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Synthese
Bij het begin van het 2e kwartaal van 2020 dwong Covid-19 ons land, en een

groot deel van de rest van de wereld, tot een lockdown, waarvan de gevolgen

zich quasi het volledige 2e kwartaal zouden laten voelen. Dat luidde een

ongeziene economische recessie in, waaraan ook Limburg niet ontsnapt. Het

merendeel van de indicatoren in de Limburgradar voor het 2e kwartaal 2020

gaat diep in het rood, met vooral uitschieters in de tijdelijke werkloosheid en

het voorjaarstoerisme.
Tom VandeputTom Vandeput

Gedeputeerde voor Economie

Voorzitter POM Limburg

Gemiddeld 1 op 4 Limburgse werknemers (in de maand april zelfs 1 op 3) was tijdens het 2e kwartaal van 2020 minstens

een dag tijdelijk werkloos. Een spectaculaire stijging met 675,2% t.o.v. het 2e kwartaal van 2019. In Vlaanderen was de

toename nog heel wat groter (+812,6%). Het systeem van de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid-19 heeft er

wel in grote mate voor gezorgd dat het aantal loontrekkenden nagenoeg stabiel is kunnen blijven. Bovendien zijn zelfs

tijdens de lockdown van april zowat 2 op 3 werkende Limburgers blijven doorwerken.

 Tijdelijke werkloosheid piekt

Naast o.a. de horeca- en eventsector kreeg ook het toerisme rake klappen als gevolg van de eerste coronagolf, met zowel

in Limburg als in Vlaanderen dalingen van om en bij de 90% in het aantal toeristische aankomsten en overnachtingen in

het 2e kwartaal 2020 t.o.v. 2e kwartaal 2019. Het is enkel te danken aan de maand juni, toen het toerisme stilaan terug

op gang kwam, dat er in het voorjaar geen volledige terugval was. De absolute cijfers spreken voor zich: in april, door de

paasvakantie en de bloesemperiode traditioneel een belangrijke maand voor het Limburgse toerisme, vonden vorig jaar

148.270 toeristen hun weg naar Limburg om er minstens één nacht te verblijven. In april 2020 waren er dat nog

welgeteld 411.

 Covid-19 legt voorjaarstoerisme plat

De werkloosheid stijgt in Limburg iets sneller dan in Vlaanderen. Tegenover vorig jaar waren er in de maanden april, mei

en juni van dit jaar gemiddeld 13,9% meer niet-werkende werkzoekenden in Limburg. In Vlaanderen bedroeg de stijging

12,5%. Met gemiddeld ruim 26.600 niet-werkende werkzoekenden komt Limburg in het 2e kwartaal van 2020 opnieuw

dicht in de buurt van het niveau van het 2e kwartaal van 2017. Drie jaren van onafgebroken daling van de werkloosheid

worden in één klap tenietgedaan.

 Werkloosheid stijgt naar niveau van 3 jaar geleden

Uiteraard heeft Covid-19 een negatieve impact gehad op de omzet van bedrijven. De omzetdaling was in Limburg echter

opvallend kleiner dan in Vlaanderen in het 2e kwartaal van 2020 t.o.v. datzelfde kwartaal in 2019. De omzet van de

Limburgse bedrijven daalde met 13,7% (± 2 miljard euro) terwijl er over heel Vlaanderen sprake is van een omzetdaling

van 17,3%. Ook inzake investeringen doen de Limburgse bedrijven het merkelijk beter dan hun Vlaamse collega’s. In

Limburg nemen de bedrijfsinvesteringen zelfs nog toe (+3,7%), terwijl Vlaanderen een vrij sterke daling laat optekenen (-

17,5%). Inzake export krijgt Limburg dan weer hardere klappen dan Vlaanderen (-18,6% vs. -12,5%).

