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Synthese
Begin juli 2020 ging de eerste coronagolf liggen en kon de Limburgse

economie stilaan rechtkrabbelen na de mokerslag die de eerste golf en

bijhorende lockdown hadden toegediend. Een aantal indicatoren in deze

Limburgradar met de resultaten voor het 3e kwartaal van 2020 vertonen zelfs

een verbetering t.o.v. de zomer van 2019. Onze Limburgse economie houdt

voorlopig dus, in vergelijking met Vlaanderen, vrij goed stand en kreeg in de

zomer van 2020 terug een beetje zuurstof. Het is nu afwachten wat de impact

is van de tweede coronagolf op de economische activiteit in de provincie.

Tom VandeputTom Vandeput

Gedeputeerde voor Economie

Voorzitter POM Limburg

De eerste coronagolf blijkt het vertrouwen om een eigen onderneming te starten nauwelijks te hebben aangetast. In de

maanden juli, augustus en september van afgelopen jaar telde Limburg immers een kwart (+26%) meer starters dan in de

zomermaanden van 2019. In Vlaanderen steeg het aantal starters met 20%.

 Kwart meer startende ondernemingen

De verminderde economische activiteit tijdens de eerste coronagolf laat zich ook daarna, in het 3e kwartaal, duidelijk

voelen in de vacaturecijfers. De zoektocht naar nieuwe arbeidskrachten viel in Limburg sterk terug, met een daling van

het aantal ontvangen vacatures met 23% (Vlaanderen: -20%). Ook het aantal openstaande vacatures nam sterk af. In

combinatie met een toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden, betekent dit dat de krapte op de

arbeidsmarkt is afgenomen.

 Sterk verminderde vraag naar nieuwe arbeidskrachten

Nadat het toerisme in Limburg tijdens de eerste coronagolf volledig stilviel, bracht de zomer beterschap. Tegenover de

zomer van 2019 was er nog steeds een kleine achteruitgang in het aantal toeristische aankomsten (-3,3%), maar daarmee

deed Limburg het wel beduidend beter dan Vlaanderen (-34,2%). Veel mensen kozen afgelopen zomer voor een vakantie

dicht bij huis en Limburg bleek daarbij een populaire bestemming. 1 op 5 van alle toeristische aankomsten in Vlaanderen

situeerde zich in Limburg, het hoogste aandeel ooit.

 Behoorlijke zomer voor Limburgs toerisme

In het 3e kwartaal van 2020 werden in Limburg 1.641 bouwvergunningen goedgekeurd voor nieuwbouwwoningen, een

toename met liefst 8,3% t.o.v. het 3e kwartaal van 2019. Een stevige impuls voor de Limburgse bouwsector na de sterke

terugval van het aantal bouwvergunningen in het 2e kwartaal. Limburg scoort ook opvallend beter dan Vlaanderen, waar

er afgelopen zomer 11,5% minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen werden afgeleverd tegenover een jaar

eerder.

 Flinke injectie voor nieuwbouw
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Kerncijfers
Resultaten 3e kwartaal 2020

Rechtkrabbelen na zware mokerslagRechtkrabbelen na zware mokerslag

Nadat de eerste coronagolf was gaan liggen, toonde de Limburgse economie in de zomer van 2020 opnieuw enkele lichtpuntjes. Zo

telde Limburg in vergelijking met een jaar eerder een kwart meer startende ondernemingen, stegen de investeringen van de

Limburgse bedrijven en werden meer bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen goedgekeurd. Keerzijde was het nog steeds

hoge niveau van de tijdelijke werkloosheid, een sterk dalend aantal vacatures en een stijgende werkloosheid.

In vergelijking met Vlaanderen kent Limburg een betere (of minder slechte) evolutie dan Vlaanderen op liefst 11 van de 15

beschouwde indicatoren. Het verlies aan omzet en export was merkelijk kleiner in Limburg dan in Vlaanderen. De toename van de

investeringen van de Limburgse bedrijven staat in contrast met het verlies dat Vlaanderen laat optekenen. Bovendien doet Limburg

het beter inzake tijdelijke en reguliere werkloosheid. Het Limburgse toerisme kende een behoorlijke zomer, zeker in vergelijking met

de sterke terugval van het toerisme in Vlaanderen. Eigenlijk scoort Limburg alleen in het aantal bouwvergunningen voor de

renovatie van woningen merkelijk slechter dan Vlaanderen.
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Gecumuleerde resultaten 1e + 2e +3e kwartaal 2020

Limburg doorstaat eerste coronagolf beter dan VlaanderenLimburg doorstaat eerste coronagolf beter dan Vlaanderen

