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Ieder kwartaal peilen VKW Limburg en UNIZO Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders over de economische gang van zaken in 

de bedrijven. De resultaten van deze bevraging worden verwerkt tot één globaal cijfer: de Polsslag Ondernemend Limburg (POL). 

 

         Hasselt, vrijdag 1 juli 2022 

 

Persbericht: Kostenexplosie zorgt voor negatieve POL: -3,4 

 

Onhoudbare druk op winstmarges in elke sector: 

 detailhandel in vrije val 

 ook productie, bouw en groothandel negatief 

 kleinste (<10wn) én grootste (>250wn) bedrijven meest pessimistisch  

voor komend kwartaal 

 daling in omzet en investeringen verwacht 

 aanwervingsintenties blijven overeind 

 

De huidige kostenexplosie zorgt ervoor dat het Limburgs ondernemersvertrouwen onder nul duikt. 

Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de kwartaalbevraging van UNIZO Limburg 

en VKW Limburg naar het aanvoelen van de Limburgse ondernemers over de economische gang 

van zaken. De POL daalt voor het derde kwartaal op rij, naar -3,4 in juli 2022. Met die score wordt 

het optimisme en de remonte uit het voorbije jaar na de coronapandemie helemaal uitgewist. Het 

pessimisme komt vooral tot uiting in de negatieve prognose voor het komende kwartaal. Het 

voorbije tweede kwartaal werd nog nipt positief geëvalueerd.  
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Van alle POL-indicatoren staan vooral de winstmarges onder druk. In elke sector en grootteklasse 

gaan de winstcijfers zwaar in het rood, maar vooral voor de detailhandel, de productiesector en de 

grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers is de druk van de ongeziene en aanhoudende 

prijsstijgingen op het vlak van energie, grondstoffen, materiaal en lonen op de winstmarge 

onhoudbaar. Ook de prognose-indicatoren voor omzet, investeringen en export gaan onder nul in 

het komende kwartaal. De aanwervingsintenties van de Limburgse bedrijven blijven als enige 

indicator duidelijk overeind in het derde kwartaal, in hoofdzaak bij middelgrote en grote bedrijven 

tussen 10 en 250 werknemers. 

 

Uit de analyse van de POL-cijfers volgens sector blijkt dat de terugval van het Limburgse 

ondernemersvertrouwen zich het sterkst laat voelen in de detailhandel, met rode lichten in elke 

indicator en een prognose van -34,3 voor het komend kwartaal. Ook de bouw, productie en 

groothandel kennen een negatieve POL-score, maar blijven nog dichter bij de nullijn hangen. De 

dienstensector kent als enige nog een licht positieve eindscore. 

 

Wanneer we de grootte van de bedrijven in rekening brengen, zien we dat de kleinste bedrijven 

(minder dan 10 werknemers) het meest uitgesproken negatief zijn. De grootste bedrijven met 

meer dan 250 werknemers zijn wel nog positief over het voorbije kwartaal, maar sluiten voor het 

komend kwartaal aan bij dit negatieve sentiment. De middelgrote bedrijven landen globaal gezien 

rond de nullijn. 

 

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “De tendens van de POL is uiterst 

alarmerend. De stijgende prijzen van grondstoffen, materialen, energie en transport, plus de 

ongeziene indexatie van loonkosten bezorgen ondernemers kopzorgen. Door de automatische 

indexering krijgen we bovendien te maken met een loon-prijsspiraal, want de kosten blijven stijgen. 

In elke sector en in zowel kleine als grote bedrijven hebben de dalende marges een verschroeiend 

effect op de cijfers. De druk op de winstgevendheid is nu al onhoudbaar, maar in de prognoses voor 

het komend kwartaal neemt intussen ook de druk op de omzet en investeringsmogelijkheden van de 

Limburgse bedrijven toe.” 

  

“Om de concurrentiekloof met de buurlanden te temperen is voor UNIZO Limburg een strikte 

toepassing van de loonnormwet noodzakelijk. Daarnaast is een ingreep in het systeem van 

automatische loonindexering onvermijdelijk. Dat kan via een algemene aanpassing, een sociaal 

gecorrigeerde indexsprong, een netto-indexering, of minstens een ‘opting-out’ voor ondernemingen 

in moeilijkheden. Niets doen aan de automatische index is in de huidige situatie geen optie, maar 

schuldig verzuim”, stelt Bart Lodewyckx. 