 2 miljard euro omzetverlies, maar investeringen
stijgen
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Kerncijfers
Resultaten 2e kwartaal 2020

Zware economische impactZware economische impact

Covid-19 heeft in onze contreien niet alleen een ongeziene gezondheidscrisis teweeg gebracht, ook de economische schade is

enorm. Zowat alle indicatoren (13 van de 15) in de Limburgradar van het 2e kwartaal 2020 gaan er sterk op achteruit in vergelijking

met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De meest opvallende cijfers worden opgetekend bij de tijdelijk werklozen (+675,2% in Limburg en

+812,6% in Vlaanderen) en bij het toerisme (toeristische aankomsten in Limburg -89,1% en in Vlaanderen -90,0%). Enig lichtpuntje

voor Limburg is de lichte toename van de investeringen van bedrijven (+3,7%). Op zich is ook de daling van het aantal faillissementen

positief, ware het niet dat deze daling hoofdzakelijk een gevolg is van het moratorium op faillissementen dat de overheid inriep ten

gevolge van de Covid-19-crisis.

Op 7 van de 15 indicatoren scoort Limburg minder slecht dan Vlaanderen. Zo daalt het aantal vacatures in de provincie minder snel

dan gemiddeld in Vlaanderen. En hoewel de tijdelijke werkloosheid ook in Limburg explosief toenam, is die toename in Vlaanderen

nog substantieel groter. Ook inzake omzet en investeringen scoren de Limburgse bedrijven merkelijk beter dan de Vlaamse. Het

tegengestelde geldt voor de export waar Limburg ver achter blijft op het Vlaams gemiddelde. Voorts nam de werkloosheid in

Limburg iets sterker toe en daalde het aantal bouwvergunningen veel sterker in Limburg dan gemiddeld in Vlaanderen.
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Gecumuleerde resultaten 1e + 2e kwartaal 2020

Opmerkelijke tegenstelling in evolutie van bedrijfsinvesteringenOpmerkelijke tegenstelling in evolutie van bedrijfsinvesteringen

Door de economische schade tijdens het 2e kwartaal van dit jaar zijn ook de gecumuleerde resultaten van het eerste half jaar van

2020 hoofdzakelijk slechter dan tijdens het eerste half jaar van 2019. Eén van de weinige indicatoren die zich wel weten te

verbeteren in Limburg en Vlaanderen zijn de goedgekeurde bouwvergunningen voor de nieuwbouw en renovatie van woningen. In

Limburg gaat ook het bedrag van de bedrijfsinvesteringen fors omhoog (+11,9%). Opmerkelijk want in Vlaanderen daalt deze

indicator tegelijkertijd met 9,9%. Buiten de faillissementen, die kunstmatig dalen o.w.v. overheidsmaatregelen ten gevolge van Covid-

19, zijn dat meteen alle indicatoren die zich weten te verbeteren.

Limburg scoort slechts voor 3 indicatoren beduidend slechter dan Vlaanderen in de vergelijking tussen de eerste 2 kwartalen van

2020 en dezelfde periode in 2019. Het aantal niet-werkende werkzoekenden stijgt in Limburg met 5,7% en in Vlaanderen met 4,9%.

Inzake de vergunningen voor de renovatie van woningen is de toename in Limburg maar half zo groot als in Vlaanderen. Voor de

bouw en renovatie van niet-woongebouwen werden in Limburg 14,7% en in Vlaanderen 8,0% minder vergunningen goedgekeurd.
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Absolute aantallen en aandeel Limburg in Vlaanderen

