
Verkoop je extra zon aan Decathlon 
Volgens het persagentschap

Belga zag federaal minister van
Energie, Tinne Van der Straeten
(Groen), daarin meteen een oplos-
sing voor de talloze eigenaars van
zonnepanelen die hun rendement
zagen zakken door het afschaffen
van de terugdraaiende teller. Maar
het opzet van het project blijkt heel
wat beperkter. 

750 Vlamingen en 
Brusselaars gezocht
De sportwinkelketen Decathlon is
op zoek naar 750 Vlaamse of Brus-
selse particulieren die hun extra
zonnestroom aan haar willen ver-
kopen. Meer heeft Decathlon niet
nodig om de interne doelstelling

voor groene stroom bereiken. Dat
is dus slechts een druppel in een
oceaan van gedupeerde Vlaamse
eigenaars van zonnepanelen.

Er zitten nog meer addertjes
onder het gras. De 4,5 eurocent per
kilowattuur die Decathlon betaalt,
wordt volledig omgezet in bonnen
op een klantenkaart. Daarmee
kunt u dan sportartikelen kopen. U
kunt weliswaar vragen in cash
uitbetaald te worden, maar daar-
voor moet u wel fysiek naar de
sportwinkel gaan. Klantenbinding
heet zoiets. 

Daar staat wel tegenover dat
Decathlon meer biedt voor uw
overtollige zonnestroom dan de
meeste energieleveranciers. Bij Nico Tanghe

een gemiddelde installatie kunt u
rekenen op zo’n 90 euro per jaar.

Decathlon stapt niet alleen in
het project. Vanaf 1 juli zouden
zonnepanelenbezitters met een
digitale meter al kunnen kiezen uit
15 bedrijven, waarvan de namen
later bekendgemaakt worden. In
theorie althans, want er moeten
nog wettelijke hindernissen wor-
den genomen. Belangrijk is de
snelle goedkeuring van het zoge-
noemde EMD-decreet. Dat moet
de eigenaars van zonnepanelen
onder meer toelaten om hun over-
tollige stroom te verkopen aan een
andere dan hun huisleverancier.

Veel particuliere bezitters van
zonnepanelen produceren over-
dag meer stroom dan ze verbrui-
ken. Wie een digitale meter heeft
en geen terugdraaiende teller
(meer), moet zijn overtollige zon-
nestroom dus verkopen.

Het Aalsterse bedrijf Zero Emis-
sion Solutions komt nu met een op-
lossing: een platform waarop bedrij-
ven die groene stroom nodig heb-
ben die lokaal kunnen inkopen bij 
particulieren met zonnepanelen.

Vanaf 1 juli kun-
nen particulieren met zonne-
panelen (en een digitale meter) 
hun overtollige zonnestroom 
verkopen aan Decathlon.

CONSUMENT

‘Onze economie zit onder een
stolp’, zegt Pieter Timmermans,
gedelegeerd bestuurder van het
VBO. ‘Daardoor zien velen niet
hoe erg onze bedrijven eraan toe
zijn. In werkelijkheid is de situatie
ernstig. Er dreigt een golf van fail-
lissementen als de beschermende
maatregelen aflopen.’ 

De ondernemersorganisatie
VBO voerde samen met de data-
leverancier Graydon een studie uit
waarbij het de financiële cijfers
van de bedrijven in detail door-
lichtte. 422.809 bedrijven werden
daarbij onder de loep genomen.
De belangrijkste conclusie:
84.940 bedrijven die vóór corona
kerngezond waren, kampen nu
met ernstige liquiditeitsproble-
men. Dat zijn er 20.000 meer dan
in september, toen Graydon en het
VBO dezelfde oefening maakten.
Daarnaast bevinden zich nog eens
18.033 van die eerder gezonde
ondernemingen in de gevarenzo-
ne. Opgeteld is dat een op de vier
bedrijven, goed voor 400.000 jobs.
Daarbij komen nog de 17.922 be-
drijven die ook al vóór de crisis
problemen hadden en waar alle
financiële lichten nu op rood
staan. In totaal komt het erop neer
dat een op de drie bedrijven met
financiële moeilijkheden kampt.

Tot 120.000 jobs bedreigd 
Vooral kleine en jonge bedrijven
hebben ernstige moeilijkheden,
al kregen ook vijf bedrijven met
1.000 werknemers code rood.
Timmermans maakt zich vooral
zorgen om de jonge bedrijven, hij
vreest dat start-ups zullen verdwij-
nen of te makkelijk in buitenland-
se handen vallen. De hardst
getroffen sector is weinig verras-
send de horeca, gevolgd door de
vrijetijdssector. ‘Maar geen enkele
sector doet het uitstekend. Zelfs in
de voedingssector ondervinden
heel wat bedrijven last van de
crisis, zoals chocolatiers die het
vooral van de toeristen moesten
hebben.’ 

Het VBO kijkt ook zorgelijk
naar de slinkende reserves van
gezonde bedrijven. Die zijn sinds
september met zo’n 250 miljard

Een op de drie bedrijven in ademnood 
Zowat 103.000 bedrijven die vóór de coronacrisis nog gezond waren,

staat het water aan de lippen. Dat zijn er volgens het VBO 20.000 meer dan in 
september. Daardoor dreigen de komende jaren tot 50.000 faillissementen. 

ONDERZOEK

zo’n 50.000 faillissementen boven
op de 10.000 die er jaarlijks vallen.
Dat alles kan 100.000 tot 120.000
jobs doen verdwijnen.’

