
economie • DONDERDAG 5 MAART 2020  hbvl.be 16

Maand op maand staat er in België 
een recordbedrag aan geld op de 
spaarboekjes, ondanks de extreem 
lage opbrengst. Dat is voor januari 
niet anders. Het recordbedrag 
bedraagt nu meer dan 283 miljard 
euro, zo blijkt uit cijfers van de 
Nationale Bank.

In januari stond 283,1 miljard euro 
geparkeerd op de gereglementeerde 
spaardeposito’s. Dat is bijna een 
miljard euro meer dan in december. 
Of de Belgische spaarwoede iets 
met de uitbraak van het coronavirus 
te maken kan hebben, is niet 
duidelijk. (b)

Het positieve sentiment volgt op
de overwinning van Joe Biden in
de Democratische voorverkiezin-
gen in negen van de veertien staten

Wall Street hoger door succes Biden
tijdens Super Tuesday. Op dins-
dag verlaagde de Federal Reserve
nog onverwachts de rente om de
economische impact van het nieu-
we coronavirus te temperen.
De Dow-Jonesindex stond
woensdag, kort na de openings-
bel, 1,9 procent hoger op 25.406
punten. De brede S&P 500 won 
1,5 procent tot 3.048 punten en 
technologiebeurs Nasdaq kreeg
er 1,3 procent bij op 8.791 punten.
De optimistische stemming kan
worden verklaard doordat veel
beleggers liever de gematigde Bi-
den aan het hoofd van de Demo-

De aandelenbeurzen in New York 
zijn woensdag met winst ge-
opend, na de stevige verliezen 
van een dag eerder. Vooral het 
succes van Joe Biden en de 
onverwachte renteverlaging 
voedden de koersen.

VERKIEZINGEN VS

cratische partij zien dan de als 
links geldende Bernie Sanders.
Beleggers zouden Biden wel een 
minder grote kans geven als die
het moet opnemen tegen presi-
dent Donald Trump. (b)

Joe Biden. FOTO  AFP

Het Limburgse 
bedrijf Isolair heeft 
een nieuwe tech-
nologie ontwikkeld 
om vloeren akoes-
tisch en thermisch 
te isoleren. De 
techniek wordt 
momenteel voor 
het eerst op 
grote schaal 
gebruikt in 
Hasselt.

I
n de Hasseltse binnenstad,
op de voormalige RTT-site,
wordt momenteel het woon-
complex De Bonnefant ge-
bouwd. Het project dat
wordt gerealiseerd door de

Limburgse aannemer Democo 
omvat appartementen, studio’s,
lofts en studentenkamers.
De Bonnefant is ook het eerste 
project waar een nieuwe en baan-
brekende techniek wordt gebruikt
om vloeren thermisch en akoes-
tisch te isoleren. Het Limburgse 
isolatiebedrijf Isolair ontwikkelde
in samenwerking met het Neder-
landse bedrijf Pull Rhenen een 
isolerende mortel die onder de 
naam Ultriso op de markt wordt 
gebracht en het conventionele
kunststofschuim op basis van po-
lyurethaan overbodig maakt. 
Vloeren worden vandaag meestal
geïsoleerd met polyurethaan-
schuim, dat in een dikke laag
wordt gespoten. “Dat kan op ter-
mijn tot verzakkingen leiden”,

zegt zaakvoerder van Isolair 
Marc Nulens. “Bovendien is het 
kunststofschuim zeer belastend 
voor het milieu en moeilijk te recy-
cleren. Het zogenoemde PUR-
schuim om vloeren te isoleren
staat dan ook in steeds meer lan-
den ter discussie.”

Akoestiek
Het Hasseltse bedrijf Isolair, een
onderdeel van de bedrijvengroep 
Elastoflex, ontwikkelde daarom
een alternatief voor het conventi-
onele kunststofschuim op basis 
van cement, EPS en een zelf ont-
wikkelde hulpstof, zeg maar het 
geheime ingrediënt. “Het nieuwe 
materiaal is milieuvriendelijk en 

Limburgers 
ontwikkelen 
innovatieve 
vloerisolatie

NIEUWE TECHNOLOGIE
HASSELT
Guido Cloostermans

283,1
CIJFER VAN DE DAG
Belgen hebben al meer dan 
283 miljard euro op hun 
spaarboekje staan

