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Tweede en 
derde graad
middelbaar blijven
deeltijds thuis
Niet iedereen zal na de paasvakantie weer voltijds
op de schoolbanken mogen zitten. Scholieren
vanaf het derde middelbaar zullen nog steeds
deeltijds thuis via hun laptop les volgen. 

Na drie weken paaspauze gaat het derde trimester
volgende week van start zoals het tweede dat deed:
kleuters, leerlingen uit het lager onderwijs en de
eerste graad van het secundair mogen voltijds
naar school gaan. Scholieren uit de tweede en derde
graad moeten nog wat langer deeltijds thuis les
blijven volgen. Voor het buitengewoon onderwijs
en het deeltijds kunst- en beroepsonderwijs blijft
contactonderwijs echter de norm. Dat kwam Vlaams
onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) gisteren
overeen met de onderwijskoepels, de vakbonden
en de virologen.  Het was dan wel niet de ‘belofte’
die een tijd geleden door heel wat politici gemaakt
werd – namelijk alle leerlingen weer voltijds naar
school na de paasvakantie – toch kon iedereen zich
vinden in het compromis. Zo had topvrouw van
het gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck
het over het ‘best mogelijke scenario’. Ook Weyts
klonk tevreden. «Maar zodra het epidemiologisch
mogelijk is om het contactonderwijs mogelijk te
maken, zullen we die kans onmiddellijk grijpen»,
reageerde hij bij VTM Nieuws. Deze ‘voorzichtige’
beslissing heeft alleszins één voordeel: de kans
dat het overlegcomité ze morgen terugdraait, is
quasi nihil. Over twee weken komt de onderwijs-
wereld samen om de situatie te evalueren.

Lunchen in refter, testen uitgesteld
Een paar verstrengingen worden lichtjes terug-
geschroefd, om het voor de scholen haalbaar te
houden. De mondmaskerplicht vanaf het vijfde
leerjaar blijft weliswaar behouden, maar lunchen
kan vanaf volgende week opnieuw in de refter.
Speeltijden mogen opnieuw op hetzelfde moment
doorgaan en ook daguitstappen kunnen weer
binnen plaatsvinden. Het testbeleid van het onder-
wijspersoneel wordt dan weer uitgesteld tot begin
mei. Elk personeelslid zou zich vanaf dan twee keer
per week preventief mogen  testen. Daarvoor zijn er
wekelijks 400.000 sneltesten voorzien. (TA/FME)

Al 36 vaccinatiecentra
gebruiken nationale reservelijst
Vanaf vandaag gebruiken 36 vaccinatiecentra
QVAX, het online systeem om je in te schrijven op de
reservelijst voor vaccinatie. Het Agentschap Zorg
en Gezondheid, dat de cijfers bekendmaakte, geeft
vandaag nog een opleiding over QVAX aan de vac-
cinatiecentra, daarna kunnen nog meer centra er-
voor kiezen om ermee aan de slag te gaan. Centra
kunnen QVAX gebruiken om vrijgekomen vaccina-
tieplaatsen snel in te vullen. Iedereen kan zich onli-
ne inschrijven op het systeem, dat de voorbije week
uitgetest werd in Deinze en Roeselare. De mensen
die zich vorige week al inschreven, moeten dat niet
opnieuw doen. Wie zich  geregistreerd heeft, wordt
wel gevraagd om regelmatig zijn beschikbaar heden
na te kijken en aan te passen indien nodig. (TT)

