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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%
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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.’
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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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Euforie overnieuw
coronavaccin is te
voorbarig, zegt
viroloogGoudsmit

Robde Lange
Amsterdam

Deaankondiging van farmabe-
drijvenPfizer enBiontechover
huncoronavaccindatbinnen
handbereik zouzijn, is te voorba-
rig.Dat zegt arts enviroloog Jaap
Goudsmit, inhetdagelijkse leven
verbondenaandeHarvardUni-
versiteit.

‘We hebben een zeer belangrijke
wetenschappelijke barrière weten
tenemen.Fantastisch,enikbegrijp
de euforie vandebevrijdingonder
de bevolking en zelfs op de beurs,
maarvoordathetbijdehuisarts ligt
duurt het nogwel even.’

DeWHO (Wereldgezondheids-
organisatie) heeft Goudsmit, die
wereldwijde bekendheid verwierf
door zijn onderzoek naar aids en
griepvarianten,sindsvorigemaand
benoemdineenbelangrijkadvies-
orgaan,deCovaxIndependentPro-
ductGroup (CIPG). Indie rolmoet
Goudsmithelpenbijdeselectievan
vaccinsvoorontwikkelingslanden.
Zomoet worden vastgesteld hoe-
veel vaccinsmoetenworden aan-
gekocht,enhoeveelvaccinsbepaal-
de landenkrijgenofnodighebben.

Alleenalde logistiekeuitrol van
het Pfizermiddel wordt in de ogen
van Goudsmit uitermate proble-
matisch: ‘In een bijzinnetje wordt
meegedeeld dat hetmiddel onder
de min 70 graden Celsius moet
worden bewaard en vervoerd. Stel
je eens voor hoe dat in de praktijk
danzalgaan.’Eengrootschalige in-
entingscampagneisvolgensGoud-
smit ondoenlijk. ‘Vervoer in vrie-
zers opdroog ijs ismogelijk.Maar
dan?Op hoeveel plekken ga je de
dosesbewarenenhoega jemiljoe-
nenmensenvaccineren?Deachter-
ste in de rij kan bij wijze van spre-
ken al nietmeer worden ingeënt,
omdat hetmiddel dan te langbui-
tendevriezerheeftgelegen. Jekunt
hetmiddel dusmaar aan een zeer
bescheidenaantalmensentegelijk
toedienen.’
Het is niet de eerste keer dat

Goudsmit de verwachtingen pro-
beert te temperen.Vorigeweeknog

namhijafstandvanartsenenpoliti-
cidiesteldendateenvaccinalvoor
heteindvanhet jaar inzetbaarkan
zijn. Goudsmit vreest juist voor te
veelspoedbijbeleidsmakers,waar-
dooreenreekscrucialevragenover
het hoofd worden gezien. Daar-
naast heeft hij de overheidmeer-
deremalenopgeroepen‘eerlijkeen
transparantevoorlichting’ tegeven
overdedilemma’sentwijfelsbijde
introductievaneenvaccin. ‘Ookbij
Pfizer wetenwe nog niet hoelang
hetmiddelbeschermingbiedt.Het
kan eenpaarmaanden zijn of lan-
ger.Dat zijnbelangrijke vragen.’

Goudsmit,dieondermeerwerk-
zaamwasvoorJanssenPharmaceu-
ticals, isondanksdepraktischebe-
zwaren toch optimistisch. ‘Pfizer
heeft latenziendathetmogelijk is
eenhogebeschermingtegendein-
fectievan90%terealiseren.Hoewel
wenietwetenhoelangdebescher-
ming aanhoudt, is dat fantastisch
nieuwswaaranderenookweerveel
vanleren.Hetsterktmij indeover-
tuiging dat er een vaccin beschik-
baar komt voor de miljoenen in
ons landdie daar baat bij hebben,
maareerder eindvolgend jaardan
binneneenpaarmaanden,zoals je
nuzohierendaarartsenenpolitici
hoort zeggen.’
Een ander pluspunt is dat het

middel van Pfizer een zogeheten
RNA-vaccin is, waarbij een nieuw
stukje genetische codewordt toe-
gevoegd aan bepaalde afweercel-
leninhetmenselijk lichaam. ‘Echt
heel knap en daarmee zijn we ver-
der danwe bijvoorbeeld ooitmet
onsonderzoeknaaraidszijngeko-
men.Maar het wil niet zeggen dat
ditmiddelvoordehuidigecrisisde
silver bullet is. Er komen nog veel
anderemiddelen aan en daar we-
tenwede resultatennogniet van.’

