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1.   Met hoeveel procent zijn uw energiekosten gestegen?
  “De totale prijsstijging van gas bedraagt 264% dit jaar. We verwachten dat dit percentage nog flink gaat 

oplopen richting het eind van dit jaar gezien de huidige ontwikkelingen. En dat terwijl we nota bene net 
hadden geïnvesteerd in nieuwe, energiezuinige branders voor onze ovens. Rendabele elektrische ovens 
bestaan nog niet voor onze industrie. Alle andere haalbare verduurzamingstrajecten hebben we al ingezet 
of zelfs afgerond.” 

 
2. Wat betekent dit voor uw bedrijf? 
  “Wij leveren voornamelijk aan de retail en kunnen deze hoge kosten, niet of zeker niet tíjdig, door

berekenen. Retailers accepteren dat simpelweg niet en dit is zeer schadelijk voor kleine fabrikanten. 
Als kleine fabrikant moeten wij dus volledig interen op onze bruto marge. Zo wordt het een enorme 
uitdaging om überhaupt nog breakeven te kunnen draaien. Daarnaast, los van de doorrekening van de 
prijzen, zorgt de voortdurende stijging van de energieprijzen met achterblijvende omzetten voor een 
enorm werkkapitaalprobleem in de branche. Uitbreiding van werkkapitaal is onmogelijk via de reguliere 
banken en dus worden de kleinere fabrikanten gedwongen om alternatieve, dure werkkapitaalfinancie
ringen –met een rente tussen de 9 en 15% aan te trekken. Kapitaalissues worden verder versterkt door 
negatieve rapporten vanuit kredietverzekeraars.” 

 

3. En nu? Wat is jullie perspectief?
  “We zullen nog steviger moeten onderhandelen met retailers, waarbij we het risico lopen klanten te 

verliezen. Dit risico geldt in Nederland, maar zeker ook internationaal. Als daar de overheid in andere  
lande wél steunmaatregelen afkondigt om de hoge gas en transportprijzen van het midden en 
kleinbedrijf, en daarmee dus ook veel (industriële) bakkerijen aldaar, te compenseren, verslechtert  
onze concurrentie positie aanzienlijk in het buitenland. Dit is valse concurrentie. Voor leveringen naar  
Duitsland en Frankrijk kom je direct in de squeeze. Bedrijven daar krijgen namelijk wel steun. Grootste vrees 
is dat we er niet aan ontkomen om lijnen (deels) stil te moeten leggen. Het gevolg is dat we leveringen 
moeten stoppen en daardoor werkgelegenheid voor onze medewerkers niet meer kunnen garanderen.”


