotmiddelenindustrie  

• Aardappelverwerkende industrie (MJA3) 

• Bierbrouwerijen (MEE) 

• Cacaoverwerkende industrie (MJA3) 

• Diervoederindustrie (MJA3) 

• Frisdranken, Waters en Sappen 

producenten (MJA3) 

• Groenten- en Fruitverwerkende industrie (MJA3) 

• Koffiebranderijen (MJA3) 

• Margarine, Vetten en Oliën industrie (MJA3) 

• Meelfabrikanten (MJA3) 

• Vleesverwerkende industrie (MJA3) 

• Zuivelindustrie (MJA3) 

 

 

Kijk voor informatie over de MJA3- en MEE-convenanten op: 

www.rvo.nl/mja en www.rvo.nl/mee     

  

http://www.rvo.nl/mja
http://www.rvo.nl/mee
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Diensten sector 

Financiële dienstverleners 

'Bankwezen' en 'Verzekeringsmaatschappijen' 

 

De ‘Nederlandse Vereniging van Banken’ (NVB) en 

het ‘Verbond van Verzekeraars’ hebben de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3) ondertekend. Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervullen de brancheorganisaties 

een coördinerende rol. 

http://www.nvb.nl/ en http://www.verzekeraars.nl/  

 

Hoger Beroepsonderwijs 

De ‘Vereniging Hogescholen’* heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) 
ondertekend. Zij vervullen bij de uitvoering van de 
meerjarenafspraak een coördinerende rol. 

http://www.vereniginghogescholen.nl 

 

*Voorheen de HBO-Raad 

 

Universitair Medische Centra (UMC's) 

Alle Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland 

nemen deel aan de Meerjarenafspraak Energie-

efficiëntie 2001-2020 (MJA3). De Nederlandse Federatie 

van Universitair Medische Centra (NFU) treedt op als 

vertegenwoordiger voor alle UMC's met betrekking tot 

de meerjarenafspraak. 

http://www.nfu.nl 

 

Wetenschappelijk Onderwijs 

De ‘Vereniging van Universiteiten’ (VSNU) heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) 

ondertekend. Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak 

vervult de brancheorganisatie een coördinerende rol. 

http://www.vsnu.nl  

  

http://www.nvb.nl/
http://www.verzekeraars.nl/
http://www.vereniginghogescholen.nl/
http://www.nfu.nl/
http://www.vsnu.nl/
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Industriële sectoren 

Asfaltindustrie 

De ‘Vakgroep Bitumineuze Werken’ (VBW)* - deze 

bestaat uit de asfaltproducerende en verwerkende 

leden van Bouwend Nederland - heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3) ondertekend. Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie een 

coördinerende rol. 

http://www.bouwendnederland.nl/vbw  

 

*Ontstaan in 2012 na een fusie van de in 1928 opgericht VBW-asfalt met Bouwend Nederland   

 

Chemische industrie 

De ‘Vereniging van de Nederlandse Chemische 

Industrie’ (VNCI) heeft de Meerjarenafspraak Energie-

efficiëntie 2001-2020 (MJA3) én de Meerjarenafspraak 

Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) 

ondertekend. Bij de uitvoering van deze 

meerjarenafspraken vervult de brancheorganisatie 

een coördinerende rol. http://www.vnci.nl 

 
 

Fijn- en Grofkeramische industrie 

De fijn- en grofkeramische industrie is toegetreden 

tot de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 

2001-2020 (MJA3). Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie 

‘Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek’ 

(KNB)* een coördinerende rol.  

http://www.knb-keramiek.nl   

 

*Ontstaan uit een fusie tussen: de ‘Algemene Vereniging voor de Nederlandse Aardewerkindustrie’ 

(AVA),  het ‘Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten’ (KNB) en de ‘Nederlandse 

Keramische Dakpannenfabrikanten Corporatie’ (NEDACO) 

 

Gieterijen 
De ‘Algemene Vereniging van Nederlandse 

Gieterijen’ (AVNeG) heeft de Meerjarenafspraak 

Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) 

ondertekend. Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie 

een coördinerende rol. 

http://www.metaalgieten.nl/ 
 

 

 

http://www.bouwendnederland.nl/vbw
http://www.knb-keramiek.nl/
http://www.metaalgieten.nl/
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Glasindustrie 

De ‘Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten’ (VNG) heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) ondertekend. 

Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie een 

coördinerende rol. http://www.nederlandseglasfabrikanten.nl/  

 

 

 

ICT sector 

 

 
 

De Branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland ‘NLdigital’* heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) ondertekend. Bij de 

uitvoering van de meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie een 

coördinerende rol. https://www.nldigital.nl/  

 

* Voorheen ‘Nederland ICT’ en daarvoor ‘ICT~Office’ 

 

 

 

Kalkzandsteen en Cellenbeton industrie 

De ‘Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform’ 

(VNK) en de ‘Nederlandse Cellenbeton Vereniging’ 

(NCV) hebben de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 

2001-2020 (MJA3) ondertekend. De 

brancheorganisaties vervullen een coördinerende rol 

bij de meerjarenafspraak. 

http://www.vnk.nl/ en http://www.cellenbeton.nl/   

 

 

 

Koel- en Vrieshuizen 

De ‘Vereniging van Nederlandse Koel- en 

Vrieshuizen’ (Nekovri) heeft de Meerjarenafspraak 

Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) ondertekend. 

Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak vervult 

de brancheorganisatie een coördinerende rol. 

http://www.nekovri.nl/  

 

 

 

http://www.nederlandseglasfabrikanten.nl/
https://www.nldigital.nl/
http://www.vnk.nl/
http://www.cellenbeton.nl/
http://www.nekovri.nl/
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Metallurgische industrie 

De ‘Vereniging Nederlandse Metallurgische 

Industrie’ (VNMI) heeft de Meerjarenafspraak 

Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) én de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-

ondernemingen (MEE) ondertekend. Bij de 

uitvoering van deze meerjarenafspraken vervult de 

brancheorganisatie een coördinerende rol. 

http://www.vnmi.nl/   

 

 

 

 

Olie- en Gasproducerende industrie 

De ‘Nederlandse Olie- en Gas Exploratie en Productie 

Associatie’ (NOGEPA) heeft de Meerjarenafspraak 

Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) ondertekend. 

Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak vervult 

de brancheorganisatie een coördinerende rol. 

http://www.nogepa.nl  

 

 

 

 

Oppervlaktebehandelende industrie 

De oppervlaktebehandelende industrie neemt deel 

aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-

2020 (MJA3). Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervullen de brancheorganisaties 

‘Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend 

Nederland’ (Vereniging ION)* en ‘OnderhoudNL’# 

een coördinerende rol. 

http://www.vereniging-ion.nl/  en 

http://www.onderhoudnl.nl/ 

 

*Vereniging ION was voorheen de VOM (Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Metalen). 

 

# OnderhoudNL was voorheen SVMB. Dit was de voortzetting van de Vereniging Metaalbeschermings 

Bedrijven (VMB). Met de KVOS en NCOS heeft de VMB in 1990 de Stichting Samenwerkende 

Metaalconservering, SSM, opgericht. De KVOS en NCOS zijn daarna gefuseerd en samengegaan onder 

de naam Koninklijke FOSAG. In 2005 is de naam veranderd van VMB in SVMB wegens de aansluiting 

als autonome sectorvereniging bij FOSAG. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vnmi.nl/
http://www.nogepa.nl/
http://www.vereniging-ion.nl/
http://www.onderhoudnl.nl/
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Overige Industrie 

Bedrijven die behoren tot een branche die geen 

convenantpartij is, alsmede bedrijven die niet bij 

een brancheorganisatie zijn aangesloten, kunnen 

deelnemen aan de Meerjarenafspraak Energie-

efficiëntie 2001-2020 voor de 'Overige Industrie' 

(MJA3-OI) of de Meerjarenafspraak Energie-

efficiëntie ETS-ondernemingen voor de 'Overige 

Industrie' (MEE-OI). De sector Overige Industrie 

behoort, wat betreft energiegebruik, tot de grootste MJA3- en MEE-sectoren. 