  LimburgLimburg VlaanderenVlaanderen
%-aandeel %-aandeel Limburg inLimburg in

VlaanderenVlaanderen

2e kwartaal

2020

Verschil

met 2e

kwartaal

2019

2e kwartaal

2020

Verschil

met 2e

kwartaal

2019

2e

kwartaal

2020

Verschil

met 2e

kwartaal

2019

 Kwartaalgemiddelde

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

Loontrekkenden 304.800 -1.477 2.395.000 -10.611 12,7 0,0

Tijdelijk werklozen 1 76.834 +66.923 529.286 +471.288 14,5 -2,6

Ontvangen vacatures 6.659 -2.663 49.657 -22.775 13,4 +0,5

Openstaande vacatures 1 4.218 -1.544 33.931 -14.662 12,4 +0,6

Niet-werkende werkzoekenden 1 26.659 +3.255 198.573 +22.090 13,4 +0,2

Omzet (in 1.000 €) 11.856.707
-

1.882.267
135.875.481

-

28.439.257
8,7 +0,4

Uitvoer (in 1.000 €) 3.394.660 -775.732 58.140.291 -8.317.608 5,8 -0,4

Investeringen (in 1.000 €) 647.501 +23.369 4.921.988 -1.045.521 13,2 +2,7

Starters 1.659 -348 12.884 -3.009 12,9 +0,2

Faillissementen 108 -69 703 -575 15,4 +1,5

Bouwvergunningen residentiële

nieuwbouwwoningen
1.184 -306 9.706 -950 12,2 -1,8

Bouwvergunningen residentiële

renovatie
464 -50 4.489 -77 10,3 -0,9

Bouwvergunningen niet-residentiële

nieuwbouw en renovatie
158 -75 1.603 -377 9,9 -1,9

Toeristische aankomsten 43.083 -351.790 292.278 -2.643.493 14,7 +1,3

Toeristische overnachtingen 101.606
-

1.031.680
801.017 -6.374.489 12,7 -3,1

1
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Loontrekkenden
Aantal loontrekkenden blijft stabiel, maar arbeidsvolume loopt sterk terugAantal loontrekkenden blijft stabiel, maar arbeidsvolume loopt sterk terug

Limburg telt 304.800 loontrekkenden op het einde van het 2e kwartaal 2020. Dat zijn er slechts 0,5% minder dan op hetzelfde

moment vorig jaar. Ook in Vlaanderen bleef het jobverlies eerder beperkt (-0,4%). De regeling m.b.t. de tijdelijke werkloosheid

omwille van Covid-19 heeft dus duidelijk een positief effect op het behoud van de tewerkstelling.

Dat blijkt ook uit een verdere analyse van de RSZ-cijfers. Het aantal dagen dat loontrekkenden ook effectief gewerkt hebben

(uitgedrukt in voltijds equivalenten), of het arbeidsvolume, daalde immers wel zeer sterk: in Limburg met 14,3% en in Vlaanderen met

13,0%. Dat komt voor Limburg neer op een totaal verlies aan arbeidsvolume van 35.900 voltijds equivalenten.

Volgens RSZ bestaat dit verlies aan arbeidsvolume op Belgisch niveau voor ongeveer 90% uit prestaties die worden opgenomen in

tijdelijke werkloosheid. De overige 10% is in ongeveer gelijke mate het gevolg van het stopzetten of schrappen van zeer tijdelijke

contracten en van de verminderde instroom van nieuwe werknemers. Aangenomen mag worden dat we dit kunnen doortrekken

voor de Limburgse arbeidsmarkt.
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Tijdelijke werkloosheid
Spectaculaire toename, maar minder sterk dan gemiddeld in VlaanderenSpectaculaire toename, maar minder sterk dan gemiddeld in Vlaanderen

Het moet een nieuw record zijn: gemiddeld 76.834 Limburgers maakten in het 2e kwartaal van 2020 gebruik van het stelsel van de

tijdelijke werkloosheid o.w.v. Covid-19. Een toename van maar liefst 675,2% t.o.v. het 2e kwartaal van 2019. De absolute uitschieter

was de maand april, toen 101.214 Limburgers minstens 1 dag tijdelijk werkloos waren. Tegelijkertijd wil dit zeggen dat zelfs tijdens

de volledige lockdown nog steeds 2 op 3 Limburgers zijn blijven doorwerken. De heropening van de winkels in mei en van de horeca

in juni hebben het kwartaalgemiddelde van het aantal tijdelijk werklozen vervolgens nog vrij sterk gedrukt.

De impact van Covid-19 op de tijdelijke werkloosheid is minder fors in Limburg dan gemiddeld in Vlaanderen, waar over het 2e

kwartaal van 2020 gemiddeld 812,6% meer werknemers terugvielen op het stelsel van de tijdelijke werkloosheid dan een jaar

eerder. In Oost- en West-Vlaanderen liep de tijdelijke werkloosheid ten opzichte van vorig jaar minder snel op dan in Limburg, in

Antwerpen en Vlaams-Brabant was de toename veel sterker.

Zowel in Limburg als in Vlaanderen daalde het aantal dagen dat een werknemer tijdelijk werkloos was stelselmatig doorheen het 2e

kwartaal 2020. In april zat een werknemer in tijdelijke werkloosheid gemiddeld 15 dagen thuis, in mei waren er dat 10 en in juni nog

8 (Vlaanderen: 9).