585 afspraken geannuleerd 
door tikfoutje
Na de beslissing om gedurende vier weken het
AstraZeneca-vaccin niet toe te dienen aan mensen
jonger dan 56 jaar, heeft het Agentschap Zorg en
Gezondheid 6.612 uitnodigingen geannuleerd.
Door een menselijke fout kregen evenwel 585
 mensen tussen 56 en 65 jaar ten onrechte ook een
annulatie. «De leeftijdsgrens werd per ongeluk op
65 jaar gezet in plaats van op 56 jaar.» Het gaat on-
der meer om zorgverleners en stagiairs in de zorg.
De betrokken mensen krijgen een nieuwe brief met
de bevestiging van hun afspraak. «Als die afspraak
voorbij zou zijn op het moment dat deze brief aan-
komt, zal er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak
worden gemaakt.» Zorg en Gezondheid wenst zich
uitdrukkelijk te verontschuldigen bij de mensen die
deze brief ten onrechte kregen. (HAA)

Johnson & Johnson levert
eerste vaccins
De eerste 36.000 vaccins van Johnson & Johnson
werden gisteren aan ons land geleverd. In de week
van 26 april volgen er nog 62.400 vaccins van het
Amerikaanse farmabedrijf dat door de Belgische
dochterfirma Janssen Pharmaceutica werd ontwik-
keld. Op 11 maart kreeg het vaccin van Johnson &
Johnson als vierde coronavaccin groen licht van het
Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Dat
werd omschreven als een belangrijke stap voor de
vaccinatiecampagne, omdat van het vaccin één
prik volstaat. België rekent in het tweede kwartaal
in totaal op 1,4 miljoen dosissen van het vaccin. 

Lekker handig wanneer je bij
een crisis even in de biblio-
theek kan lezen hoe het nu
verder moet. Maar het boek
‘Consumptie in tijden van
pandemie’ vond professor
retailmanagement Pierre-
Alexandre Billiet (40) – CEO
van kennisplatform Gondola
– nergens. Hij schreef het
dan maar zelf. «Dat tijdelijke
promotieverbod van de over-
heid? Een flater vanjewelste.
De winkelkar zal niet meer
goedkoper worden.» 

• STEVEN SWINNEN •

elukkig is
‘Consumptie in
tijden van pan-
demie’ geen
epistel over

moderne wij-
watervaten met
alcoholgel aan

elke winkel, verfomfaaide
mondmaskers, oneindige muis-
klikken en – zoals in de kleuter-
klas vroeger – braaf op de gele
stip wachten op de winkeljuf. Net
zoals e-commercegiganten doen
als u voor de miljoenste keer op
‘cookies accepteren’ klikt, ver -
zamelde ook Pierre-Alexandre
Billiet (Solvay Business School)
de voorbije maanden een hele-
boel data. «Zo kom je toch wel tot
inzichten en kan je fabels ont-
krachten. ‘Belgen zullen langer
en meer naar de supermarkt gaan
omdat ze toch een shopbeleving
willen terwijl andere winkels
dicht blijven’, zo vertelden ex-
perts tijdens deze crisis. Klinkt
plausibel, maar het is onzin. Er
waren het afgelopen jaar 33 mil-
joen minder supermarktbezoe-
ken in ons land. Mensen gaan
steeds minder naar de super-
markten, maar kopen tijdens die
schaarsere bezoeken wel meer.»

Wat had je in maart vorig jaar
nooit verwacht dat het voorbije
jaar toch zou gebeuren?
Pierre-Alexandre Billiet: «Dat de
consument zo emotioneel zou
reageren. Rationeel sparen leek
in zo’n crisis een logische reflex.
We hebben wel gespaard, maar
dat was vooral omdat we het geld
niet konden uitgeven. Er ont-
stond een soort verslavende
 consumptie, getriggerd door de
angstprikkel. Je zag dat niet al-
leen met de coronakilo’s en de
hogere alcoholconsumptie, maar
ook in het shopgedrag. De retour-
verhouding lag nog nooit zo hoog
bij de e-commerce, wat aangeeft
dat het ook vaak om impulsaan-
kopen gaat. Veel merkproducten
hebben ondanks alles nog rede-
lijke cijfers gehaald omdat veel
consumenten plots voor top -
merken – in plaats van huis -
merken – kiezen. Wellicht deels
als een soort compensatie voor
het gemis aan sociaal contact en
uitstapjes zoals vakantie. Produ-
centen van heel wat luxegoede-
ren hebben een topjaar achter de
rug: het was het beste in een
kwarteeuw voor de verkoop van
wagens boven 130.000 euro.»