 

In plaats van een brancheorganisatie vervult de Vereniging FME-CWM (Charlie 

Droste, tel. 079-3531374 of Email: charlie.droste@fme.nl) een coördinerende 

rol bij de uitvoering van de MJA3-OI. http://www.fme.nl/  

 

Voor de MEE-OI vervult VNO-NCW de coördinerende rol. 

http://www.vno-ncw.nl  

 

 

 

Papier- en Kartonindustrie 

De ‘Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrikanten’ 

(VNP) heeft de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen 

(MEE) ondertekend. Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak vervult de 

brancheorganisatie een coördinerende rol. http://www.vnp.nl  

 

 

 

Raffinaderijen 

De ‘Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie’ (VNPI) heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) ondertekend. 

Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie een 

coördinerende rol. http://www.vnpi.nl 

 

 

 

Rubber- en Kunststofindustrie 

De ‘Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie’ 

(NRK) heeft de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 

2001-2020 (MJA3) ondertekend. Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie een 

coördinerende rol. http://www.nrk.nl/   

 

 

 

 

 

 

mailto:charlie.droste@fme.nl
http://www.fme.nl/
http://www.vno-ncw.nl/
http://www.vnp.nl/
http://www.vnpi.nl/Default.aspx?pageID=3
http://www.nrk.nl/
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Tankopslag en -Overslagbedrijven 

De ‘Vereniging van Onafhankelijke Tank Opslag Bedrijven’ (VOTOB) heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) ondertekend. Bij de 

uitvoering van de meerjarenafspraak vervult de 

brancheorganisatie een coördinerende rol. 

http://www.votob.nl/   

 

 

Tapijtindustrie 

 

 
 

De brancheorganisatie ‘VNTF, ledengroepering van MODINT’* heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) ondertekend. Bij de 

uitvoering van de meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie een 

coördinerende rol. https://modint.nl/  

 

*Voorheen: Verenigde Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF)  

Op 1 januari 2007 zijn de Vereniging van Nederlandse Tapijt Fabrikanten (VNTF) en MODINT 

(Ondernemersorganisatie voor mode, interieur en textiel) gefuseerd. De VNTF profileert zich sindsdien 

als ‘VNTF, ledengroepering van MODINT’. MODINT voert sindsdien de subtitel 

‘Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel’. 

 

Textielindustrie 

De ‘Vereniging Textielindustrie Nederland’ (VTN) 

heeft de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 

2001-2020 (MJA3) ondertekend. Bij de uitvoering 

van de meerjarenafspraak vervult de 

brancheorganisatie een coördinerende rol. 

https://textielnet.nl/  

 

 

 

Textielservicebedrijven 

Voorheen 'Industriële Natwasserijen' 

De ‘Federatie Textielbeheer Nederland’ (FTN)* heeft 

de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3) ondertekend. Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie 

een coördinerende rol. http://www.ftn-nl.com/  

 

*Voorheen: Research Vereniging Textielverzorging (RVT) 

 

http://www.votob.nl/
https://modint.nl/
http://www.ftn-nl.com/
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Waterschappen 

De ‘Unie van Waterschappen’ heeft de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3) ondertekend. Daarmee hebben zij een 

belangrijke stap gezet voor het verbeteren van de 

energie-efficiency bij rioolwaterzuivering.  

Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak 

vervullen de ‘Unie van Waterschappen’ en de 

brancheorganisatie ‘Vereniging van Zuiveringsbeheer’ 

(VvZB) een coördinerende rol.  

http://www.uvw.nl  

 

 

Website ‘Energiebesparing industrie’ 

Met energiebesparing kunt u uw productiekosten verminderen. Om u daarbij 

te ondersteunen en inzicht te geven in de kansen voor energiebesparing in uw 

bedrijf en/of sector bieden wij u objectieve informatie op de website 

‘Energiebesparing Industrie’, voorheen de ‘Chemiewijzer’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uvw.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/energiebesparing-industrie
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Supermarktsector 
 

