Tweede Kamer der Staten Generaal
Tav woordvoerders Commissie Economische Zaken en Klimaat
(verzonden per mail)

Woerden, 7 november 2022
Onderwerp
Onze ref
Contact

: input notaoverleg prijsplafond energie en TEK-regeling
: UC22065/RW/DB/HK-lris
: 06-51987022/ j.kant@khn.nl

Geachte woordvoerders Economische Zaken en Klimaat,

KHN spreekt haar waardering uit voor het feit dat er snel regelingen bekend zijn gemaakt voor
gedeeltelijke compensatie van de stijgende energiekosten. Wel zijn we van mening dat de
regelingen zoals ze nu zijn voorgesteld, onvoldoende zijn om een aanzienlijke groep
horecaondernemers, die te maken heeft met enorm gestegen energiekosten, écht van hulp te
kunnen zijn. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat dit effect is beoogd bij het opstellen van
de regelingen en geven u daarom een aantal suggesties voor verbetering van de regelingen
mee.
Uitkomsten KHN-enquête energie; weinig ondernemers komen in aanmerking voor de TEKregeling
De afgelopen weken heeft KHN onder haar leden een uitgebreide enquête uitgezet om een beter
beeld te krijgen van de aard van de aansluiting, de duur van de contracten maar ook of
horecaondernemers geholpen zijn met de voorgestelde TEK-regeling.
De belangrijkste uitkomsten treft u aan in de deze infographic. De belangrijkste kengetallen:
• 25% heeft een grootverbruikersaansluiting voor elektriciteit, 20% een
grootverbruikersaansluiting voor gas
• 52% heeft een variabele aansluiting voor elektriciteit, 43% van de ondernemers met een
vaste aansluiting heeft een contract dat binnen nu en zes maanden afloopt
• 49% heeft een variabele aansluiting voor gas, 41% van de ondernemers met een vaste
aansluiting heeft een contract dat binnen nu en zes maanden afloopt
• 10% van de respondenten voldoet aan de 12,5%-eis uit de TEK-regeling én voldoet aan
één van de twee verbruiksdrempels.
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Op 10 november vindt het notaoverleg plaats over zowel het Prijsplafond Energie (voor
huishoudens en zakelijke kleinverbruikers) als de zogenaamde TEK-regeling. Namens
Koninklijke Horeca Nederland willen we u ten behoeve van dat debat de volgende input
meegeven.

De helft van de horeca heeft dus nu al een probleem, want immers een variabel contract voor
elektriciteit en/of gas; van de ondernemers met een vast contract zal 20% binnen nu en een half
jaar alsnog een probleem krijgen met de energierekening.
De TEK-regeling zal dus slechts voor een zeer beperkt deel van de horeca beschikbaar zijn.
Suggesties voor verbetering
Te weinig ondernemingen worden écht geholpen met de regelingen. Een zeer aanzienlijk deel
van de ondernemingen heeft een variabel contract dan wel een binnenkort aflopend vast
contract. Meer dan de helft van de ondernemers heeft een kleinverbruikersaansluiting en zal via
de regeling voor huishoudens en zakelijke kleinverbruikers voor een klein gedeelte worden
gecompenseerd. Het gaat dan weliswaar ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting
maar gemiddeld genomen met een aanzienlijk hoger verbruik aan elektriciteit en/of gas dan een
gemiddeld huishouden.

Samenvattend; veel horecaondernemer gaan een hele gure winter tegemoet. Extra steun voor
ondernemers is noodzakelijk.
Waar liggen de mogelijkheden voor verbetering van de Energieregelingen?
• De voorwaarde in de TEK-regeling dat de energiekosten minimaal 12,5% van de omzet
moeten uitmaken moet fors omlaag; ook de verbruiksminima moeten omlaag.
• De kleinverbruikersregeling moet geen belemmering zijn voor deelname aan de TEKregeling. De voor de ondernemer meest gunstige subsidieregeling moet prevaleren.
• Net als bij de TVL-regeling in coronatijd gelden de toetredingseisen voor de TEK-regeling
voor de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden
ondernemingen.
Volgens KHN is dat is een oneerlijke en onwenselijke situatie met name voor wat betreft
het maximum van de vergoeding. Veel eerlijker is het om de voorwaarden voor de TEKregeling per locatie toe te passen.
We hopen dat u zich voor deze punten sterk wilt maken, zodat de energiesteun ook terecht komt
bij die ondernemers die echt te lijden hebben onder de enorm gestegen energiekosten.
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Kortom, veel horecaondernemers vallen tussen de wal en het schip als het gaat om de
regelingen voor de kosten van energie. Dat komt in de horeca nog extra hard aan in vergelijking
met veel andere branches omdat de coronacrisis een enorme financiële impact heeft gehad op
het eigen vermogen en veel ondernemingen bovendien nog (belasting)schulden hebben open
staan.
Ook zullen veel horecaondernemers te maken krijgen met een forse stijging van de loonkosten
omdat per 1 januari 2023 het Wettelijke Minimum Loon versneld zal stijgen met 10%.
En wat te denken van de aanzienlijke groep horecaondernemers die het bedrijfspand huurt. In
een heel groot deel van die huurovereenkomst is een standaard huurprijsbeding opgenomen
waarvan de strekking kort gezegd is dat de jaarlijkse stijging van de huurprijs afhankelijk is van
het CPI_cijfer van vier maanden eerder. Dat inflatiecijfer zat in maart van dit jaar al op 9,7% en in
september zelfs op 14,5 %.

Zoals altijd zijn we te allen tijde bereid onze inbreng toe te lichten mocht daar behoefte aan
bestaan. Voor nu wensen we u allen succes toe bij de komende debatten.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland

Dirk Beljaarts
Algemeen Directeur
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Robèr Willemsen
Voorzitter