De omzet steeg in de super-
markten, logisch als de cafés en
restaurants sluiten. Maar uit
onderzoeken blijkt dat de
 winkelkar ook duurder is.
«Klopt en ik vrees dat ze niet
meer goedkoper zal worden. Het
begon met dat tijdelijke promo-
tieverbod van de overheid: een
flater vanjewelste. Op het
 moment dat ze de koopkracht
probeerden te stabiliseren door
steunmaatregelen, hebben ze
dan ook dat promo verbod inge-
steld, wat compleet tegenstrijdig
is. Een catastrofe. Bedoeling was

lege winkelrekken te vermijden,
maar dat had daar geen invloed
op. Er is gewoon een accordeon -
effect in de productie en dat zal
nog wel een tijdje blijven spelen.
Maar de verwachting is wel dat
de supermarkten het dit jaar en
zeker volgend jaar minder goed
zullen doen – logisch als de
 horeca weer aantrekt – en dat er
wel een prijzenoorlog komt met
de grote Nederlandse spelers.
Maar het zal een oorlog zijn in
een omgeving waarbij de prijzen
eerder licht stijgen. Onderhuids
zullen de prijzen stijgen, maar
waarschijnlijk zal de consument
dit niet te hard merken door pro-
modruk en prijzenoorlog. Heel
wat winkels passen ook nieuwe
strategieën toe: een gepersonali-
seerd aanbod zoals de loyalty-
kaart van Delhaize of een ‘hoge
service inbegrepen’, wat prijzen
vergelijken steeds moeilijker
maakt.»

De oorlog met de Nederlandse
ketens is al jaren voorspeld door
de experts. Wanneer komt het
er nu van?
(lacht) «Goede vraag. De con-
sumptieprijzen in België in de
food en de non-food zijn momen-
teel nog een kleine 12% hoger dan
in Nederland en dus zijn Jumbo en
Albert Heijn hier nog heel
 rendabel en zitten ze nog op hun
gemak. Het is nog niet nodig om
écht de strijd aan te gaan. In Duits-
land, Nederland en  Frankrijk gaat
het er veel bitsiger aan toe.»

Ook in de maanden waarin we
niet in lockdown waren, bleef 
e-commerce pieken in vergelij-

king met 2019. Een ontnuchte-
ring wellicht voor de zogeheten
niet-essentiële winkels?
«Toch voor diegenen die te lang
hebben geloofd dat authenti -
citeit de digitalisering kan
 compenseren. Het omgekeerde is
waar: je moet net digitaliseren
om de strijd aan te gaan met
Amazon en co. In de mode wordt
de strijd geleverd met grote aan-
koopcentrales om kleding zo
gunstig mogelijk aan te kopen.
Afgezonderd in je kleine winkel,
met je glimlach en de niet-ge-
speelde bereidwilligheid om de
klant zo goed als kan te helpen,
kan je daar toch niet tegenop. De
grote platformen verzamelen
data om de beste voorstellen te
doen aan de consument en heb-
ben het breedste gamma aan de
scherpste prijzen: daar sta je dan
als kleine winkelier. En eens hij
geproefd heeft van shoppen in de
luie zetel met een ruim gamma,
in alle maten, beter geprijsd én
gratis thuisgeleverd, keert de
klant niet meer terug naar de
 kledingwinkel met de vraag of er

PROF SCHRIJFT BOEK OVER CONSUMPTIE 

EENS HIJ GEPROEFD HEEFT VAN SHOPPEN 
IN DE LUIE ZETEL, MET EEN RUIM GAMMA, 
IN ALLE MATEN, BETER GEPRIJSD ÉN GRATIS 
THUISGELEVERD, KEERT DE KLANT NIET MEER 
TERUG NAAR DE KLEDINGWINKEL MET DE 
VRAAG OF ER EEN BROEK IS IN DE JUISTE MAAT

PIERRE-ALEXANDRE BILLIET

«De winkelkar
zal niet meer

goedkoper
worden» 

een broek is in de juiste maat.»