Een blik op de gecumuleerde resultaten van de eerste 3 kwartalen van 2020 geeft een goed inzicht in de manier waarop Limburg en

Vlaanderen de eerste coronagolf op economisch vlak hebben doorstaan. Daaruit blijkt dat Limburg over het algemeen minder

slechte resultaten laat optekenen dan Vlaanderen. Op 11 van de 15 indicatoren weet Limburg in verhouding tot Vlaanderen de

schade te beperken. Toch kan ook Limburg op slechts 5 indicatoren een verbetering noteren in vergelijking met de eerste 3

kwartalen van 2019, m.n. inzake investeringen, starters, faillissementen, bouwvergunningen voor nieuwbouw en voor renovatie van

woningen. Alle andere indicatoren doen het slechter dan in 2019, met vooral de tijdelijke werkloosheid als uitschieter.

Opvallend is dat de bedrijfseconomische resultaten van de Limburgse bedrijven vooralsnog beduidend beter stand houden dan die

van hun Vlaamse collega’s. De sterkste tegenstelling doet zich voor bij de investeringen van bedrijven, die in Limburg groeien met 9%

en in Vlaanderen ruim 8% moeten inboeten. Ook wat betreft omzet en export is er een aanzienlijk verschil tussen Limburg en

Vlaanderen, in het voordeel van Limburg, al gaat het hier wel telkens om negatieve evoluties.
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Absolute aantallen en aandeel Limburg in Vlaanderen

  LimburgLimburg VlaanderenVlaanderen
%-aandeel %-aandeel Limburg inLimburg in

VlaanderenVlaanderen

3e kwartaal

2020

Verschil

met 3e

kwartaal

2019

3e kwartaal

2020

Verschil

met 3e

kwartaal

2019

3e

kwartaal

2020

Verschil

met 3e

kwartaal

2019

 Kwartaalgemiddelde

Bron : RSZ, RVA, Statbel, Verwerking: POM Limburg

Loontrekkenden 307.500 -1.409 2.412.400 -11.871 12,7 0,0

Tijdelijk werklozen 1 26.133 +18.257 193.864 +149.951 13,5 -4,5

Ontvangen vacatures 6.710 -2.022 59.683 -15.091 11,2 -0,4

Openstaande vacatures 1 4.614 -1.412 37.707 -12.584 12,2 +0,3

Niet-werkende werkzoekenden 1 27.827 +1.745 208.984 +14.695 13,3 -0,1

Omzet (in 1.000 €) 12.806.366
-

129.819
149.517.561 -5.327.553 8,6 +0,2

Uitvoer (in 1.000 €) 3.705.270
-

302.687
57.019.402

-

14.468.556
6,5 +0,9

Investeringen (in 1.000 €) 635.412 +25.332 5.409.504 -245.154 11,7 +1,0

Starters 2.489 +507 18.511 +3.095 13,4 +0,6

Faillissementen 124 -18 858 -193 14,5 +0,9

Bouwvergunningen residentiële

nieuwbouwwoningen
1.614 +124 10.239 -1.331 15,8 +2,9

Bouwvergunningen residentiële

renovatie
521 -33 4.903 +162 10,6 -1,1

Bouwvergunningen niet-residentiële

nieuwbouw en renovatie
253 -27 1.930 -192 13,1 -0,1

Toeristische aankomsten 427.045 -14.695 2.133.279 -1.108.107 20,0 +6,4

Toeristische overnachtingen 1.610.350
-

106.852
7.782.683 -2.110.209 20,7 +3,3

1
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Loontrekkenden
Loontrekkende tewerkstelling herstelt zich in zomer 2020Loontrekkende tewerkstelling herstelt zich in zomer 2020

De tijdelijke werkloosheid heeft er tijdens de lockdown in het 2e kwartaal van 2020 voor gezorgd dat het aantal loontrekkenden min

of meer stabiel bleef. Het aantal dagen dat zij ook effectief gewerkt hebben, ofwel het arbeidsvolume, daalde toen echter wel heel

sterk (-14,3% in Limburg). De heropening van de horeca, en meer algemeen het terug aantrekken van de economie net voor de start

van de zomer, heeft echter een positieve invloed op de cijfers van het arbeidsvolume in het 3e kwartaal van 2020. Het aantal voltijds

equivalenten dat in de zomer van 2020 aan de slag was, kwam terug in de buurt van de cijfers van een jaar voordien (in Limburg -2,1%

en in Vlaanderen -2,4%), wat er op wijst dat de tijdelijke werkloosheid in het 3e kwartaal van 2020 sterk werd teruggedrongen.

