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energiebesparing door MEE-bedrijven
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Geachte heer Nijpels,
Graag bericht ik u dat vertegenwoordigers van de brancheorganisaties namens
de ETS-bedrijven die deelnemen aan het MEE-convenant gezamenlijk een
maatregel hebben uitgewerkt ter invulling van de 9 PJ additionele finale
energiebesparing door de MEE-bedrijven. Hiermee wordt praktisch invulling
gegeven aan de realisatie van de doelstellingen van het Energieakkoord voor
duurzame groei.
De maatregel houdt in dat individuele bedrijven de verplichting accepteren
om het bedrijfsspecifieke aandeel van deze 9 PJ aan aanvullende finale
energiebesparing te realiseren. Deze verplichting wordt vastgelegd in een
aparte afspraak die wordt vastgelegd in een addendum op het MEEconvenant. De bedrijven zullen deze verplichting invullen met maatregelen
voor zover deze additioneel1 zijn ten opzichte van de afspraken in het MEEconvenant. Voor de uitvoering van deze aanvulling op het MEE-convenant
wordt nauw aangesloten bij bestaande processen die worden gevolgd in het
MEE-convenant. De bedrijven kunnen de verplichting tevens invullen via een
systeem van verevening, waarbij een eventuele over-performance van een
MEE-bedrijf wordt overgedragen aan een ander MEE-bedrijf.
Als wordt vastgesteld dat een MEE-bedrijf zijn aandeel van de
besparingsverplichting niet levert, door aanvullende maatregelen of via
1

notitie ECN. Eén op een afspraken: wanneer additioneel? d.d. 8 maart 2016
DE VERENIGING VNO-NCW IS LID VAN BUSINESSEUROPE EN ICC

Blad

2
verevening, dan wordt een sanctie opgelegd. De hoogte van de sanctie wordt
bepaald aan de hand van het deficiet van het aantal te leveren GJ. De sanctie
is 12 euro per niet geleverde GJ. Deze sanctie is dusdanig zwaar dat het in
bijna alle gevallen aantrekkelijker is om de investering te doen dan om de
sanctie te riskeren. Dit wordt versterkt doordat het bedrag dat als sanctie zou
moeten worden betaald - via een tendersysteem - door concurrenten kan
worden gebruikt als een investeringspremie voor investeringen in hun
onderneming bovenop hun bedrijfsspecifieke verplichting2. Voor de
uitvoering van de inning en het beheer van de sancties en het tendersysteem
wordt door de MEE-bedrijven nog een privaat proces ingericht.
In beginsel blijft het MEE-convenant onveranderd. In oktober 2016 zijn via
zogenaamde Energie-efficiencyplannen (EEPs) maatregelen ingediend om
invulling te geven aan het MEE-convenant. Hieruit volgt dat er voor 15½ PJ
(finaal) zekere procesefficiency maatregelen zijn ingediend, en voor nog eens
16 PJ (finaal) aan voorwaardelijke en onzekere maatregelen. Volgens de
prognoses van ECN zou in de periode 2017 - 2020 een verbetering van de
energie-efficiency worden gerealiseerd van in totaal 22 PJ (finaal). De MEEbedrijven ontlenen voldoende vertrouwen aan de systematiek van de MEEconvenanten – onder meer op basis van de ervaring uit het verleden – dat
deze prognose van ECN ook gerealiseerd zal worden.
Als ondanks dit vertrouwen de geprognotiseerde 22 PJ (finaal) niet voor het
eind van de convenantsperiode wordt gehaald, of tussentijds onvoldoende
voortgang wordt geboekt, zal het kabinet om de voorgenomen
energiebesparing te realiseren alsnog een dwingende wettelijke maatregel
treffen. In het addendum van het MEE-convenant wordt nader uitgewerkt hoe
deze voortgang precies wordt gemonitord. Er blijft op deze wijze ruimte voor
de flexibiliteit, verevening en solidariteit die het convenant biedt en die niet
als zodanig in de AMvB zit die het ministerie in voorbereiding heeft.
Om te waarborgen dat de aanvullende energiebesparing van in totaal 9 PJ
(finaal) wordt gerealiseerd is het addendum op het MEE-convenant
vormgegeven als een aparte afspraak die onafhankelijk is van de voortgang
van het MEE-convenant. In de bijlage bij deze brief is de maatregel nader
uitgewerkt.
Kortom, met deze afspraken wordt de 9 PJ additionele finale
energiebesparing onder het Energieakkoord voor duurzame groei
gegarandeerd en wordt 22 PJ finale energiebesparing binnen het MEEconvenant geborgd. Ik verzoek u daarom – mede namens de voorzitters van
de MEE-branches die deze brief ook hebben ondertekend – om de voorzitter
van de Borgingscommissie en de minister van Economische Zaken hiervan
2
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op de hoogte te stellen en de minister van Economische zaken te adviseren
deze maatregel over te nemen en deze in de plaats te laten komen van de
AMvB die hij op dit moment in dit kader in voorbereiding heeft.
Hoogachtend,
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