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Vooraf reeds drie algemene uitdagingen om uit te vinken:
• Voer het SALK-uitvoeringsplan onvoorwaardelijk uit 
 De realisaties die vooropgesteld worden zijn essentieel om de Limburgse 
 economie en samenleving een injectie te geven.  
• Herstel het primaat van de politiek
• Geef Limburg zijn rechtmatig aandeel bij grote overheidsinvesteringen 
 en -bestedingen  
 Het investeringsplan van de NMBS is een symptomatisch voorbeelddossier.  
 We vragen geen extra’s maar wel de middelen waar we recht op hebben.
 

Met dit memorandum presenteren 
we onze Applausmeter, opgebouwd 

uit 5 scorekaarten. Het principe is 
eenvoudig: geef in de komende 

beleidsperiode uitvoering aan alle 
toezeggingen, plannen, engage-

menten of projecten die reeds gerui-
me tijd op tafel liggen. En ontvang 

per effectieve realisatie een staande 
ovatie, niet alleen van Voka – KvK 

Limburg maar de hele bedrijfswereld. 
We hopen dat onze applausmeter in 
de komende legislatuur recordhoog-

tes zal bereiken. 



Beste ondernemer
Ondernemen is een vak apart. De beste school om dit vak onder 
de knie te krijgen is de school van het leven. Vallen en opstaan, 
fouten maken en successen boeken, niemand ontkomt aan deze 
logica. Goede raad is nu eenmaal goud waard.
Kijk samen met Voka – Kamer van Koophandel Limburg binnen 
in de wereld van de bedrijfsleiders en ontdek hun verhaal. Graag 
delen zij met een select publiek gedelegeerd bestuurders, 
algemeen directeurs, CEO’s en COO’s hun ervaringen. De goede, 
maar ook de slechte.
Na een uiteenzetting van verleden, heden en toekomst van 
de onderneming sluiten we traditiegetrouw af met een culinair 
hoogtepunt. Vier sterrenchefs verwennen uw smaakpapillen ter 
plaatse terwijl u geniet met gelijkgestemden en verder business 
ervaringen uitwisselt.

Schrijf u tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt.

Johann Leten    Paul Kumpen
Gedelegeerd bestuurder   Voorzitter

Bedrijfsbezoek 
gecombineerd 
met sterrenchef
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BESTE LIMBURGER, 

Op 25 mei trekken we met zijn allen naar de stembus om onze Vlaamse, fede-
rale en Europese vertegenwoordigers te kiezen. Voor het eerst sinds lang kan er 
na deze verkiezingen een lange bestuursperiode ontstaan zonder electorale 
kopzorgen. 

Het Voka-kenniscentrum berekende dat een groei van 2% absoluut noodza-
kelijk is om ons huidig welvaartsniveau te behouden. Het wegwerken van de 
loonkostenhandicap, het bestendigen van economische groei, het afslanken 
en effi ciënter maken van de overheden,… Het zijn slechts enkele van de vele 
vraagstukken die ons te wachten staan. In het verkiezingsmemorandum “Voor 
de volle 2%” reikt Voka oplossingen aan.*

Bovenop deze nationale uitdagingen zal Limburg ook de sluiting van Ford Genk 
moeten trotseren. Het SALK-rapport legt alle pijnpunten van de Limburgse 
economie bloot en toont aan dat onze provincie op de meeste socio-econo-
mische parameters slechter scoort dan de rest van Vlaanderen. Bij de uitvoe-
ring van dit strategisch actieplan voor Limburg zijn al veel stappen in de goede 
richting gezet. Maar we zijn er nog lang niet. We blijven het herhalen: behoud 
bestaande structuren en laat ondernemers ondernemen. Ondernemers creë-
ren jobs. En meer werk betekent meer welvaart en bijgevolg meer welzijn. 

Voka – KvK Limburg vertegenwoordigt 3.000 leden-ondernemingen, goed voor 
75% van de toegevoegde waarde en 75% van de private werkgelegenheid 
in onze provincie. Als werkgeversorganisatie, politiek neutrale speler en meest 
representatieve spreekbuis van het Limburgse bedrijfsleven, verwachten wij 
steun van de politieke vertegenwoordigers. Wij vragen hen het juiste kader te 
scheppen om Limburg te laten uitgroeien tot een topregio. 