 

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

Coronamonitor
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Vacatures
Ontvangen vacatures

Ruim een kwart minder nieuwe vacaturesRuim een kwart minder nieuwe vacatures

Begin dit jaar waren de Limburgse bedrijven nog volop op zoek naar verse arbeidskrachten, maar ook daaraan komt in het 2e

kwartaal van 2020 een abrupt einde. In totaal noteerde de VDAB in Limburg 6.659 nieuwe vacatures in de maanden april, juni en juli

van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat nog 9.932. Dat betekent een daling van 28,6%. In Vlaanderen was de afname

nog iets groter (-31,4%). De minder slechte Limburgse score is vooral te danken aan de vacatures uit de land- en tuinbouwsector.

Limburg kent in het 2e kwartaal van 2020 het laagste aantal ontvangen vacatures op kwartaalbasis sinds eind 2017. In Vlaanderen

moeten we zelfs al teruggaan tot eind 2015 om lagere kwartaalcijfers terug te vinden.

 

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

Hoog aantal vacatures blijft nog steeds niet ingevuldHoog aantal vacatures blijft nog steeds niet ingevuld

Ondanks een daling van het aantal openstaande vacatures in Limburg met 26,8% tegenover vorig jaar, blijven er ook in het 2e

kwartaal van 2020 nog steeds meer dan 4.000 vacatures open staan in de provincie. Daarmee zit Limburg 37% boven het niveau van

begin 2017.

Vlaanderen zit daar een eind onder en daalt in het 2e kwartaal van 2020 tot 3% onder het niveau van begin 2017. Ook op jaarbasis

kende Vlaanderen in het 2e kwartaal van 2020 verhoudingsgewijs een sterkere daling van het aantal openstaande vacatures dan

Limburg (-30,2% vs. -26,8%).

 

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 stijgt terug naar niveau van 3 jaar geledenWerkloosheid stijgt terug naar niveau van 3 jaar geleden

De afgelopen jaren kende Limburg een sterke daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden. Die daling lijkt door Covid-19 in

één klap te worden tenietgedaan. Gemiddeld waren er in het 2e kwartaal van dit jaar 26.659 niet-werkende werkzoekende

Limburgers. Een stijging van 7,8% t.o.v. het 1e kwartaal van dit jaar en met 13,9% t.o.v. het 2e kwartaal van 2019. De Limburgse

werkloosheidscurve gaat daarmee opnieuw in stijgende lijn en bereikt nu een gelijkaardig niveau als in het 2e kwartaal van 2017.

De Limburgse stijging op jaarbasis is iets sterker dan die in Vlaanderen (+12,5%). De evolutie op iets langere termijn (sinds begin

2017) is evenwel nog steeds beter in Limburg dan in Vlaanderen.

We benadrukken dat de tijdelijk werklozen niet in deze cijfers vervat zitten.

 

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

Spanningsgraad stijgt sneller in Vlaanderen dan in LimburgSpanningsgraad stijgt sneller in Vlaanderen dan in Limburg

Een stijgend aantal niet-werkende werkzoekenden en een dalend aantal openstaande vacatures heeft uiteraard tot gevolg dat ook

de spanningsgraad weer groter wordt. Dit betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt afneemt. Per openstaande vacature waren er

in het 2e kwartaal van 2020 in Limburg 6,3 niet-werkende werkzoekenden. In het 2e kwartaal van 2019 waren er dat slechts 4,1.

Omdat de daling van het aantal openstaande vacatures in Vlaanderen meer uitgesproken was dan in Limburg, groeien de Limburgse

en Vlaamse spanningsgraden weer dichter naar elkaar toe.
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Werkzoekendengraad

Gelijklopende stijging van de werkzoekendengraad in Limburg en VlaanderenGelijklopende stijging van de werkzoekendengraad in Limburg en Vlaanderen

De Limburgse werkzoekendengraad bedraagt in het 2e kwartaal van 2020 gemiddeld 6,5. Dat is beduidend hoger dan het niveau van

een jaar geleden (5,7). De toename van de werkloosheid verloopt in de eerste helft van dit jaar vrij gelijkaardig in Limburg en

Vlaanderen, al slaagt Limburg er vooralsnog niet in om onder het Vlaamse niveau te geraken.

