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Optimisme
Containervaart
floreert door
flink hogere
tarieven
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Arbeidsmarkt
Hoe corona
gaten schiet
in het cv
van jongeren

a PAGINA 10

Schrijf je in met korting!

governanceuniversity.nl/fd

E-learning is effectief
en flexibel voor
de commissaris.
AnoushkaWajer,
programmadirecteur e-learning

Lease de Tesla Model 3,
Kia e-Niro, Hyundai Kona
Electric of Volkswagen ID.3

8% bijtelling

Direct voordeel op:
zakelijkelektrischleasen.nl

Profiteer dit jaar nog van

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

D E TA I L H A N D E L

Nederlandse
koopjesketens
profiterenvan
coronacrisis

Julia Cornelissen en Lisa van der Velden
Amsterdam

Discounters verkopen dit jaarmeer spullen
danvoorheen.Hetgaatvooralomketensmet
winkels om de hoek, bij thuiswerkers in de
buurt.DatblijktuiteenrondgangvanhetFD.

Consumenten beginnen op de kleintjes te
letten, net als in voorgaande crises. Ze kopen
forsmeervoordeligeonderbroeken,kerstbal-
lenenschuursponsjesbijkoopjesketensdan
vorig jaar.Action,ZeemanenBigBazarzagen
hun omzet tot nu toe ruim 10% groeien, on-
danks winkelsluitingen in andere Europese
landen.

zegtQuix. ‘Maarhetsuccesvanbudgetketens
zal nu scherper uitgesplitst zijn.’

Andersdanindefinanciëlecrisisprofiteren
dit keer niet alle discountformules. Integen-
deel.Terwijlbudgetketensmetbuurtwinkels
hard groeien, zitten discounters in stadscen-
tra nog steeds in een vrije val. Voor centraal
gelegen koopjesketens als Primark en Flying
Tiger verloopt2020 totnu toedramatisch.Zij
verwachten dit jaar 30% tot 40%minder in-
komsten.
In de grote steden lag het aantal voorbij-

gangers en de behaalde omzet eind oktober
bijna 50% lager dan indezelfde periode vorig
jaar, blijkt uit cijfers van brancheclub InRe-
tail. Voor de koopjesketens die daar zitten, is
dat funest.Zijmoetenhetvanwegehungoed-
kopeproducten juist van eenhoog aantal be-
zoekershebben.
Daarbij hebben budgetketens vaak geen

webwinkelomdepijn indewinkelstraatmee
tecompenseren.Goedkopebestellingenthuis-
bezorgen is zwaar verlieslatend, omdat een
pakketje bezorgen vaakmeer kost dande ge-
middeldebesteding.Vandebekendediscoun-
ters inhetnon-foodsegmentheeftalleenZee-
maneenwebwinkel.

Diescherpescheidslijntussendewinnaars
en verliezers is ook terug te zien in de cijfers
die het FD heeft opgevraagd bij discounters.
Koopjesketensdievooralwinkelsomdehoek
hebben, in ‘het loopje’vanthuiswerkers,pres-
terendit jaaruitzonderlijkgoed. ‘Doorhunlo-
catie kunnen buurtwinkels de concurrentie
vanwebwinkelsveelbeteraan’,zegtretaildes-
kundigeRupert ParkerBrady.

Consumentenbeginnenopde kleintjes te
letten, omzet vandiscounters in de buurt stijgt

a Vervolg op pagina 3

Zeeman is de enige
van de bekende
discounters in het
non-foodsegment
met een webwinkel

Intijdenvanonzekerheiddoendiscounters
hetdoorgaansgoed.Nahetuitbrekenvandefi-
nanciëlecrisis in2008steeghetaantalbudget-
winkels inNederlandmet 75% tot zevenhon-
derd zaken, terwijl het totale aantal winkels
met 5%daalde. ‘In die tijd zagen discounters
overdehelebreedte inNederlandhunomzet
stijgen’, zegt retailexpert FrankQuix.

