
 

 

 
 
 

Amstelveen, 19 maart 2020 
 
 

 
 
 
Onderwerp: Oproep compensatieregeling ‘vaste lasten’ voor ondernemers 
 
 
Geachte minister Koolmees, minister Wiebes, minister Hoekstra, 
 
We hebben respect voor de manier waarop het kabinet daadkrachtig het land leidt in deze 
uitzonderlijke periode. Als horecaondernemers zijn we blij dat het kabinet de inkomsten van onze 
werknemers veilig heeft gesteld, eerst via WTV en nu via NOW.  
 
In deze brief vragen wij namens bijna 9.000 horecaondernemers (2500 Aziatische restaurants, 5700 
frituurzaken en 600 ijssalons) uw extra steun voor de horecaondernemers in onze branche.  
 
Gezien de bijzondere omstandigheden vragen wij u om tot een compensatieregeling ‘vaste lasten’ 
voor ondernemers te komen, in aanvulling op de ondersteunende maatregelen voor werknemers en 
ZZP’ers.  
 
Compensatie voor de bedrijfsschade 
Hoewel de huidige maatregelen de pijn van werknemers verzachten, is onze indruk dat de 
maatregelen in het steunpakket voor de kleine ondernemer niet toereikend zijn. Uiteraard is de 
verhoging van de compensatie van het loon van werknemers naar 90% een goede stap. Echter, naast 
de personeelskosten worden ondernemers geconfronteerd met meer structurele kostenposten: 
huur, financieringskosten, energie, 10% loonkosten, verzekeringen, administratieve kosten etc. 
Samen noemen wij dit de totale bedrijfsschade. Wij vragen de overheid dan ook deze bedrijfsschade 
gedeeltelijk te compenseren tot de schade hersteld is, om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering 
en ook het banenbehoud te waarborgen.  
 
Compensatie inkomsten van ondernemers 
Ondernemers hebben ook gezinnen met kinderen die zij moeten onderhouden. Het is van groot 
belang om niet alleen het inkomen van het personeel zeker te stellen, maar ook van deze groep 
ondernemers. Ook dit draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee aan 
banenbehoud van meer dan 50.000 werknemers.  
 
Vanuit de media horen wij tot nu toe dat ZZP’ers zijn verzekerd voor het minimum inkomen. Maar 
hoe is het geregeld voor ondernemers die vaak werken in de rechtsvorm van eenmanszaak, V.O.F. 
en B.V.? We roepen u op om tot een vergelijkbare regeling te komen voor deze groep ondernemers. 
Het ligt voor de hand dat, wanneer zo’n compensatieregeling uitblijft, veel ondernemers in onze 
branche alsnog genoodzaakt zullen zijn om hun activiteiten te staken. De huidige inspanningen van 
het kabinet om ondernemers te ondersteunen zouden daardoor deels wel effectief zijn, maar de 
facto niet voldoende om te verzekeren dat de bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet. 



 

 

 
Wij vernemen graag   op welke manier handen en voeten gegeven kan worden aan bovengenoemde 
situatie. Gaarne zijn wij bereid om met u van gedachten te wisselen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Liping Lin | Directeur 
Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers 
 
Frans van Rooij | Directeur 
Vereniging Professionele Frituurders (Profri)                                                        
 
Teun Loonen | Voorzitter 
Ambachtelijk IJscentrum 
 