Zowel in het 2e als in het 3e kwartaal bleef het totaal aantal loontrekkenden in Limburg, al dan niet in tijdelijke werkloosheid, slechts

0,5% onder het niveau van 2019.
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Tijdelijke werkloosheid
Tijdelijke werkloosheid in Limburg lager dan in VlaanderenTijdelijke werkloosheid in Limburg lager dan in Vlaanderen

De maatregelen rond de tijdelijke werkloosheid boden veel bedrijven een belangrijke reddingsboei voor het aan boord houden van

hun werkkrachten. Tijdens de eerste lockdown werd er dan ook massaal beroep op gedaan. In vergelijking met het 2e kwartaal van

2020 was er in het 3e kwartaal, toen de overheidsmaatregelen versoepelden, logischerwijze een sterke terugval van de tijdelijke

werkloosheid. Desondanks bleef het aantal tijdelijk werklozen op een beduidend hoger niveau dan in de voorgaande jaren.

In de maanden juli, augustus en september 2020 telde Limburg gemiddeld 26.133 werknemers die minstens één dag tijdelijk

werkloos waren. Dat zijn er meer dan 60.000 minder dan in het 2e kwartaal van 2020, maar wel nog steeds bijna 20.000 meer dan in

de zomer van 2019.

Opvallend is dat, sinds de invoering van de aangepaste regeling rond de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid-19, Limburg

het steeds beter doet in de cijfers dan Vlaanderen. Al in het 2e kwartaal van 2020 was de stijging van de tijdelijke werkloosheid

merkelijk lager in Limburg dan in Vlaanderen (+785,5% t.o.v. + 987,0%) en dat verschil werd doorgetrokken in het 3e kwartaal van

2020. In vergelijking met een jaar eerder waren er in de afgelopen zomermaanden in Limburg 231,8% meer tijdelijk werklozen en in

Vlaanderen 341,5%.

 

De meest recente cijfers van de tijdelijke werkloosheid op maandbasis kan u raadplegen in de  van POM
Limburg

Coronamonitor

Limburgradar editie januari 2021

https://www.pomlimburg.be/kennis/coronamonitor/


Limburgradar januari 2021

Vacatures
Ontvangen vacatures

Verdubbeling ontvangen vacatures in transport en logistiek in 3e kwartaal 2020Verdubbeling ontvangen vacatures in transport en logistiek in 3e kwartaal 2020

De VDAB mocht in het 3e kwartaal van 2020 in totaal 6.710 vacatures ontvangen van Limburgse bedrijven en organisaties. Een

lichte verbetering t.o.v. het 2e kwartaal, maar wel zowat 2.000 vacatures minder dan in het 3e kwartaal van 2019 (-23,2%). In

Vlaanderen was de daling iets beperkter (-20,2%).

In de sectoren met traditioneel een groot aantal vacatures, valt in het 3e kwartaal van 2020 in Limburg vooral de sterke daling in de

vraag naar arbeidskrachten in de zakelijke dienstverlening op in vergelijking met het 3e kwartaal van 2019 (-51%). Ook vanuit de

maatschappelijke dienstverlening (-40%) en vanuit de groot- en kleinhandel (-32%) kwamen er merkelijk minder vacatures binnen bij

de VDAB. Een stijgende vraag naar arbeidskrachten werd in de zomer van 2020 opgetekend in de sectoren transport, logistiek en

post (+113%), horeca en toerisme (+21%) en landbouw (+19%).

 

De meest recente vacaturecijfers op maandbasis kan u raadplegen in de  van POM LimburgCoronamonitor
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Openstaande vacatures

Vooral openstaande vacatures in landbouw, maatschappelijke dienstverlening enVooral openstaande vacatures in landbouw, maatschappelijke dienstverlening en

bouwbouw

Gemiddeld bleven iets meer dan 4.600 vacatures in Limburg oningevuld in het 3e kwartaal van 2020. Dat is een daling met 23,4%

tegenover dezelfde periode een jaar voordien. In Vlaanderen daalde het aantal openstaande vacatures terzelfdertijd met 25,0%.

Het grootste aantal openstaande vacatures in Limburg situeert zich in het 3e kwartaal in de sectoren landbouw (gemiddeld 17% van

alle openstaande vacatures), maatschappelijke dienstverlening (16%) en bouw (14%). De industrie en de overheid kennen

verhoudingsgewijs een laag aantal vacatures dat voor langere tijd niet ingevuld geraakt.