 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Deze POL-cijfers tonen duidelijk hoe 

onze ondernemers en bedrijven de grond onder de voeten voelen wegschuiven. Terwijl de inflatie 

oprukt richting 10%, draait de inflatoire spiraal steeds sterker, aangevuurd door onze ‘unieke’ 

automatische loonindexering en een uitdijende energiecrisis. Maar terwijl alle alarmbellen voor 



UNIZO Limburg & VKW Limburg  Persbericht Polsslag Ondernemend Limburg  

 1 juli 2022 
Pagina 3 van 8

onze economie en concurrentiekracht afgaan, blijft het orkest lustig het koopkracht-riedeltje 

doorspelen en blijft het bij onze beleidsmakers vooral bij rommelen in de marge. Of het nu gaat over 

de vastgeroeste arbeidsmarkt, onze door loonkosten wegkwijnende concurrentiekracht of energie: 

echte keuzes die onze welvaart op termijn vrijwaart zitten er nog steeds niet in. Gaan we écht 

blijven wachten tot drastische herstructureringen en snoeien in jobs nog de énige oplossing zijn voor 

onze bedrijven?” 

 

“Voor VKW Limburg moet er nu echt dringend ingegrepen worden. Beperk uitkeringen voor wie 

enigszins kan werken in de tijd en verlaag de fiscale lasten op arbeid fors voor zowel werkgever als 

werknemer, zodat loonkosten onmiddellijk fors worden gedrukt én werken veel aantrekkelijker 

wordt. Pas de huidige vorm van onze automatische loonindexering aan. Ondersteun die bedrijven 

die in directe concurrentie staan met landen waar de energiekoststijging veel minder doorweegt 

met gerichte steunprogramma’s, zoals bv. al in Duitsland het geval is. En last, but not least: a la 

guerre comme à la guerre: houdt alle 7 Belgische kernreactoren open, ze zullen nog een hele tijd 

meer dan nodig zijn. ” 

 

Polsslag Ondernemend Limburg  

Algemene analyse - juli 2022 
 

Kostenexplosie doet POL verder terugvallen naar -3,4 

Na de eerdere dalingen in de voorbije twee kwartalen, daalt de Polsslag Ondernemend Limburg verder van 

+1,3 in april 2022 naar -3,4 in juli. Daarmee wordt de remonte uit het voorbije jaar na de coronapandemie 

– met zelfs een topscore van +22,8 in oktober 2021 – helemaal uitgewist.  

 

Het algemene POL-sentiment wordt zoals steeds gevormd door een combinatie van de evaluatie van het 

afgelopen kwartaal en de verwachtingen voor het komende kwartaal van de Limburgse ondernemers.  
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Tweede kwartaal 2022 bleef nog net positief…   

Het voorbije tweede kwartaal werd minder goed geëvalueerd dan het voorgaande (+3,1), maar blijft met 

+1,3 nog nipt positief.   

Als we de verschillende POL-indicatoren van naderbij bekijken, zien we een ambigue evaluatie van het 

voorbije kwartaal. Aan de ene kant stijgen de indicatoren omzet (van +14,2 naar +16,5) en export (van +4,1 

naar +8,8) zelfs nog in het tweede kwartaal, maar aan de andere kant wegen de dalingen op het vlak van 

tewerkstelling (+14,3 naar +8,1) en investeringen (+12,4 naar +6,1) zwaarder door.  

Net zoals 3 maanden geleden is het vooral de verdere terugloop van de winstmarges, van -29,4 naar -32,4, 

die de doorslag geeft. In oktober 2021 stond deze indicator nog op -2,8, de op twee na hoogste score in 15 

jaar. De winstmarge ligt in elke sector op een zwaar negatief niveau, maar vooral de productiesector (-

43,0) en de detailhandel (-42,2) voelen de gevolgen van de toenemende en elkaar versterkende kosten. 

 

 

 

 

 

… maar vooral vooruitzichten derde kwartaal gaan verder onder nul 

De vooruitzichten voor het komende kwartaal gaan verder achteruit en duiken met -8,2 verder in de rode 

zone, komend van -0,5 in april en van +12,3 in januari. Het is vooral de winstmarge die onder druk staat, 

met een prognose van -38,2. Vooral in de detailhandel (-56,3) en de productie (-46,2) is enig vooruitzicht 

op winst vervlogen, maar ook in de dienstensector zien we met -22,7 een sterk negatieve prognose. 

Ook de prognose-indicatoren voor omzet (-7,1), investeringen (-5,1) en export (-0,6) gaan onder nul in het 

komende kwartaal. Enkel de aanwervingsintenties van de Limburgse bedrijven blijven duidelijk overeind, 

met een tewerkstellingsindicator van +10,2 (en zelfs een stijging ten opzichte van de +8,1 in de evaluatie 

van het tweede kwartaal). 
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SECTORANALYSE 

 

Uit de analyse van de POL-cijfers volgens sector blijkt dat de terugval van het Limburgse 

ondernemersvertrouwen zich het sterkst laat voelen in de detailhandel, met rode lichten in elke 

indicator en een prognose van -34,3 voor het komend kwartaal. Ook de bouw, productie en 

groothandel kennen een negatieve POL-score, maar blijven nog dichter bij de nullijn hangen. De 

dienstensector kent als enige nog een positieve eindscore. 