‘Misschien zijn concurrerende
farmabedrijven die op een andere
manier werken, namelijk door ei-
witten of virusdeeltjes in een vac-
cin te stoppen, uiteindelijk ook
succesvol. Enmaken ze eenmid-
del dat wel gewoon in de koelkast
of op kamertemperatuur kanwor-
den bewaard. Het is echt te vroeg
om tewetenwelk vaccin iedereen
zal bereiken.’

‘Geen tsunami,wel lan

Gaby deGroot enRob de Lange
Amsterdam

Vaneen‘tsunami’, zoals tweewekengeleden
nogwerdvermoed, isechtergeensprake,stelt
de hoogleraar informatica aan de VU in Am-
sterdam.

NetalstijdensdeeerstegolfdoetVerhoefop
verzoekvanhetFDopnieuweenprognoseaan
dehanddehandvanhetzogehetenSEIR-mo-
del,dathijsindshetbeginvandecrisis inapril
hanteert. Hetmodel helpt om inzicht te krij-
gen indevatbaarheid,blootstelling,besmet-
telijkheid en genezing van een virus. Epide-
miologen gebruiken het omde uitbreiding
vanbesmettelijkeziektentevoorspellen. ‘Elke
dag dat er nieuwe data bijkomenwordt het
model als het goed is beter’, legt Verhoef uit.

HetbelangrijkstewatVerhoef in feitedoet
is dagelijks hetmodel actualiseren volgens
denieuwstegegevens,bijvoorbeelddebezet-
tingsgraadopintensivecareafdelingen.Bijde
eerste golf bleek al snel dat dat de cijfers van
hetRIVMvrijwelpreciesovereenkwamenmet
het SEIR-modeldatVerhoef terhandhadge-
nomen.

Ooknulijkenwerkelijkheidenmodelgoed
overeentekomen.Maarer iseengrootverschil
met de eerste golf. Verhoef: ‘Het opvallende
isdatbij de tweedegolf depiekminderhoog
is,maarwelbreder.Dedrukopdezorgdreigt
daarmeelangeraantehouden.Deextramaat-
regelen zijn waarschijnlijk genomen omdie
breedteaf tekappennudepiekisbereiktmet

de eerstemaatregelen. Ergduidelijk lijkt dat
niet te zijn gecommuniceerd.’
Cruciaal hierbij is de doorwerking van de

maatregelen die de regering heeft afgekon-
digd.Alsdiegoedwerkendanwordtde‘staart’
vandegrafieksteedsmeer ingedrukt,degolf
ingekort en daarmee de druk op de zorg ver-
minderd.
De piek van het aantal nieuwe besmettin-

genlageindoktoberopietsmeerdan11.000.
Inmiddels isdataantalflinkgedaald.Depiek
inhetaantalpatiëntendatopdeintensivecare
ligt, lijkt ookbereikt te zijn.
De vraag is wat voor ziekenhuizen gunsti-

ger is: een korte, hevige piek, waarbij in het
ergstegevalpatiëntenmoetenwordengewei-

Er is een grote kans dat de zorg in de tweede
covid-19-golf langer enhevigerwordt belast
dan inde eerste, concludeert Chris Verhoef.