Dit keer zijn er signalen dat consumenten
vanwegedecoronacrisishunhandopdeknip
houden.Uit recentonderzoekvanconsultant
McKinseyblijktdatconsumentenwereldwijd
verwachtenaanongeveerallesminderuit tege-
ven,behalveaanvoedsel. ‘Datverwacht ikook’,
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BijBigBazar ligtdeomzetgroeinu
rondde11%.Wibraplust inNeder-
land 5% tot 10% ten opzichte van
vorig jaar. Zeemanmoest dicht in
zes van de zeven landenwaar het
actief is,maar draaide 10%meer
omzet als dewinkels openwaren.
Groeiwonder Action stoomt

helemaal door. Bij het bedrijf uit
Zwaagdijk liggen de verkopen dit
jaar tot dusver 10% hoger, inclu-
sief de twee maanden dat twee
derdevandewinkelsdichtwas. In
Frankrijk, de belangrijkstemarkt
voor Action, waren niet-essentië-
le winkels van halfmaart tot half
mei gesloten.
Hoe anders is de situatie in de

hoofdwinkelstraten. Het Ierse
Primark zit op A-locaties in twin-
tig Nederlandse steden, zoals het
Spui inDenHaag.Begindit jaarre-
kendedekledinggigantnogopeen
recordwinst van £1mrd. Door de
uitbraakvanhetcoronaviruswordt
het slechts eenderdedaarvan.

OokhetDeenseFlyingTiger,dat
productenvoor50cent,1en2euro
verkoopt, zit op toeristische plek-
ken zoals het Amsterdamse Rem-
brandtpleinendeUtrechtseOude-
gracht. Het verwacht dit jaar 30%

c Vervolg van pagina 1

Europeseonderdelenaf

topman Lard Friese onlangs de Pyramid Tower in San Francisco verkocht. FOTO: BLOOMBERG

wordt in eennagenoeg verzadigdemarkt.
Friesemaaktwelhaastmetdeombouwoperatie,

blijkt ookuit de recente verkoop vanhet iconische
hoofdkantoor vanTransamerica inSanFrancisco.
De Pyramid Tower was decennialang het hoogste
gebouw in de Amerikaanse stad en een prestige-
object.ToenFriesesvoorgangerAlexWynaendts in
dezomervan2018metpremierRuttebijpresident
Trump in hetWitteHuis op bezoekmocht, vertel-
de hij dat Aegonhet gebouwbezat. Dat viel in goe-
deaardebijdepresident, zeihij later tegenhetFD.

Met verkoop van de
dochterbedrijven
komt voor Aegon
einde aan avonturen
in Oost-Europa

DeverkoopvandePyramidTower leverdeAegon
netto$390mlnop.GelddatFriesegoedkangebrui-
ken omde schuldpositie van Aegon te verbeteren,
de solvabiliteit te verbeteren en ook ietsmeer risi-
co te kunnennemenmet zijnbeleggingen.De ver-
koop van de vier dochterbedrijven geeft daarvoor
nogmeermogelijkheden.

De vestiging inHongarije is het aantrekkelijk-
ste, zeggen bronnen, omdat de schade- en levens-
verzekeraardaarflinkwinstgevendisennogsteeds
groeit. De andere onderdelen die Aegon in de ver-
koopheeft gezet, zijnminderwinstgevend.

Metdeverkoopvandedochterbedrijvenkomter
voorAegoneeneindeaanzijnavontureninOost-Eu-
ropa.Nederlandseverzekeraars trokkenbeginja-
ren negentig, na de val van deMuur, naar de re-
gioomer vestigingen teopenenenovernames te
doen.Zeverwachttendatdemarktenermeeropen
zoudenworden,waardoordewelvaartendevraag
naar verzekeringen zou toenemen.

tot 40%minder omzet en sluit de-
finitief alle winkels in de Verenig-
de Staten.
De Chinese koopjesketen Mi-

niso was al succesvol in het bui-
tenland, maar kwam begin dit
jaar naar Nederland. Blokker-ei-
genaarMichielWitteveen is de li-
centiehoudervanMinisoendacht
perfecte drukbezochte locaties te
hebben gevonden,waaronder het
UtrechtseHoogCatharijne.
Corona indachtig bleek de ti-

ming slecht. ‘Bij Miniso is de ge-
middelde kassa-aanslag een tien-
tje’, zegt Witteveen. ‘Dus heb je
heel veel passantennodig om iets
teverdienen.Maarnu ligthetaan-
tal bezoekers op de helft van nor-
maal. Dat remt onze plannenmet
Miniso.Dit jaarwildenwetienfilia-
lenopenen.Hetzijnerdriegewor-
den. En volgend jaar gaanwe een
stukminder tempomaken.’
Vanwege de malaise in de

hoofdwinkelstraten ziet Witte-
veen de 160 winkels van zijn an-
dere koopjesketen Big Bazar op
denduurvolledignaarhetbuiten-
gebied vertrekken. ‘Die verschui-
ving was al ingezet,maar door de
extremedalingvanhetaantalvoor-
bijgangers in stadscentra gaat het
nunog sneller.’

