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Zorgen over gevolgen TEK regeling voor MKB 
 
Geachte mevrouw Adriaansens,  

 
De gestegen energieprijzen voor het MKB en de semicollectieve sector vormen een groot risico 
voor de leefbaarheid in dorpen en wijken in ons land. Naast teruglopende inkomsten uit een twee 
jaar coronapandemie, zijn veel bedrijven financieel wankel en vormen de gestegen energielasten 
een nieuwe last. 
 
Versneld verduurzamen van vastgoed en productieprocessen is de enige echte oplossing voor dit 
probleem. Als gemeenten zijn we bereid een grote inspanning te leveren om met deze sectoren 
deze enorme opgave te realiseren, maar dit kost tijd. Tijd die we door de explosief gestegen 
energieprijzen niet hebben. Genoemde sectoren zijn nu al niet in staat de energierekening te 
betalen en de eerste berichten van bakkers die hun bedrijf moeten sluiten bereiken ons reeds via 
de lokale en landelijke media.  
 
De TEK regeling die u voor de sector inricht is van levensbelang voor het voortbestaan van het 
MKB. We zien dan ook met hoge verwachtingen uit naar de verdere uitwerking van deze regeling 
en de regeling die u voor de semicollectieve sector ontwikkelt. We vertrouwen er op dat u ook 
stevige afspraken met de banken en de Belastingdienst maakt ter overbrugging tot de TEK 
regeling in voorjaar 2023 beschikbaar is. 
 
Ondanks dat wij positief zijn over het feit dat u het MKB tegemoet komt zijn wij zeer bezorgd over 
de norm van 12,5 %  energie-intensiteit die daarbij gehanteerd wordt en de garantie die bedrijven 
wordt geboden dat de banken bereid zullen zijn hen een krediet te verstrekken ter overbrugging. 
Wij hebben van uw toelichting op uw plannen en de onderbouwing kennis genomen in uw brief aan 
de kamer d.d. 28 oktober 2022. 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/10/28/aantal-
energie-intensieve-mkb-bedrijven-onder-tek-regeling/aantal-energie-intensieve-mkb-bedrijven-
onder-tek-regeling.pdf 
 
Volgens uw berekening komen 91% van de bakkers in aanmerking voor de TEK regeling en vallen 
de overige waarschijnlijk onder de kleinverbruikersregeling.  
Ons bereiken signalen dat dit, met name voor een flink aantal kleine bakkers,  niet het geval is. 
Hun energie-intensiteit bedraagt  tussen de 10 en 12,5 %. Zij zijn niet in staat om, zoals u 
veronderstelt, de gestegen energielasten op te vangen of door te berekenen aan de klant. Zij 
zullen daarom de deuren moeten sluiten. Dit is funest voor de leefbaarheid in de kernen. Als zij niet 
reeds hebben geïnvesteerd in verduurzaming krijgen zij daarvoor de tijd niet meer. Onnodig veel 
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De gestegen energieprijzen voor het MKB en de semicollectieve sector vormen een groot risico 
voor de leefbaarheid in dorpen en wijken in ons land. Naast teruglopende inkomsten uit twee 
jaar coronapandemie, zijn veel bedrijven financieel wankel en vormen de gestegen 
energielasten een nieuwe last. 
 
Versneld verduurzamen van vastgoed en productieprocessen is de enige echte oplossing voor 
dit probleem. Als gemeenten zijn we bereid een grote inspanning te leveren om met deze 
sectoren deze enorme opgave te realiseren, maar dit kost tijd. Tijd die we door de explosief 
gestegen energieprijzen niet hebben. Genoemde sectoren zijn nu al niet in staat de 
energierekening te betalen en de eerste berichten van bakkers die hun bedrijf moeten sluiten 
bereiken ons reeds via de lokale en landelijke media.  
 
De TEK regeling die u voor de sector inricht is van levensbelang voor het voortbestaan van het 
MKB. We zien dan ook met hoge verwachtingen uit naar de verdere uitwerking van deze 
regeling en de regeling die u voor de semicollectieve sector ontwikkelt. We vertrouwen er op 
dat u ook stevige afspraken met de banken en de Belastingdienst maakt ter overbrugging tot 
de TEK regeling in voorjaar 2023 beschikbaar is. 
 
