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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

T.a.v. minister M.A.M. Adriaansens 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC DEN HAAG 

 

Veldhoven, 8 maart 2022 

 

Betreft: acute betalingsproblemen door onbetaalbare energierekeningen  

 

Geachte minister, 

Steeds meer cafetaria’s en snackbars kampen met onbetaalbare energierekeningen. Vorige 

week zagen we de gasprijs opnieuw flink toenemen en met de stijging van deze week is de 

prijs ruim 20 keer (!) hoger ten opzichte van een jaar geleden. ProFri vraagt dringend om 

maatregelen.    

Hoewel meer sectoren te maken hebben met stijgende energiekosten, wordt de 

frituurbranche erg hard geraakt. Een gemiddelde buurtcafetaria was een jaar geleden 1200 

euro per maand kwijt aan gas en stroom, vorige maand was dat ruim 3600 euro. Voor deze 

maand verwachten wij voor deze ondernemers een factuur van ruim 5000 euro. Daarnaast 

hebben ondernemers ook te maken met andere prijsstijgingen. Om de salarissen van het 

personeel te kunnen blijven betalen, zouden bedrijven de consumentenprijzen extreem 

moeten verhogen. Daarmee lopen ze het risico zichzelf uit de markt te prijzen.  

Naar verwachting komt dit jaar 70 procent van alle ondernemers, bijna 4000 bedrijven, 

hierdoor in de problemen. Ongeveer 40 procent van de frituurzaken heeft een variabel 

contract en betaalt sinds eind vorig jaar al een hoge prijs. Nu worden de rekeningen voor 

deze ondernemers onbetaalbaar. Daarnaast heeft 60 procent een vast contract en daarvan 

loopt ongeveer de helft dit jaar af. Ook die bedrijven worden op dat moment direct in hun 

voortbestaan bedreigd. De Nederlandse frituurbranche met ruim 5700 bedrijven, biedt werk 

aan zeker 55.000 mensen, waarvan meer dan 60% een vaste arbeidsrelatie heeft. 

Ondernemers en hun gezinnen zijn ten einde raad. Door de coronacrisis kampen velen van 

hen al met huur- en belastingachterstanden. De hoge energiekosten, maar ook de stijgende 

inkoopprijzen van het assortiment, frituurolie en verpakkingen komen daar bovenop. Er zijn 

ondernemers die zichzelf al maanden geen salaris hebben betaald, anderen overwegen of 

worden gedwongen te stoppen. De situatie heeft ook mentale en relationele problemen tot 

gevolg.   
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Een verlaging van het btw-tarief waarover gesproken wordt, biedt ondernemers geen 

verlichting. ProFri vraagt daarom per direct over te gaan tot een verlaging van de 

energiebelasting, wat een groot deel uitmaakt van de totale energierekening. Maar ook 

andere steunmaatregelen zijn per direct noodzakelijk, zoals het verlengen van het bijzonder 

uitstel van betaling van de belastingen.   

Graag willen we met u in gesprek over de ontstane situatie voor onze sector.  

Hoogachtend, 

 

 

Frans van Rooij 

Directeur Vereniging Professionele Frituurders 

 

 


