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DE KWESTIE

E
r dreigt een groot
tekort aan vakbe-
kwame koks in de
Aziatische horeca.
Namens de Vereni-

ging Chinese Aziatische Ho-
reca Ondernemers (VCHO)
roep ik de overheid op om
spoedig nieuwe afspraken
te maken met de sector. Af-
spraken die het mogelijk
maken om in de komende
jaren de nodige koks uit
Azië aan te trekken. Zonder
voldoende bekwame vak-
mensen kan de sector niet
aan de culinaire verwach-
tingen van gasten voldoen.

Tot nu toe hanteert de
overheid een jaarlijks quo-
tum: maximum duizend
koks die jaarlijks in Azië mo-
gen worden gerekruteerd.
Dit aantal blijkt echter vol-
strekt onvoldoende om de
huidige vacatures op te vul-
len. Wij pleiten daarom voor
een onmiddellijke verho-
ging naar drieduizend koks.

Daarnaast willen wij een
nieuwe regeling afspreken
zonder quotum. Deze moet
ingaan op 1 oktober 2019. De
koks kunnen dan geduren-
de vier jaar hun specialisti-
sche kennis inbrengen om
vervolgens weer terug te ke-
ren naar het land van her-
komst. Op die wijze is er
geen sprake van arbeidsmi-
gratie. Deze aanpak geeft de
sector de nodige zekerheid
en vermindert de admini-
stratieve lasten.

De aanvankelijke wens

van de overheid om in Ne-
derland koks op te leiden tot
Aziatische specialiteiten-
kok, is in de praktijk onmo-
gelijk gebleken. Dit wordt
ook bevestigd door CINOP.
Deze adviesorganisatie op
het gebied van onderwijs
deed vorig jaar onderzoek in
opdracht van het ministerie
van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid en concludeert
dat de zeer specialistische
kennis en kunde in de Azia-
tische keukens op Neder-
landse scholen niet kan
worden aangeleerd.

De sector investeert zelf
veel tijd en geld in opleidin-
gen op de werkvloer. Tussen
2014 en 2018 zijn 3500 men-
sen opgeleid in de Aziati-
sche keuken. Ook is aan bij-
na 2500 Nederlandse en EU-
koks een baan aangeboden.
Maar helaas leveren al deze
inspanningen geen speciali-
teitenkoks die op een niveau
werken dat hoog genoeg is.

Momenteel zijn er 1800
specialiteitenkoks in de

Aziatische horeca aan de
slag met een tijdelijke werk-
vergunning. Voor 1 oktober
zullen ze bijna allemaal ver-
lenging aanvragen.

Daarnaast zijn er direct
1200 extra vakbekwame
koks nodig voor vervanging
van koks die stoppen, koks
die terugkeren naar China
en voor nieuwe restaurants.
Wij hebben dus een aan-

toonbare vraag van driedui-
zend specialiteitenkoks.

De Aziatische horeca is
sinds jaar en dag onderdeel
van het Nederlandse straat-
beeld en de cultuur. In geen
enkel ander Europees land
zijn zoveel Chinese, Japan-
se, Thaise en Indonesische
restaurants te vinden als in
ons land. Van de circa 13.300
restaurants, hebben er 2780
een Oosters georiënteerde
keuken (21%). De Aziatische
horecasector is met een
jaarlijkse omzet van 1,5 mil-
jard euro en 41.000 werkne-
mers enorm belangrijk voor
de werkgelegenheid, de lo-
kale economie en de leef-
baarheid in vele gemeenten
en dorpen. Elke Aziatische
kok die een werkvergun-
ning krijgt, creëert tussen
de zeven en tien extra ba-
nen. Zowel direct gerela-
teerde betrekkingen zoals
bedienend en keukenperso-
neel, als indirect bij onder
meer de toeleveranciers.

Dat jaarlijks maximaal
duizend koks uit Azië mo-
gen worden aangetrokken,
brengt onzekerheid bij on-
dernemers en koks. Het be-
lemmert de ontwikkeling
van de Aziatische horeca.
Zowel die in de hoogwaardi-
ge specialiteitenrestaurants
als bij de niet meer weg te
denken ‘afhaal-Chinees’ op
de hoek.

