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Voor de Curaçaose restaurants is het bijna over en uit 
 
Restaurants op ons eiland hebben het zwaar, heel zwaar. Zoals afgelopen week al in de krant 
stond zullen volgens een enquête van de Curaçao Restaurant Association naar verwachting een 
groot aantal zaken op korte termijn de deuren sluiten. Sommigen zullen een faillissement 
aanvragen, anderen zullen de deuren sluiten en weer opengaan als er betere tijden aanbreken. 
De huidige overheidssteun, de NOW-regeling, blijkt onvoldoende te zijn. Met veel minder 
horeca in het Unesco World Heritage gebied, het ‘unique selling point’ van Curaçao, en met de 
neergang van het over de jaren gegroeide culinaire aanbod staat de toeristische 
aantrekkingskracht van Curaçao op het spel. 
Doel van de NOW-loonsubsidieregeling was om zoveel mogelijk mensen aan het werk te 
houden. De regeling werd overgenomen uit Nederland. In Nederland is de steun aan getroffen 
ondernemers echter uitgebreider. Naast de loonsubsidie (in Nederland procentueel hoger dan 
op Curaçao) kunnen ondernemers ook aanspraak maken op een tegemoetkoming voor de vaste 
lasten en is het verkrijgen van een overbruggingskrediet eenvoudiger. Bovendien is de 
teruggang in omzet voor de horeca op Curaçao erg hoog. In veel gevallen wordt nog geen 20% 
van de oude omzet gehaald, zo leert een rondgang. 
De uitvoering van de NOW-regeling schiet volgens de ondernemers tekort. Onlangs stond in 
De media het verhaal van Wasserij Korsou. Bij de eerste aanvraag voor de maand april bleek de 
SVB de aanvragen minutieus te beoordelen. Werknemers bleken niet in het SVB-bestand te 
staan terwijl werkgevers voor hen wel belasting en premies betaalden. Na de tweede aanvraag 
gingen alle aanvragen door de controlemolen van de Stichting Belasting Accountant Bureau. Op 
zich begrijpelijk ter voorkoming van fraude maar er werd nu opeens naar 
bedrijfslevensvatbaarheid gekeken en oude belastingaanslagen (waarvoor vaak al lang bezwaar 
was ingediend en uitstel verleend) werden afgestoft. Het leidde tot veel rompslomp en 
vertraging terwijl werkgevers bij aanvang van de subsidieregeling te horen hadden gekregen 
dat snelheid op de eerste plaats kwam en controle achteraf zou plaatsvinden. 
Tot op heden, zo vertellen de werkgevers, is de NOW-loonsubsidie voor de maand juni nog niet 
uitgekeerd en wachten velen nog op ontbrekende bedragen over april en/of mei. 
Sommige werknemers hebben daardoor nog geen loon voor juni gekregen. Voor hen die dat 
wel ontvingen hebben de werkgevers het salaris voorgeschoten. 
Voor de maand juli is nog niet bekend wat er gaat gebeuren. Dat is afhankelijk van wat er in de 
Rijksministerraad besloten wordt. Indien besloten wordt om Curaçao ook de komende 
maanden te hulp te schieten zal naar verwachting de loonsubsidie ook voor de maand juli 
uitgekeerd worden. Werkgevers vragen zich af wat dan weer de voorwaarden zullen zijn en 
wanneer er zal worden uitgekeerd. 
Grote onzekerheid dus en weinig perspectief. Zeker nu de grenzen weliswaar open zijn per 1 juli 
maar de toeristen slechts mondjesmaat deze kant op (b)lijken te komen. De hotels hebben hun 



 

