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Verzoek tot toetreding voor ondernemingen  

 

 
Verzoek tot toetreding tot de  

Meerjarenafspraak energie-efficiency 

2001-2020  (MJA3) 

 
AANTEKENEN  
Agentschap NL 

Team Netwerk Bedrijven 

Postbus 17 

6130 AA  Sittard 

 

 

Onderneming
1
 Capgemini Nederland BV (deelnemer 2088,NIC 204135)_ 

Vestigingsadres onderneming Reykjavikplein 1 

Postcode + Plaats 3543 KA Utrecht 

Postadres onderneming Postbus 2575  

Postcode + Plaats 3500 GN Utrecht 

Branche / sector IT 

Lid van Branchevereniging Nederland ICT 

 

Capgemini Nederland BV
2
, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Annelies Hermens in 

zijn/haar hoedanigheid van CR & Sustainability lead verzoekt hierbij toe te treden als partij tot de 

meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2020 (MJA3). 

 

Dit verzoek geldt voor de volgende inrichtingen in de zin van artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, 

waarover Capgemini Nederland BV
2
 zeggenschap heeft: 

                                                
1
   Deze gegevens kunnen ook via het briefpapier van de onderneming worden vermeld. 

2
   Hier de naam van de onderneming invullen. 

 
2
   Hier de naam van de onderneming invullen. 
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1 Naam inrichting Capgemini Nederland BV 

Vestigingsadres inrichting Reykjavikplein 1 

Postcode + Plaats 3543 KA Utrecht 

Postadres inrichting Postbus 2575 

Postcode + Plaats
 

3500 GN Utrecht 

Contactpersoon inrichting  

[titel, voorletters, naam] 

Annelies Hermens 

Functie contactpersoon CR & Sustainability lead 

Telefoon + e-mail contactpersoon 0622240659 

annelies.hermens@capgemini.com 

Bevoegd gezag (naam van gemeente / 

provincie / ander) 

Utrecht 

Contactpersoon bij bevoegd gezag  

 

2 Naam inrichting Capgemini Nederland BV 

Vestigingsadres inrichting Stockholmstraat 1 

Postcode + Plaats 3543 KG, Utrecht 

Postadres inrichting Postbus 2575 

Postcode + Plaats
 

3500 GN Utrecht 

Contactpersoon inrichting  

[titel, voorletters, naam] 

Annelies Hermens 

Functie contactpersoon CR & Sustainability lead,  

Telefoon + e-mail contactpersoon 0622240659 

Annelies.hermens@capgemini.com 

Bevoegd gezag (naam van gemeente / 

provincie / ander) 

Utrecht 

Contactpersoon bij bevoegd gezag  

 

 

3 Naam inrichting Capgemini Nederland BV 

Vestigingsadres inrichting Fauststraat 3 

Postcode + Plaats 7323 BA Apeldoorn 

Postadres inrichting Postbus 1019 
Postcode + Plaats

 
7301 BG Apeldoorn 

Contactpersoon inrichting  

[titel, voorletters, naam] 

Annelies Hermens 

Functie contactpersoon CR & Sustainability lead,  

Telefoon + e-mail contactpersoon 0622240659 

Annelies.hermens@capgemini.com 

Bevoegd gezag (naam van gemeente / 

provincie / ander) 

Utrecht (coördinerend) 

Contactpersoon bij bevoegd gezag  

                                                                                                                                                      
3
  Ondernemingen die behoren tot een branche die geen convenantpartij is alsmede ondernemingen die 

    niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten kunnen deelnemen aan de MJA Overige Industrie. 
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4 Naam inrichting Capgemini Nederland BV 

Vestigingsadres inrichting Papendorpseweg 100 

Postcode + Plaats 3528 BE Utrecht 

Postadres inrichting Postbus 2575 

Postcode + Plaats
 

3500 GN Utrecht 

Contactpersoon inrichting  

[titel, voorletters, naam] 

Annelies Hermens 

Functie contactpersoon CR & Sustainability lead,  

Telefoon + e-mail contactpersoon 0622240659 

Annelies.hermens@capgemini.com 

Bevoegd gezag (naam van gemeente / 

provincie / ander) 

Utrecht 

Contactpersoon bij bevoegd gezag  

 

 

Capgemini Nederland BV
2
 heeft kennis genomen van de uit de meerjarenafspraak voortvloeiende 

rechten en plichten en aanvaardt deze zonder voorbehoud. 

