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I 

Samenvatting 

Kerngegevens 

Sectorgegevens Overige industrie  

Aantal MJA-deelnemers in 2019 57 

Aantal beschouwde bedrijven voor 2019 in dit rapport 531 

Aantal toetreders in 2019 0 

Aantal uittreders in 2019 2 

Werkelijk energieverbruik 2019 (TJ) 12.956 

 

Effecten van maatregelen 2019 t.o.v. 2018 2019 t.o.v. 2005 

Procesefficiencyverbetering 2,4% 32,8% 

Procesefficiencyverbetering [TJ] 320 5.972 

Besparing in de keten [TJ] 1.415 6.081 

Duurzame energie [TJ] 533 5.007 

  

Stand van zaken energiezorg  

Aantal MJA-deelnemers met een energiezorgplicht 45 

Waarvan met een volwaardig energiezorgsysteem 44 

Waarvan zonder volwaardig energiezorgsysteem 1 

 

 

Resultaten 

Energieverbruik 

Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg 12.956 TJ in 2019. Dit is ongeveer 

4,9 % lager dan in 2018. Hieronder wordt ingegaan op het energieverbruik van 2019 in relatie 

tot dat van 2018. 

• Het nemen van energiebesparende maatregelen      - 320 TJ 

• Een afname van de productiehoeveelheid, het volume effect   - 339 TJ 

• Overige gerapporteerde invloedsfactoren         - 80 TJ 

• Het uittreden van deelnemers, het uittrederseffect      - 127 TJ 

• Een onverklaard energieverbruik van        + 195 TJ 

Uitvoering van de meerjarendoelstelling van de sector 

In de energie-efficiencyplannen (EEP's) heeft de sector toegezegd maatregelen te treffen die 

voor de huidige deelnemers in 2020 tot een jaarlijkse besparing van 3.235 TJ leiden. Na drie 

jaar bedraagt het jaarlijkse effect van uitgevoerde geplande en aanvullende maatregelen 

7.000 TJ. Hiermee is 216 % van de geplande sectordoelstelling gerealiseerd2. 

 
1   Enkele deelnemers hebben niet (tijdig) informatie aangeleverd in het e-MJV. 
2 In tegenstelling tot de methodiek van voorgaande jaren wordt vanaf verslagjaar 2018 alleen het gere-

aliseerde effect van geplande en aanvullende maatregelen binnen de periode 2017-2020 beschouwd. 
Eventuele veranderingen van effecten van (gecontinueerde) KE- en DE-maatregelen van voor de huidige 
EEP periode worden niet meegenomen. 



II 

Energiebesparing in het proces 

Procesmaatregelen (PE) in 2019 hebben een besparing van 320 TJ opgeleverd. De belangrijkste 

procesmaatregelen zijn: 

• Meerdere efficiëntie verbeteringen productielijn      27 TJ 

• Optimalisatie belading ovens         27 TJ 

• Grootschalige vervanging netwerkapparatuur      25 TJ 

 

Energiebesparing in de keten 

Ketenmaatregelen (KE) hebben in 2019 een totale besparing van 6.334 TJ opgeleverd. De be-

langrijkste ketenmaatregelen zijn: 

• Producten die, als onderdeel voor producten verderop in de keten, verbetering van de energie 

efficiëntie veroorzaken           5.567 TJ  

• Inzet van walstroom             212 TJ 

• Toepassing in de markt van energie zuinigere producten        153 TJ 

 

Inzet duurzame energie 

De totale inzet van duurzame energie (DE) in de sector bedraagt 5.489 TJ in 2019. Veruit de 

belangrijkste duurzame-energie maatregel is de inkoop van duurzame energie. De belangrijkste 

maatregelen opwek. 

