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Honger, het grootste
oplosbare probleem
Honger in 2030 de wereld uit. The Hunger
Project werkt er al veertig jaar aan, maar er is
nog veel te doen, zegt directeur Annelies Kanis.
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Amsterdam # Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) wil dit kwartaal
nog 600 miljoen euro extra compen-
satie voor horecaondernemers om te
voorkomen dat ze failliet gaan. Ook
moet er volgens de branchevereni-
ging een tegemoetkoming in de vas-
te lasten komen van 100 procent.

Volgens KHN-directeur Dirk Bel-
jaarts reageerde de minister met be-
grip, maar ook ’ontwijkend’. Ook
wilde Hoekstra nog geen datum
noemen waarop de horeca eventueel
weer open kan. Wel dat er dagelijkse
gesprekken over gevoerd worden.

„Je zal nu maar horecaonderne-
mer zijn, die zit met de handen in
het haar”, zegt Beljaarts. Als de ho-
reca alweer open mag, is het volgens
hem nog de vraag of de keten snel
genoeg op gang komt om de bevoor-
rading te regelen. „Die mededeling
om open te gaan kan niet vroeg ge-
noeg komen.” Het kabinet geeft

hierover dinsdag 8 december uit-
sluitsel.

Volgens Beljaarts zei Hoekstra
verder dat de instanties die over de
uitvoering van de steun gaan op kor-
te termijn geen nieuwe wijzigingen
in het systeem aan kunnen. Daarom
opperde Beljaarts een eindafreke-
ning over heel 2020. „Dat was een

spontaan idee. Zodat je dat wat je te-
kort komt alsnog tegemoet kunt
zien.” Het kabinet heeft hierover
nog geen toezeggingen gedaan.

Verder heeft KHN aan Hoekstra
gevraagd te kijken naar sectorspeci-
fieke steun voor de horeca. „Daar-
van zei Hoekstra: het kabinet heeft
juist voor generieke maatregelen
gekozen om ze snel van de grond te
krijgen. Maar we zijn wel acht
maanden verder en hebben nieuwe
inzichten over hoe die steun bin-
nenkomt”, zegt Beljaarts.

Rekensom
Heikel punt voor de branchevereni-
ging is de NOW-steunmaatregel. De
loonkostencompensatie lag in de
eerste twee steunrondes formeel op
90 procent, maar in de praktijk
kwam die volgens Beljaarts voor ho-
recaondernemers uit op 60 tot 65
procent. Dat komt volgens hem
door de Wet arbeidsmarkt in balans
en hoe de premies voor de horeca ge-
regeld zijn. „De horecaondernemer
heeft vanaf dag één 35 procent van
de loonkosten zelf moeten betalen.
Het is een quick and dirty-reken-
som, maar dat is het geld dat je so-
wieso al op korte termijn tekort
komt.”

coronacompensatieMinimaal 600 miljoen nodig

Horeca vraagt
om extra steun
Minimaal 600 miljoen extra compensatie is nodig
om de stilgevallen horeca overeind te houden. Maar
minister Hoekstra deed maandag geen toezegging
op de noodkreet van Koninklijke Horeca Nederland.

Van onze verslaggever

""Minister
’ontwijkend’
maar heeft
begrip

directeur Horeca Nederland

’Niet anderen je levensloop laten bepalen’

Voor Marret Kramer is
schipperen levenskunst

Schippersdochter
Marret Kramer
kan helpen als je
bent vastgelopen en
legt in haar boek
’Schipperen is
levenskunst’ uit hoe
je het roer weer in
eigen hand neemt.
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Boer blijft nodig
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Haarlemmermeer wordt
volgebouwd, maar de
agrariërs blijven in de
toekomst geloven

Angst voor straling
Onrust door
zendmast

Werknemers in de
Waarderpolder zijn
geschrokken van de
plotse komst van
een hoge zendmast.
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