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Gezamenlijke inspanning van automobiel, bouw en toerisme stuwen conjunctuur omhoog 

 

Voldoende slagkracht voor opwaarts conjunctuurverloop 
 

Tot drie maanden geleden diende zich in het regionale conjunctuurverloop een neerwaartse 

omslag aan in de loop van het vierde kwartaal van 2017. Vorige maand konden we aankondigen 

dat deze omslag zich bleek te transformeren tot een stagnatieperiode op hoog 

conjunctuurniveau. Vandaag brengen we weer goed nieuws: het huidig economisch weefsel 

bevat voldoende slagkracht om een opwaarts conjunctuurverloop te genereren.  

 

Gedurende het tweede en derde kwartaal van 2017 zou de regionale economische activiteit stagneren 

op een equivalent van gemiddeld 102 indicatorpunten. Dankzij de conjuncturele expansie die zich 

vervolgens doorzet vanaf het begin van het vierde kwartaal van 2017 komt de indicator tegen 

december 2017 op het niveau van 109,57 punten. Dat betekent dat het jaar 2017 goed zou zijn voor 

een netto activiteitsgroei van 15,01 indicatorpunten. Vervolgens bereikt de conjuncturele ontwikkeling 

een top in januari 2018 (109,77 punten), om vanaf dan het reeds langer voorspelde neerwaartse 

verloop aan te vatten.  

 

Het aantal starters brak absoluut geen records in december, maar het hele jaar 2017 deed dat wel. 

De buitenlandse vraag blijft een belangrijke stimulus voor de regionale conjunctuurontwikkelilng, maar 

in de loop van het eerste kwartaal van 2018 blijkt de impact enigszins af te nemen. De herstelbeweging 

dient zich aan vanaf het tweede kwartaal. Dankzij de grote expansiedrang van de niet-residentiële 

bouw en het inhaalmanoeuvre van de residentiële bouw blijft de bouwactiviteit verder aantrekken. In 

de automobielsector zijn het de bedrijfswagens die een solide expansie noteren. De toeristische 

activiteit heeft alles in zich om een ware expansietendens te genereren, en dit vanaf het tweede 

kwartaal van 2018. En het aantal werklozen blijft in de eerste jaarhelft van 2018 maandelijks 

gemiddeld 10% onder het niveau van de eerste jaarhelft van 2017.  

 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg reageert positief: 

“Maand na maand zien we dat de neerwaartse omslag voor ons uit wordt geschoven. Uitstel betekent 

geen afstel, maar we kunnen alleen maar blij zijn met de voorspelling van een opwaarts 

conjunctuurverloop.”  
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Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB 
(januari 2018 – juni 2018) 
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Starters 
 
Tabel: Aantal starters in Limburg 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 YtY  

januari 502 457 527 407 765 866 +13,20% 

februari 308 267 291 387 470 413 -12,13% 

maart 316 273 282 319 365 384 +5,21% 

april 453 461 506 631 694 664 -4,32% 

mei 279 323 284 331 391 436 +11,51% 

juni 255 230 221 276 283 419 +48,06% 

juli 435 436 473 604 580 705 +21,55% 

augustus 235 200 252 341 369 434 +17,62% 

september 222 211 211 364 413 504 +22,03% 

oktober 501 506 573 781 811 693 -14,55% 

november 247 275 284 341 411 374 -0,09% 

december 257 231 261 336 363 304 -16,25% 

Totaal jan. – nov.  3753 3639 3904 4782 5552 5892 +6,12% 

Jaartotaal 4010 3870 4165 5118 5915 6196 +4,75% 

 

 

Bron: Voka – KvK Limburg 

 

Voor het eerst deze eeuw overschrijdt het aantal starters de magische grens van 6.000, en met 

gemak. In vergelijking met vorig jaar startten er 4,75% meer ondernemingen. Opvallend is wel dat 

december het slechtst scoorde, zowel in absolute cijfers (304 starters) als in vergelijking met 2016 

(16,25% minder starters in vergelijking met december 2016).   

 

Impact export op conjunctuur neemt eerst licht af, om vervolgens te herstellen 

 

Zowel de trend van de exportwaarden als de exporttransacties blijven positief en zijn bovendien 

beduidend sterker dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Bovendien zijn beide trends ook allebei 

significant.  
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De year-to-year differentials van beide deelindicatoren blijven stevig positief. Deze van de 

exportwaarden (7,19%) verliest wel enigszins terrein ten opzichte van vorige maand (12,48%) en twee 

maanden geleden (11,58%). Een gelijkaardige, maar minder uitgesproken evolutie zien we ook voor 

de year-to-year differential van de exporttransacties. Deze valt terug tot 7,54% terwjl we vorige maand 

nog 8,61% rapporteerden. De huidige waarde valt eveneens beduidend lager uit dan twee (9,8%) en 

drie (8,77%) maanden geleden.  