Laten we er samen werk van maken om alle toezeggingen, plannen, engage-
menten of projecten die de afgelopen jaren beloofd zijn tijdens de komen-
de legislatuur ook daadwerkelijk uit te voeren. We brengen ze samen in ons 
Limburgs memorandum, tot stand gebracht in samenwerking met het netwerk 
opinie, de regionale ondernemersclubs en de raad van bestuur,

Laten we niet alleen gaan voor het behoud van onze huidige welvaart maar 
met Limburg een voorsprong nemen. Voka – KvK Limburg zal, samen met de hele 
Limburgse bedrijfswereld, elke realisatie met daverend applaus ontvangen.

Johann Leten Paul Kumpen
Gedelegeerd bestuurder Voorzitter

* �Zie samenvatting achteraan dit memorandum



• Over de weg 

Realiseer de Noord-Zuid. Ook de ver-
breding E313 en E314 naar drie rijstro-
ken is een absolute must. Daarnaast 
is er nog een waslijst lokale missing 
links met bovenlokaal belang: de 
verbindingsweg van Sint-Truiden met 
de E40, de omleiding N71 Neerpelt, 
de N73 Tessenderlo, de verbinding 
Tongeren-Oost met Overhaem, de 
doorgangsweg mijnterreinen Eisden, 
omleiden Rijksweg N78 Maasmeche-
len en de herinrichting N76 Wester-
ring Genk.

• Over het spoor 

De realisatie van de IJzeren Rijn, met 
overslagmogelijkheden in Noord-Lim-
burg en een doorsteek via lijn 18 
naar het centrum van de provincie 
laat al decennia op zich wachten. 
En met de huidige investeringsplan-
nen van de NMBS zetten we stappen 
achteruit in plaats van vooruit. 
Ook alle lijnen van het Spartacusplan 
moeten uitgevoerd worden. Een 
vlotte verbinding tussen alle Lim-
burgse regio’s zorgt voor minder fi les 
en meer effi ciëntie, een recept dat 
extra welvaart oplevert. 
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Een provincie die voor iedereen bereikbaar is

Als Limburg wil uitgroeien tot logistieke poort, moet onze provincie fi levrij, be-
reikbaar en mobiel blijven. De taak van de volgende regering is durven inves-
teren in infrastructuur. Het SALK-rapport schuift de ontsluiting van Limburg naar 
voren als één van de belangrijkste randvoorwaarden.

In het kader van investeringsprojecten in het algemeen en infrastructuurwerken 
in het bijzonder moet er komaf gemaakt worden met ambtelijke uitwassen, die 
zich uiten in aanslepende procedures of onlogische beslissingen op basis van 
persoonlijke wetsinterpretaties. Eenduidige interpretaties van regelgeving en 
korte doorlooptijden van procedures zijn cruciaal voor het aanzwengelen van 
de economie. 

• Over het water 

Om de Limburgse waterwegen 
optimaal te kunnen benutten en 
multimodaal vervoer aantrekkelijk te 
maken, zijn er investeringen nodig 
zoals de verhoging van de bruggen 
van het Albertkanaal. Er is al een 
hele weg afgelegd maar we zijn er 
nog niet. Ook de aanpassing van het 
sluizencomplex Blauwe Kei te Lom-
mel blijft een knelpunt.

• Door de lucht 

De plannen om vanuit Brustem lucht-
vrachtverkeer en personenvluchten 
mogelijk te maken, verdienen alle 
kansen.
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• Ontwikkel nieuwe en 
 versterk bestaande 
 bedrijventerreinen 

Of het nu gaat over lokale, regiona-
le, strategische bedrijventerreinen of 
bedrijventerreinen in het kader van 
Economisch Netwerk Albertkanaal 
(ENA) ontwikkel ze. Versterk daaren-
boven de bestaande bedrijventerrei-
nen op een kwalitatieve en duurza-
me manier. De geplande realisaties 
kunnen geen verdere vertraging 
meer verdragen. 

• Heroriëntieer de Ford 
 terreinen 

Speciale vermelding dient gemaakt 
te worden voor de heroriëntering 
van de bedrijfsterreinen van Ford 
Genk. Deze moeten vanaf 2015 een 
absolute prioriteit zijn. Het potentieel 
is enorm. 
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Een provincie met ruimte om te ondernemen 

De beschikbaarheid van bedrijventerreinen is een cruciale voorwaarde om de 
verdere economische ontwikkeling van Limburg te garanderen. Een regio in 
expansie moet kunnen terugvallen op voldoende kwalitatieve, gebruiksklare en 
goed ontsloten bedrijventerreinen. Op provinciaal niveau is er in Limburg nog 
een aanzienlijke reserve aan industrieterreinen. Helaas is die geconcentreerd 
in enkele gemeenten en heerst er subregionaal schaarste. Zo zijn er nauwelijks 
nog industrieterreinen beschikbaar in het sterk ontwikkelde West-Limburg, in het 
Maasland… en in de buitengebieden met economische ambities. 