 

De meest recente vacaturecijfers op maandbasis kan u raadplegen in de  van POM Limburg Coronamonitor
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Niet-werkende werkzoekenden
Niet-werkende werkzoekenden

Werkloosheid blijft gematigd stijgenWerkloosheid blijft gematigd stijgen

27.827: dat was het gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekenden in Limburg in de zomermaanden van 2020. Dat is meteen ook

het hoogste kwartaalgemiddelde sinds de zomer van 2017. Ten opzichte van de zomer van 2019 betekent dit cijfer een toename met

6,7%. In Vlaanderen bedroeg de stijging 7,6%. Tegenover het voorgaande kwartaal (kw. 2 van 2020) is de werkloosheid in Limburg

gestegen met 4,4% en in Vlaanderen met 5,2%.

Op voorlopige jaarbasis (gebaseerd op de resultaten van de eerste 3 kwartalen) houden Limburg en Vlaanderen elkaar in evenwicht.

Limburg kent in de periode januari-september 2020 een toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden met 6,0% in

vergelijking met dezelfde periode in 2019. In Vlaanderen bedraagt die stijging 5,8%.

 

De meest recente werkloosheidscijfers op maandbasis kan u raadplegen in de  van POM LimburgCoronamonitor
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Spanningsgraad

6 werkzoekenden per openstaande vacature6 werkzoekenden per openstaande vacature

Limburg telt in het 3e kwartaal van afgelopen jaar 27.827 niet-werkende werkzoekenden en 4.614 openstaande vacatures. Dat

betekent dat er per openstaande vacature exact 6 niet-werkende werkzoekenden zijn, de zogenaamde spanningsgraad. In

Vlaanderen bedraagt die spanningsgraad in het 3e kwartaal 5,5.

Zowel in Limburg als in Vlaanderen betekent dit een lichte daling van de spanningsgraad t.o.v. het 2e kwartaal, maar het niveau ligt

nog wel steeds beduidend hoger dan in 2019 toen Limburg een spanningsgraad van 4,3 liet optekenen en Vlaanderen 3,7. Dat

betekent dat de arbeidsmarktkrapte in onze contreien wat minder prangend is geworden. De VDAB definieert het aanbod van

werkzoekenden immers als ‘zeer ruim’ wanneer er gemiddeld meer dan 10 werkzoekenden zijn per vacature, als ‘ruim’ bij een

spanningsgraad van 7 en meer, van ‘krap’ bij een spanning van minder dan 5 en ‘zeer krap’ bij een spanningsgraad van minder dan 3.
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Werkzoekendengraad

Werkzoekendengraad stijgt voor 3e kwartaal op rijWerkzoekendengraad stijgt voor 3e kwartaal op rij

De toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) heeft logischerwijze ook een stijgende werkzoekendengraad tot

gevolg. Dit geeft immers aan hoeveel niet-werkende werkzoekenden er zijn op 100 mensen uit de beroepsbevolking tussen 18 en 65

jaar (werkenden en nwwz). In het 3e kwartaal van 2020 waren er dat in Limburg 6,8 en in Vlaanderen 6,7. Voor beide regio’s de derde

stijging op kwartaalbasis op rij.

 

De meest recente werkloosheidscijfers op maandbasis kan u raadplegen in de  van POM LimburgCoronamonitor
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Omzet, uitvoer en investeringen
Omzet

Omzet Limburgse bedrijven terug op niveau, maar vrees voor impact tweede golfOmzet Limburgse bedrijven terug op niveau, maar vrees voor impact tweede golf

Na een voor de bedrijfsomzetten desastreus 2e kwartaal van 2020, waarin de Limburgse bedrijven het overigens beter deden dan de

Vlaamse, lijkt het 3e kwartaal opnieuw enig soelaas te bieden. Wederom presteren de Limburgse bedrijven verhoudingsgewijs beter

dan de Vlaamse. In Limburg werd in de zomer van 2020 een lichte omzetdaling van 1,0% opgetekend t.o.v. de zomer van 2019. In

Vlaanderen was het verschil wat groter (-3,4%).

Al sinds begin 2019 kent de omzet van de Limburgse bedrijven verhoudingsgewijs een betere evolutie dan die van hun Vlaamse

collega’s. Hierdoor zit de omzet in Limburg in het 3e kwartaal van 2020 nog vrij ruim boven het niveau van begin 2017, terwijl

Vlaanderen daar net onder blijft. Het is nu vooral bang afwachten wat de impact van de tweede golf van het coronavirus zal zijn op de

omzet van de bedrijven, want een nieuwe terugval zoals in het 2e kwartaal zou voor veel bedrijven rampzalig zijn.
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Uitvoer

Export vanuit Vlaanderen op laagste niveau in 10 jaarExport vanuit Vlaanderen op laagste niveau in 10 jaar

Terwijl de export vanuit Vlaanderen in het 3e kwartaal van 2020 verder wegzakte en zelfs de laagste waarde van de afgelopen 10 jaar

bereikte, wist Limburg zich iets te verbeteren ten opzichte van het 2e kwartaal. Het verschil op jaarbasis in het 3e kwartaal van 2020

oogt echter nog steeds niet goed, met een verlies van 7,6% t.o.v. het 3e kwartaal van 2019. In Vlaanderen werd in de zomermaanden

van 2020 geëxporteerd voor een totale waarde die maar liefst 20,2% lager lag dan in de zomer van 2019. De wereldwijde

verspreiding van het coronavirus heeft een duidelijk negatief effect op de internationale handel.