 

De buitenlandse vraag blijft een belangrijke stimulus voor de regionale conjunctuurontwikkeling, maar 

in de loop van het eerste kwartaal van 2018 blijkt de impact enigszins af te nemen. Vanaf het tweede 

kwartaal dient zich echter reeds een herstelbeweging aan.  

 

Bouwactiviteit blijft verder aantrekken 

 

In de bouwsector behouden vier van de vijf indicatieve trends hun opwaarts verloop. Enkel de trend 

voor het verwachte verloop van het aantal vergunningen residentiële nieuwbouw wordt negatief en 

verliest bovendien zijn significantie. Een kleine nuance is hier wel op zijn plaats: in de 

overeenkomstige periode van vorig jaar noteerde deze trend een veel sterkere neerwaartse intensiteit 

dan vandaag. Verder verlopen ook alle positieve trends nu sterker opwaarts dan tijdens de eerste 

jaarhelft van 2017.  

 

Alle year-to-year differentials blijven in de goede richting evolueren, met andere woorden: alle marges 

vallen ofwel sterker positief ofwel minder negatief uit dan vorige maand. De marge over de oppervlakte 

residentiële nieuwbouw noteert een mooie stijging: van -6,9% twee maanden geleden, via 2,91% 

vorige maand naar 6,45% deze maand. De marge voor het aantal vergunningen residentiële 

nieuwbouw wordt nipt positief, met 0,38%. Vorige maand was dit nog -3,09% en twee maanden 

geleden -9,05%. Uitzondering is de year-to-year differentieal van het aantal vergunningen residentiële 

renovatiebouw. Deze blijft als enige negatief (-3,33%), maar noteert ook wel een stijging ten opzichte 

van vorige maand (-4,61%).  

Bij de niet-residentiële bouw zien we enkel positieve year-to-year differentials. De marge voor het 

aantal nieuwbouwvergunningen noteert met 46,76% een kleine stijging ten opzichte van vorige maand 

(44,07%). De marge voor de te realiseren volumes niet-residentiële bouw groeit verder aan van 

146,96% vorige maand tot 159% nu.  

 

De bouwactiviteit blijft verder aantrekken. Deze vaststelling geldt voor alle indicatieve segmenten. De 

grootste expansiedrang blijft uitgaan van de niet-redisentiële bouw, maar de residentiële bouw haalt 

zijn achterstand op dit vlak met rasse schreden in.  

 

MTS Industriebouw getuigt 

 

MTS Industriebouw uit Sint-Truiden kan die goede tendensen voor de bouwsector alleen maar 

bevestigen. “Ons orderboekje is op dit moment voor 50% meer gevuld dan een jaar eerder”, getuigt 

An Van Vossole, die samen haar partner Ruddi Truyens zaakvoerder is. “Het aantal prijsaanvragen 

blijft bovendien hoog, waardoor we weten dat de trend zich nog even blijft verderzetten. Dat vraagt 

om nieuwe investeringen, in zowel materiaal als medewerkers. Het is weliswaar moeilijk om die 

mensen te vinden, mensen die mét goesting in deze sector aan de slag willen!”  

 

Bedrijfswagens zijn motor van automobielsector 

 

Zowel de trend voor de bedrijfsvoertuigen als de personenwagens blijven opwaarts, maar ze zijn wel 

niet langer significant. Een gelijkaardige tendens deed zich ook voor in de vergelijkbare periode een 
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jaar geleden, hoewel voor de bedrijfsvoertuigen de opwaartse trend opvallend sterker positief uitvalt 

dan vorig jaar. Voor de personenwagens is de trend identiek aan die van een jaar geleden.  

 

De year-to-year differential voor de bedrijfsvoertuigen blijft uitgesproken positief (7,15%) en is hiermee 

bijna dubbel zo groot als vorige maand (3,97%) en vier keer zo groot als twee maanden geleden 

(1,71%).  

In het segement van de personenwagens zien we een heel andere tendens. Deze maand valt de year-

to-year differential terug tot een marginale 0,34%, en dit in vergelijking met de stabiele 5,2% de 

afgelopen drie maanden. Deze terugval is mogelijk een artefact gebaseerd op uitgestelde aankopen 

in afwachting van het autosalon. Het is alleszins nog veel te vroeg om te spreken van een zich 

aandienende krimptendens.  