• Flexibiliteit 
 buitengebieden 

Gemeenten die nu als buitengebied 
benoemd zijn, kunnen bedrijven-
terreinen op hun grondgebied in 
totaliteit met maximum 5 hectare 
uitbreiden. In de praktijk volstaat een 
dergelijke uitbreiding amper om 
zonevreemde bedrijven te regula-
riseren, en wordt de economische 
ontwikkeling dus beknot. De beper-
king van 5 hectare moet worden 
teruggeschroefd.

• Vereenvoudig de 
 plannings- en 
 vergunningsprocedures 

Er is nood aan een vereenvoudiging 
en versnelling van de procedures 
waarin het algemeen belang pri-
meert op de individuele belangen. 
Het kan niet dat één individu het 
volledige rechtsproces vertraagt of 
zelfs blokkeert. Koppel het vergunnin-
genbeleid aan een aanpassing en 
modernisering van de regelgeving 
en rechtsbescherming.
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• Opwaardering technische  
 en beroepsopleidingen 

Gezien de hoge industrialisatieg-
raad in Limburg is het cruciaal om 
geschoolde mensen met voldoende 
technische en praktische bagage 
op te leiden. TSO en BSO moeten 
worden verlost van hun negatieve 
imago. Met de Voka First Lego Lea-
gue, geeft Voka – KvK Limburg alvast 
het goede voorbeeld om leerlingen 
warm te maken voor technische en 
beroepsopleidingen.

• Hoger beroepsonderwijs  
 realiseren 

Studenten in het beroepsonderwijs 
hebben nauwelijks mogelijkheden 
om verder te studeren. Het hoger be-
roepsonderwijs dient bijgevolg verder 
ontwikkeld te worden.

• Participatie hoger 
 onderwijs verhogen  

In Limburg kiezen verhoudingsgewijs 
minder jongeren voor hogere studies 
aan hogescholen en universiteit. 
Vooral bepaalde doelgroepen, zoals 
jongeren van niet-Belgische origine 
en kansarmen, hebben nood aan 
begeleiding en sensibilisering. De 
Universiteit Hasselt en Limburgse ho-
gescholen moeten voldoende ruimte 
krijgen voor nieuwe programmaties.
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Een provincie als voedingsbodem voor talent 

De trend van vergrijzing zet zich de komende jaren onherroepelijk door. Om 
de sociale zekerheid betaalbaar te houden, zal elk talent, elke beschikbare 
arbeidskracht, aan het werk moeten. 

Overheid en werkgevers moeten zich nu reeds voorbereiden op de periode 
na de crisis, door juiste, voldoende en fl exibele talenten te vormen, die be-
antwoorden aan de noden van de arbeidsmarkt. Hooggeschoold of laag-
geschoold is niet doorslaggevend, ‘juist’ geschoold, daar gaat het om. De 
werkzaamheidsgraad en attitude van pas afgestudeerden moeten omhoog 
en de ongekwalifi ceerde uitstroom uit het onderwijs moet omlaag.

• Link onderwijs -
 bedrijfsleven

Bij het bepalen en uitvoeren van de 
onderzoekprogramma’s aan de Lim-
burgse hogescholen en universiteit 
dient er steeds gewaakt te worden 
over een sterke link met het bedrijfsle-
ven. Door extra praktijkstages binnen 
bedrijven aan te bieden, kunnen stu-
denten en docenten kennis maken 
met de bedrijfsrealiteit.

• Leren en werken 

De systemen die vandaag al be-
staan rond leren en werken, worden 
nog teveel gezien als een ‘alterna-
tief’ voor een gewone schoolloop-
baan. In de toekomst moet dit een 
normale leerweg zijn. Het huidige 
aanbod met een overvloed aan 
verschillende statuten en leerwegen 
moeten aangepast en vereenvou-
digd worden. Landen als Duitsland 
kunnen hiervoor als model dienen. 
Scholen en bedrijven die zich actief 
inzetten in het geassocieerd onder-
wijs moeten worden gestimuleerd 
door fi nanciële en organisatorische 
incentives. 
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• Loon naar werken 

Onze stokbrodenaffi che toont het 
duidelijk aan. Van de totale loonkost 
kan de werknemer slechts 33% effec-
tief besteden. Lagere brutolonen en 
hogere nettolonen zijn van primordi-
aal belang om onze concurrentiepo-
sitie met de ons omringende landen 
te herstellen.

