
 

 

Het Doetinchemse Energiekrediet (DEK)  
 
Veel bedrijven worden geconfronteerd met fors gestegen energielasten. Gezonde bedrijven 
komen hierdoor in de problemen en moeten noodgedwongen hun bedrijf beëindigen. Of 
komen in de schuldsanering terecht. De gemeente Doetinchem wil levensvatbare bedrijven 
ondersteunen door met het energiekrediet een tijdelijk vangnet te bieden. Deze 
kredietmogelijkheid geldt totdat de landelijke regeling Tegemoetkoming Energie ’osten  
(TEK) van kracht gaat. De TEK-regeling, de belangrijkste maatregel voor het mkb vanuit de 
overheid, is naar verwachting pas in het 2e kwartaal van 2023 aan te vragen. Uitbetaling zal 
naar verwachting pas in het 3e kwartaal van 2023 komen. Het doel van de DEK regeling is 
dan ook om een overbrugging te bieden naar de TEK.  
 
Wie gaan we helpen 
De regeling geldt voor ondernemers die met hun bedrijf in Doetinchem zijn gevestigd. 
Belangrijkste voorwaarde voor de verstrekking van het krediet is dat het om een 
levensvatbaar bedrijf gaat, dat enkel door de hoge energielasten in de problemen dreigt te 
komen.  
 
Voorwaarden 
De regeling kan aangevraagd worden bij het Ondernemerssteunpunt wanneer de 
ondernemer voldoet aan de volgende voorwaarden. 

• De regeling geldt voor ondernemers die met hun bedrijf in Doetinchem zijn 
gevestigd blijkens een KvK afschrift; 

• De onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 
7% van de omzet bestaat uit energiekosten; 

• Er kan per vestiging (blijkens KvK) tot een maximum van 5 vestigingen in de 
gemeente Doetinchem een krediet worden aangevraagd; 

• De regeling geldt voor ondernemers die voldoen aan de Europese MKB-definitie, 
met minimaal 1 en maximaal 250 medewerkers;  

 Verstrekking van het krediet geldt enkel voor levensvatbare bedrijven die 
rechtmatig worden uitgeoefend en welke enkel door de hoge energielasten in de 
problemen dreigen te komen. Deze levensvatbaarheid wordt door Laborijn 
getoetst; 

 Het maximale krediet per onderneming bedraagt 10.000 euro en het krediet wordt 
verstrekt tegen een rentepercentage van 3%; 

 De energielasten moeten per Q4 2022 met minimaal 50% zijn gestegen ten opzichte 
van Q4 2021 en tenminste met €10.000; 

 Het krediet is tot 1 januari 2024 aflossingsvrij en dient in maximaal 5 jaar te worden 
terugbetaald; 

 Ondernemer dient zelfstandige te zijn volgens de wet op de IB 2001 
(zelfstandigenaftrek) of DGA; 

 Aanvrager dient een de-minimisverklaring in te vullen; 
 Aanvragen kunnen worden gedaan tot en met 31 december 2023; 
 Voor de kredieten geldt volgorde van binnenkomst voor in behandeling nemen;  
 Aanvragen worden in behandeling genomen zolang er budget in het fonds zit.  
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