Extra maatregelen
Het VBO, dat de studie deze week
ook aan de regering presenteert,
stelt daarom extra maatregelen
voor. ‘De overheid heeft uitste-
kend werk geleverd op korte ter-
mijn, maar nu moet er op lange
termijn een beleid gevoerd wor-
den om de solvabiliteit op te krik-
ken’, zegt Timmermans. 

Concreet denkt hij aan een sys-
teem van notionele interestaftrek
gericht op kmo’s, een uitbreiding
van het taxsheltersysteem, incen-
tives om de Belgen te laten investe-
ren in de bedrijven en gezonde be-
drijven aan te moedigen om met
hun reserves te investeren in be-
drijven in moeilijkheden. In to-
taal zou er 80 miljard euro extra
kapitaal nodig zijn om de getrof-
fen bedrijven opnieuw gezond te
maken.

Stijn Decock

Het weggevallen toerisme doet niet alleen de grote touroperators pijn, maar ook de kleinere toeleveranciers, 
zoals de chocolatiers en de koetsiers in Brugge. © Fred Debrock

euro afgenomen. ‘Dat is geld dat
niet in vernieuwing geïnvesteerd
kan worden’, zegt hoofdeconoom
Edward Roossens. 

‘Ik hoor bepaalde mensen zeg-
gen dat deze crisis tot creatieve
destructie leidt, en dat dat gezond
is voor een economie. Maar als we
niet ingrijpen, eindigt dit in pure
destructie, met volledige waarde-
ketens die omvallen’, zegt Eric Van
Den Broele van Graydon. ‘Vorig
jaar waren er slechts 7.000 faillis-
sementen, 30 procent minder dan
normaal. Dat komt omdat de be-
drijven tijdelijk beschermd waren
tegen faillissement. Dat mecha-
nisme verdwijnt eind deze week.
Wij verwachten de komende jaren

‘Geen enkele sector 
doet het uitstekend,
zelfs de voedings-
sector niet’ 
Pieter Timmermans, 
Gedelegeerd bestuurder VBO

De event en horecasector is in 
alle staten. Bij het begin van de 
coronacrisis kregen ze van de 
banken 9 maanden uitstel voor 
het aflossen van hun leningen. 
Dat uitstel liep voor heel wat 
bedrijven in januari af. Ook al 
hebben ze nog altijd geen 
inkomsten, ze moeten wel op
nieuw afbetalen. Voor sommige 
dreigt daardoor het faillisse
ment. ‘De Europese regels bepa
len dat we maximaal 9 maanden 
uitstel kunnen geven. Verder uit
stel is mogelijk, maar moet dos
sier per dossier bekeken wor
den’, zegt topman Karel Baert 
van bankenorganisatie Febelfin.

‘Sommige banken maken 
daar misbruik van om extra ei
sen te stellen of kosten door te 
rekenen. Of ze verplíchten de be
drijven om af te lossen’, zegt Ka
trien Vermeire van het actieplat
form Sound of Silence. Ze stelt 
haar hoop op de regering. (sdc) 

Eventsector boos 
op banken

BEL 20 3686,57 –1,51%

BEL 20 slotkoers %-verschil
AB InBev 53,17 –2,94
Aedifica 99,00 0,00
Ageas 42,97 –2,03
Aperam 36,13 –1,79
Argenx 256,60 +0,79
AvH 128,70 –1,83
Barco 17,05 –1,76
Cofinimmo 122,80 –0,81
Colruyt 51,20 +1,59
Galapagos 90,94 +1,54
GBL 83,10 –1,52
ING 7,36 –4,51
KBC 56,92 –4,01
Proximus 17,40 +0,20
Sofina 271,00 –1,28
Solvay 95,88 –2,44
Telenet 37,26 +0,59
UCB 88,14 +0,64
Umicore 48,18 +1,30
Wareh. de Pauw 29,04 –1,09

INDEXEN
slotkoers %-verschil

Bel 20 3686,57 –1,51
BATS UK 100 659,40 –0,87
DAX 13643,95 –1,66
CAC 40 5472,36 –1,57
AEX 658,24 –0,35
Stoxx Europe 600 405,13 –0,83
Dow Jones 30960,00 –0,12
S&P 500 3855,36 +0,36
Nasdaq 13635,99 +0,69
Nikkei 225 28822,29 +0,67

LANGETERMIJNRENTES
%

België 10 jaar -0,37
Duitsland 10 jaar -0,55
Italië 10 jaar 0,68
VS 10 jaar 1,05

NOTERINGEN
slotkoers %-verschil

Brent-olie ($/vat) 55,92 +1,29
Goud ($/ons) 1855,70 -
Euro in dollar 1,2141 –0,21

Meer koersen op standaard.be/beleggen
De pensioenspaarfondsen verschijnen op don-
derdag en dagelijks op standaard.be/fondsen

In de VS voltrekt zich een merk-
waardig scenario rond Gamestop, 
een keten van fysieke winkels 
waar je computerspelletjes kunt 
kopen – tegenwoordig toch een 
wat ouderwets zakenmodel. Het 
aandeel steeg in twee weken tijd 
met liefst 500 procent. Na een 
terugval, gisteren, noteerde het 
nog steeds 300 procent hoger dan 
voorheen. De verklaring ligt op 
het internetforum Reddit, waar 
een grote groep chatters in de 
thread r/wallstreetbets hun zin-
nen gezet hebben op Gamestop, 
nadat ene Ryan Cohen, die een 
succesvolle website voor dieren-
voeding heeft, tot de bestuurs-
raad toegetreden was. Chatters op 
het forum hitsen elkaar sindsdien 
op om in Gamespot te investeren, 
en zien zich daarbij meteen als 
volkshelden die de shorters van 
Wall Street bekampen. (kls)

geflitst

Ridders van Reddit 
gaan voor Gamestop

Gamestop  (5 jaar)
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