verwachtingen qua bezetting voor juli al bijgesteld van 40-50% een maand geleden naar 
maximaal 20-25% nu. De annuleringen blijven binnenkomen. Daarbij komt dat de 
eilandbewoners zelf de hand op de knip houden en dus minder restaurants en cafés zullen 
bezoeken. Die strohalm is er dus ook al niet voor de restauranthouders. 
Heeft het dan nog wel zin om door te gaan, vragen de horecaondernemers zich af. Door de zeer 
beperkte omzet, de hoge werkgeversbijdrage binnen de NOW-loonsubsidieregeling, het 
doorgaan van de vaste lasten en het lang moeten wachten op de uitkering, zijn de reserves van 
de meeste ondernemers inmiddels wel op. Overbrugging- of noodkredieten bieden geen 
soelaas. Ze zijn moeizaam of niet te krijgen en de ondernemers vrezen nog een molensteen om 
de nek. 
Zoals de NOW-regeling nu is ingevuld en uitgevoerd, schiet deze zijn doel dus voorbij. De eerste 
maanden zijn er banen behouden gebleven (dat wil zeggen inkomen, werk was er niet of 
nauwelijks), maar de restaurants gaan vervolgens alsnog dicht. De reserves zijn op en 
perspectief is er onvoldoende. De werknemers komen alsnog op straat te staan. Er dreigt 
bovendien een domino-effect. In Pietermaai en Punda zorgt de horeca voor extra veiligheid. 
Als de restaurants dicht gaan betalen ze ook niet meer mee aan de gezamenlijke security. De 
security bedrijven kunnen minder mensen inzetten (nog meer banenverlies) en onveiligheid 
neemt toe. Dit heeft weer effect op het toerisme. Veiligheid staat immers bovenaan het 
eisenlijstje van de bezoeker. De neergaande spiraal gaat verder. 
Hoe moet dit tij zo snel mogelijk worden gekeerd vraagt de ondernemer zich af. Hij of zij is van 
nature positief, op zoek naar perspectief en wil doorgaan, het eiland weer opbouwen. 
Hij/zij heeft steun nodig om open te kunnen blijven, om de vaste lasten te kunnen blijven 
betalen, om een deel van het personeel te kunnen blijven betalen, om de weinig overgebleven 
reserves te rekken. Ruimere subsidiemogelijkheden en toegankelijk (en goedkoop) 
overbruggingskrediet is vereist. De ondernemers willen dat zij als (mee)werkende directeuren 
in aanmerking komen voor loonsubsidie. De afgelopen maanden waren het vaak juist hen die 
ervoor hebben gezorgd dat de bedrijven door konden draaien. Zij maken zich boos dat die 
subsidie telkens is toegezegd door het NOW-team maar dat tot nu toe nooit is uitbetaald. 
Daarnaast moet het net als in Nederland mogelijk zijn om medewerkers te ontslaan en 
tegelijkertijd NOW-subsidie te ontvangen voor de overgebleven werknemers. 
Een wettelijke regeling voor arbeidstijdverkorting achten zij ook onontbeerlijk. 
De afgelopen jaren is het toerisme dé groeisector van Curaçao geweest. Talloze initiatieven zijn 
ondernomen voor opleidingen en het enthousiasmeren voor werk in de sector. Met resultaat: 
de kwaliteit van restaurant is hoog en toeristen zijn onder de indruk. Hoe zuur is het dat er juist 
nu getwijfeld wordt of werken in de toeristische sector wel zo’n verstandige keus is. Het zal 
dadelijk waarschijnlijk nog lastiger zijn om mensen weer ervan te overtuigen dat het werken in 
de horeca echt leuk is. De horecaondernemer doet een laatste noodkreet. 
Ruimhartige en doelmatige steunmaatregelen zijn nodig. “Regering van Curaçao, regering van 
Nederland: wees niet ‘penny wise pound foolish’, Voordat het te laat is moet het toeristisch 
product van Curaçao worden gered. Willemstad als World Heritage is anders niet te behouden.” 
 



 