De evolutie van de uitvoer in Vlaanderen en Limburg in het 3e kwartaal is omgekeerd aan die van het 2e kwartaal, toen Limburg

verhoudingsgewijs nog een beduidend groter verlies aan exportwaarde liet optekenen dan Vlaanderen.
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Investeringen

Limburgse bedrijven blijven investerenLimburgse bedrijven blijven investeren

Het blijft verbazingwekkend hoe de Limburgse bedrijven in deze crisis toch de veerkracht tonen om te investeren in de toekomst van

het bedrijf. Net zoals in het 2e kwartaal, toen de eerste coronagolf keihard toesloeg, zijn de investeringen van de Limburgse

bedrijven ook in het 3e kwartaal opnieuw gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2019. De stijging liep zelfs op tot 4,2%. In Vlaanderen

daalden de bedrijfsinvesteringen tegelijkertijd met nagenoeg hetzelfde percentage.

Al 5 jaar lang valt er in Limburg ieder kwartaal een stijging van de investeringen te noteren t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder

(21 kwartalen op rij). De investeringsbereidheid van de Limburgse bedrijven blijft dus groot.
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Starters
Opnieuw forse toename van het aantal startersOpnieuw forse toename van het aantal starters

Nadat de eerste coronagolf was gaan liggen, vonden heel wat Limburgers de tijd gekomen om een eigen onderneming op te starten.

2.489 ondernemingen zagen in de maanden juli, augustus en september het levenslicht in Limburg. Enkel het 1e kwartaal van 2020

doet de afgelopen jaren beter. Dat indrukwekkende aantal is een stijging met maar liefst 25,6% tegenover het 3e kwartaal van 2019.

Ook in Vlaanderen bleek afgelopen zomer een vruchtbare periode om een eigen onderneming op te starten, al bleef de toename hier

iets bescheidener dan in Limburg (+20,1%).

De ronduit indrukwekkende startersaantallen in Limburg in het 1e en 3e kwartaal van 2020 compenseren ruimschoots het mindere

2e kwartaal waardoor we ook in 2020 weer op weg lijken naar een nieuw startersrecord in onze provincie. Al is het nog even

wachten op de officiële statistieken hieromtrent, aangezien de tweede coronagolf in het 4e kwartaal mogelijk nog roet in het eten

kan gooien.

 

De meest recente starterscijfers op maandbasis kan u raadplegen in de  van POM LimburgCoronamonitor

Limburgradar editie januari 2021

https://www.pomlimburg.be/kennis/coronamonitor/


Limburgradar januari 2021

Faillissementen
Minder faillissementen dan vorig jaar, maar geen reden voor euforie Minder faillissementen dan vorig jaar, maar geen reden voor euforie 

Limburg telde in het 3e kwartaal van afgelopen jaar 124 faillissementen. Dat zijn er 12,7% minder dan in 2019. In Vlaanderen waren

het er zelfs 18,4% minder. De coronacrisis heeft duidelijk nog niet geleid tot een faillissementsgolf. Hiervoor zijn verschillende

redenen denkbaar: het moratorium op faillissementen na de eerste en tweede golf, het zomerreces van de

ondernemingsrechtbanken en verschillende andere overheidsmaatregelen (bankengarantieregeling, uitstel van betalingen in

fiscaliteit en sociale zekerheid, enz.). Uiteraard hebben deze maatregelen een grote invloed op de faillissementencijfers van 2020.

Algemeen wordt gevreesd dat er na het verlopen van de beschermingsmaatregelen alsnog heel wat ondernemingen de boeken zullen

moeten neerleggen.

 

De meest recente faillissementencijfers op maandbasis kan u raadplegen in de  van POM LimburgCoronamonitor
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Bouwvergunningen
Nieuwbouwwoningen

Flinke injectie voor bouw nieuwe woningen in LimburgFlinke injectie voor bouw nieuwe woningen in Limburg

Nadat de eerste coronagolf een beetje was gaan liggen, maakten heel wat Limburgers werk van de afronding van hun dossier voor

het verkrijgen van een bouwvergunning. De leidde in het 3e kwartaal van 2020 tot in totaal 1.641 nieuwe vergunningen voor

nieuwbouwwoningen in onze provincie, een stijging met 8,3% t.o.v. het 3e kwartaal van 2019. Een stevige impuls voor de Limburgse

bouwbedrijven, na een sterke terugval van het aantal vergunningen in de lockdown tijdens het 2e kwartaal van afgelopen jaar.