Het beurshuis UBS voorspelt 
in een rapport het einde van de
‘shopping mall’ in de VS, waar in
het slechtste geval 150.000 win-
kels zullen sluiten door het ge-
wijzigde consumentengedrag.
Wordt het hier ook zo’n
 bloedbad?
«Er zal zeker een kaalslag komen
in België en die was voorspeld
voor 2025, maar door corona zal
het sneller gaan. Toch verwacht
ik in Europa wat spelregels –
 zoals CO2-uitstoot in rekenschap
nemen bij retourzendingen, een
eerlijkere belasting en niet de
lage lonen zoals in de logistieke
centra in de VS. Daar woedt
 momenteel een brutale oorlog
tussen fysieke en digitale win-
kels, met alle gevolgen van dien.»

Is ‘koop lokaal’ een laatste
stuiptrekking van de winkel-
straat?
«Da’s nog niet zo zeker, de over-
heid kan het tij nog keren. Kijk
naar andere sectoren, zoals de
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VRIENDIN VAN DAMIAN (20) DIE UIT 
HOTELRAAM VIEL OVER FATALE AVOND

bouw en mobiliteit. Zolang er
geen subsidies waren voor een
betere woningisolatie, gebeurde
er niet veel. Bij elektrische wa-
gens komt de kentering pas door
de fiscale maatregelen, waardoor
ze voor steeds meer chauffeurs
interessanter zijn dan een ver-
brandingsmotor. Op vlak van
consumptie verwacht ik dezelfde
evolutie. ‘Waar lig je het meest
wakker van?’, vroeg GfK in het
midden van de pandemie en ver-
rassend was dat luchtvervuiling
en het klimaat sterker scoorden
dan corona. Daar liggen kansen.»
«We bevinden ons vandaag op
een kruispunt en het zou kunnen
dat we de duurzame weg op gaan.
Het is moeilijk uit te leggen dat
onze welvaartsstaat lokaal wordt
bewerkstelligd terwijl we in onze
consumptie de internationale
economie – de Amazons van deze
wereld – steunen. Maar het is aan
de overheid om daar – met bij-
voorbeeld een CO2-taks – een op-
lossing voor te bedenken. De con-
sument zal zich zelden afvragen:
‘Is het nog normaal dat aardbeien
zo goedkoop zijn in de winter?’» 
«Momenteel zijn alle landen
 elkaars concurrenten op fiscaal
vlak en dat spelen de grote spe-
lers handig uit, maar daar pluk-
ken we als consument ook wel
vruchten van. Met een eerlijkere
belasting gaan de prijzen naar
omhoog of zou het best kunnen
dat grote bedrijven kleine landjes
als België en Nederland links
 laten liggen, wegens niet interes-
sant genoeg. Het is niet zomaar
dat de Franse president Macron
heeft gezegd dat zijn land weer
zelfvoorzienend moet worden
wat voedsel betreft.»

Ik stel me geen vragen over
aardbeien, maar wel hoe het
komt dat ik in de parfumerie in
het dorp voor een flesje van 

100 ml Hugo Boss 83 euro betaal
om het zelf te gaan halen en
Bol.com het levert voor 
39,50 euro.
(lacht) «De prijsverschillen met
het buitenland voor parfum en
alcohol zijn echt van de pot ge-
rukt. Het heeft veel te maken met
btw en andere taksen. We heb-
ben destijds met Gondola een
studie uitgevoerd voor de rege-
ring waarin duidelijk staat dat ze
geld zouden verliezen door extra
belasting, maar ze hebben die
 genegeerd. Het is ook zo dat de
winkelsector wel weet dat de
koopkracht bij de Belgen op peil
is gebleven en dat ze dus doortel-
len. Belgen zijn rijk, maar de staat
is arm. In Nederland is dat
 andersom en dus zijn de prijzen
er lager.»

