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Lactopropaganda

I

Zware tijden voor het
midden- en kleinbedrijf.
,,We hangen met onze
nagels aan het ravijn”,
stelt Robert De Boeck.
FOTO ANP

OPINIE Robert De Boeck, directeur Antea

’Zo haalt een kwart van
het mkb de kerst niet’

D

e intelligente lockdown van premier
Rutte gaat draconische gevolgen
hebben voor het
Nederlandse midden- en
kleinbedrijf (mkb) en voor
het land. De keuze om volksgezondheid boven de economie te stellen is deze week
niet veranderd en zal een
verwoesting aanrichten onder de 700.000 mkb-bedrijven en een miljoen zzp’ers.
Ik ben het daarom oneens
met die keuze van het kabinet. We laten ons land nu regeren door ic-artsen en virologen. Waarom een quarantaine van heel Nederland
met alle economische gevolgen van dien en waarom niet
alleen van de kwetsbaren?

Kerngezond

Als deze lockdown langer
voortduurt, vrees ik dat een
kwart van ons mkb de kerst
niet haalt. Vele tienduizenden bedrijven die twee
maanden geleden nog kerngezond waren, gaan kapot.
De loondoorbetalingsregeling van de overheid is aardig bedoeld, maar gaat dit
niet voorkomen. Als ondernemer krijg je maximaal
90% van je loonkosten vergoed, maar dat is maximaal dat wil zeggen als je omzet
nul is. Als je omzet 50%
daalt krijg je maar 45% vergoed van de staat. Dat is volstrekt onvoldoende om te
overleven. Behalve lonen

Na hoogleraar Ira Helsloot wierp ook
Jort Kelder de vraag op: sloopt de intelligente lockdown de economie en daarmee
de samenleving? Of zijn economie en
volksgezondheid twee kanten van dezelfde medaille, zoals premier Rutte zei?
Robert De Boeck is stellig in zijn mening.
heb je als ondernemer met
veel meer kosten te maken
als huur, lease-auto’s, energie, automatisering, logistiek, marketing, enzovoorts.
In onze rechtsstaat is het
niet ongebruikelijk dat een
veroorzaker van schade die
schade vergoedt. Waarom
dan nu niet? Niet corona
veroorzaakt de schade, het
is de regering die met de
lockdown de economie plat
legt.
Wat zou wel kunnen helpen? Neem een voorbeeld
aan de gemeente Rotterdam, die al lang de Algemene Verordening Nadeelcompensatie (AVN) hanteert.
Deze AVN vergoedt bedrijven die een omzetdaling
hebben van meer dan 8% die
veroorzaakt is door maatregelen van de gemeente (bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden of verkeersbesluiten) 75% van de totale
schade. Dat houdt in niet alleen vergoeding van loonkosten, maar van alle kos-

ten. En al bij een omzetdaling van 8%, terwijl de huidige regeling van Koolmees
pas enige tegemoetkoming
geeft vanaf 20% lagere omzet.

Failliet

Ik heb een rekensommetje gemaakt voor een willekeurige onderneming met
een omzet van €100 miljoen, een bruto marge
van 42% en totale kosten van €38 miljoen
(waaronder loon van
€22 miljoen). Bij een
omzetdaling
van
50% maakt dat bedrijf in de huidige
loondoorbetalingsregeling van
de regering een
verlies van €6,5
miljoen en gaat failliet. In de AVN-regeling van Rotterdam,
waarbij de overheid
75% van de daling in
bruto marge vergoedt,
is het verlies maar

€250.000 en weet dit bedrijf
met honderden personeelsleden te overleven. Natuurlijk kost dit de staat miljarden meer, maar op langere
termijn is dit voordeliger.
Het faillissement van dit ene
bedrijf in mijn voorbeeld zal
de ondergang van vele toeleveranciers
veroorzaken.
Een soort domino-effect.