Ondanks dat wij positief zijn over het feit dat u het MKB tegemoet komt zijn wij zeer bezorgd 
over de norm van 12,5 %  energie-intensiteit die daarbij gehanteerd wordt en de garantie die 
bedrijven wordt geboden dat de banken bereid zullen zijn hen een krediet te verstrekken ter 
overbrugging. Wij hebben van uw toelichting op uw plannen en de onderbouwing kennis 
genomen in uw brief aan de Kamer d.d. 28 oktober 2022:  
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/10/28/aa
ntal-energie-intensieve-mkb-bedrijven-onder-tek-regeling/aantal-energie-intensieve-mkb-
bedrijven-onder-tek-regeling.pdf 
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Volgens uw berekening komen 91% van de bakkers in aanmerking voor de TEK regeling en 
vallen de overige waarschijnlijk onder de kleinverbruikersregeling.  
Ons bereiken signalen dat dit, met name voor een flink aantal kleine bakkers,  niet het geval is. 
Hun energie-intensiteit bedraagt  tussen de 10 en 12,5 %. Zij zijn niet in staat om, zoals u 
veronderstelt, de gestegen energielasten op te vangen of door te berekenen aan de klant. Zij 
zullen daarom de deuren moeten sluiten. Dit is funest voor de leefbaarheid in de kernen. Als zij 
niet reeds hebben geïnvesteerd in verduurzaming krijgen zij daarvoor de tijd niet meer. 
Onnodig veel ‘bakkers op de hoek’ maar ook andere energie-intensieve MKB-ers zoals slagers 
en kleine supermarkten waarvoor de TEK regeling toch ook nadrukkelijk was bedoeld, zullen 
verdwijnen uit dorpen en buurten. Waar enerzijds fors wordt ingezet op leefbaarheid 
verdwijnen, door te beperkte toegang tot deze regeling, belangrijke sleutelfiguren uit de 
kernen.  
 
Wij hebben, gelet op bovenstaand signaal, een aantal dringende aanbevelingen die wij u willen 
meegeven bij het vaststellen van de TEK regeling: 

1. Toets bij het vaststellen van de normen voor de TEK regeling bij de branche-
vereniging(en) of de aanname dat met 12,5% energie-intensiteit echt alle beoogde 
bakkers en overige energie intensieve MKB zijn geholpen. 

2. Stel vervolgens, indien nodig, de norm bij naar 10%. Ook een aantal kleine bakkers kan 
dan gebruik maken van de regeling die juist voor hen bedoeld was. Maak bindende 
afspraken met banken met betrekking tot overbruggingskredieten, indien nodig met 
staatsgarantie. 

3. Ontwikkel een Klein Krediet Energie, analoog aan het Klein Krediet Corona. 
4. Maak bindende afspraken met de Belastingdienst over verlenging van betalings-

termijnen.  
5. Dring bij de minister van Energie aan op zo spoedig mogelijk opnieuw openstellen van de 

SVM subsidieregeling voor verduurzaming zodat het MKB  na 2023 de energielasten zelf 
in de hand kan houden en geen steun van de overheid meer nodig heeft.  

 
Deze brief versturen we mede namens de portefeuillehouders Economische Zaken van de 
Groninger gemeenten: 

 de heer H. Ronde, gemeente Eemsdelta 

 mevrouw C. Bloemhoff, gemeente Groningen 

 de heer E. Dijkhuis, gemeente Het Hogeland 

 mevrouw A. Hoesen-Spithorst, gemeente Midden-Groningen 

 de heer E. Wünker, gemeente Oldambt 

 de heer J. Kuin, gemeente Pekela 

 de heer G. Borgesius, gemeente Stadskanaal 

 de heer H.J. Schmaal, gemeente Veendam 

 mevrouw M. Sijperda, gemeente Westerkwartier 

 mevrouw G. Luth, gemeente Westerwolde 
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Bel of mail gerust als u vragen heeft 
U kunt contact opnemen met Corry de Boer. U bereikt haar via 06 – 11 59 73 26. Of u stuurt  
een e-mail naar corry.deboer@westerkwartier.nl.  Belt u ons? Houd dan deze brief bij de hand. 
Mailt u ons? Noem dan in uw e-mail het kenmerk bovenaan deze brief.   
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, 
 
 
 
 
A. van der Tuuk, burgemeester                    E. Paré, loco-secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze brief is per e-mail verzonden aan:  
ministerezk@minezk.nl t.a.v. mevrouw M.A.M Adriaansens 

en in cc aan: 

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en 

Klimaat 

cie.ezk@tweedekamer.nl 
griffie@tweedekamer.nl  

 