Supermarkten 
MJA1-deelnemer* 

 

Op 11 oktober 1999 is door het ‘Centraal Bureau 

Levensmiddelenhandel’ (CBL) een 

Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA1) 

afgesloten met het ministerie van Economische 

Zaken om in 2010 tot een verbetering van de 

energie-efficiency te komen van 32% ten opzichte 

van 1995 en een aandeel van 5% duurzame 

energie. De looptijd van deze MJA1 was van 11 oktober 1999 tot en met  

31 december 2010.  Een groot aantal supermarkten en winkelketens 

hebben deelgenomen aan de MJA1.  

 

*Het CLB is niet toegetreden tot de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 

2001-2020 (MJA3-convenant). 

 

 

 

 

Vervoersector 

Railsector 

Op 1 januari 2011 zijn de Nederlandse 

Spoorwegen (NS) en Prorail toegetreden tot de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3). Hiermee committeren Prorail en NS zich 

ook na het aflopen van de MJA1 aan nieuwe 

doelstellingen. NS is toegetreden als concern, dat 

betekent dat ook onderliggende dochters NS 

Reizigers, NS Stations (gebouwen), NedTrain 

(onderhoud), en HiSpeed zijn toegetreden. 

In 2014 is Arriva Treinvervoer toegetreden tot deze meerjarenafspraak. En in 

2017 is ook Arriva Busvervoer toegetreden tot deze meerjarenafspraak. 

Opdrachtgever is het ministerie van Infrastructuur & Milieu.  

Ook andere spoorvervoerders, zoals Connexxion, Syntus, Veolia of DB-

Schenker kunnen toetreden tot deze meerjarenafspraak. Het betreft in eerste 

instantie het zware spoorvervoer voor zowel personen als goederen. Bij de 

uitvoering van de meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie ‘Railforum 

Nederland’ een coördinerende rol. http://www.railforum.nl  

http://www.railforum.nl/
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Voedings- en genotmiddelenindustrie 

Aardappelverwerkende industrie 

De ‘Vereniging voor de Aardappelverwerkende 

Industrie’ (VAVI) heeft de Meerjarenafspraak 

Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) 

ondertekend. Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervult de 

brancheorganisatie een coördinerende rol.  

http://www.vavi.nl  

 

 

Bierbrouwerijen 
De brancheorganisatie ‘Nederlandse Brouwers’* heeft de Meerjarenafspraak 

Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) 
ondertekend. Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak 
vervult de brancheorganisatie een coördinerende rol. 

http://www.nederlandsebrouwers.nl 

 

* Voorheen: Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) 

 

 

 

 

Cacaoverwerkende industrie 

De Nederlandse cacaoverwerkende industrie neemt deel 

aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3). In plaats van een brancheorganisatie treedt 

Cargill BV - Cargill Cocoa (Eenhoorn/De Mol) Productie 

locatie Wormer (de heer W. Rous, tel. 075-6466161 of 

Email: wijnand_rous@cargill.com) op als 

vertegenwoordiger voor de cacao-industrie met 

betrekking tot de meerjarenafspraak. 

http://www.cargill.nl  

 

 

 

Diervoederindustrie 

De ‘Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie’ (Nevedi) is toegetreden tot 

de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3). Bij de uitvoering 

van de meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie een coördinerende 

rol. http://www.nevedi.nl  

 

 

 

 

 

http://www.vavi.nl/
http://www.nederlandsebrouwers.nl/
mailto:wijnand_rous@cargill.com
http://www.cargill.nl/
http://www.nevedi.nl/
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Frisdranken, Waters en Sappen producenten 

De ‘Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, 

Sappen’ (FWS) heeft de Meerjarenafspraak 

Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) 

ondertekend. Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak zal de brancheorganisatie een 

coördinerende rol vervullen. 

http://www.fws.nl 

 

 

 

Groenten- en Fruitverwerkende industrie 
De ‘Vereniging van de Nederlandse Groente- en 

Fruitverwerkende Industrie’ (Vigef) en het 

‘Productschap Tuinbouw’ (PT)* hebben de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3) ondertekend. Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervullen de brancheorganisaties 

een coördinerende rol. http://www.vigef.nl/  

 

* Het Productschap Tuinbouw (PT) is per 1 januari 2015 opgeheven. 