A
mper twee weken
geleden waren
topeconomen er
wereldwijd nog
van overtuigd dat
de rente dit jaar

absoluut niet zou dalen. De 
intrest was immers al erg laag 
en de centrale banken zouden 
de economie niet moeten 
stimuleren door nog maar 
eens de rente te verlagen. Wat 
voelde ik me klein en tegen-
draads. Ik was er immers van 
overtuigd dat het risico van 
nieuwe rentedalingen heel 
groot was. Twee weken later 
kennen we de nieuwe realiteit. 
Voor het coronavirus is er dan 
nog geen medicijn, de centrale 
banken geven al jaren de 
indruk dat ze een medicijn 
hebben voor alles wat mis is 
in de wereld. Dat medicijn 
heet ‘renteverlaging’. Dinsdag 
verlaagden de centrale 
banken van Australië en de 
VS de rente al. In de VS 
gingen er in één klap 50 
basispunten (0,50%) af. Dat is 
relatief veel. En de andere 
centrale banken? Die zullen 
volgen. Over een week 
vergadert men bij de Europe-
se Centrale Bank (ECB) over 
de rente. Het zou kunnen dat 
onze centraal bankiers de 
rente ongewijzigd houden. 
Momenteel is die al negatief 
(- 0,50%). Nogal wat econo-
men menen daarom dat de 
centrale bank van de euro-
zone geen ruimte meer heeft 
om de rente verder te verla-
gen. Mag ik weer eens 
tegendraads zijn? Volgens mij 
kan de rente nog meer onder 
het nulpunt duiken. Ik ben 
daar niet blij om.
Heeft dat gevolgen voor u? 
Waarschijnlijk wel. Momen-
teel geniet de Belgische 

Nog lagere 
rente

PAEPEN 
OP DONDERDAG

spaarder nog van het ‘gunst-
tarief’ van 0,11 procent als 
zijn spaargeld 12 maanden 
onafgebroken op een spaarre-
kening blijft staan. Omdat we 
met zijn allen zoveel cash 
aanhouden op onze spaarre-
keningen levert ons dat alsnog 
ruim 300 miljoen euro per 
jaar op. Niet weinig. Maar 
zelfs die beloning zal volgens 
mij verdwijnen als en wanneer 
de ECB volgende week de 
rente nog eens zou verlagen.
De banken klagen al lang over
de onhoudbare minimum-
rente op het spaarboekje. Er is
al veel inkt gevloeid over die 
0,11 procent, ook in deze 
krant. Die minimumrente zal 
onhoudbaar blijken. Een 
bank betaalt namelijk niet 
alleen rente op ons spaargeld, 
maar ook belastingen (zowat 
0,20 procent) en als de bank 
dat spaargeld vervolgens op 
een rekening zet bij haar 
bank, de ECB, ontvangt ze 
daar geen rente op maar 
wordt ze daarvoor vandaag 
gestraft met 0,50 procent 
negatief en volgende week 
misschien 0,60 procent 
negatief. De bankier zal het 
niet zeggen, maar wel denken: 
“de bank is geen liefdadig-
heidsinstelling”.
Extreem lage rente en zelfs 
negatieve rente zijn de nieuwe 
realiteit. Onbegrijpelijk. 
Onrechtvaardig. Maar het is 
wel zo. De spaarder die, met 
de verliezen op de beurs in 
acht, denkt dat cash ‘king’ is 
en dat hij aan cash geld nooit 
kan verliezen, heeft ongelijk. 
Hij verliest tweemaal: aan de 
extreem lage rente (op termijn 
nulrente en zelfs negatieve 
rente) en aan hogere kosten 
(inflatie). De spaarder zal 
verarmen.
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website voor de andere openingsuren.

heeft Bekaert nog geen last van het 
virus. Bekaert is wereldwijd actief, 
zodat andere plants de Chinese 
productie kunnen opvangen. Bekaert 
haalde vorig jaar 4,3 miljard euro 
omzet. De ebitda steeg 10 procent 
tot 468 miljoen euro. (b/ foto b)

kan volledig worden gerecy-
cleerd”, zegt Nulens.
Het isolatiemateriaal dat door 
Isolair werd ontwikkeld, bleek in
vergelijking met conventionele 
kunststof vloerisolatie ook uitste-
kende akoestische eigenschappen 
te hebben. “Geluidsisolatie wordt
steeds belangrijker”, zegt Nulens.
“Appartementen, industriële ge-
bouwen maar ook private wonin-
gen moeten tegenwoordig aan
specifieke akoestische vereisten 
voldoen. Tot op heden werd dat 
opgelost door het plaatsen van
akoestische matten maar dat is
vrij omslachtig.”
Het innovatieproject van Isolair
en Pull Rhenen werd gefinancierd