 

Capgemini Nederland BV
2
 levert hiermee een bijdrage aan de verbetering van de energie-efficiency 

van ICT sector
3
. 
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E én  va n  beide  o p t i es  aa n kr u is en :  

(Zo nodig afzonderlijk per inrichting of per groep van inrichtingen specificeren) 

 

Indien er reeds een concept energie-efficiencyplan (EEP) naar Agentschap NL is gestuurd dat aan 

de eisen in MJA3 voldoet: 

[X] Capgemini Nederland BV
2
 heeft op 17-10-2017 de meest recente versie van het concept EEP 

aan Agentschap NL gestuurd. Indien Agentschap NL de toetreding accepteert, dient dit plan 

als concept van een energie-efficiencyplan voor Capgemini Nederland BV (concern), zoals 

bedoeld in artikel 3.2 eerste lid van MJA3. Capgemini Nederland BV
2
 dient dit plan zo snel 

mogelijk na acceptatie van de toetreding in bij het bevoegd gezag. 

 

Indien er nog geen concept energie-efficiencyplan (EEP) naar Agentschap NL is gestuurd, of men 

wenst het bestaande concept aan te passen: 

[...] Indien de Agentschap NL de toetreding accepteert, dient <de onderneming>
2
  binnen 9 

maanden na ontvangst van die mededeling voor de genoemde inrichtingen een concept van 

een energie-efficiencyplan in bij het bevoegd gezag en bij Agentschap NL. 

 

 

 

Handtekening:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Plaats:    Utrecht  .  

 

 

 

Datum:   24-10-2017 .  

 

                                                
2
   Hier de naam van de onderneming invullen. 
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Toelichting:  

 

Artikel  7.1 Toetreding ondernemingen:  

 

1. Een onderneming kan – voor wat betreft één of meer in haar verzoek tot toetreding opgenomen 

inrichtingen – als partij tot deze meerjarenafspraak toetreden, als zij de uit deze 

meerjarenafspraak voor haar voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder voorbehoud 

aanvaardt. 
 

2. Een onderneming richt haar schriftelijk verzoek om toe te treden tot deze meerjarenafspraak aan 

Agentschap NL. Naar aanleiding daarvan deelt Agentschap NL de onderneming binnen vier 

weken na ontvangst van die brief schriftelijk mede of zij voldoet aan het gestelde in lid 1.  

Agentschap NL kan deze termijn binnen vier weken na de datum van ontvangst van het verzoek 

verlengen met ten hoogste vier weken. 
 

3. Indien uit de in lid 2 bedoelde mededeling blijkt, dat aan de gestelde eisen is voldaan, gelden de 

rechten en verplichtingen, die voor de onderneming uit deze meerjarenafspraak voortvloeien, 

vanaf het moment van ontvangst van die mededeling door de onderneming. 
 

4. Onverminderd het bovenstaande kan een onderneming die, of tegen wie, deze 

meerjarenafspraak is opgezegd, pas opnieuw toetreden na schriftelijke toestemming van de 

desbetreffende minister. Agentschap NL geeft de ministers advies omtrent een verzoek tot 

toetreding tot deze meerjarenafspraak van een onderneming, door of tegen welke deze 

meerjarenafspraak eerder is opgezegd. 

 

Procedure:  

 

1. U vult het formulier ‘Verzoek tot toetreding voor ondernemingen’ in en print dit bij voorkeur 

uit op het briefpapier van uw onderneming, instelling of organisatie.  

2. U stuurt het ingevulde ‘Verzoek tot toetreding’ naar Agentschap NL met een afschrift naar uw 

brancheorganisatie. 

3. Binnen vier weken na ontvangst van de brief deelt Agentschap NL schriftelijk mede of uw 

onderneming of instelling voor deelname in aanmerking komt. Agentschap NL kan deze termijn 

eventueel verlengen met nog eens ten hoogste vier weken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