 

• Inzet van biogas in ketels          52 TJ  

• Elektriciteit opwekken met zonnepanelen        25 TJ     

• Inzet van een warmtepomp          24 TJ 

 

 

Energiezorg 

• Aantal deelnemers3 met een energiezorgplicht: 45 

• Aantal deelnemers met een volwaardig energiezorgsysteem: 44 

•    Waarvan gecertificeerd voor ISO 50001: 3 

•    Waarvan gecertificeerd voor ISO 14001 met energieparagraaf: 22 

•    Waarvan alle basischeck-energiezorgvragen positief beantwoord: 19 

• Aantal deelnemers zonder volwaardig energiezorgsysteem: 1 

Ten opzichte van het verslagjaar 2018 is het aantal deelnemers zonder een volwaardig energie-

zorgsysteem gelijk gebleven. 

 

 

 
3 Gebaseerd op het aantal deelnemers dat tijdig heeft gerapporteerd in het e-MJV. 



III 

Vooruitblik 

Algemene ontwikkelingen 

De MJA-OI bestaat uit een heterogene deelnemersgroep met als kern technologische maakindu-

strie en sinds enkele jaren ook Grafimedia bedrijven.  

Het energieverbruik in 2019 is als volgt verdeeld:  

a) circa 42% technologische maakindustrie (inclusief automotive) 

b) 30% dienstverlening 

c) 9% grafimedia 

d) 9% voeding/genotmiddelen 

e) 10% overige bedrijven 

 

Voor sub-sector a) geldt: In 2019 is de productie van de Nederlandse technologische industrie 

gegroeid met 10,4% (2019 5,4%) en voor 2020 werd tenminste 5% verwacht, mits er geen 

tegenvallers zijn zoals handelsoorlogen of harde brexits. De elektrotechnische sector en machi-

nebouw en transportmiddelen industrie waren opnieuw de aanjagers van de groei. Personeels-

tekort is met gemiddeld 20% nog steeds fors, daarbij is ook de productiecapaciteit erg hoog. De 

industrie draait dus op limieten (bron: conjunctuur enquête FME). Op het moment van schrijven 

(zomer 2020) is de impact van de Corona crisis in Q1 duidelijk zichtbaar. De productie in Q1 

daalde met 13,3%.   

 

Voor sub-sector c) geldt: dat de economische situatie niet gunstig is. In 2019 nam de omzet 

met 2,9% af, voor 2020 wordt een daling van ca. 3% verwacht. KVGO meldt in 2019 dat de 

jarenlange trend van dalende papierprijzen doorbroken lijkt en het afzet/prijsniveau stabiliseert. 

Op het moment van schrijven (zomer 2020) is de impact van de Corona crisis in Q1 duidelijk 

zichtbaar. De omzet van de grafische branche in 2020 tot en met April daalde met 42,7% con-

form het CBS4. 

Van de overige sub-sectoren valt het economische beeld vanwege grote heterogeniteit niet sa-

men te vatten. 

  

Convenantactiviteiten 

Ook in 2019 zijn bedrijvendagen georganiseerd bij de Philips en Sodexho.  

Daarin werden thema’s besproken zoals:  

• gedragsbeïnvloeding / energiezorg 

• innovatieve maatregelen binnen de OI 

• monitoring resultaten MJA-OI 2018 

• Ontwerpklimaatakkoord, Energieakkoord & Energieagenda van EZ-K en impact op MJA 

 

 

 

 

 

 
4 Bron: https://kvgo.nl/2020/06/15/cbs-cijfers-forse-omzetdaling-grafimedia/). 

https://kvgo.nl/2020/06/15/cbs-cijfers-forse-omzetdaling-grafimedia/


IV 

 

Voor 2020 stonden bedrijvendagen gepland bij energiebedrijf Engie en Daf Trucks met als on-

derwerpen:  

• monitoringresultaten MJA-OI 2019 en EEP periode 2017-2020 

• te verwachten besparingen van de OI-sector op basis van de EEP’s 2017-2020  

• een vervolg op innovatieve sectormaatregelen 

• Ontwerp Klimaatakkoord en impact op MJA  

In verband met Corona zijn deze bijeenkomsten vooralsnog vervangen door een video vergade-

ring.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Dit rapport bevat de resultaten van uw sector in het kader van het MJA3-convenant. 