Naast ‘we hebben geld genoeg’
staat er ook een andere geluk-
zalige conclusie in het boek: 
we hebben als consument nooit
een hogere graad van service 
en kwaliteit gekend dan nu.
«Wie iets wil kopen, is nog nooit
zo goed bediend als vandaag, in-
derdaad. Het productaanbod is
immens in vergelijking met jaren
geleden, de kwaliteit van de
koopwaar was nog nooit zo hoog
als nu en de prijzen van veel goe-
deren zijn door de economische
concurrentie en de internationa-
le ‘just-in-time’-ketting nog
nooit zo laag geweest als van-
daag. We hebben een enorme
sprong gemaakt in levenskwali-
teit. We leven in overvloed, alleen
beseffen we dat zelf veel te wei-
nig. Gemiddeld genomen gaan
we er sterk op vooruit – alle data
wijzen daarop – maar de percep-
tie wordt gevoed met de focus op
de allerrijksten en de allerarm-
sten. We zijn te veel bezig met het
toploon van Kevin De Bruyne en
dan voelen we ons arm.» (lacht)

IN  TIJDEN VAN PANDEMIE

«Ik vind het belangrijk om afscheid te
komen nemen. Hoe moeilijk het ook
is om hier terug te staan.» Gwenda
Van Doninck uit Mortsel heeft het
zichtbaar lastig. Ze blaast. Daar vlak-
bij op het voetpad stierf Damien zon-
dagochtend. Ze heeft hem er zelf zien
liggen. Gwenda was op hun kamer op
de vierde verdieping toen enkele gas-
ten plots het hele hotel bij elkaar
schreeuwden. «Ze zeiden dat Damian
was gevallen. Ik heb toen onmiddel-
lijk door het raam gekeken. Het was
gewoon verschrikkelijk.» Gwenda
spurtte nog naar beneden, maar
mocht hem niet meer zien.
De avond was nochtans fijn begon-
nen. Gwenda was met enkele
 vrienden afgezakt naar wat zij het
KNS-plein noemen, nabij de stads-
schouwburg. «Damian zat er ook met
een kliek vrienden.» Omdat het re-
gende, vertrokken er velen naar huis.
Gwenda bleef. Ze verhuisde uiteinde-
lijk naar het groepje van Damian.
«Een gast met een hart van goud. Mijn
maatje.» Eigenlijk kenden ze elkaar al
maanden. Maar pas de laatste weken,
waren de twee fel naar elkaar toe ge-
groeid. «Het klikte. We vonden elkaar
leuk.» Al benadrukt ze dat ze geen
koppel waren. «Damian was nog niet
toe aan een serieuze relatie.» Volgens
haar was het «megagezellig». En was
Damian zijn grappige zelve. «Plots
 beseften we dat we ons moesten
haasten. Het was bijna middernacht.
We moesten zorgen dat we vóór de
avondklok binnen waren.»
Van het een kwam het ander. «Op het
laatste moment beslisten we samen

niet meer naar huis te gaan. We zou-
den blijven slapen op hotel.» Het
werd het Ibis in de Meistraat, in het
centrum van Antwerpen. «Ons plan
was simpel: met twee op één kamer
slapen en de volgende dag terug naar
huis.» Volgens Gwenda was het bij
hun aankomst in het hotel rustig. «Bij
het binnenkomen in de kamer

 hebben we een foto van ons tweetjes
gemaakt. Een tof beeld in de spiegel.
Onze eerste foto samen. Toen wist ik
natuurlijk ook nog niet dat het met-
een de laatste zou zijn…» Zelf heeft
ze de foto niet in haar bezit. «Hij staat
op Damians gsm. Ik hoop dat ik dat
beeld snel krijg. Ik zal die foto en de
herinneringen aan hem altijd
 koesteren. Damian was zo lief», zegt
ze. «We hebben op de kamer geknuf-
feld.»

