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Tandem bouw en export beklimt economische piek 

Limburgse economie blijft groeien  

De Limburgse economie blijft nog tot en met februari groeien. Dat zegt de 
conjunctuurbarometer van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Daarna valt de 
economische activiteit terug, hoewel we ook dit jaar nog met een historisch hoog 
activiteitsniveau te maken hebben. “Toch pleiten we voor de invoer van een uitgavennorm 
bij de overheid”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.  
 
Na een korte stagnatieperiode (102 indicatorpunten) vorige zomer blijft de Limburgse 
economie pieken. Die sloot 2017 af met 113,31 indicatorpunten, goed voor een netto 
activiteitsgroei van 18,75 punten gedurende het hele jaar. Dat resultaat overtreft de prestatie 
die in 2016 geleverd werd (+7,37 punten) ruimschoots en is vergelijkbaar met de +19,21 punten 
van 2015.  
 
Bovendien is de sterke groei opmerkelijk, omdat onze economie al een tijdje op een historisch 
hoog activiteitsniveau zit. Ondanks een voorspelde daling naar 99,09 punten in juli blijft de 
Limburgse economie op kruissnelheid.  
 
Nood aan uitgavennorm 
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg is een tevreden man: 
“Dankzij het harde werk van onze ondernemers en hun medewerkers bevindt onze 
conjunctuur zich nog steeds op een historisch hoog activiteitsniveau. We mogen natuurlijk 
niet op onze lauweren rusten. Ook onze overheid moet haar duit in het zakje doen. Daarom 
pleiten we voor de invoer van een uitgavennorm.“ 
 
Quartier Bleu 
Ook Philippe Onclin van Chateaux Real Estate voelt de expansie binnen de residentiële bouw. 
Met onder andere het vastgoedproject Quartier Bleu, gelegen langs de Hasseltse Kanaalkom, 
zetten ze in op stedelijk wonen aan het water.  
 
Philippe Onclin: “Van de 400 appartementen in dit project zijn er momenteel 160 in de 
aanbieding, waarvan er 80 zijn verkocht. Bovendien voorziet het project ook in 2.000 
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parkeerplaatsen voor bezoekers van de stad. Op die manier lossen we het parkeerprobleem op 
en zorgen we voor een sterke wisselwerking tussen de binnenstad en Quartier Bleu.” 
 
Tandem bouw-export 
Het aantal starters begint sterk aan het nieuwe jaar. Met 932 startende ondernemingen 
spreken we van een nieuw record voor de maand januari. Ook de export blijft een sterke 
drijvende kracht achter de economische groei. In de loop van het tweede kwartaal van 2018 
zou deze expansiedrift zelfs nog sterker worden. De bouwsector blijft ook een sterke 
economische motor. Vooral het aandeel van de residentiële bouw neemt in vergelijking met 
de voorgaande maanden substantieel toe.  
 
In de automobielsector zien we dat tot en met juli 2018 het aantal inschrijvingen van nieuwe 
voertuigen maandelijks gemiddeld 2,77% boven het niveau van een jaar geleden blijft. Vanaf 
het tweede kwartaal zou het segment van de bedrijfsvoertuigen de sterkhouder binnen de 
sector worden. Het herstel binnen de toeristische sector zet zich aarzelend doch systematisch 
door. De nieuwe adem die vorige maand gevonden werd, wordt krachtiger. De werkloosheid 
blijft tot het begin van de zomer gemiddeld -8,31% lager dan een jaar geleden. 
 
 

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB 
(februari 2018 – juli 2018) 
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Starters 
 
Tabel: aantal starters in Limburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Voka – KvK Limburg 

Ook in 2018 zetten de starters het elan van 2017 verder. In januari zien we het hoogst aantal 

starters aan het begin van het jaar sinds 2012. De year-to-year differential van januari 2018 ten 

opzichte van januari 2017 bedraagt 7,62%. Dat is wel een kleine halvering ten opzichte van 

dezelfde periode 2017 versus 2016 (+13,2%).  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YtY 

januari 502 457 527 407 765 866 932 7,62%

februari 308 267 291 387 470 413

maart 316 273 282 319 365 384

april 453 461 506 631 694 664

mei 279 323 284 331 391 436

juni 255 230 221 276 283 419

juli 435 436 473 604 580 705

augustus 235 200 252 341 369 434

september 222 211 211 364 413 504

oktober 501 506 573 781 811 693

november 247 275 284 341 411 374

december 257 231 261 336 363 304

Tussentijds 

totaal (januari)
502 457 527 407 765 866 932 7,62%

Totaal 4010 3870 4165 5118 5915 6196 932
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Sterker wordende expansieve trend voor export 
 

In vergelijking met vorig jaar valt de opwaartse intensiteit van zowel de transacties als 

exportwaarden opnieuw veel sterker uit. Beide trens blijven zeer significant opwaarts gericht.  

