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PresidentMacron van
Frankrijk zoekt opnieuw
de confrontatiemet zijn
volk, nadat deGeleHesjes

hemvorig jaarnog inhet zand
hebbendoenbijten.

Ginghet toenomdedure
brandstof, nugaat het omniet
minderdandehoudbaarheid van
het pensioenstelsel in een land
waarmensenhet langst leven van
alle EU-lidstaten,maarhet eerst
stoppenmetwerken.

Het afgezwakte voorstel is nu
dat alleen zij die geboren zijn
nahet jaar 1975 langermoeten
doorwerken.Het is een tactische
zet om jong enoud tegenelkaar
uit te spelen,wetendedathet
militantedeel vande vakbonden

kleintjeGroot
Macrons tweede test

uit deoudegardebestaat.
Eerlijk is het niet, kansrijk dit

keerwel.Waaruitweer eensblijkt
dat eerlijkniet altijdhet langst
duurt indepolitiek.

Desondanks zullendemaatre-
gelenpas verna2030 effect sorte-
ren.Waarmeeduidelijkwordt dat
Macron zijn agenda, omFrank-
rijkweernet zo concurrerend te
makenals rivaalDuitsland, opde
langebaan schuift.
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Jumboneemt
zeventienHema-
pandenover
Jumboneemtdekomendedrie
jaar zeventienwinkelpandenover
vanHema.Ookgaat de super-
marktketenhet voedingsassorti-
ment op zes stationswinkels van
dewarenhuisketen leveren. An-
dersomkomenHema-producten
indebijna zevenhonderd vesti-
gingen van Jumbo te liggen.Dat
makenHemaen Jumbovandaag
bekend.Dat ze gaan samenwer-
ken, hadden zij innovember al
aangekondigd,maardedetails
moesten zenoguitwerken.

a PAGINA 20

BUITENLAND

Verbod op
plastic als
marketingstunt
KohSamet kondigde vorig jaar
groots aandathet plastic tasjes
enpiepschuimenmaaltijddozen
ging verbieden.Het vakantie-
eilanddat op vier uur rijden van
Bangkok ligt, ontvangt dagelijks
ongeveer 1500 toeristen. Zij laten
per jaar, naar verluidt, 20.000 tas-
jes achter.Datmoestmaar eens
over zijn, vondhet bestuur van
het eiland. Een jaar later herinne-
ren alleenacht banners endrie
verzamelbakken voorflessenaan
diebelofte.

a PAGINA 10

600.000
DeNederlandsebevolking groeit de komende
twintig jaar veel sneller daneerder gedacht. In
2039 teltNederlandnaar verwachting19miljoen
inwoners, ruimanderhalfmiljoenmeerdannu.
En600.000meerdanhetCentraal Bureau voorde
Statistiek (CBS) vorig jaarnogdacht.Dat relatief
grote verschil komt vooral doordat hetCBSdenkt
dat ermeermigrantennaarNederlandkomen.

a PAGINA 6
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Hypotheekrenteaftrek
onhoudbaar, zeggen
adviseurskabinet
Van onze correspondent
DenHaag

Defiscale regelingenvoordeei-
genwoningzijnniet alleenon-
doelmatig, zewordenookonuit-
voerbaar.Het volgendekabinet
kandaarombeter eeneindema-
kenaandehypotheekrenteaf-
trekendewoningbehandelenals
vermogen.

Dat staat in twee adviezen die het
kabinet op verzoek van de Eerste
en Tweede Kamer heeft latenma
ken. De evaluaties, door SEOEco
nomisch Onderzoek en Panteia,
naar de eigenwoningregeling
(hypotheekrenteaftrek en eigen
woningforfait)wordenklaargelegd
voorde volgende regering.
Zelf waagt verantwoordelijk

staatssecretarisMennoSnel (D66)
zichnietmeer aan eenpolitiek op
voorhand omstreden plan omde
huidige regelingen aan te passen.
Maarookhijvindtdathetstelsel te
ingewikkeld is geworden.

OnderzoeksbureauSEOconclu
deertdater teveelnegatieveaspec
ten aan de huidige eigenwoning
regeling kleven omdie doelmatig
te noemen. De kosten zijn hoog
(volgendjaarruim€6mrd),dehui
zenprijzenwordenerdooropgedre
ven,dewelvaartwordtverminderd
ende schulden vergroot.