De toename in Limburg staat in schril contrast met de aanhoudende daling van het aantal residentiële nieuwbouwvergunningen in

Vlaanderen (-11,5%). Zowat 1 op de 6 afgeleverde vergunningen in Vlaanderen situeerde zich in Limburg.
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Renovatie woongebouwen

Renovatie meer in trek bij Vlamingen dan bij LimburgersRenovatie meer in trek bij Vlamingen dan bij Limburgers

De sterke stijging van het aantal renovatiedossiers in Limburg tijdens de 2e jaarhelft van 2019 en begin 2020 werd bruusk een halt

toegeroepen vanaf het 2e kwartaal van 2020. Die terugval kreeg een vervolg in het 3e kwartaal van 2020, toen er 6% minder

vergunningen voor de renovatie van woningen werden goedgekeurd dan in het 3e kwartaal van 2019.

Vlaanderen beperkte het verlies al in het 2e kwartaal en kende in het 3e kwartaal opnieuw een stijging van het aantal

woonrenovatievergunningen (+3,4%). Minder dan 1 op 8 van deze vergunningen situeerde zich in Limburg.
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Niet-woongebouwen

Sterke daling van de vergunningen voor bouw en renovatie van niet-Sterke daling van de vergunningen voor bouw en renovatie van niet-

woongebouwen blijft aanhoudenwoongebouwen blijft aanhouden

Hoewel de terugval minder groot is dan in het 2e kwartaal, laten Limburg en Vlaanderen ook in het 3e kwartaal van 2020 een daling

optekenen van het aantal goedgekeurde bouwvergunningen voor de bouw en renovatie van niet-residentiële gebouwen (bv.

bedrijfsgebouwen) in vergelijking met een jaar eerder. In Limburg gaat het om een daling van 9,6%, in Vlaanderen van 9,0%. In het 2e

kwartaal liepen de afnames nog op tot respectievelijk -32,2% en -18,9%.

In totaal werden in juli, augustus en september 2020 in Limburg 253 bouwvergunningen afgeleverd voor niet-woongebouwen (177

voor nieuwbouw en 76 voor renovatie). Daarmee neemt Limburg een aandeel in van 13% in Vlaanderen.
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Toeristische aankomsten en
overnachtingen

Toeristische aankomsten

Behoorlijke zomer voor Limburgs toerismeBehoorlijke zomer voor Limburgs toerisme

Nadat het toerisme in Limburg tijdens de eerste coronagolf volledig stilviel, bracht de zomer beterschap. Tegenover de zomer van

2019 was er nog steeds een kleine achteruitgang in het aantal toeristische aankomsten (-3,3%), maar daarmee deed Limburg het wel

beduidend beter dan Vlaanderen (-34,2%).

Veel mensen kozen afgelopen zomer voor een vakantie dicht bij huis en Limburg bleek daarbij een populaire bestemming. Van alle

toeristische aankomsten in Vlaanderen in de maanden juli, augustus en september 2020 ging het in 1 op de 5 gevallen om een locatie

in Limburg (20%), het hoogste aandeel ooit. De afgelopen jaren bedroeg dat Limburgs aandeel gemiddeld om en bij de 14%.

Limburgradar editie januari 2021



Toeristische overnachtingen

Bedden in Limburgse logies minder gevuld, maar niet zo erg als in VlaanderenBedden in Limburgse logies minder gevuld, maar niet zo erg als in Vlaanderen

Ruim 1,6 miljoen overnachtingen noteerden de Limburgse logiesuitbaters in de afgelopen zomer. Dat zijn er 6,2% minder dan een jaar

eerder. Daarmee bleef de schade in vergelijking met Vlaanderen (-21,3%) nog enigszins beperkt, al komt dit verlies nog eens bovenop

de dramatische resultaten van het 2e kwartaal. Ook het 4e kwartaal biedt weinig uitzicht op een herstel van de cijfers. Het mag nog

maar eens duidelijk zijn dat Covid-19 een bijzonder zware impact heeft op de Limburgse en Vlaamse vrijetijdseconomie.