• Werkloosheidsuitkering 

Een sociaal vangnet is geen sociale 
hangmat. De werkloosheidsuitkering 
dient om de periode tussen twee 
jobs te overbruggen. Voldoende 
stimuli zijn nodig. Bouw de werkloos-
heidsuitkering degressief af in de tijd 
en zorg voor een voldoende groot 
verschil met het nettoloon.

• Armoede 

Ondanks het hoge overheidsbeslag 
is de armoede graad in Vlaanderen 
en Limburg in het bijzonder te hoog. 
Investeer in maatschappelijke inkap-
seling via activering, zorg en huisves-
tiging. Stop de versnippering in het 
ondersteunend aanbod en pak de 
armoede problematiek collectief 
aan. Mensen die fulltime werken, 
mogen niet in de armoede terecht 
komen. 
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Een sociale provincie 

Ondernemers worden al te vaak afgeschilderd als boemannen die elke dag 
gaan werken met slechts één doel voor ogen: zo veel mogelijk geld verdienen. 
En is dat op kosten van de werknemers, dan heeft die ondernemer – volgens 
sommigen dan toch – daar absoluut geen probleem mee.

Een perceptie die absoluut niet klopt. Ondernemers creëren jobs, zorgen voor 
welvaart en bijgevolg welzijn. 

• Sociale bescherming 

Er is ruimte voor betere bescherming 
met minder groei van publieke mid-
delen. Dit kan door meer doeltref-
fendheid, gelijkheid van uitkomsten 
en effi ciëntie. Daarbij moet zeker 
ook ingezet worden op het ratio-
naliseren van de sociale zekerheid 
met inbegrip van de pensioenen en 
uitkeringen.

• Vereenvoudigd 
 doelgroepenbeleid 

De middelen voor doelgroepen-
beleid kunnen niet langer worden 
afgewend om structureel de loonlast 
bij de overheid of in de social profi t 
te verlagen, denk maar aan de 
Gesco-regeling. Een effi ciënt en sterk 
vereenvoudigd doelgroepenbeleid 
moet focussen op laaggekwalifi ceer-
de werkzoekenden.
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• Twee beleidsniveaus 

Er zijn te veel beleidsniveaus die 
allemaal hun zegje willen doen. 
Voka – KvK Limburg vraagt daarom 
om per domein slechts twee be-
leidsniveaus bevoegdheid te geven. 
Flexibiliteit en snelheid van beslissing 
name moeten hierin prioritair zijn. 
Het provinciaal politiek niveau dient 
behouden te worden voor relevante 
materies.

• Bevriezing 
 overheidsuitgaven 

Het Voka-kenniscentrum berekende 
dat een bevriezing van de over-
heidsuitgaven noodzakelijk is om een 
ons land op een houdbaar pad van 
schuldafbouw te brengen zonder 
lastenverhogingen. Elke overheid 
beperkt de groei van zijn overheids-
uitgaven tot maximaal 1 procent 
nominaal.
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Een provincie die effi  ciënt bestuurd wordt 

De verschillende beleidsniveaus met al hun departementen zijn enorme orga-
nisaties. Net als privé-ondernemingen is het noodzakelijk om zo’n organisatie 
effi ciënt en effectief te besturen met aandacht voor de klant, kostenbeheer-
sing en effi ciëntiewinsten.

• Ontwikkelingszone

Geef de gehele provincie Limburg 
de status van ontwikkelingszone met 
tewerkstellings- en fi scale voordelen 
om extra investeringen naar Limburg 
te halen. Dit zal onze provincie de 
broodnodige ademruimte geven 
om de klap van de sluiting van Ford 
Genk te boven te komen.

• EFRO, Interreg en ESF 

Geef Limburg voor de subsidiepe-
riode 2014 – 2020 proportioneel de 
rechtmatige Europese middelen.

• LRM

Kapitaal moet verankerd blijven in 
Limburg, beschikbaar voor Limburg-
se bedrijven om Limburgse jobs te 
creëren. Daarnaast is het belangrijk 
dat de uitkering van de dividenden 
aan LSM in de toekomst behouden 
blijft om Limburgse investeringen te 
vrijwaren.

• Gemeentelijke fusies 

Gemeenten moeten minstens 20.000 
inwoners tellen. Dit om voldoende 
schaalvoordelen te creëren voor de 
inwoners en gevestigde ondernemin-
gen.
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Samenvatting “Voor de volle 2%”

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft zijn Groeipact reeds voor-
gesteld. Dit Groeipact is vertaald in een coherente set van voorstellen in het 
Voka-verkiezingsmemorandum “Voor de volle 2%”.