Erzijnsinds2001verschillende
maatregelen genomen omde af
trekmogelijkheden te beperken.
Maardiemakenhetstelsel inmid
dels zo complex dat onderzoeks
bureauPanteiaconcludeertdatde
fiscale regeling ‘niet goed houd
baar, controleerbaar, uitvoerbaar
enhandhaafbaar’ is.
Zo mogen huizenbezitters de

hypotheekrente die ze betalen
nogmaximaal dertig jaar aftrek
ken. Eventuele overwaardemoe
tenzenaverkoopgebruikenbijde
aankoop van een andere woning.

Woningenwaarop de hypotheek
(bijna) is afgelost zijn grotendeels
vrijgesteld van bijtelling van het
eigenwoningforfait. Er geldt een
extrahoog forfait (‘villabelasting’)
voorhuizenboven€1mln.

Ookkomensinds2013alleenhy
pothekendie indertig jaarvolledig
wordenafgelostnogvooraftrek in
aanmerking.Het tariefwaartegen
dierentelastwordtverrekenddaalt
sindsdien ook stapsgewijs met
0,5%per jaar.Het is eenopeensta
peling van (overgangs)regelingen
encomplexiteitwaardeburger al
lang het zicht op kwijt is enwaar
mee zelfs professionele adviseurs
steedsmeermoeite krijgen.
Ook de Belastingdienst zelf

vindt de regeling niet in alle ge
vallen goed uitvoerbaar, consta
teert Panteia. Medewerkers van
de fiscus vinden dat ermeer oog
was voor beleidsdoelen dan voor
uitvoerbaarheid.Voor controle en
handhaving is veel historische in
formatie nodig over het eigenwo
ningverleden van burgers die ze
vaaknietmeeropordehebben.Dat
speelt ookhunadviseursparten.

BovendienisdeBelastingdienst
wettelijkverplichtomzelfdehisto
rische informatie over belasting
aangiftennamaximaal twaalf jaar
te vernietigen. Aangiftegegevens
over 2006 en eerder zijn daardoor
nietmeer beschikbaar.Maar voor
hypotheken die voor 2001 zijn af
gesloten,houdtderenteaftrekper
2031op. ‘Vanaf2031kunnengrote
problemenontstaanophetgebied
vancontroleenhandhavingvande
30jaarstermijn’, verwachtPanteia.

In beide onderzoeken staat dat
de beste oplossing is de fiscale
voordelen voor de eigen woning
(grotendeels)weg tenemenofhet
huisalsgewoonvermogeneneven
tueel schuld tebehandelen inbox
3. Voorde eigenwoningkaneven
tueel nog een vrijstelling gelden.
De onderzoekers stellen voor

drie tot vijf jaar te nemen voor uit
werking van het nieuwe stelsel
en daar ook een overgangsperio
de voor te nemen ‘die zominmo
gelijk belastend is voor de uitvoe
ring’. Versnelde verlaging van het
tariefwaartegenhuizenbezittersde
hypotheekrentekunnenaftrekken
leent zich daar bijvoorbeeld goed
voor.

Huizenbezitters
mogen de betaalde
hypotheekrente nog
maximaal dertig jaar
aftrekken
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Jumboneemtzeventien
Hema-pandenover
Jan Braaksma
Amsterdam

Jumboneemtdekomendedrie jaar zeven-
tienwinkelpandenvanHemaover.Diewor-
denomgebouwd tot supermarkten.Ook
gaatde supermarktketenhet voedingsas-
sortiment in zesHema’sopNS-stations voor
zijn rekeningnemen.AndersomkomenHe-
ma-producten indebijna zevenhonderd
vestigingenvan Jumbo te liggen.

DatmakenHemaenJumbovandaagbekend.
Datbeidebedrijvengaansamenwerkenhad
denzij innovemberalnaarbuitengebracht,
maardedetailsmoesten zenoguitwerken.
Ruim eenmaand later is dat gebeurd. De

zeventienHemawinkels die worden omge
bouwd tot Jumbosupermarkten bevinden
zich vooral op stadslocaties inNederlanden
België. ‘Wewillen graag groeien in steden’,
zegt Ton van Veen, cfo van Jumbo. ‘En grote
locaties inbinnenstedenzijnniet zogemak
kelijk te vinden.’
Deombouwvandefilialenzaldrie jaardu

ren. ‘In de tussentijd kunnenwe indebuurt
van deze winkels nieuweHemavestigingen
openen’, zegt Hematopman Tjeerd Jegen.
‘Zo kunnenwe omzet enwerkgelegenheid
behouden.’ In veel gevallen zullendezewin
kels kleiner zijn dan de filialen die worden
getransformeerd tot Jumbo’s.
Hemawildeopbrengstvandewinkelpan

den, naar verluidt zo’n €100mln, gebruiken
omzijnknellendeschuldvan€770mlntever
lichten.Ofditbetekentdathetbedrijfbijvoor