De grafieken in hoofdstuk 2 tot en met 6 geven u overzichten van: 

• De ontwikkeling van het energieverbruik van uw sector vanaf 2013. 

• De verklaring van de verandering in energieverbruik ten opzichte van vorig jaar. 

• De stand van zaken wat betreft energiezorg. 

• De spiegeling ten opzichte van de sectordoelstelling 2017-2020 van uw sector. 

• De ontwikkeling van het effect van de PE-, KE- en DE-maatregelen vanaf 2013, waarbij alle 

relevante gegevens vanaf 2005 zijn meegenomen. 

 

Hoofdstuk 7 geeft de achterliggende informatie weer in tabellen. 

 

Dit sectorrapport is opgesteld op basis van de door bedrijven aangeleverde gegevens in het 

kader van de jaarlijkse MJA-monitoring. De berekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op de 

methodiek energie-efficiency zoals die is afgesproken in het MJA3-convenant. Details over de 

methodiek kunt u vinden op de website van RVO. 
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Hoofdstuk 2. Overzicht ontwikkeling energieverbruik 

Onderstaande grafiek laat het jaarlijkse energieverbruik van uw sector vanaf 2013 zien. 

 

 

Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg 12.956 TJ in 2019, hetgeen 671 

TJ minder is dan in 2018. 

 

Dit energieverbruik bestaat, bijna gelijk aan 2018, voor 74 % uit elektriciteit, daarnaast de in-

zet van aardgas met 24 % en een 2% wisselende mix van warmte en overige brandstoffen. 
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Hoofdstuk 3. Verklaring verandering energieverbruik 

Onderstaande grafiek geeft aan in welke mate verschillende factoren de verandering in het ener-

gieverbruik tussen het verslagjaar en het jaar daarvóór verklaren. 

 

 

Maatregelen in het proces (PE-maatregelen) hebben een besparend effect tot doel (het relatieve 

energieverbruik wordt minder). In 2019 hebben de bedrijven voor 320 TJ aan besparende maat-

regelen gerapporteerd. 

 

Het Volume-effect (effect door verschil in productiehoeveelheid) is verhogend (meer energiever-

bruik) bij hogere productie of verlagend bij lagere productie. Het volume effect in 2019 is in 

totaal - 339 TJ besparend en wordt verklaard door: 

• toename van activiteiten van 14 bedrijven met + 181 TJ 

• minder activiteiten, geregistreerd door afname van productie van 37 bedrijven  

met -521 TJ 

• 3 bedrijven met ongeveer gelijkblijvend productievolume 

 

Er zijn in 2019 vijf bedrijven die niet (tijdig) informatie hebben aangeleverd in het e-MJV.  

 

Het deel Overige invloedsfactoren is de optelsom van alle invloedsfactoren die de sector heeft 

gerapporteerd, zoals gunstige/ongunstige weersomstandigheden ten opzichte van vorig jaar. 

Deze optelsom kan uiteindelijk besparend of ontsparend zijn. 

In totaal rapporteren in 2019 38 bedrijven invloedfactoren, één meer dan in 2018: 

• 45 ontsparende invloedfactoren voor 141 TJ 

• 61 besparende invloedfactoren voor -221 TJ 

Het cumulatief resultaat hiervan is -80 TJ besparend. 
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De post Onverklaard is de restpost. Deze restpost is besparend wanneer het berekende ener-

gieverbruik in het monitoringjaar (de optelsom van de eerste zes posten in de grafiek) hoger is 

dan het werkelijke energieverbruik. De restpost is ontsparend wanneer het berekende energie-

verbruik lager is dan het werkelijke energieverbruik. Hoe kleiner de restpost, des te beter het 

werkelijke energieverbruik in de sector is verklaard. 

