
Beste ondernemer in de gemeente Nunspeet, 
  
Voor de zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling 
(TEK). 
Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk 
Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages 
en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen maken. Een dergelijke 
regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese 
Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023. 
Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de 
winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere 
maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. 
Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel als mogelijk uit. 
Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/gerichte-
ondersteuning-energie-intensief-mkb-met-tek-regeling 
  
Kabinet helpt ondernemers door ruimer uitstelbeleid Belastingdienst 
Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. 
Daarom wordt per 1 oktober 2022 een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over 
betalingsregelingen van de Belastingdienst. Zo kan er meer maatwerk worden geboden als de 
situatie van een ondernemer daar om vraagt. De versoepelingen zijn vooral gericht op de kleinere 
bedrijven. 
Twee van de versoepelingen die tijdelijk in verband met corona werden ingevoerd, worden nu 
definitief voortgezet. Zo gaat nu ook voor ondernemers de betalingsregeling in op de datum van de 
uitstelbeschikking. Ook blijft het mogelijk om uitstel van betaling voor de motorrijtuigenbelasting aan 
te vragen. 
Zie voor meer informatie: Kabinet helpt ondernemers door ruimer uitstelbeleid Belastingdienst | 
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Disclaimer 
De informatie in dit e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  
Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender door deze e-mail te beantwoorden. 
Verder vragen wij u in dat geval dit e-mailbericht en uw antwoord te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te 
maken. 
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