Limburg is gemiddeld goed voor zowat 17% van alle toeristische overnachtingen in Vlaanderen. Tijdens de laatste zomer liep dit

aandeel op tot 21%. Dat betekent dus dat meer dan 1 op 5 overnachtingen in een hotel, vakantiepark, camping, B&B,… in Vlaanderen

zich afspeelde in Limburg. Nooit eerder was dit aandeel zo hoog.
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Conjunctuurcurven Nationale Bank
Nadat de Limburgse conjunctuurcurve in juni 2020 een absoluut dieptepunt bereikte, begon in de daaropvolgende maanden gestaag

de klim terug naar boven. Nu al is duidelijk dat het nog enige tijd zal duren alvorens het ondernemersvertrouwen opnieuw volledig

hersteld zal zijn. Zo zien we in de Belgische curve dat er zich al een duidelijke vierkantswortel begint af te tekenen. Het

ondernemersvertrouwen herstelde zich daarbij snel tot op een niveau dat nog steeds beduidend lager lag dan voor de uitbraak van

Covid-19. Vervolgens, in de maanden voor de tweede coronagolf, ging de curve over in een eerder zwak stijgende lijn. Vermoedelijk

zal ook die tweede golf alweer een rem zetten op het ondernemersvertrouwen.

Op sectoraal niveau in Limburg lijken vooral ondernemingen in de industrie na de eerste coronagolf snel terug wat vertrouwen te

winnen in de economische activiteit. Ook het ondernemersvertrouwen in de handel ging in de zomermaanden licht omhoog, in

tegenstelling tot dat van de bouwsector en van de dienstverlenende bedrijven.

Sectorale conjunctuurcurven Limburg
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Duiding, bronvermelding & colofon
Duiding

De Limburgradar van POM Limburg brengt op kwartaalbasis de evolutie van de economische activiteit in de provincie Limburg in

kaart. Deze conjunctuurnota bevat een aantal bewust gekozen indicatoren die geselecteerd werden op basis van hun relevantie voor

de socio-economische ontwikkeling van de provincie en op basis van hun beschikbaarheid op kwartaalbasis. In de Limburgradar doet

POM Limburg enkel een beroep op officiële cijfers die door erkende instanties worden vrijgegeven. De Limburgradar geeft de

resultaten weer van het afgelopen kwartaal en doet geen voorspellingen over de te verwachten socio-economische evolutie.

De Limburgradar verschijnt vier keer per jaar en wordt telkens aangekondigd via een nieuwsbrief. U kan zich abonneren op deze

nieuwsbrief door uw gegevens aan ons te bezorgen via .

Meer gedetailleerd socio-economisch cijfermateriaal voor Limburg en haar gemeenten kan u terugvinden op de website

 (rubriek ‘Kennis’).

info@pomlimburg.be

www.pomlimburg.be

Bronvermeldingen

POMPOM = Provinciale OntwikkelingsMaatschappij

RSZRSZ = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RVARVA = Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

VDABVDAB = Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding

StatbelStatbel = Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van

de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

NBBNBB = Nationale Bank van België

Colofon

De Limburgradar is een uitgave van:

POM Limburg

Corda Campus Gebouw 6B – Kempische Steenweg 303 bus

101 – 3500 Hasselt

Tel. 011 300 100

info@pomlimburg.be

www.pomlimburg.be
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Methodologische noten

LoontrekkendenLoontrekkenden

De “Snelle Ramingen van de tewerkgestelde werknemers naar woonplaats” van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(RSZ) omvatten de werknemers die moeten aangegeven worden aan de RSZ (inclusief het vroegere RSZPPO voor de

plaatselijke en provinciale overheden). Aangezien in de betrokken regio’s de overgrote meerderheid werkt in de regio

waar ze woont, wordt met deze snelle ramingen naar woonplaats een representatieve indicatie verkregen over de evolutie

van de bezoldigde tewerkstelling.

 

Tijdelijke werkloosheidTijdelijke werkloosheid

Het verleden heeft aangetoond dat de tijdelijke werkloosheid een goede voorspeller is wat betreft de toekomstige

evolutie van de werkgelegenheid. Er bestaat een negatief verband tussen de twee. Wanneer de tijdelijke werkloosheid

daalt, stijgt de werkgelegenheid, en vice versa. Een tijdelijk werkloze is een werkloze die door een arbeidsovereenkomst is

verbonden waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is. Een werknemer kan tijdelijk werkloos

gesteld worden wegens economische oorzaken, technische stoornis, slecht weer, overmacht, collectieve jaarlijkse

vakantie, staking of lock-out.

De RVA heeft haar vast aanbod van statistieken over tijdelijke werkloosheid voorlopig opgeschort. Hierdoor kan de

reguliere tijdreeks voorlopig niet op coherente wijze worden geüpdatet. In plaats daarvan worden vanaf maart jl. enkel

cijfers gepubliceerd over tijdelijke werkloosheid als gevolg van de door de coronapandemie veroorzaakte lockdown die

begon op 17 maart 2020.