Deze restpost is in 2019 195 TJ ontsparend en is 1,5 % van het energieverbruik en is iets klei-

ner in vergelijking met het voorgaande jaar.  
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Hoofdstuk 4. Stand van zaken energiezorg 

Deelnemers aan het MJA-convenant zijn verplicht om binnen drie jaar een volwaardig energie-

zorgsysteem te hebben geïmplementeerd. In onderstaande grafiek is aangegeven hoeveel be-

drijven met een energiezorgplicht al dan niet een volwaardig energiezorgsysteem hebben geïm-

plementeerd. 

 

 

 

 

In de Overige Industrie nemen 455 bedrijven minimaal 3 jaar deel aan MJA-3 en hebben dan 

energiezorgplicht 

De rapportage is als volgt: 

• Aantal deelnemers met een energiezorgplicht 45 

• Aantal deelnemers met een volwaardig energiezorgsysteem 44 

        Waarvan gecertificeerd voor ISO 50001:           3 

        Waarvan gecertificeerd voor ISO 14001 met energieparagraaf:     22 

        Waarvan alle basischeck-energiezorgvragen positief beantwoord:  19 

• Aantal deelnemers zonder volwaardig energiezorgsysteem:               1                                  

 

  

De deelnemer zonder volwaardig energiezorgsysteem ontvangt geen voortgangsverklaring over 

2019. 

 
5 Dit aantal bedrijven is gebaseerd op deelnemers die tijdig informatie hebben aangeleverd in 

het e-MJV. 
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Hoofdstuk 5. Spiegeling aan de sectordoelstelling 

Onderstaande grafiek geeft de te verwachten besparing van de sector aan in relatie tot de actu-

ele sectordoelstelling voor de EEP-periode 2017-2020. De horizontale lijn is de absolute doel-

stelling in TJ per jaar voor 2020 op basis van zekere en voorwaardelijke maatregelen. De ge-

kleurde kolommen vormen samen de besparing per jaar die eind 2020 naar verwachting wordt 

bereikt, op basis van de meest recente monitoringgegevens. De betekenis van de kleuren lichten 

we onder de grafiek toe. 

 

 

 

 

Gepland én gerealiseerd 

Dit betreft het werkelijke effect van alle voor 2017-2020 geplande maatregelen die tot en met  

2019 uitgevoerd zijn. 

• Voor PE: de cumulatieve werkelijke besparing vanaf 2017 tot en met het verslagjaar. 

• Voor KE en DE: de werkelijke besparing per verslagjaar. Hierin zitten tevens effecten van 

geïntensiveerde maatregelen. 

 

Aanvullend 

Het gaat hier om het werkelijke effect alle aanvullende maatregelen op het EEP die in het des-

betreffende verslagjaar uitgevoerd zijn. 

• Voor PE: de cumulatieve werkelijke besparing vanaf 2017 tot en met het verslagjaar. 

• Voor KE en DE: de werkelijke besparing per verslagjaar van nieuwe maatregelen vanaf 2017. 

Hierin zitten tevens effecten van geïntensiveerde maatregelen. 
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Resterend gepland 

Dit deel van de kolom toont het geplande effect van alle zekere en voorwaardelijke maatregelen 

die (nog) niet uitgevoerd zijn, voor de periode 2017-2020, exclusief maatregelen waarbij een 

reden voor het niet uitvoeren is opgegeven. 

Uitgesteld 

De bovenste kolom representeert het geplande effect van zekere en voorwaardelijke maatrege-

len die uitgesteld en nog niet uitgevoerd zijn binnen de periode 2017-2020. 

 

Waarom is het totaal van de gestapelde kolom niet per definitie gelijk aan de hoogte 

van de stippellijn? 