Muziek maar geen klachten
Op een gegeven ogenblik stond
 Damian op. «Hij wilde een sigaret
gaan roken. Omdat ik het koud vond,
bleef ik op de kamer. Plots stond hij
weer in de deuropening. Of ik nog
even meeging? Hij had enkele meis-
jes leren kennen. Ik heb hem toen nog
even vergezeld.» Eerst stonden ze
met vier beneden aan de ingang
 buiten. «Daar leerden we nog enkele
meisjes kennen. We zijn nog even
met hen op de kamer geweest – ook
op de vierde verdieping. Er werd ge-
dronken en er stond muziek op. Ik
heb daar niets gedronken. Ik wilde al-
leen nog maar slapen. Damian zei me
dat hij nog even wilde blijven. ‘Over
enkele minuten kom ik’, zei hij.
 Damian is nooit meer in onze kamer
geweest.»
Volgens Gwenda heeft zij nooit iets
gemerkt van klagend hotelpersoneel.
«Er speelde muziek. Wellicht bedoe-

len ze dat met nachtlawaai.» Maar
plots hoorde ze immense paniek in
het hotel. «Ik hoorde mensen
schreeuwen. Het was duidelijk dat er
iets aan de hand was.» Gwenda liep
de gang op. «Toen zeiden ze me met-
een dat Damian gevallen was, door
het raam (lange stilte). Damian had
gedronken. Hij dacht niet meer hel-
der na», zegt Gwenda. «Vermoedelijk
heeft hij niet stilgestaan bij de moge-
lijke gevolgen van door het raam te
hangen.»

Giftige  reacties
Sinds dit weekend ziet ze ook de vele
reacties passeren op sociale media.
Dat het slachtoffer het eigenlijk zelf
gezocht heeft. Dat het zijn eigen
schuld is. Dat andere mensen ook niet
moeten feesten. «Ik probeer die reac-
ties niet meer te lezen», zegt Gwenda.
«Ze irriteren me. Zo’n reacties helpen
ook niemand, hé.» Af en toe praatten
Damian en Gwenda over de gevolgen
van de coronamaatregelen. «We
 probeerden wel altijd positief te
 blijven. Dan mijmerden we over de
tijden dat de cafés wel open waren
(lachje). En natúúrlijk is het waar: het
is voor iedereen lastig.» Gwenda
zwijgt lang. «Weet je, ik mis hem nu
al. De enige troost is dat Damian zich
zaterdag heeft geamuseerd. Hónderd
procent zeker weten», zegt ze. «Hij
lachte constant en straalde uit dat hij
gelukkig was.»

Buiten leerden we 
enkele meisjes kennen.
We zijn nog met hen 
op de kamer geweest.
Damian zei me dat hij 
even wilde blijven. 
‘Over enkele minuten
kom ik’, zei hij

GWENDA (19)

Damian en Gwenda 
waren de  afgelopen 

weken goeie 
maatjes geworden. 
«Een gast met een 

hart van goud.» 
Foto’s RV

«Onze eerste foto was
meteen onze laatste»

Billiet in een 
geplaagde 

winkelstraat – hier 
de Nieuwstraat in 
Brussel. «Ook in 

België wordt het een 
kaalslag.» Foto PN

Dat ze maar braafjes thuis
hadden moeten blijven 
in tijden van corona. Die
 reacties maken Gwenda
Van Doninck (19) on -
gemakkelijk én kregelig.
«Totaal respectloos», zegt
ze. Samen met Damian
boekte ze zaterdag onver-
wacht een hotelkamer 
– om binnen te zijn tegen
de avondklok. «Ik ben
over enkele minuten
 terug, zei Damian me toen
hij een sigaret ging roken.
Hij is nooit meer terug -
gekeerd.» • BJORN MAECKELBERGH •