Liping Lin
Directeur VCHO

’Duizenden koks ophalen
voor Aziatische keukens’

OPINIE Liping Lin, brancheorganisatie VCHO

Het is in ons land inmiddels een klassiek
werkwoord: chinezen (uit eten gaan in

een Chinees restaurant, aldus Van Dale).
Maar de ooit zo bloeiende ’Chinees’ zit in

zwaar weer. Branchedirecteur Lin vraagt
Nederland toestemming om met spoed

3000 koks uit Azië te laten invliegen.

Liping Lin

Chinese culinaire hoog-
standjes in de maak, hier
in de keuken van Asian
Palace in Leiden.
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Er zijn weinig stukken klassieke
muziek waaraan ik een grotere
hekel heb dan de Bolero van Mau-

rice Ravel. Het is een crescendo van
rond de vijftien minuten lang, dat maar
niet tot een climax wil komen. Maat na
maat klinken steeds luidere variaties op
hetzelfde thema. Als het onvermijdelij-
ke hoogtepunt zich eindelijk aandient,
is dat een vals akkoord dat klinkt alsof
het orkest massaal zijn instrumenten
laat vallen.

De Bolero is een goede metafoor voor
hoe ik Brexit beleef. Al sinds de refe-
rendumcampagne in 2016 is er binnen
de Britse politiek sprake van dezelfde
standpunten over het gewenste vertrek
van Groot-Brittannië uit de Europese
Unie. Het enige verschil met toentertijd
is dat ze nu een stuk luider worden
verkondigd.

Er zit natuurlijk wel ontwikkeling in
het verhaal. Zo was het bijvoorbeeld
lang spannend wat voor overeenkomst
over de voorwaarden voor Brexit er zou
rollen uit de onderhandelingen tussen
Brussel en Londen. Maar toen die deal
er was, betrokken Brexiteers en Remai-
ners weer hun stellingen waar ze hun
riedeltjes hervatten, ondanks herhaal-
delijke waarschuwingen uit Brussel dat
er niet meer getornd kon worden aan
de overeenkomst.

Gisteravond stemde het Lagerhuis de
deal weg. Dat dat zou gebeuren, was
duidelijk. Op de buitenlandredactie
waren we vooral nieuwsgierig naar hoe
groot May’s nederlaag zou zijn. Er was
wel een complicerende factor: de uit-
slag van de stemming werd verwacht
rond het moment dat de drukpersen
begonnen te draaien.

Een slechter moment is bijna niet
mogelijk, maar toch was het een van de
weinige momenten in de afgelopen drie
jaar dat de voorspelbaarheid van het
Brexit-epos goed uitkwam: correspon-
denten en redacteuren konden nu in
ieder geval alvast voorsorteren op de te
verwachten uitslag. We moesten hoog-

uit verschillende versies van verhalen
maken: ’tegenslag voor May’ versus
’drama voor May’.

Hoe dan ook was het geen hoogte-
punt. Boris Johnson is ook na gisteren
nog steeds een voorstander van Brexit.
Jeremy Corbyn is ook na gisteren nog
steeds tegen alles wat May doet, zonder
dat hij alternatieven presenteert. En op
de buitenlandredactie kijken we nog
steeds reikhalzend uit naar 29 maart,
de dag dat de Britten – met of zonder
overeenkomst – uit de Europese Unie
stappen.

Want er komt ooit een eind aan dit
crescendo. Zoals het er nu uitziet,
wordt dat net zo abrupt als in Ravels
compositie. De datum van 29 maart
staat namelijk letterlijk zwart op wit in
de zogeheten Artikel 50-brief die pre-
mier May kort na het referendum
stuurde. De Britse ketelmuziek kan
hooguit nog verrassen als er toch een
tweede referendum komt of misschien
zelfs nieuwe verkiezingen. Op de bui-
tenlandredactie zullen we een dergelij-
ke ontwikkeling toejuichen. Niet zozeer
omdat we voor of tegen Brexit zijn,
maar omdat de Bolero dan eindelijk
eens verrast.

Brexit Bolero

Al sinds 2016 telkens
dezelfde standpunten
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