Er zijn verschillende oorzaken waarom de gestapelde kolom af kan wijken van de hoogte van de 

stippellijn. Een paar voor de hand liggende redenen zijn: 

• Maatregel is wel uitgevoerd, maar de gerealiseerde besparing is anders dan oorspronkelijk 

geplande besparing in het EEP  

• Van de maatregel is aangegeven dat deze niet uitgevoerd is of wordt met een andere reden 

dan uitstel. Bijkomende aspecten: 

o Er is tevens geen aanvullende maatregel opgevoerd ter compensatie van de niet uitge-

voerde maatregel. 

o Er is een goedgekeurde reden opgegeven waarom een zekere of voorwaardelijke maatregel 

niet is uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat bij een voorwaardelijke maatregel niet aan de voor-

waarden kan worden voldaan. 

 

De MJA kent drie hoofdpijlers: PE, KE en DE. Uitsplitsing van de geplande (zeker en voorwaar-

delijk) én gerealiseerde besparingen voor de EEP-periode 2017-2020 naar PE, KE en DE levert 

het volgende resultaat op. "P" staat voor gepland, "R" voor gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 6. Resultaten per pijler 

Onderstaande grafieken geven de jaarlijkse effecten per pijler vanaf 2013 weer, met de kantte-

kening dat alle relevante gegevens vanaf 2005 in de berekeningen van de resultaten zijn ver-

werkt. Ketenefficiency is daarbij onderverdeeld in twee categorieën: deelketen productie en 

deelketen product. Voor duurzame energie is eveneens een splitsing mogelijk: inkoop en (eigen) 

opwekking. De resultaten zijn aangegeven als percentage van het energieverbruik van de sector. 

 

 

 

Procesmaatregelen in 2019 hebben een besparing van 320 TJ ( 2,5 %) opgeleverd.  

De belangrijkste procesmaatregelen in 2019 zijn:  

• Meerdere efficiëntie verbeteringen productielijn      27 TJ 

• Optimalisatie belading ovens         27 TJ 

• Grootschalige vervanging netwerkapparatuur      25 TJ 

 

Cumulatief vanaf 2005 zijn daarmee 5.972 TJ aan besparende maatregelen genomen. 

 

Door de 2,5 % besparing die in 2019 gerealiseerd is, komt de cumulatieve besparing daarmee 

vanaf 2005 op 32,8 % van het energieverbruik. 
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Ketenmaatregelen hebben in 2019 een totale besparing van 6.334 TJ opgeleverd.  

De belangrijkste ketenmaatregelen zijn: 

• Producten die, als onderdeel voor producten verderop in de keten, verbetering van de energie 

efficiëntie veroorzaken           5.567 TJ  

• Inzet van walstroom             212 TJ 

• Toepassing in de markt van energie zuinigere producten        153 TJ 

 

De gerapporteerde KE-besparing is een toename ten opzichte van de gerapporteerde hoeveel-

heid KE-maatregelen in 2018 van 1.415 TJ.  

Dit is in vergelijking met 2018 een toename van 12,4 %. 
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De totale inzet van duurzame energie in de sector bedraagt 5.489 TJ in 2019.  

Veruit de belangrijkste duurzame-energiemaatregel is inkoop van groene energie. 

 

27 bedrijven rapporteren in 2019 de inkoop van Duurzame elektriciteit voor in totaal 5.210 TJ. 

In 2018 rapporteerden 28 bedrijven de inkoop van Duurzame elektriciteit voor in totaal 4.6826 

TJ. Dit is een toename van 528 TJ. 

 

Vijftien bedrijven rapporteren de eigen opwekking van duurzame energie voor in totaal 149 TJ, 

waarvan 68 TJ uit biomassa, 42 TJ uit omgevingswarmte (WKO en warmtepompen) en  

39 TJ zonnestroom en zonnewarmte. 

De hoeveelheid eigen opgewekte duurzame energie bedroeg in 2019 149 TJ. (1,2 %). 