B I N N E N L A N D

VVD: ‘BIKmeernaarmkb’
Van onze correspondent
DenHaag

In een uiterste poging extra steun
te verwerven voor de tijdelijke in-
vesteringssubsidievan€4mrd,wil
decoalitieeengroterdeeldaarvan
aankleinerebedrijventoebedelen.

VVD-Kamerlid Helma Lodders
kondigde gisteren bij de behande-
lingvanhetBelastingplaneenamen-
dementaanwaarineenkwartmeer
subsidie beschikbaar komt voor
investeringen tot €5 mln (3,9% in
plaats van 3%) enminder voor be-
dragendaarboven(1,8%inplaatsvan
2,44%).Daardoorzoutweederdevan
depotnaarhetmkbgaan(was60%).

‘Wezijnnietdoofvoorsuggesties
vananderen’,zegtLodders.HetCPB
berekendealdatde‘Baangerelateer-
deInvesteringskorting(BIK)effectie-
ver is als kleinerebedrijvenermeer
vanprofiteren.

Ondanks de verschuiving was
de kritiek gisteren bij de oppositie
onverminderd hard, van PVV tot
GroenLinks en SP. Alle tegenstan-
ders weten betere bestemmingen
voor de €4 mrd, die over 2021 en
2022wordttoegekend,zoalsdezorg,
huurverlagingenwoningbouw.
De BIK levert volgens het CPB

amper extra investeringen op en
hooguit10.000extra(tijdelijke)ba-
nen.Het uiteindelijke effect opde
werkgelegenheidiszelfslichtnega-
tief. ‘€440.000perextrabaan.Daar-
meevergelekenwasAdMelkerteen
economischwonderkind’,smaalde
PVV’er EdgarMulder, refererend
aan de vaak verguisdemelkertba-
nendieindejaren90metveelsub-
sidie in standwerdengehouden.

DoordatdeBIKdeel isvanhet to-
taleBelastingplan, isereenkansdat
hetverzetertegenookanderemaat-
regelen ingevaarbrengt.

ZORG

‘Euforie overnieuw
coronavaccin is
veel te voorbarig’
Deaankondiging vanPfizer en
Biontechoverhuncoronavaccin
dat binnenhandbereik zou zijn,
is te voorbarig.Dat zegt arts en
viroloog JaapGoudsmit, inhet
dagelijkse leven verbondenaan
deHarvardUniversiteit. ‘Weheb-
beneen zeer belangrijkeweten-
schappelijkebarrièreweten tene-
men. Fantastisch, en ikbegrijpde
euforie vandebevrijdingonder
debevolking en zelfs opdebeurs,
maar voordat het bij dehuisarts
ligt, duurt het nogwel even.’

a PAGINA 8

TECH ENMEDIA

Vloggersmogen
geenproducten
meer aanprijzen
Populaire vloggers, onderwie
EnzoKnol,mogen inhun video’s
binnenkort geenproductenmeer
aanprijzen in ruil voor geld.Dat
bevestigt hetCommissariaat voor
deMediana vragen vanhet FD.
Denieuwe regels, gebaseerdop
deper 1november gewijzigde
Mediawet, leggeneenbomonder
het verdienmodel van veel beken-
de vloggers, die somshonderd-
duizendenkijkers trekken.De
‘hobbyvlogger’ blijftwaarschijn-
lijk buiten schot.
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POLITIEK

Trumpblokkeert
overgangsproces
VerenigdeStaten
Vier dagennadat JoeBidende
Amerikaansepresidentsverkie-
zingenheeft gewonnen, toont
zittendpresidentDonaldTrump
noggeenenkele intentie omzijn
verlies toe te geven. Trumpheeft
afgelopendagenmeerdere ke-
renherhaalddat er sprake is van
stembusfraude, zonderdaarvoor
bewijzen te leveren.Demeeste
Republikeinsepolitici steunen
Trump, en staanachter deproce-
dureswaarmeehij de resultaten
wil aanvechten.
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