Z O R G

Een coronateststraat in Haarlem. De piek van het aantal nieuwe besmettingen lag eind oktober op iets

Chris Verhoef, hoogleraar informatica aan
de VU FOTO:ANP

Jaap Goudsmit FOTO:ANP

‘Het middel moet
onder de min 70
graden Celcius
worden bewaard
en vervoerd’

Alleen al de logistieke
uitrol van het Pfizer-
middel wordt in
ogen van Goudsmit
problematisch
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ngeredrukopzorg’

gerd.Ofeenwat tragerverloop,met langduri-
geraanvoervancovid-19-patiëntenopdeic’s.
Verhoef: ‘Vanuithetcontroleperspectiefheb-
benkleinekortepiekendevoorkeur.Methet
snelopsporenenuitdovenvanbrandhaarden.
Voorziekenhuizenbrengteenvlakkeremaar
brederecurveechterookrisico’smetzichmee.
Langeredrukophetsysteemendaarmeeook
opde reguliere zorg.’

VoorzitterErnstKuipers vanhetLandelijk
NetwerkAcuteZorgwaarschuwdevorigeweek
alvooreenlangereperiodewaarindezieken-
huizen het zwaar zullen hebben. De gemid-
delde ligduur neemt namelijk weer toe, van
14 dagen aan het begin van de tweede golf
naar nu 16. Dat komt omdat de ic-patiënten
gemiddeld weer ouder zijn. Het getal is nog
wel ver verwijderdvande22dagen tijdensde
voorjaarsgolf.

OverigensheeftVerhoefookkritiekopKui-
pers,dieenkelewekengeledensprakvaneen
‘tsunami’aannieuwepatiënten. ‘Daar isgeen
sprake van’, zegtdehoogleraar.Degrafieken
van zijn modellen lieten wel een golf zien.
Maar nimmer een tsunami, wat inhoudt dat
nádepiekaanhoudendehogewaardestezien
zijn. ‘Wemogendemensennatuurlijkniet in
slaap sussen,maar ze onnodig bangmaken
is ookniet verstandig.’

BEELDSPRAAK
Kuipers laat op vragen van het FDweten zelf
nooitovereenvloedgolf tehebbengesproken:
‘Het begrip tsunami was eenmetafoor, een
beeldspraak,maarweleendie isgebaseerdop
rekenmodellen.Deeerstegolfwas,getalsma-
tig, krachtigenacuut.Decijfers schoten toen
snelomhoog,dehelesnellestijgingduurdetot
driewekennadelockdown,daarnanamende
cijfers ookweerduidelijk af.’

Ook Kuipers gaat ervan uit dat de druk op
dezorg intotaalgroterkanzijndantijdensde
eerste golf. ‘De golf van nu lijkt veelmeer op
een tsunami, omdat die quamassa veel gro-
ter is en langer aanhoudt. Al leek dat in eer-
ste instantie, aanhet eind vande zomer best
mee te vallen.’

HetbrengtVerhoef totdeconclusiedathet
beter is te vertrouwenopdewiskundigenbij
hetRIVM: ’Ooknuhebbenzehetweerbijhet
rechteeind.Hetbesturenvanhetcoronavirus
is als het besturen van een voertuig opMars,
metdat verschil dathet effect van je stuurbe-
wegingwekenduurt inplaats vantwintigmi-
nuten.’

Wat dit ons leert voor eenderde golf is dat
wehetnogserieuzermoetennemen,zegtVer-
hoef. In andere landen zijnmensen in zijn
optiek al verstandiger, die houden gewoon
afstand. ‘Wiskundigen kunnen hier niet bij
helpen,diekunnenalleenbeschrijvenwater
gebeurt als je geenafstandhoudt.’

© FD | CM *Nationale Intensive Care Evaluatie

Aantal ic-bedden bezet
door coronapatiënten

Het effect van de coronamaatregelen
Wiskundig model voor berekening aantal
coronapatiënten ic's op basis van dagelijks
gepubliceerde data van NICE*
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meer dan 11.000. Inmiddels is dat aantal flink gedaald. FOTO: RAMONVANFLYMEN

Corona in cijfers
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Situatie Nederland niet langer ‘zeer ernstig’
Aantal besmettingen per 100.000 inwoners in 7 dagen

In gemeenten gaat het steeds beter
Aantal besmettingen per 100.000 inwoners in 7 dagen
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