
 

 

Beste,  

Vanuit de retail vragen wij uw aandacht voor de door het kabinet aangekondigde maatregelen om de 

energielasten dragelijker te maken voor het bedrijfsleven. Vrijwel alle visspeciaalzaken, 

bloemenwinkels, bakkerijen, AGF-speciaalzaken, tuincentra, slagerijen, ambulante ondernemingen, 

modewinkels, boekenwinkels en vele andere ondernemingen in de retail dreigen -volledig- buiten de 

boot te vallen. Wij roepen u op om de regelingen passend te maken en helderheid te verschaffen 

over de regelingen. 

Winkelier op de hoek met lege handen 

Volgens de beslisnota bij de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) zou een grens van 12,5% ertoe 

leiden dat “de spreekwoordelijke ‘bakker op de hoek’ geholpen kan worden.” Wij zien ook in uitingen 

terug dat het mkb ruim geholpen wordt. Het tegendeel is helaas waar voor winkels, doordat de grens 

van 12,5% té hoog ligt. MKB-ondernemers in de retail -ook de genoemde bakker- halen deze grens 

niet. Tegelijkertijd zijn hun energielasten zeven tot tienmaal zo hoog als gewoonlijk. De grens moet 

daarom naar beneden bijgesteld worden. 

Voorts houdt de TEK geen rekening met ondernemers met meerdere vestigingen. Door de 

maximumvergoeding ontstaat onderscheid tussen ondernemers met één vestiging en ondernemers 

met meerdere vestigingen. Dit betekent dat ondernemers keuzes zullen moeten gaan maken en dat 

sommige vestigingen gesloten gaan worden. Elke sluiting betekent een achteruitgang van een 

bestaande winkelstraat en verlies aan omzet voor andere ondernemers in die straat. De belangrijke 

onderlinge samenhang tussen winkels in één straat is ook de reden waarom wij oproepen om de 

grens van 250 werknemers niet te hanteren. Landelijke ketens hebben een belangrijke rol in onze 

winkelstraten en centrumgebieden.  

De vergoeding wordt per onderneming en niet per locatie toegekend. Als reden hiervoor wordt 

verwezen naar het Europees staatssteunkader. Het bedrag van € 160.000,- per onderneming is 

echter lager dan het kader toestaat. Door dit bedrag op te hogen, wordt meer rekening gehouden 

met ondernemers met meerdere vestigingen. Veelal zijn dit juist ook mkb-ondernemingen. 

Helderheid over kleinverbruik nodig 

Het tijdelijke prijsplafond energie richt zich op kleinverbruikers en een deel van de winkels zal onder 

deze regeling gaan vallen. Over de definitie van kleinverbruiker bestaat echter onduidelijkheid. In de 

brief over het tijdelijke prijsplafond staat dat “met deze classificatie wordt gepoogd de grootzakelijke 

(industriële) grootverbruiker van elektriciteit en/of gas die ook beschikt over één of meerdere 

kleinverbruikersaansluitingen uit te sluiten van het beoogde prijsplafond.” Dit betekent mogelijk dat 

een ondernemer met meerdere winkelvestigingen, waarvan één grotere vestiging (of hoofdkantoor, 

distributiecentrum, garage etc.) met grootverbruikersaansluiting volledig wordt uitgesloten. Ook kan 

dit betekenen dat een ondernemer die TEK ontvangt niet gebruik kan maken van het prijsplafond 

voor andere vestigingen. Hierover bestaat onduidelijkheid en daarmee onrust en ruis. Onze vragen 

hierover aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn nog altijd niet beantwoord. 

 

 



 

 

 

Voorts vragen wij aandacht voor de voorkomende situatie waarbij een ondernemer boven zijn of 

haar winkel of opslag woont en één aansluiting heeft en dus ook maar éénmaal gebruik kan maken 

van het prijsplafond. Ook is aandacht nodig voor ondernemers die samen een groter pand gebruiken 

waar vroeger één winkel gevestigd was. Om leegstand aan te pakken, worden deze inmiddels vaak te 

grote winkelpanden ingevuld met meerdere kleinere winkels. Dit is goed voor de leefbaarheid en 

vitaliteit. Deze ondernemers delen echter één aansluiting en zouden dus slechts eenmaal gebruik 

kunnen maken van de regeling. Wij vragen in beide gevallen maatwerk.  

Winkeliers nemen verantwoordelijkheid 

Met de stap om winkeldeuren vrijwillig te sluiten, feestverlichting te versoberen, winkelverlichting uit 

te zetten en de temperatuur in winkels te verlagen en winkelbezoek ondanks de koude tijd volop te 

stimuleren, neemt de retail volop haar verantwoordelijkheid. Dat wordt terecht ook erkend door het 

kabinet. Wij vragen dan ook onze ondernemers nu niet in de kou te zetten en ze te steunen. 

Optelsom te groot 

De hoge energielasten komen voor een groot deel direct ten laste van het eigen inkomen van de 

ondernemer, doordat het niet doorbekend kan worden in de prijzen. We zien namelijk dat de 

consument nu al de hand op de knip houdt. De meerderheid van de kosten worden daarom nu 

opgevangen door de ondernemer. Dit kan voor een korte tijd, maar in heel veel gevallen niet tot het 

tweede kwartaal van 2023. Ondernemen loont niet meer! 

De regelingen zoals die nu zijn voorgesteld, komen niet tegemoet aan de noodzaak om te komen tot 

een reële compensatie voor de sterk gestegen energiekosten. In een tijd waarin daarnaast de 

gevolgen voor de verhoging van het minimumloon groot zijn, verhuurders de volledige indexatie 

vragen aan de huurders, coronaschulden moeten worden terugbetaald en de bedrijfskosten sterk 

stijgen, voorzien wij een enorme kaalslag in de winkelstraat met grote gevolgen voor de dan niet 

meer bruisende binnensteden, en de leefbaarheid van de dorpen, wijken en buurten. 

Samenvattend: laat ondernemers niet in de kou staan 

Wij vragen om helderheid over en aanpassing van de regelingen. Het percentage van 12,5% moet 

omlaag zodat de regeling toegankelijk is voor ondernemers in de retail die dit nodig hebben en het 

bedrag van € 160.000,- per onderneming moet verhoogd worden naar het door de Europese 

Commissie toegestane maximum. Dan worden ook ondernemers met meerdere vestigingen 

eerlijk(er) behandeld.  

Voor ondernemers die boven hun winkel of opslag voor ambulante handel wonen, moet coulance en 

maatwerk geleverd worden. Zij moeten zowel voor hun woning als hun bedrijfspand meelopen in het 

tijdelijke prijsplafond. Maatwerk is ook nodig voor de ondernemers die een bedrijfspand delen. 

Graag gaan wij met u in gesprek. 

 

Namens: 

AVN, CVAH, INretail, KNS, NBOV, NSO, NVER, Poeliersbond, Tuinbranche Nederland, VBW, VNV 