Een Jumbo-supermarkt en een Hema-filiaal in Amsterdam FOTO: ROGERCREMERS

beeld een deel van zijn obligaties vervroegd
gaat aflossen, wil Jegenniet zeggen.Ookwil
hij niet bevestigen dat de warenhuisketen
dicht bij de verkoop van zijn bakkerijen aan
eenFransepartij is.

Eenonderdeelvandeovereenkomst isook
datHemamedesponsorwordtvandeschaats
enwielerploeg JumboVisma.
Verder gaat Jumbo het voedingsassorti

ment in zesHema’s op stations voor zijn re
keningnemen.Dezewinkelswordengedeel
telijk gevuldmet etenswaren van Jumbo.De
combinatie tussenHema en Jumbo begeeft
zichnadrukkelijk ophet terrein van concur
rent Albert Heijn, diemet zijn AH to gosu
permarkten tot nu toe alleenheerser was op
NSstations.
Indebijna zevenhonderdvestigingenvan

Jumbo komenHemaproducten te liggen.
‘Nonfood is voor Jumbomeer een service
groep,nietbepaaldeenspeerpunt’, zegtVan
Veen. ‘Dat verandertnu.Hema iseenenorm
sterkmerk.Alsdieproducten inonzeschap
pen liggen, zorgt dat voor onderscheid ten
opzichtevandeconcurrentie.Nonfoodwordt
daarmeeookmeer een speerpunt.’
Hemawil zichomvormenvaneenwinkel

bedrijf naar eenmerk dat verkrijgbaar is bij
andere(internet)winkels.DatHemaproduc
ten inde schappen van Jumbokomen te lig
gen, past indeze strategie.

Jegenisnietbangdatdit tenkostezalgaan
vandeomzet inHema’seigenwarenhuizen.
‘Onze spullen liggen inFrankrijk in59Fran
prixwinkels, enwe zien dat dit een positief
effectheeftoponzebestaandewinkelsdaar’,
aldusdeHematopman.
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KledingketenH&M
zet snelle groeidoor
KledingbedrijfHennes&Mau
ritz (H&M)heeft zijn snelle om
zetgroei inhet vierdekwartaal
doorweten te zetten.Het Zweed
se concern zagde verkopen in
demaanden september, oktober
ennovembermet 9%stijgen, tot
ZKr 62mrd (€5,9mrd).

DatheeftH&Mgisterenbe
kendgemaakt.Deomzetgroei

was iets lager dande11%uit de
eerstenegenmaanden vanhet
boekjaar 20182019,maardat
kwamvooral door zoalsH&M
hetnoemt ‘kalendereffecten’.

Kortingenfestival BlackFriday,
voor steedsmeerwinkels een
belangrijke omzetpiek, viel dit
jaar eenweek later dan in2018.
Daardoor valt zo’n €50mln van
deBlackFridayomzet dit keer
indecember, oftewel het volgen
deboekjaar bijH&M.Zonder
dat effect zoudeomzetgroei
op ruim10%zijnuitgekomen. FOTO:MIKE SEGAR/REUTERS

MACRO-ECONOMIE

Industrie en retail
inChinagroeien
De groei van deChinese indus
trie endetailhandelwas afge
lopenmaandhogerdan ver
wacht.Dat blijkt uit cijfers van
hetChinesenationale bureau
voorde statistiek.De verkopen
vandedetailhandel namenmet
8% toe,waar 7,6%was verwacht.
Deproductie vande industrie
steegmet 6,2%, inoktoberwas

datnog4,7%.Voornovemberwas
5%groei verwacht.

Dedetailhandel zag zijn totale
verkoop innovember groeien
naarRmb3809mrd, 0,8 pro
centpuntmeer dan in oktober.
Vooral de verkoop van auto’s
steeg,met 9,1%.Ookkochten
consumentenmeer cosmetica,
drank en eten.De totale verko
pen inde sector bedragen tot
nu toeRmb37.287mrd.Online
verkopen groeidenover de eerste
elfmaandenmet 16,6%, naar
Rmb9495mrd.
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