Waar we vorige maand wat betreft exportwaarden nog wat marge verloren, kunnen we deze 

maand een winst in marge van 20,97% rapporteren . Voor de marge van de exporttransacties 

bereiken we terug het niveau van 3 maanden geleden, dankzij een stijging van 7,54% vorige 

maand tot 9,16% nu.  

 

De export blijft een sterke drijvende kracht achter de regionale conjunctuurontwikkeling. 

Bovendien voorspellen we een sterker wordende expansieve kracht voor de loop van het tweede 

kwartaal van dit jaar. We zien voor de zomer geen stagnatietendens.  

 

Bouwactiviteit blijft motorfunctie probleemloos vervullen 

 

Vorige maand vertoonden vier van de vijf segmenten van de bouw een stijgende tendens. Want 

deze maand blijft deze -significante- stijging enkel behouden binnen de niet-residentiële bouw.  

Voor de residentiële bouw zien we een stagnatie op vlak van renovatiebouw en een daling voor 

het aantal vergunningen en de te realiseren oppervlakte binnen de nieuwbouw. De 

nieuwbouwtrends (residentieel en niet-residentieel) zijn qua intensiteit sterk analoog aan deze 

van een jaar geleden. Voor de residentiële renovatiebouw werd een jaar geleden nog een 

significant neerwaarts patroon gerapporteerd.  

 

Alle vijf differentials zijn positief deze maand. Voor de residentiële bouwactiviteit zien we zelfs 

een explosieve evolutie. Voor de oppervlakte residentiële nieuwbouw verhoogt de marge van 

6,45% vorige maand tot 42,66% nu. Dit in tegenstelling tot de negatieve waarden de maanden 

ervoor. De marge voor het aantal vergunningen residentiële nieuwbouw doorbrak vorige 

maand net de nul-barrière (0,38%) na maandenlange negatieve cijfers. Deze maand echter zien 

we een huizenhoge 65,63%. De differential voor de vergunningen residentiële renovatiebouw 

evolueert na een lang verblijf onder de nullijn van nog -3,33% vorige maand tot 14,93% nu. Het 

verloop voor de niet-residentiële bouw verloopt minder spectaculair. Voor het aantal 

nieuwbouwvergunningen evolueert de differential deze van 46,76% tot 51,89%. En voor de te 

realiseren volumes niet-residentiële nieuwbouw daalt deze licht van 159% tot 152,69% nu.  

 

De bouwactiviteit blijft zijn motorfunctie probleemloos vervullen. Alle indicatieve segmenten 

leveren hiertoe een solide bijdrage. In vergelijking met de voorgaande maanden neemt het 

aandeel van de residentiële bouw substantieel toe.  
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Segment van personenwagens veert terug op 

 

In beide automobielsegmenten zien we een structurele negatieve post-salon-trend. Bovendien 

zijn beide significant en qua intensiteit sterk vergelijkbaar met de patronen die we in de periode 

februari-juli 2017 waargenomen hebben.  

 

De terugvallende differential voor de bedrijfsvoertuigen blijft wel positief (van 7,15% vorige 

maand tot 4,2% nu). Dit is terug sterk vergelijkbaar met de waarde van twee maanden geleden 

(3,97%). Het segment van de personenwagens lijkt op te veren. Na de terugval van vorige maand 

tot een marginale 0,34% wordt nu terug 2,56% gerealiseerd. Een nieuwe periode met stabiele 

marges van om en bij de 5% zoals we die tot 2 maanden geleden noteerden, is echter nog niet 

meteen aan de orde. Maar het gevaar voor een structurele terugval lijkt voorlopig van de baan.  

 

Ten opzichte van 2017 blijft het niveau van het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen 

maandelijks gemiddeld 2,77% hoger liggen. Vanaf het tweede kwartaal zouden de 

bedrijfswagens de sterkhouder worden.  