 

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 daalt minder sterk dan in VlaanderenOmzet Limburgse bedrijven daalt minder sterk dan in Vlaanderen

Uiteraard heeft Covid-19 een negatieve impact gehad op de omzet van bedrijven. Toch realiseerden de Limburgse ondernemers en

werknemers een omzet die opvallend beter stand hield dan gemiddeld in Vlaanderen. De omzet van de Limburgse bedrijven daalde

immers met 13,7% (± 2 miljard euro) terwijl er over heel Vlaanderen sprake is van een omzetdaling van 17,3% (± 28 miljard euro) in

het 2e kwartaal 2020 t.o.v. kwartaal 2019.

De evolutie van de omzet verloopt al langere tijd gunstiger in Limburg dan in Vlaanderen. Door de recente resultaten van het 2e

kwartaal wordt de kloof nog iets groter. De Limburgse omzet blijft in het 2e kwartaal van 2020 2,8% onder het niveau van begin

2017. Vlaanderen is daar een stuk verder van verwijderd (9,6%).
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Uitvoer

Uitvoer vanuit Limburg hard getroffenUitvoer vanuit Limburg hard getroffen

De uitbraak van Covid-19 bleef in het 2e kwartaal van 2020 niet beperkt tot de Belgische landsgrenzen. Over heel Europa (en

daarbuiten) was de economische impact groot. De vraag van buitenlandse afzetmarkten naar Limburgse producten kelderde, met als

gevolg een daling van de Limburgse uitvoer met 18,6% t.o.v. het 2e kwartaal van 2019. Ook de export vanuit de rest van Vlaanderen

moest inboeten, al bleef de schade in vergelijking met Limburg nog enigszins beperkt (-12,5%).

Het is al van begin 2013 geleden dat de exportwaarde vanuit Limburg lager lag dan in het 2e kwartaal van 2020. In Vlaanderen werd

zelfs de laagste exportwaarde opgetekend sinds 2010.
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Investeringen

Ondanks malaise blijven Limburgse bedrijven meer investerenOndanks malaise blijven Limburgse bedrijven meer investeren

De enige indicator die een gunstige evolutie laat optekenen in deze Limburgradar voor het 2e kwartaal van 2020 zijn de

investeringen. Bepaald indrukwekkend is het wat de Limburgse bedrijven hier presteren. Ondanks de diepe economische crisis

investeerden de Limburgse bedrijven voor een totaalbedrag dat 3,7% hoger lag dan in het 2e kwartaal van 2019. Tegelijkertijd

daalden de investeringen in Vlaanderen met 17,5%.

Limburg presteert al enige tijd beduidend beter inzake investeringen dan hun Vlaamse collega’s. Medio 2020 ligt het bedrag van de

investeringen van Limburgse bedrijven liefst 54% hoger dan begin 2017. In Vlaanderen is de curve veel minder gunstig en blijft deze

medio 2020 zelfs 8% onder het niveau van begin 2017.

Laat ons hopen dat door de investeringen van de afgelopen jaren de Limburgse bedrijven voldoende gewapend zijn om de

economische recessie te trotseren.
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Starters
1.659 Limburgers startten in volle Covid-19-crisis hun eigen onderneming1.659 Limburgers startten in volle Covid-19-crisis hun eigen onderneming

Het 2e kwartaal van 2020 was geen evidente periode om een eigen onderneming op te starten. Toch vonden 1.659 Limburgers de

moed om dat wel te doen. Over heel Vlaanderen zagen in die periode 12.884 ondernemingen het levenslicht. Deze aantallen liggen

beduidend lager dan in dezelfde periode in 2019. In Limburg gaat het om een daling met 17,3% en in Vlaanderen met 18,9%.

Daarmee lijkt er een einde te komen aan de voortdurende toename van het aantal starters tijdens de afgelopen jaren. Het aantal

starters in het 2e kwartaal van 2020 in Limburg evenaart het laagste kwartaalresultaat van de afgelopen 3 jaren (4e kwartaal 2017).

Vlaanderen zit nog iets onder haar laagste niveau en kende in het 2e kwartaal van 2020 veruit het laagste aantal starters van de

afgelopen 3 jaren.

