Ministerie van Economische zaken en Klimaat
T.a.v. mevrouw M.A.M. Adriaansens en de heer R.A.A. Jetten

Ede, 2 september 2022

Geachte ministers Adriaansens en Jetten,
Door het hele land klinken de alarmbellen waar het gaat om de almaar stijgende energieprijzen. In het bijzonder
vraag ik daarbij de aandacht voor de grote (aankomende) problemen in de bloemen- en plantenketen, waarbij de
bloemist met een marktaandeel van 53% in bloemen en 35% in kamerplanten de belangrijkste laatste schakel is
richting de consument.
De zorgen van de bloemist, in de detailhandel, gaan een stuk verder dan alleen de hogere kosten die de hij/zij
moet betalen voor de eigen energie. De energiecrisis heeft vooral grote gevolgen voor het beschikbare aanbod,
kwaliteit en prijsstelling van bloemen en planten. Daarmee komt de marktpositie van de bloemist en de continuïteit
van de totale branche in groot gevaar. Omdat de bloemenbranche zeker niet de enige branche is binnen het MKB
waar dit speelt, zullen de ontwikkelingen op korte termijn leiden tot verschraling van het totale winkelaanbod,
hetgeen weer grote gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid.

Kwekers laten de kas leeg
Vanuit de kwekers komen er steeds meer signalen dat door de geëxplodeerde energieprijzen de kosten vele
malen hoger zijn dan de (mogelijke) opbrengsten. Nu al heeft een deel van de kwekers van de belangrijkste
soorten van bloemen en planten aangegeven in de komende periode of zelfs structureel niet meer te gaan
produceren. Dit heeft tot gevolg dat er aanzienlijk minder aanbod zal zijn, het noodzakelijke assortiment voor de
bloemist verder zal verschralen, de kwaliteit van de producten zal dalen en de prijzen nog sterker zullen stijgen
dan nu al het geval is. Telers die er toch voor kiezen te gaan produceren, zullen dit om de kosten te drukken, met
minimaal gebruik van energie proberen te doen. Dit heeft een sterke negatieve invloed op de kwaliteit van het
product en de opbrengst in volume. Daarmee zal (onderscheidend) product nog schaarser worden en is de
speciaalzaak, als laatste schakel in de keten, daarvan nog eens extra de dupe. Bloemisten zitten op dit moment al
aan het maximum waar het gaat om het kunnen doorberekenen van de kosten aan de consument. De impact op
het bedrijfsresultaat is dermate groot dat we moeten constateren dat veel ondernemers op dit moment onder het
bestaansminimum leven.
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Laag consumentenvertrouwen, hoge inflatie, minder bestedingen
De toekomst voorspellen kan niemand, maar het einde is zeker nog niet in zicht. Met de nieuwste inflatiecijfers
(13,6%) wordt een negatief record bereikt. Nederland is daarmee ook nog koploper in Europa. Er bestaat grote
onzekerheid over de verdere (prijs)ontwikkelingen voor de toekomst. Er zijn grote zorgen voor de totale (wereld)
economie. Deze onzekerheden vertalen zich door op alle onderdelen van de bedrijfsvoering. De sterke stijging van
de inflatie en de daarmee gepaarde kostenstijgingen (op alle terreinen) zal het consumentenvertrouwen verder
doen dalen.

Door stijgende energiekosten wordt verduurzamen moeilijker
De branche heeft zich al ingezet om te verduurzamen (o.a. Barometer Duurzame Bloemist), maar hiervoor moet
wel investeringsruimte zijn en blijven. Met de enorme stijging van de kosten, een mogelijk beperkt assortiment en
beperkte consumptie zijn de mogelijkheden voor de ondernemers om te verduurzamen beperkt geworden.
Mochten de energieprijzen over enige tijd weer naar een ‘normaler’ niveau gaan, dan zullen de effecten nog lang
door blijven werken. Nu is dus hét moment om in te grijpen, ondernemers zekerheden en garanties te bieden,
waarop ze een bedrijfsvoering kunnen sturen en verantwoorde afwegingen kunnen maken richting de toekomst.
Dat kan alleen met ondersteuning van de overheid en een duidelijk beleid voor de toekomst.

Onze oproep
Naar onze mening heeft de hele sector, maar in feite iedereen in Nederland behoefte aan een stabiele
energierekening tegen acceptabele tarieven. Middels lage energiekosten dragen we bij aan consumentenvertrouwen en daarmee consumptie, aan ondernemersperspectief en in onze sector ook nog eens aan structureel en
hoogwaardig productaanbod, de sterke kracht van onze totale sector.

Daarom hebben wij de volgende concrete verzoeken aan u:
•

Wij pleiten er dan ook voor om, bij voorkeur in Europees verband, te komen tot een maximale prijs voor
energie (gas en elektriciteit) en rust in de energiemarkt, voor zowel consumenten als bedrijven. Het zou
goed zijn dat deze maximale prijs op een dermate (laag) nivo ligt dat consumenten extra ruimte hebben om
te besteden en bedrijven de ruimte hebben om te produceren.

•

Wij pleiten ervoor dat ook kleinschalige MKB-ondernemers die geconfronteerd worden met grote
(energie)kostenstijgingen hierin op korte termijn gecompenseerd worden, dit in lijn met compensatie van
huishoudens, gerelateerd aan de werkelijke kostenstijgingen.

•

Tenslotte pleiten wij er voor om de SVM- en overige subsidieregelingen voor het verder verduurzamen
van de bedrijven zo spoedig mogelijk weer open te stellen, zodat onze ondernemers middels een goede
analyse en vervolgplan daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.
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Tenslotte
Wij hopen met het bovenstaande een goed beeld te hebben gegeven van de grote zorgen die er zijn voor de
continuïteit van onze prachtige branche en keten. Er liggen grote uitdagingen voor de toekomst. Onze
ondernemers zijn bereid deze uitdagingen aan te gaan en op die manier gezamenlijk toe te werken naar een
gezonde toekomst, in alle opzichten. Maar dat kan alleen in gezamenlijkheid met de overheid, met duidelijk
beleid en toekomstperspectief.
Wij wensen u veel succes en wijsheid met deze zeer complexe crisis, dit namens alle 3.000 bloemisten van
Nederland en hun 10.000 medewerkers en duizenden sectorgenoten. Graag zijn wij bereid hierop een mondelinge
toelichting te geven en/of aan de hand van zeer tastbare praktijkvoorbeelden het marktbeeld nader te schetsen.
Wij ontvangen graag uw reactie en zien uw inzet met belangstelling en vertrouwen tegemoet.
Met vriendelijke groet en hoogachting,

Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers

Marco Maasse – Algemeen directeur
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