 

De totale hoeveelheid duurzame energie is in 2018 in vergelijking met 2018 toegenomen met 

5,9 %-punt tot 39,4%. 

 

 
6 In 2018 is 4.682 TJ aan duurzame elektriciteit ingekocht en is 136 TJ ingekocht aan overige 

duurzame energie zoals groengas. In 2018 is ten onrechte alle duurzaam ingekochte energie 

aangemerkt als elektriciteit. 
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Hoofdstuk 7. Tabellen 

De eerste tabel hieronder bevat de gerapporteerde gegevens over het jaarlijkse energieverbruik 

en de uitgevoerde maatregelen vanaf 2013. 

 

Tabel 1  Energie- en besparingscijfers. 

Resultaten per jaar [TJ]   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Werkelijk energieverbruik 15.058 13.829 13.608 13.595 13.756 13.627 12.956   

Besparing door PE-maatregelen 484 441 469 230 566 319 320   

KE-besparing in de productieketen 635 1.213 739 720 727 484 589   

KE-besparing in de productketen 781 1.392 1.917 2.533 3.186 4.434 5.744   

Inkoop van duurzame elektriciteit 5.548 5.382 5.796 5.667 4.607 4.682 5.210   

Inkoop van overige duurzame energie 5 5 2 181 142 136 131   

Opwekking van duurzame energie 353 363 357 116 117 139 149   
1 In 2013 is de rapportage van de groep OI uitgebreid met bedrijven van de subsector Grafische Industrie.  

 

Er zijn in 2019 geen aanpassingen in tabel 1 in vergelijking met de rapportage van 2018. 

 

De tweede tabel geeft een overzicht van het effect van geplande én gerealiseerde maatregelen 

binnen de EEP-periode 2017-2020, dus exclusief eventuele veranderde effecten van gecontinu-

eerde maatregelen uit een vorige EEP-periode. Er is ook niet gecorrigeerd voor gewijzigde om-

standigheden (bijvoorbeeld het productieniveau). Alle waarden in tabel 1 en 2 zijn in TJ primair 

per jaar. 

 

Tabel 2  Effecten van uitgevoerde geplande (2017-2020) en aanvullende maatregelen in 2019. 

Categorie Subcategorie 

Effect in [TJ] 

Verwacht eindresultaat 
in 2020 (sectordoelstelling) 

Gerealiseerd jaarlijks 
effect in 2019 

Procesefficiency 

Procesmaatregelen 546 391 

Installaties en gebouwen 589 625 

Energiezorg en gedragsmaatregelen 53 79 

Strategische projecten 145 112 

Subtotaal procesefficiency 1.333 1.206 

Ketenefficiency 

Maatregelen in de productieketen 134 265 

Maatregelen in de productketen 1.534 3.954 

Subtotaal ketenefficiency 1.668 4.219 

Duurzame energie 

Inkoop van duurzame energie 60 1.503 

Opwekking van duurzame energie 174 73 

Subtotaal duurzame energie 234 1.575 

Totaal 3.235 7.000 
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De derde tabel geeft een overzicht van alle bedrijven die vanaf 2005 hebben gerapporteerd. Van 

deze bedrijven zijn alle beschikbare cijfers vanaf 2005 tot en met 2018 in het sectorrapport 

verwerkt. In de derde kolom is per bedrijf aangegeven of de gegevens over 2018 in dit rapport 

zijn meegenomen.  

 

Tabel 3  Deelnemende bedrijven binnen de sector inclusief (historische) uittreders. 