 

 

Koffiebranderijen 

  

 
 

De ‘Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee’ (KNVKT)* heeft 

de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) ondertekend. Bij 

de uitvoering van de meerjarenafspraak vervult de brancheorganisatie een 

coördinerende rol. http://www.knvkt.nl  

 

* Ontstaan uit een fusie tussen: De 'Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Koffiehandel', de 

'Vereniging van Nederlandse Thee-Importeurs en Thee-Exporteurs' en de 'Vereniging van 

Nederlandse Koffiebranders en Theepakkers' (VNKT). 

 

 

 

 

 
  

http://www.fws.nl/
http://www.vigef.nl/
http://www.knvkt.nl/
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Margarine, Vetten en Oliën industrie 
De Nederlandse Margarine, Vetten en Oliën industrie neemt deel aan de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3). Bij de uitvoering van 

de meerjarenafspraak vervullen de 

brancheorganisaties een coördinerende rol: 

• Productschap Margarine, Vetten en Oliën 

(MVO) http://www.mvo.nl 

• Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van 

Eetbare Oliën en Vetten (VERNOF) 

http://www.vernof.nl  

• Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten 

(BNMF) 

• Nederlandse Vereniging van fabrikanten van Mayonaise, Slasauzen, 

Pikante en Aanverwante Sauzen (NVFMS)    

 

Meelfabrikanten 

De meelfabrikanten nemen deel aan de 

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 

2001-2020 (MJA3). Bij de uitvoering van de 

meerjarenafspraak vervult de 

brancheorganisatie een coördinerende rol. Meer 

informatie kunt u verkrijgen bij de Vereniging 

van ‘Nederlandse Fabrikanten van 

Bakkerijgrondstoffen’ (NEBAFA)*. 

http://www.nebafa.nl  

 

* Voorheen: Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten (NVM) 

 

Vleesverwerkende industrie 

De Nederlandse vleesverwerkende industrie neemt deel 

aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3). Bij de uitvoering van de meerjarenafspraak 

vervullen de brancheorganisaties een coördinerende rol: 

• Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging 

(AKSV) http://www.aksv.nl/   

• Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) 

http://www.cov.nl/   

• Commissie Vleeswarenindustrie art. 88a PVV  

• Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) 

http://www.knsnet.nl/   

• Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten (VNB)   

• Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) 

http://www.nepluvi.nl/   

• Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) 

https://www.vleeswarenindustrie.nl/  
 

 

 

http://www.mvo.nl/
http://www.vernof.nl/
http://www.nebafa.nl/
http://www.aksv.nl/
http://www.cov.nl/
http://www.knsnet.nl/
http://www.nepluvi.nl/
https://www.vleeswarenindustrie.nl/
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Zuivelindustrie 

De ‘Nederlandse Zuivel Organisatie’ (NZO) en de 

‘Brancheorganisatie voor producenten van smeltkaas in 

België, Nederland en Luxemburg’ (BeNeLuxSmelt)* 

hebben de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 2001-

2020 (MJA3) ondertekend. Bij de uitvoering van 

meerjarenafspraak vervullen de brancheorganisaties 

een coördinerende rol. http://www.nzo.nl/ en 

http://www.beneluxsmelt.eu  

 

* Voorheen: Nederlandse Vereniging van Kaassmelters (NEDSMELT)  

 
  

http://www.nzo.nl/
http://www.beneluxsmelt.eu/
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Colofon 

Dit is een publicatie van: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  

Slachthuisstraat 71 
6041 CB  Roermond 

Tel.: 088 042 42 42   
E klantcontact@rvo.nl  
www.rvo.nl/mja en www.rvo.nl/mee   

© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, 

agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden 
van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO werkt 

in opdracht van ministeries en de Europese Unie. 

RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
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