 

De meest recente starterscijfers op maandbasis kan u raadplegen in de  van POM LimburgCoronamonitor
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Faillissementen
Overheidsmaatregelen drukken (voorlopig) de faillissementscijfersOverheidsmaatregelen drukken (voorlopig) de faillissementscijfers

Wegens de genomen overheidsmaatregelen tijdens de Covid-19-crisis en de daarmee gepaard gaande lockdown, beperkten de

ondernemingsrechtbanken en griffies hun activiteiten tot 18 mei. Bovendien was tot 17 juni 2020 een tijdelijk moratorium op

faillissementen van kracht om bedrijven die voor 18 maart 2020 in goede gezondheid verkeerden, te beschermen tegen de gevolgen

van de Covid-19-crisis. Verder zijn er nog heel wat lopende maatregelen – zowel op federaal, op gewestelijk als op lokaal niveau – om

de ondernemingen te ondersteunen in deze crisisperiode. Het uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen (tot 15 december 2020) en

de jaarlijkse vennootschapsbijdrage (tot 31 oktober 2020) zijn hier voorbeelden van.

Dit alles heeft een sterk matigend effect op het aantal uitgesproken faillissementen. Dat blijkt uit de resultaten in deze

Limburgradar. Tegenover vorig jaar werden er in het 2e kwartaal van 2020 in Limburg 39% en in Vlaanderen 45% minder

faillissementen uitgesproken. Zowel in Limburg als in Vlaanderen gaat het om de laagste faillissementencijfers op kwartaalbasis van

de afgelopen 3 jaren. We benadrukken nogmaals dat deze cijfers met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden en

geen reële weergave zijn van de economische realiteit.

 

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

Lockdown verstoort vooral in Limburg groot aantal bouwplannenLockdown verstoort vooral in Limburg groot aantal bouwplannen

In de maanden april, mei en juni van dit jaar werden de bouwvergunningen voor in totaal 1.184 nieuwbouwwoningen in Limburg

goedgekeurd. Dat is een vijfde minder (-20,5%) dan in dezelfde maanden van vorig jaar. In Vlaanderen was de daling minder fors (-

8,9%).

De daling wordt grotendeels verklaard omdat de Vlaamse overheid ten gevolge van de pandemie besliste om de geldende termijnen

voor openbaar onderzoek bij lopende bouwaanvragen te verlengen, wat een impact heeft op het aantal vergunde nieuwe residentiële

gebouwen tijdens het tweede kwartaal.  In het Vlaams Gewest is er een duidelijke terugval tijdens de vierde en vijfde maand. In juni

lijkt het niveau er zich te herstellen. In Limburg blijft de terugval ook in juni aanhouden, wat meteen een belangrijke verklaring is

voor het verschil in dalingspercentage tussen Limburg en Vlaanderen.

Opvallend is dat inzake het aantal bouwvergunningen de daling in het 2e kwartaal van 2020 altijd significant sterker is in Limburg

dan in Vlaanderen, zowel voor de nieuwbouw en renovatie van woningen als voor de niet-residentiële gebouwen.
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Renovatie woongebouwen

Renovatie minder sterk achteruit dan nieuwbouwRenovatie minder sterk achteruit dan nieuwbouw

De minst sterke daling inzake het aantal goedgekeurde bouwvergunningen doet zich voor bij de renovatie van woongebouwen. De

terugval in Limburg is wel opnieuw opmerkelijk sterker dan in Vlaanderen. In de maanden april, mei en juni 2020 werden in Limburg

9,7% minder bouwvergunningen voor woonrenovatieprojecten afgeleverd t.o.v. dezelfde periode in 2019. In Vlaanderen bleef de

daling beperkt tot 1,7%. Zowel Limburg als Vlaanderen zitten daarmee wel nog steeds vrij ruim boven het niveau van begin 2017.
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Niet-woongebouwen

Sterkste procentuele terugval in aantal bouwvergunningen is voor de niet-Sterkste procentuele terugval in aantal bouwvergunningen is voor de niet-

residentiële bouwresidentiële bouw

In vergelijking met de woningbouw gaat het aantal goedgekeurde bouwvergunningen voor niet-woongebouwen er nog sterker op

achteruit, zowel in Limburg als in Vlaanderen. In Limburg daalde het aantal met 32,2% en in Vlaanderen met 19,0% (kwartaal 2 in

2020 t.o.v. kwartaal 2 in 2019).