 

VacaturesVacatures

Het betreft hier de vacatures uit het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU) die rechtstreeks

aan de VDAB gemeld worden.

 

Niet-werkende werkzoekendenNiet-werkende werkzoekenden

De niet-werkende werkzoekenden (nwwz) zijn de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de

arbeidsmarkt en gedefinieerd overeenkomstig de bepalingen van Eurostat.

De nwwz worden opgedeeld in 4 categorieën:

• Werkzoekenden met WerkloosheidsUitkeringsAanvraag (WZUA),

• Jongeren in BeroepsInschakelingsTijd (BIT),

• Vrij ingeschreven nwwz,

• Andere verplicht ingeschreven nwwz (o.a. tijdelijk geschorste nwwz).

De werkzoekendengraad is het aandeel van de nwwz in de totale beroepsbevolking (werkenden en nwwz) tussen 18 en 65

jaar.

 

Omzet, uitvoer en investeringenOmzet, uitvoer en investeringen

Algemeen: het betreft hier de gegevens over de omzet, uitvoer en investeringen volgens de btw-aangiften. De

beschouwde sectoren worden gedefinieerd als de secties B tot en met J en M,N,R en S van de nomenclatuur NACE-BEL

2008 (voor meer info: zie www.statbel.fgov.be). Voor de overige sectoren (vooral primaire, financiële en quartaire sector)

is de betrouwbaarheid van de gegevens onvoldoende door afwijkende btw-aangiften of forfaitaire regimes. Tevens

gebeuren de btw-aangiften volgens de maatschappelijke zetel wat resulteert in een onderschatting van de bedragen voor

Limburg. Afgezien van deze tekortkomingen kan via de procentuele evolutie, die bij een conjunctuuranalyse significanter is
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dan de absolute cijfers, wel de economische trend aangegeven worden.

De omzet omvat alle bedragen (exclusief btw) die overeenkomen met de verkoop door de btw-plichtige van goederen en

diensten aan derden in België of in het buitenland. Bovendien omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking,

enz.) die aan de klant worden doorgerekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en

disconto’s worden in mindering gebracht, evenals de waarde van teruggekomen producten (via creditnota’s). 

De uitvoer omvat alle bedragen (excl. btw) die overeenkomen met de verkoop door de btw-plichtige van goederen en

diensten aan derden in het buitenland of m.a.w. de in het buitenland gerealiseerde omzet.

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief btw) door de btw-plichtige voor de verwerving van goederen en diensten die een

bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen,

installaties, machines en uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa. 

 

StartersStarters

Deze startergegevens onder de btw-plichtige bedrijven zijn gebaseerd op de volgende administratieve gebeurtenissen die

zich op het vlak van btw-plicht voor starters kunnen voordoen:

• de eerste of primo-onderwerping,

• de weder-onderwerping, d.i. de heractivering van de btw-plichtige activiteit van een onderneming die gedurende een

zekere periode niet werd gevoerd. 

 

FaillissementenFaillissementen

De faillissementscijfers zijn gebaseerd op de declaraties van de rechtbanken van Koophandel en worden, indien nodig,

aangevuld met informatie uit het bedrijvenregister van de FOD Economie-ADSEI. 

 

BouwvergunningenBouwvergunningen

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de

bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Een

indexcijfer dat op deze bouwvergunningen is gebaseerd, heeft derhalve een voorspellend karakter voor de bouwactiviteit.

 

Toeristische aankomsten en overnachtingenToeristische aankomsten en overnachtingen

Inbegrepen in de cijfers van de toeristische aankomsten en overnachtingen zijn zowel de echte vakanties als de verblijven

in verband met congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden. Er wordt van aankomst gesproken als

een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft. Een overnachting is

iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd.

 

Conjunctuurcurven Nationale BankConjunctuurcurven Nationale Bank

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (NBB) weerspiegelt maandelijks het verloop van de

economische activiteit. Deze conjunctuurindicator wordt opgesteld op basis van de antwoorden op de maandelijkse

conjunctuurenquête die de NBB bij de ondernemingen in België organiseert en geeft het saldo weer van ondernemingen

die een conjunctuurverbetering dan wel een conjunctuurverslechtering verwachten. De bruto synthetische

conjunctuurindicator, bekomen na uitzuivering van de seizoensinvloeden, weerspiegelt het ondernemersvertrouwen of

het algemeen conjunctuurklimaat. De afgevlakte synthetische curve toont, door eliminatie van de extreme waarden, met

vertraging van enkele maanden de fundamentele tendens van de conjunctuurbeweging en de echte trendkeerpunten. 
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