Restorant nan ta kasi kla pa sera. 
Restorantnan na Kòrsou tin e pisa, hopi pisa. Manera a wòrdu publiká den korant siman pasa, 
segun enkuesta tene dor di Curacao Restaurant Association, lo por spera ku un kantidat grandi 
lo sera nan porta. Algun lo pidi pa bai fayit, algun lo sera en espera pa mihó tempu. 
E yudansa aktual di NOW no ta sufisiente. Ku ménos horeca den area di “Unesco World 
Heritage” e “unique selling point” di Kòrsou, i tambe reseshon den ofrenda kulinario ku tabata 
kresiendo, e atrakshon turístiko di Kòrsou ta na peliger. 
Meta di NOW ta pa tene hende na trabou. E sistema di NOW a wòrdu kopia for di Hulanda, 
pero na Hulanda e sistema ta mas amplio. Banda di sosten pa paga trahadó (kual ta mas altu na 
Hulanda), doñonan di negoshi por hasi un petishon pa yudansa pa gastunan mensual i tambe 
por realisá un fiansa mas fásil. Banda di esei, benta di mayoria restorant ta yega ni 20% di lokual 
tabata bende ántes. 
Ehekushon di e areglo di NOW no ta bon ehekutá segun diferente empresarionan. Algun tempu 
pasa a publiká e relato di Wasserij Korsou. Ora a hasi e promé petishon (aprel) SVB tabata 
studia e petishonnan metikulosamente. Trahadónan no tabata registrá na SVB pero empresarionan 
tabata paga tur prima i belasting. Pa e di dos petishon a inbolbi BAB pa kontrol. Komprendibel, pa evitá 
froude, pero a kuminsá wak historia i viabilidat komersial i evaluashon di kobransa di belasting a wòrdu 
saka for di lachi (pa kual a entrega “bezwaarschrift" masha tempu i a risibí “uitstel”). Esaki a okashoná 
hopi molèster i tardansa, mientrastantu e empresarionan a tende na kuminsamentu di e areglo di 
supsidio (NOW) ku lo hasi pago mas pronto posibel i kontrol lo bin despues. 
Te ku awe, segun diferente empresario, e supsidio di yüni no a wòrdu paga, i tambe tin esnan ku ta 
wardando ketu bai riba aprel ku mei. 
Diferente trahadó no a risibí nan salario di yüni i esnan ku si a kobra ta nan dunadó di trabou a paga 
esaki delantá. 
Pa ku yüli no ta konosí ainda kiko ta bai sosodé. Esaki ta basa riba desishon kual mester wòrdu tuma den 
Rijksministerraad. Si ta disidí pa yuda Kòrsou tambe pa e siguiente lunanan por spera ku lo paga e 
supsidio pa yüli tambe. Empresarionan ta puntra nan mes kiko lo ta e eksigensianan i ki dia lo paga. 
Hopi insiguridat i tiki perspektiva. Sigur ku awor a habri frontera for di 1 di yüli, pero turista lo yega poko 
poko aki banda. Hotèlnan a ahustá nan sifranan di estadia pa yüli di 40-50% luna pasa pa máksimo 20-
25% awor. Anulashon ta sigui drenta. Banda di esei nos mes hendenan no ta gastando nan sèn i lo no 
bishitá restorantnan, kual ta enserá ku esaki tampoko no ta un entrada pa e negoshi. 
E ora ta kuminsá pensa si ta bal sigui ku e negoshi algun empresarionan ta puntra nan mes. Benta ta 
abou, tin ku paga kontribushon altu di trahadó riba e supsidio di NOW, gastunan mensual ta sigui i e 
tardansa di e supsidio, ta pone ku tur reserva a kaba mientrastantu. Kréditonan di emergensia no ta un 
solushon awor aki, komo nan ta difísil pa haña òf no por yega na remarke pa haña i tambe hopi ta esnan 
ku ta tema pa haña un peso adishonal di gastu. 
E manera ku ta ehekutá e areglá di NOW e ta pasa su meta. E promé luna a tene tur empleadonan den 
servisio (ke men nan a wòrdu paga paso no tin tin trabou kasi), pero restorantnan lo bai sera. 
Reservanan a kaba i no tin sufisiente perspektiva. Hopi empleado lo pèrdè nan trabou. 
Esaki lo trese e efekto di dominó, kaminda ku si por ehèmpel na Pietermaai i Punda nan lo sera, e 
seguridat èkstra ku tin lo no wòrdu paga mas. Security no por pone mas hende traha i esaki tambe lo 
kita hende for di trabou, i tambe e lo afektá e seguridat den e área aki. Esaki lo tin efekto riba turismo, 
komo ku seguridat ta un eksigensia di e bishitante. Asina aki e spiral ku ta bai abou lo sigui. 



 

Kon lo por aktua riba esaki mas pronto posibel e empresario ta puntra? Mayoria semper positivo, 
buskando solushon i perspektiva pa por sigui, i sigui konstruí nos isla. 
E mester di yudansa pa por keda habri ku su negoshi, pa paga su gastunan, paga su empleadonan i pa 
por mantené e tiki reserva ku a sobra. 
Supsidio nan mas amplio i aksesibel, krédito finansiero (barata) ta bira un mester. Tambe e empresario 
ta pidi pa e direktornan ku ta traha den e negoshi tambe yega na remarke pa un supsidio di nan salario. 
E último lunanan ta nèt nan ku a mantené e negoshinan habri. Nan ta rabia komo ku kada bes e tim di 
NOW a primintí ku lo yuda ku supsidio pero te ku awó nada no a sosede. Banda di esei mester tin 
posibilidat, meskos ku na Hulanda, pa por kita empleado for di trabou, i risibí supsidio pa e trahadónan 
ku a sobra den e negoshi. “Arbeidstijdverkorting” tambe mester bira un posibilidat. 
Último añanan Turismo tabata e sektor ku a krese mas ku tur. Hopi inisiativa a wòrdu tuma pa krea 
entusiasmo i kursonan pa e trabou den e sektor aki, ku resultado ku kalidat di nos restorantnan ta altu i 
turistanan ta impreshoná ku esaki. 
Lamentablemente awor ta duda si eskoho pa traha den e sektor aki ta un eskoho sensibel. Lo bira un 
tarea difísil i pisa pa konvensí hende pa bin traha den e sektor aki. 
E empresario den Horeca ta hasi su último gritu pa yudansa! 
Medidanan generoso ta un mester. Gobièrnu di Kòrsou, gobièrnu di Hulanda, no ekonomisá riba e 
medidanan nesesario. Promé ku ta lat, mester reskatá e produkto turístiko di Kòrsou. Si no, por lubidá 
ku por mantené nos siudat komo “World Heritage”. 
 