Tijdens de volgende legislatuur zullen twee belangrijke doelstellingen tegelij-
kertijd moeten worden gerealiseerd: zowel de begroting van elke overheid op 
orde stellen als de competitiviteit van de ondernemingen ondersteunen. Alleen 
zo kan 2% groei duurzaam gerealiseerd worden, waardoor de welvaartsstaat 
betaalbaar blijft. Alleen zo kunnen de Europese engagementen inzake houdba-
re overheidsfi nanciën gecombineerd worden met het behoud van de sociale 
zekerheid. 

Om een groeipeil van 2% duurzaam te kunnen realiseren, moeten meer onder-
nemingen uitgroeien tot stille kampioenen en moeten de verschillende over-
heden van ons land meer waar voor hun geld leveren. Lastenverhogingen zijn 
hierbij geen optie. De Vlaamse en federale regeringen dienen noodzakelijke 
hervormingen door te voeren op drie terreinen. De voornaamste voorstellen zijn:

De voornaamste voorstellen zijn:

 • Investeren en stimuleren
  - 150 miljoen euro jaarlijks extra investeren in mobiliteitsinfrastructuur 
 • E�  ciëntere overheid
  - uitgaven van elke overheid mogen maximaal 1% stijgen
  - verlaging werkgeversbijdragen met 8,9 miljard
  - verhoging belastingvrije som met 1.800 euro

 • Sociaal-economische doorbraken
  - competitieve energietarieven

Ook voor Europa is groei alleen haalbaar met een combinatie van gezonde 
overheidsfi nanciën, diepgaande structurele hervormingen en gerichte investe-
ringen. Op Europees niveau liggen de prioriteiten daarom op twee domeinen. 
Ten eerste moeten de instrumenten van Europese integratie en economisch 
bestuur versterkt worden, zodat de Europese economie schokbestendiger voor 
crisissen wordt. Ten tweede moeten een aantal gerichte initiatieven worden 
genomen om het groeipotentieel van de Europese economie te vergroten.  

Hier zijn de voornaamste voorstellen:

 • Versterking Europese integratie 
  - invoering bankenunie

 • Versterking Europese groei
  - invoering interne energiemarkt

Voka - Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt ten volle de inhoud van het Voka- 
verkiezingsmemorandum “Voor de volle 2%. Prioriteiten voor de Vlaamse, federale en Eu-
ropese verkiezingen 2014”. U kan de volledige tekst downloaden: www.tweeprocent.be 2% 2% Voka - Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt ten volle de inhoud van het Voka- 2% Voka - Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt ten volle de inhoud van het Voka- Voka - Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt ten volle de inhoud van het Voka- 2% Voka - Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt ten volle de inhoud van het Voka- 
verkiezingsmemorandum “Voor de volle 2%. Prioriteiten voor de Vlaamse, federale en Eu-2% verkiezingsmemorandum “Voor de volle 2%. Prioriteiten voor de Vlaamse, federale en Eu-
ropese verkiezingen 2014”. U kan de volledige tekst downloaden: www.tweeprocent.be 2% ropese verkiezingen 2014”. U kan de volledige tekst downloaden: www.tweeprocent.be 



2% 2% 

 1. Realisatie van de Noord-Zuidverbinding

 2. Uitvoering van eerder gemaakte engagementen 
  voor infrastructuurwerken (IJzeren Rijn, bruggen 
  over Albertkanaal,…)

 3. Ontwikkeling van nieuwe en versterking van
  bestaande bedrijventerreinen

 4. Heroriëntering van de Ford-terreinen

 5. Opwaardering technische en beroeps-
  opleidingen: weg met het watervalsysteem

 6. Verhoging van participatie hoger onderwijs

 7. Loon naar werken: hoger nettoloon met lagere   
  totale loonkost

 8. Armoede: stop de versnippering en pak de 
  armoedeproblematiek collectief aan

 9. Geef Limburg de status van ontwikkelingszone

 10. Maximaal twee beleidsniveaus 
  per beleidsdomein

DE 
APPLAUSMETER

Tot slot geven we u nog een bondig overzicht 

van de Limburgse topprioriteiten zodat u eenvoudig 

de politieke vooruitgang kan opvolgen.



Meer weten over de verkiezingsprogramma van
Voka – Kamer van Koophandel Limburg:

Kris Claes
Directeur belangenbehartiging

kris.claes@voka.be
+32 11 56 02 20

Ward Kerkhofs
Senior stafmedewerker belangenbehartiging

ward.kerkhofs@voka.be
+32 11 56 02 23

Tobias Verbruggen
Stafmedewerker belangenbehartiging

tobias.verbruggen@voka.be
+32 11 56 02 25
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