De sterke terugval in Limburg heeft er voor gezorgd dat de provincie voor deze indicator medio 2020 vrij ver onder het niveau van

begin 2017 blijft, terwijl Vlaanderen daar nog net boven zit.
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Toeristische aankomsten en
overnachtingen

Toeristische aankomsten

Voorjaarstoerisme bijzonder zwaar getroffenVoorjaarstoerisme bijzonder zwaar getroffen

De Covid-19-crisis heeft een zware impact op de hele economie, maar bepaalde sectoren worden bijzonder hard getroffen. Naast de

event- en horecasector geldt dat zeker en vast ook voor de toeristische sector. De getroffen maatregelen maakten reizen quasi

onmogelijk in de maanden april en mei, waardoor de toeristische aankomsten in Limburg en Vlaanderen bijna volledig stil vielen. Dat

vertaalt zich in desastreuze cijfers voor het 2e kwartaal 2020. In Limburg daalde het aantal toeristische aankomsten met 89,1% t.o.v.

het 2e kwartaal van 2019. Het is enkel te danken aan de maand juni, toen het toerisme stilaan terug op gang kwam, dat de terugval in

het voorjaar geen 100% is. De daling in Limburg is overigens vergelijkbaar met die in Vlaanderen (-90,0%). Cijfers voor de maand juli

duiden wel op herstel voor het Limburgse toerisme in de zomer.

Om een beter idee te geven van de werkelijke impact schetsen we even de absolute cijfers voor de maand april. Door de paasvakantie

en de ontluikende bloesems is dit traditioneel een belangrijke maand voor het Limburgse toerisme. Vorig jaar, in april 2019, vonden

148.270 toeristen hun weg naar Limburg om er minstens één nacht te verblijven. In april 2020 waren er dat nog welgeteld 411. Het

gaat dan waarschijnlijk hoofdzakelijk om zakelijke toeristen die o.w.v. het werk noodgedwongen de verplaatsing moesten maken,

ondanks de lockdown.
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Toeristische overnachtingen

99,7% minder toeristische overnachtingen in Limburg in april 202099,7% minder toeristische overnachtingen in Limburg in april 2020

Om maar te zeggen dat het voorjaarstoerisme compleet is lamgelegd door de eerste coronagolf en de bijhorende lockdown in april

2020. Hoewel hotels mochten open blijven, zagen ze amper klanten. In totaal werden in alle Limburgse logiesverstrekkers 1.397

toeristische overnachtingen geteld in april 2020. Ter vergelijking, in april vorig jaar waren er dat 433.651. De economische schade

voor de sector is bijzonder zwaar.

De kwartaalcijfers van de toeristische overnachtingen lopen nagenoeg gelijk aan die van de toeristische aankomsten. In het 2e

kwartaal van 2020 daalde het aantal overnachtingen in de Limburgse logies met 91,0% t.o.v. het 2e kwartaal van 2020. Dat is een iets

sterkere daling dan in Vlaanderen (-88,8%). Ook hier geldt dat enkel de maand juni ervoor gezorgd heeft dat de dalingspercentages

niet haast 100% waren.
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Conjunctuurcurven Nationale Bank
Het laat zich raden dat alle beschouwde conjunctuurcurven sinds begin van het jaar een rechte duik naar beneden nemen om telkens

een (voorlopig) dieptepunt te bereiken in mei van dit jaar, het laagste niveau dat de conjunctuurbarometer ooit bereikte.

Hoopgevend is dat de afgevlakte Belgische curve sindsdien weer naar omhoog gaat. De afgevlakte curves van de deelregio’s en

provincies zijn op datum van publicatie van deze Limburgradar nog niet beschikbaar voor de periode na mei, maar aangenomen mag

worden dat deze de Belgische trend zullen volgen wat ook al blijkt uit de bruto curve. Deze daling is uiteraard een rechtstreeks

gevolg van het uitrollen van de Corona-maatregelen en het effect hiervan op de prestaties en verwachtingen van ondernemingen.

Op sectoraal niveau valt op dat vooral het ondernemersvertrouwen in de Limburgse handel erg ver onder nul zit. Tussen januari en

mei daalde het vertrouwen van de handelaars met 25 punten. Ook het vertrouwen van de ondernemers in andere sectoren zakt in

Limburg diep onder nul. Na de handel zit de industrie op het laagste niveau, gevolgd door de dienstverlening aan bedrijven en de

bouw. Ook inzake daling van het aantal punten tussen januari en mei 2020 weet de bouw het beste stand te houden (-6), gevolgd

door de industrie (-15) en de diensten (-20).

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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