Compenseren

Als de regering kiest voor
volksgezondheid boven economie, dan moet je de bedrijven compenseren voor
de schade veroorzaakt door
die keuze. Dat is geen gift uit
barmhartigheid zoals die
miljard die we aan Italië geven, maar niet meer dan een
volstrekt gerechtvaardigde
schadevergoeding. Dit is
landsbelang. Blijft het bij de
huidige tegemoetkoming,
dan hebben we binnen
de kortste tijd tussen
de 500.000 en 1 miljoen werklozen erbij
en komen we in een
diepe en langdurige
depressie terecht.
We hangen met onze nagels aan het
ravijn. Als we vallen hebben we niks
aan een elastiekje.
Alleen een parachute kan voorkomen
dat we te pletter
slaan.
Robert De Boeck is directeur van investeringsmaatschappij Antea.

k geef het toe. Ik kon een glimlach
niet onderdrukken. Na alle propaganda de laatste tijd van activisten en
voedingsindustrie, om vlees en zuivel te
laten staan en ‘voor uw eigen gezondheid’ vooral amandelmelk en vegaschnitzels te kiezen, kwam het nieuws
van kinderarts Ellen van der Gaag als
een verfrissende douche.
Welk dieet geeft het immuunsysteem
(bij kinderen) een flinke boost? Roomboter, groene groente, volle melk en –
drie keer per week – rundvlees! Zo
concludeert de arts van de Ziekenhuisgroep Twente. Ze zag zelf hoe kinderen
die eerst van de ene naar de andere
infectie kwakkelden, met een oud-Hollands dieet veranderen in weerbare
wezens. Prachtig.
Niet veel later kreeg ik telefoon. Een
bron wees me op wetenschappelijk
onderzoek uit China dat stelt dat lactoferinne, een eiwit in melk, beschermt
tegen Sars-achtige infecties. Zoals corona. De lactoferinne zou het virus beletten zich aan menselijke cellen te binden. Sterker, zo stelde de bron, in China adviseren zuivelindustrie en overheid al om méér zuivel te nuttigen.
Zou het echt? Als het klopt, zou het
deels verklaren waarom het dieet van
de kinderarts zo gezond blijkt te zijn.
En dus zocht ik een hoogleraar die onderzoek doet naar lactoferrine. En ik
vroeg onze correspondent naar die
Chinese zuivelpromotie. Vanuit Peking
reageerde Cindy Huijgen nuchter: ‘Je
hoort hier elke week wel dat het eten
van dit of dat zou helpen’.

Chinese zuivelaar ziet
virus als gat in markt
De Wageningen Universiteit dan
maar: Huub Savelkoul, professor celbiologie en immunologie. Hij beaamt dat
lactoferinne een ontstekingsremmend
eiwit is in koemelk en menselijke moedermelk voor zuigelingen. ,,Het bindt
ijzer. En ijzer is een noodzakelijke
bouwstof voor bacteriën. Zo beschermt
het tegen verkeerde bacteriën in onze
darmen.” Bingo, denk ik.
En Sars-virussen? ,,De Chinese studie
betreft in-vitro onderzoek”, vervolgt
Savelkoul. In het lab, niet in het menselijk lichaam. ,,Je kunt je afvragen hoe
lactoferinne uit melk het corona-virus
in de luchtwegen zou moeten bestrijden. In de darmen wordt het volledig
afgebroken tot aminozuren. Je krijgt
hoogstens een directe interactie met de
luchtwegen als je je verslikt”, grapt de
immunoloog.
Even later laat kinderarts Van der
Gaag weten dat het niet een specifiek
element uit het dieet is, dat de kinderen
sterker maakt. Ze houdt het op de combinatie en balans van ‘natuurlijke (vetoplosbare) vitamines in, mineralen, eiwitten en vetzuren’. Zoals voorkomt in
normaal eten. Melk als witte motor van
het immuunsysteem. Maar bewijs voor
lactoferinne als schild tegen corona
ontbreekt. Jammer. Sommige verhalen
zijn te mooi om waar te zijn.
‘Eet meer snoepjes, krijg minder
griep’, adverteerde een snoepfabriek
tijdens de Spaanse Griep, een eeuw
geleden. En nu grijpen Chinese zuivelaars de crisis aan om meer melk en
yoghurt te verkopen. Zoveel is er in
honderd jaar dus niet veranderd.