 

Aarzelend, maar wel systematisch herstel voor toeristische sector 

 

Alle toeristische trends zijn ook deze maand significant positief. Voor de aankomsten en 

overnachtingen zijn de huidige trendprofielen een exacte kopie van vorig jaar. Met betrekking 

tot de bezettingsgraden vallen de huidige trends opnieuw significant sterker uit dan een jaar 

geleden. Toen was een veralgemeende stagnatietendens nog dominant aanwezig.  

 

De differential voor de aankomsten recupereert het verlies van vorige maand (lichte terugval 

tot 1,22%) en komt met 1,56% terug op het niveau van twee maanden geleden. De marge voor de 

overnachtingen wordt daarentegen gehalveerd tot 2,56%. Dit blijft niettemin hoger dan de 

1,65% van twee maanden geleden. De marges voor de bezettingsgraden blijven negatief, maar 

evolueren overtuigend richting nulpunt. De bezettingsgraad van hotels blijft in de loop van de 

komende zes maanden gemiddeld nog -3,18% onder het niveau van de vergelijkbare periode 

vorig jaar (-6,68%). Ook voor marges van de bezettingsgraden alle logies lijkt met een waarde 

van -0,44% een lange periode van systematisch dieprode marges zo goed als afgesloten.  

 

Het herstel binnen de toeristische sector zet zich aarzelend doch systematisch verder. Een 

stevige netto expansieve bijdrage aan het regionale conjunctuurverloop is waarschijnlijk pas 

voor het tweede kwartaal van 2018.  
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Stagnatieneiging dreigt bovenhand te halen binnen werkloosheid  

 

De totale werkloosheid blijft nog licht dalen, maar hier begint wel een stagnatieneiging de 

bovenhand te halen. Het trendpatroon voor het aantal werkloze mannen blijft significant 

negatief, maar het vlakt wel opvallend uit in vergelijking met een jaar geleden. Voor de vrouwen 

vlakt de trend eveneens praktisch volledig uit.  

 

Voor beide geslachten blijft het aantal werklozen nog steeds beduidend onder het niveau van 

een jaar geleden, maar het verschil wordt wel kleiner. De marge voor het aantal werkloze 

mannen krimpt met ruim -1,5% tot -11,25% vorige maand tot -9,72% nu. Het aantal vrouwelijke 

werklozen blijft in de periode tot juli 2018 maandelijks gemiddeld nog -6,78% lager dan een jaar 

geleden. Per saldo bedraagt de marge voor de totale werkloosheid -8,31%.  

 

Historisch hoog activiteitsniveau 

 

Johann Leten besluit: “Maand na maand blijft de conjunctureel opwaartse trend zich 

verderzetten en wordt de aangekondigde neerwaartse omslag verder vooruit geschoven. Dit in 

combinatie met het historisch hoog activiteitsniveau waarin we ons bevinden, stemt ons 

tevreden. Maar niet alles is rozengeur en maneschijn, zeker niet wat betreft onze 

overheidsfinanciën. Daarom dat wij er als Voka – KvK Limburg mee voor pleiten om werk te 

maken van een duidelijke uitgavennorm. Als we echt duurzaam willen saneren, en onze 

ondernemingen optimaal ondersteunen, moeten we niet alleen kijken naar het 

begrotingsevenwicht, maar ook naar de uitgaven.” 
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Overzicht deelindicatoren 
 

SECTOREN TREND YEAR-TO-YEAR DIFF.  
1. Export 

Exportwaarden 
Exportattesten  

 
↑ 
↑ 
 

 
10,97% 
9,16% 

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

 
↓ 
↓ 
↑ 
↑ 
↑ 

 
65,63% 
42,66% 
14,93% 
51,89% 
152,69% 
 

3. Automobielsector 
Bedrijfsvoertuigen 
Personenwagens + dubbel gebruik 

 
↓ 
↓ 
 

 
4,20% 
2,56% 
 

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

 
↑ 
↑ 
↑ 
↑ 

 
1,56% 
3,69% 
-3,18% 
-0,44% 
 

5. Arbeidsmarkt 
Werkloosheid mannen 
Werkloosheid vrouwen 
Totaal 

 
↓ 
↑ 
↓ 

 
-9,72% 
-6,78% 
-8,31% 
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Einde persbericht. 