 

In de eerste jaarhelft van 2018 blijt het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen maandelijks 

gemiddeld 2% hoger dan in de vergelijkbare periode een jaar vroeger. Het aantal inschrijvingen van 

nieuwe personenwagens geeft weliswaar terrein prijs, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd 

door een solide expansie binnen het segment van de bedrijfswagens.  

 

Toeristische sector in startblokken voor expansie 

 

Alle toeristische trends zijn significant positief, net zoals vorige maand. De trendpatronen voor zowel 

aankomsten als overnachtingen zijn identiek aan die van twaalf maanden terug. Voor de 

bezettingsgraden zijn de huidige trends opvallend sterker opwaarts gericht dan een jaar geleden. 

Toen werd voor beide indicatoren nog een quasi stagnatie gerapporteerd.  

 

De krimptendens die zich in de loop van de vorige maanden binnen de sector bleek te ontwikkelen, 

wordt nu duidelijk afgeremd. De year-to-year differential voor de aankomsten stagneert met een 

waarde van 1,22% dicht in de buurt van de 1,55% van vorige maand. De marge voor de 

overnachtingen daarentegen veert stevig op, van 1,52% vorige maand tot 5,18% nu.  

Voor de bezettingsgraden blijven de marges negatief, maar er tekent zich duidelijk een krimptendens 

richting nulpunt af. Voor de hotels strandt de marge van de bezettingsgraad op -6,68%, ten opzichte 

van -8,22% en -8,19% respectievelijk één en twee maanden geleden. Voor de bezettingsgraad van 

alle logies is deze tendens nog meer uitgesproken, met -2,9% nu, ten opzichte van -6,26% vorige 

maand en -7,29% twee maanden geleden.  

 

De toeristische activiteit heeft, na de aarzelende stagnatie van de voorbije maanden, een nieuwe 

adem gevonden. De sector heeft alles in zich om vanaf het tweede kwartaal van 2018 een ware 

expansietendens te genereren.  

 

Werkloosheid blijft dalen 

 

De werkloosheidsevolutie vertoont voor beide geslachten een significant neerwaartse trend. Wel 

lopen deze beduidend vlakker dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.  

 

Het aantal vrouwelijke werklozen blijft in de loop van de eerste jaarhelft van 2018 maandelijks 

gemiddeld -8,77% onder het niveau van een jaar geleden. Ondanks dat de marge sterk vergelijkbaar 

blijft met de waarden die in de loop van de voorbije vier maanden gerapporteerd werden (-9,2%), kan 

een lichte afname met het verschil van vorig jaar niet ontkend worden. Voor het aantal werkloze 

mannen neemt de negatieve year-to-year differential daarentegen substantieel toe, van -9,28% vorige 

maand tot -11,25% nu.  

De totale werkloosheid blijft in de eerste jaarhelft van 2018 maandelijks gemiddeld -10,07% onder het 

niveau van de eerste jaarhelft van 2017.  
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Goede start voor economisch Limburg 

 

Johann Leten besluit: “We hadden het vorig jaar niet verwacht, maar de aangekondigde neerwaartse 

omslag is omgeslagen. Eerst naar een stagnatie, en nu kunnen we zelfs voorzichtig uitkijken naar een 

opwaarts conjunctuurverloop. Dit keer vooral gedragen door drie sectoren, de automobiel-, de bouw- 

en de toeristische sector, samen met onze starters natuurlijk. De nieuwjaarsrecepties zijn achter de 

rug en 2018 is alvast goed gestart voor economisch Limburg.” 
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Overzicht deelindicatoren 
 

Sectoren Trend Year-to-Year diff. 

1. Export 
Exportwaarden 
Exportattesten  

 
↑ 
↑ 
 

 

7,19% 

7,54% 

2. Bouwsector 
Residentiële nieuwbouw: aantal 
Residentiële nieuwbouw: oppervlakte 
Residentiële renovatie: aantal 
Niet-residentiële nieuwbouw: aantal 
Niet-residentieel: volume 

 
↓ 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 

 

0,38% 

6,45% 

-3,33% 

46,76% 

159,02% 

3. Automobielsector 
Bedrijfsvoertuigen 
Personenwagens + dubbel gebruik 

 
↑ 
↑ 

 

7,15% 

0,34% 

4. Toerisme 
Aankomsten 
Overnachtingen 
Bezettingsgraad hotels (excl 4 sterren) 
Bezettingsgraad alle logies (excl 4 sterren) 

 

↑ 
↑ 
↑ 
↑ 

 

1,22% 

5,18% 

-6,68% 

-2,90% 

5. Arbeidsmarkt 
Werkloosheid mannen 
Werkloosheid vrouwen 
Totaal 

 
↓ 
↓ 
↓ 

 

-11,25% 

-8,77% 

-10,07% 
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Einde persbericht. 


