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x(7B0BB4*KKLKKT( +\!&!]!#!#Na een mistige start breekt de zon door. Maxima tussen
8 graden in het noorden en 11 in Limburg. Vooruitzich-
ten: zon, verstoord door vaak hardnekkige mist of lage
wolken. Weeroverzicht pagina 39

11 Zon en mist
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Heineken stopt als financier horeca
Door onze redacteuren
Barbara Rijlaarsdam en
Philip de Witt Wijnen
Amsterdam. Bierbrouwer Heine-
ken wil zijn rol als financier van ho-
recabedrijven afbouwen.

Dat zegt bestuursvoorzitter Jean-
François van Boxmeer in een gesprek
met deze krant. Van Boxmeer vindt
dat banken de rol van horecafinan-
cier moeten overnemen. H i s t o r i s ch
zijn brouwerijen volgens hem in die
rol gegroeid, omdat „geen bank zich
wilde branden aan de horeca”.

Uit recente gegevens van branche-

organisatie Koninklijke Horeca Ne-
derland (KHN) – blijkt dat ongeveer
duizend van de ruim dertienduizend
horecagelegenheden waaraan Heine-
ken levert een financiering bij de
brouwerij hebben lopen. Heineken
zegt dat het daarnaast van 180 kroe-
gen pandeigenaar is. De bierbrouwer
wil niet zeggen hoeveel geld is geïn-
vesteerd in kroegen en vastgoed.

Volgens directeur Lodewijk van
der Grinten van KHN zou het voor
„een eerlijke markt” heel goed zijn
als bierbrouwers zich terugtrekken
als financier van cafés. In het be-

62 procent zakt voor
inburgeringstoets

A d v e rt e n t i e s

staande systeem leggen brouwers
een afnameverplichting op aan hore-
ca-exploitanten, zegt Van der Grin-
ten. „Het huidige systeem van hore-
cafinanciering is pervers en niet
transparant. Café-eigenaren worden
uitgeknepen.” Volgens Van der Grin-
ten zou het dan ook „l o g i s ch ” z ij n
dat de prijs van een biertje daalt.

Het afbouwen van de horecafinan-
ciering is de belangrijkste les die Van
Boxmeer heeft getrokken uit de af-
faire-Kooistra. Sjoerd Kooistra, met
87 cafés de grootste horecaonderne-
mer van Nederland, kwam na 2008

in een ernstig conflict met Heineken,
zijn belangrijkste leverancier en fi-
n a n c i e r.

In de zomer van 2010 pleegde
Kooistra zelfmoord. Zijn bedrijf ging
failliet. Heineken is met een vorde-
ring van bijna 40 miljoen euro een
van de grootste schuldeisers.

De persoonlijke aantijging van
Ko o i s t r a ’s advocaat Oscar Hammer-
stein dat Heineken zijn cliënt „ver-
moord” heeft, wijst Van Boxmeer af.
De oorzaak van Kooistra’s proble-
men lag volgens Van Boxmeer in de
kredietcrisis van 2008. Daardoor zijn

in Europa meer horecabedrijven ka-
pot gegaan, met soms veel grotere
schade voor Heineken.

Van Boxmeer wijst op het faillisse-
ment van de Britse Globe Group in
2008. Daar ging het om een schuld
van bijna 200 miljoen euro. Door
overname van die schuld en vervol-
gens verkoop van de boedel sprong
Heineken daar uiteindelijk goed uit:
met een boekwinst van 215 miljoen
e u r o.

Interview Jean-François van Box-
meer: morgen in NRC Weekend.

Door onze redacteur
Sheila Kamerman
Rotterdam. Van de 8.500 inburge-
raars die sinds 2008 de vrijstellings-
toets voor het inburgeringsexamen
deden, slaagde gemiddeld slechts 38
procent. Dat blijkt uit cijfers van het
ministerie van Binnenlandse Zaken.
Volgens het ministerie voldoen
mensen die zakken voor de moeilij-
kere vrijstellingstoets niet aan de in-
burgeringseisen. Het gaat om men-
sen die al lang in Nederland wonen
en Nederlands spreken maar geen
Nederlands paspoort hebben. Om-
dat ze ingeburgerd zijn, proberen ze
via de toets vrijgesteld te worden
van het verplichte gewone inburge-
ringsexamen.

Vooral voor mannen, mensen
zonder kinderen en mensen die wei-
nig gebruikmaken van sociale voor-
zieningen, zijn veel van de dertig
vragen lastig. De vragen gaan onder

meer over acceptgirokaart, hypo-
theekrenteaftrek, homohuwelijk,
menstruatiecyclus, zwangerschap,
geboorte en kindervaccinaties.

Verder gaat het over crècheplek-
ken, het consultatiebureau, het Ne-
derlandse schoolsysteem, cao’s, ver-
gunningen, Nederlandse feestda-
gen en de vaderlandse geschiedenis
van de zestiende en zeventiende
e e u w.

Soms lijkt het juiste antwoord af-
hankelijk van de situatie: ‘Wat doet
u als uw buren op de stoep vechten?
A. U springt ertussen. B. U zoekt an-
dere buren om ze tezamen uit el-
kaar te halen. C. U belt de politie.’

Tussen 2007 en september 2011
deden bijna 10.000 inburgeraars het
gewone inburgeringsexamen. Drie-
kwart van hen slaagde.

Vier romans – gezakt als inburge-
ra a r : pagina 17

Door een onzer redacteuren
Rotterdam. ABN Amro heeft door
haar activiteiten in Griekenland in
het derde kwartaal 54 miljoen euro
verlies geleden, tegen een winst van
325 miljoen in het vorige kwartaal.

De bank heeft een half miljard
apart gezet om eventuele nieuwe ver-
liezen op te vangen op leningen aan
Griekse staatsbedrijven waarvoor de

ABN lijdt verlies door Griekenland
Griekse staat garant staat.

Tegen de trend in groeiden de
schulden van ABN Amro, dat in 2008
werd genationaliseerd, en het eigen
vermogen slonk. Ook de verhouding
tussen kosten en baten verslechter-
de. De bank loopt nauwelijks meer
risico in zwakke eurolanden, in te-
genstelling tot concurrenten. ABN
deed de laatste maanden 1 miljard

euro aan Italiaanse staatsleningen
van de hand.

Volgens bestuursvoorzitter Gerrit
Zalm wordt „grote vooruitgang” ge-
boekt met de integratie. Het huidige
ABN Amro bestaat uit de Nederland-
se takken van het oude Fortis en
voormalig ABN Amro. Buitenlandse
takken van ABN zijn verkocht. Het
Fortis-concern is ontmanteld.

PVV: stoorzender
en bondgenoot
in het nieuws 4-5
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