Bedrijfsnaam 
Status in 2019 Meegenomen. 

in 2019? 
Toelichting 

Ahrend Produktiebedrijf Sint-Oedenrode BV  Deelnemer  Ja   

Ardagh Metal Beverage Netherlands B.V.  Deelnemer  Ja   

Berger Recycling B.V.  Deelnemer  Ja   

Bierbrouwerij De Koningshoeven BV  Deelnemer  Ja   

Boom+Verweij  Deelnemer Nee informatie niet (tijdig) aangeleverd 

Bosch Transmission Technology BV  Deelnemer  Ja   

Budelse Brouwerij BV Limonadefabriek De 
Hoop 

 Deelnemer  Ja   

Canon Production Printing Netherlands BV  Deelnemer  Ja   

Continental Candy Industries Drachten B.V.  Deelnemer  Ja   

Continental Candy Industries Hoorn B.V.  Deelnemer  Ja   

Continental Candy Industries Oosterwolde 
B.V. 

 Deelnemer  Ja   

DAF Trucks N.V.  Deelnemer  Ja   

De Persgroep Printing  Deelnemer  Ja   

Dobber Healthcare Leaflets B.V.  Deelnemer  Ja   

Dobber Healthcare Leaflets B.V.  Deelnemer  Ja   

Enveloprint B.V.  Deelnemer  Ja   

Geostick Nederlandse etikettenindustrie 
B.V. 

 Deelnemer  Ja   

Goglio North Europe BV  Deelnemer  Ja   

Hauck Heat Treatment Eindhoven B.V.  Deelnemer  Ja   

High Tech Campus Eindhoven  Deelnemer  Ja   

Hoza B.V.  Deelnemer  Nee informatie niet (tijdig) aangeleverd 

ICOPAL BV  Deelnemer  Ja   

InBev Nederland NV, Brouwerij Dommelen  Deelnemer  Ja   

Intergrafipak B.V.  Deelnemer  Ja   

iPB Printing BV  Deelnemer  Ja   

Janssen/Pers Rotatiedruk B.V.  Deelnemer  Ja   

Kaleidoscope Nederland BV  Deelnemer  Ja   

KLM  N.V.  Deelnemer  Ja   

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong B.V.  Deelnemer  Ja   

Koninklijke Joh. Enschedé  Deelnemer  Ja   

Koninklijke van der Most  Deelnemer  Ja   

Lindeboom Bierbrouwerij BV  Deelnemer  Nee informatie niet (tijdig) aangeleverd 

Lumileds Netherlands  Deelnemer  Ja   

Malvern Panalytical BV - locatie Eindhoven  Deelnemer  Nee informatie niet (tijdig) aangeleverd 

Moduli Print B.V.  Deelnemer  Ja   

Multi packaging Solutions Oss  Deelnemer  Ja   

Nederlandse Omroep Stichting (Hilversum)  Deelnemer  Ja   

Nedschroef Helmond BV  Deelnemer  Ja   

NXP Semiconductors Netherlands BV  Deelnemer  Ja   

Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda)  Deelnemer  Ja   

Perfetti Van Melle Nederland BV (Weert)  Deelnemer  Ja   

QSIL Nederland B.V.  Deelnemer  Ja   

Resideo BV  Deelnemer  Ja   

Royal Philips (EEP)  Deelnemer  Ja   

Rudico B.V.  Deelnemer  Ja   

Scania Production Zwolle BV  Deelnemer  Ja   
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Schiphol Nederland BV  Deelnemer  Ja   

Sensus Roosendaal & Sensus Zwolle  Deelnemer  Ja   

Sibelco Geertruidenberg  Deelnemer  Ja   

Sibelco Maastricht BV  Deelnemer  Ja   

Sibelco Winterswijk  Deelnemer  Ja   

Siemens Nederland N.V. Vestiging Oost 
(Hengelo) (204544) 

 Deelnemer  Ja   

Signify Netherlands B.V. (EEP)  Deelnemer  Ja   

Sonac Loenen BV  Deelnemer  Ja   

Telegraaf Media Groep  Deelnemer  Ja   

Tredegar Film Products BV  Deelnemer  Ja   

Vrijdag Premium Printing B.V.  Deelnemer  Ja   

 

           

*** 