in het kader van een steunpro-
gramma waarmee het provincie-
bestuur de samenwerking tussen 
ondernemingen wil bevorderen. 
“De provinciale innovatiesteun is
een laagdrempelige manier om 
ondernemingen aan te zetten om 
samen te innoveren”, zegt gede-
puteerde Tom Vandeput. “Het 
voorbeeld van Isolair bewijst bo-
vendien dat innovatie mogelijk is ,
zelfs in een sector die over het alge-
meen als zeer traditioneel wordt 
gezien. Dit project toont aan dat 
de innovatiesteun werkt.”
Het nieuwe isolerende product
kan inmiddels op heel wat belang-
stelling rekenen in de bouwsector.
Het bedrijf, dat momenteel zeven

Marc Nulens 
van Isolair en 
gedeputeerde 
Tom Vandeput: 
“De provinciale 
innovatiesteun 
werkt.” FOTO 
 RAYMOND LEMMENS

werknemers telt, investeert straks
in een tweede vrachtwagen en 
overweegt de aanwerving van een
tweede ploeg. Nulens verwacht
voor 2020 een omzetstijging met
50 procent. 

350 jobs
Sinds het provinciebestuur van 
start ging met de innovatiesteun,
werd al voor ruim 1,7 miljoen euro
aan subsidies toegekend. “Daar-
mee steunen we 4,2 miljoen euro 
aan innovatieve investeringen bij 
84 samenwerkende bedrijven”,
zegt Vandeput. “Op middellange 
termijn rekenen we op mogelijk
350 extra jobs dankzij deze inves-
teringen.”

Tanken goedkoper, 
met dank aan corona
BRANDSTOFFEN
BRUSSEL
Dominiek Claes

Het hoeft niet altijd kommer en 
kwel te zijn. Zowel benzine als 
diesel zijn al een stuk goedko-
per geworden, dankzij de 
uitbraak van het nieuwe 
coronavirus.

Woensdag werd diesel al goed-
koper. Donderdag volgt de
prijs voor benzine 95, zo meldt
de FOD Economie. De maxi-
mumprijs voor een liter benzi-
ne 95 daalt dan met 3,1 cent, tot
1,414 euro. Dat is het laagste ni-
veau in meer dan een jaar. Ook
diesel staat met een maximum-
prijs van 1,439 euro per liter op
het laagste prijsniveau in meer
dan een jaar. Net zoals stook-
olie overigens. De FOD Eco-
nomie voegt er traditioneel aan
toe dat de prijsdalingen een ge-
volg zijn van de prijsschomme-
lingen van de olieproducten en/

of biocomponenten op de inter-
nationale markten. 

Ruwe olie
Maar wat de FOD er niet bij ver-
telt, is dat de oorzaak van die
prijsdalingen te zoeken is in de la-
gere prijs voor ruwe olie, de basis
voor de meeste brandstoffen. En 
die prijsdalingen hebben op hun 
beurt te maken met de internatio-
nale uitbraak van het coronavirus.
De oliehandelaren vrezen dat de 
vraag naar olie zal dalen door een
vertraging van de economie.
De Europese oliesoort Brent zag
de prijs voor een vat olie al terug-
lopen van 58,5 dollar per vat mid-
den vorige maand tot 52 dollar 
woensdag. De Amerikaanse ruwe
olie WTI kreeg van hetzelfde la-
ken een broek: van 54 dollar naar
48 dollar. De OPEC, de organisa-
tie van olie-exporterende landen, 
bekijkt ondertussen of een beper-
king van het oppompen van olie
het tij alsnog kan keren. Dat deed
de prijs van de ruwe olie de afgelo-
pen dagen alvast weer een klein
beetje stijgen.

Tanken was sinds een jaar niet meer zo goedkoop. FOTO  BELGA

“Er zal een impact zijn van het 
coronavirus, maar wat die zal zijn en 
hoe lang dat zal duren, is onduide-
lijk.” Dat zegt CEO Matthew Taylor 
van staaldraadfabrikant Bekaert 
naar aanleiding van de publicatie 
van de jaarresultaten. Voorlopig 

“ECHT GEZEGD”
“Het is nog onduidelijk wat 
de impact van het coronavirus 
op ons bedrijf zal zijn”


