NBOV reactie debat TEK regeling 10 november 2022
Waarom is energie noodzakelijk voor dé Ambachtelijke bakker
Ambachtelijke bakkerijen:
• Produceren en verkopen hun producten voornamelijk aan consumenten (BtoC)
• Hebben (minimaal) één productielocatie en daarnaast één of meerdere winkels
• Zijn – samen met dagbladen – de enige leverancier van een dagvers product
• Productie verloopt volgens een vast proces en doorlooptijd.
Zonder energie, is productie niet mogelijk en is er een lege winkel. Reductie van energie is geen optie. Het
productieproces is energie intensief oftewel energienoodzakelijk.

Dé ambachtelijke bakker moet kunnen ondernemen
Ondernemen betekent risico nemen en inspelen op veranderingen. De ambachtelijke bakker is, vooral in
2022, geconfronteerd met een opeenstapeling van prijsstijgingen zoals energie, grondstoffen, verpakkingen,
lonen. Ambachtelijke bakkers hebben hun verkoopprijzen dit jaar al één maar meestal twee of drie keer
verhoogd1. De verhoging van prijzen is echter is niet onbeperkt mogelijk. Ambachtelijke bakkers hebben niet
de mogelijkheid om de kostenstijgingen op andere wijze op te vangen, zoals in Business to Business (BtoB)
processen door contracten met opdrachtgevers open te breken.
Ondernemerschap wordt nu bepaald door de geluksfactor
De explosieve stijging van energieprijzen behoort niet tot het normale bedrijfsrisico. De hoogte van de
energiekosten wordt bepaald door de toevallige afloop van het energiecontract 2. Energie is echter wel een
basisvoorziening voor bedrijfsvoering.
Omdat niet alle ondernemers met deze extra energiekosten worden geconfronteerd wordt de
concurrentiepositie tussen ondernemers ernstig verstoord. De één moet zijn prijzen wel aanpassen, de ander
niet. Dit is met name het geval doordat bakkerijproducten in supermarkten nog steeds onder de kostprijs
worden verkocht.
De ambachtelijke bakker berekent een ondernemersresultaat3. Een jaar geen winst brengt het voortbestaan
van een bedrijf niet in gevaar. Dat is echter wel het geval als je deze extra energiekosten uit je resultaat of
eventuele reserves moet halen. Je gebruikt je je eigen inkomen voor bedrijfskosten. Dat is slechts een korte
periode mogelijk4.
Er zijn al mooie stappen gezet!
Tijdens het debat over de energielasten in de Tweede Kamercommissie op 10 november zijn nieuwe
concrete stappen toegezegd. Daar zijn we blij mee.
•
•
•
•

•

De TEK-regeling wordt verruimd voor kleine energie-intensieve bedrijven. De ondergrens van 5.000 m³
of 50.000 kWh verdwijnt.
De regeling wordt versneld geopend: per 1 januari 2023 in plaats van april.
De Belastingdienst verleent uitstel van betaling om de periode tot aan de eerste tegemoetkoming te
overbruggen. Dit kan via de website van de Belastingdienst.
De drempel energielasten ten opzichte van de omzet is verlaagd van 12,5% naar 7%. Dit wordt
berekend inclusief Energiebelasting, ODE en netwerkkosten (meestal een aparte factuur). Een verdere
verlaging lijkt niet haalbaar.
RVO zal de regeling gaan uitvoeren. Wij hebben onze leden geadviseerd zich alvast aan te melden om
op de hoogte te blijven op de website van de RVO .
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Dit blijkt uit een enquête onder NBOV leden van 4 november 2022
Bij 40-60% van de ambachtelijke bakkers is het contract al verhoogd of loopt het contract nog af in 2022
Ondernemersresultaat is bestemd voor inkomen ondernemersgezin, pensioenopbouw en reserveringen
Uit de NBOV peiling blijkt dat ondernemers dit maximaal 1-3 maanden volhouden
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En hoe nu verder? Wat hebben ambachtelijke bakkers nog nodig:
Wij blijven graag in gesprek met de ministers Adriaansens en Jetten over de uitwerking van de regeling.

1.

Verlaag de drempel nog verder van 7% naar maximaal 5,5 tot 6% : normaliter maken de energielasten
2,5 tot 3,7% uit van de omzet. Een verdubbeling van lasten ten opzichte van de omzet kan maximaal
aan de consument worden doorberekend.

2.

De drempelprijs moet omlaag. We vinden de drempelprijs om in aanmerking te komen voor
compensatie nog te hoog. Deze drempelprijs ligt nu op € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit is
weliswaar berekend inclusief energiebelasting, ODE en netwerkkosten, maar is nog altijd ongeveer drie
keer hoger dan de prijzen in 2021.

3.

Compensatie van kosten boven de verdubbeling: vergoed 100% i.p.v. 50%. In de voorgestelde
regeling wordt 50% vergoed als de kostenstijging hoger ligt dan de drempelprijs. Dit is voor
ambachtelijke bakkers onvoldoende. Deze vergoeding zal bedrijven niet helpen.

4.

Energie moet beschikbaar en betaalbaar zijn.
Wij vinden wij dat energie – een van de basisvoorzieningen - bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Terug
naar het oude niveau is niet realistisch maar een prijsplafond is wel een optie. Stel een prijsplafond in
en gebruik een energieclausule: een prijs die varieert tussen een bandbreedte met een minimum en
maximumprijs. Hierdoor zijn zowel voor leveranciers als gebruikers de gemiddelde kosten voorzienbaar
en (min of meer) gelijkmatig.
Wij gaan er vanuit dat de faciliteit van de Belastingdienst werkt. Als daaraan nog uitvoeringstechnische
problemen kleven verzoeken wij alsnog om een voorschot5: een noodvoorziening voor snelle
compensatie van de exorbitante kostenstijging vanaf medio 2022. Voorkom hiermee dat bedrijven die
in de kern gezond zijn moeten sluiten door deze onevenredige en onvoorziene kostenstijging.
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Voor ondernemers die in 2022 zijn/worden geconfronteerd met een aflopend contract