In het voorbije kwartaal zetten deze 4 genoemde sectoren nochtans positieve omzetcijfers neer, 

maar dat omzet geen winst is, blijkt duidelijk uit de negatieve winstmarges. Voor het komend 

kwartaal zitten de prognoses voor de winstmarge zwaar in het rood voor elke sector, en variëren 

van -22,7 in de dienstensector tot -56,3 in de detailhandel. Enkel de tewerkstellingsindicator zet 

voor het volgend kwartaal – met uitzondering van de detailhandel – nog positieve cijfers neer, 

van +4,3 in de productie tot +21,2 in de diensten.  

 

 

 

 DETAILHANDEL van -10,6 naar -23,5: in vrije val 

In de detailhandel blijft van de topscore in het laatste kwartaal van 2021 (+10,8) niks meer over. Het 

voorbije kwartaal kende al een globale negatieve evaluatie van -12,8, met een omzetindicator van -13,8 

en een winstmarge van -42,2, maar met een prognose van -34,3 is het ondernemersvertrouwen in de 

sector in vrije val. Niet verwonderlijk voor een sector die klappen krijgt langs twee kanten: aan de ene 

kant zetten de prijsstijgingen de marges zwaar onder druk, aan de andere kant voelen ze ook als eerste 

het gekelderde consumentenvertrouwen en de lagere consumptiebestedingen. De omzetprognose gaat 

naar -35,9, de investeringen naar -28,1 en de winstmarge naar -56,3.  

 

 BOUW van -6,8 naar -4,7: status quo 

Nadat de bouwsector drie maanden geleden de sterkste daling en de meest negatieve vooruitzichten 

kende, blijft hun globale POL-score dit kwartaal ongeveer status quo en negatief: -4,7. Het voorbije 

kwartaal kende positieve cijfers op het vlak van omzet (+21,0), export (+10,0) en investeringen (+3,7), 

die evenwel uitgegomd worden door de negatieve winstmarge (-32,1). Voor het komende kwartaal 
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gaan de vooruitzichten voor de omzet (-9,9) en investeringen (-14,8) de winstmarge (-39,5) achterna, 

maar wordt de tewerkstellingsprognose wel weer positief (+16,0). 

 

 PRODUCTIEBEDRIJVEN van +4,2 naar -3,2: negatief door lage winst- en omzetprognose  

Daar waar de productiesector drie maanden geleden nog een positief POL-cijfer kon vasthouden, 

trekken de negatieve winst- en omzetverwachtingen voor het komend kwartaal de sector nu onder de 

nullijn. Nochtans waren er in het afgelopen kwartaal positieve cijfers qua omzet (+20,4), export (+12,2), 

tewerkstelling (+8,6) en investeringen (+6,5), die echter weinig kunnen beginnen tegen een negatieve 

winstmarge van -43,0. In het komend kwartaal gaat er van die winstmarge nog wat meer af (-46,2) en 

maakt ook de omzet een duikeling naar -5,4. De export (+6,5), tewerkstelling en investeringen (beide 

+4,3) blijven nog positief, maar zetten ook wel een stap terug.  

 

 GROOTHANDEL van +12,8 naar -0,3:  

In april ging de groothandel gaat als enige sector tegen de stroom in, met een stijgend globaal POL-cijfer 

naar +12,8. Nu volgen ze wel de globale neerwaartse evolutie, met een daling naar -0,3. In het voorbije 

kwartaal zette de sector nog goede tot zeer goede cijfers neer op het vlak van tewerkstelling (+26,1), 

omzet (+20,8),  investeringen (+8,7) en export (+6,7), maar daarvan blijft in het volgende kwartaal enkel 

de tewerkstellingsindicator enigszins overeind met +8,7. 

De winstmarge daalt verder van -30,4 in het tweede kwartaal naar -39,1 in het derde kwartaal.  

 

 DIENSTEN van +5,9 naar +3,8: als enige nog (licht) positief 

Ook bij de dienstenbedrijven drukken de sterk oplopende kosten de voor het overige redelijk positieve 

teneur. De evaluatie van het tweede kwartaal is vergelijkbaar met het eerste kwartaal, met – net zoals 

in de productiesector en groothandel – positieve cijfers voor onder meer de omzet (+25,0), 

tewerkstelling (+15,7), investeringen (+11,9), maar ook een negatieve indicator voor de winstmarge (-

20,9).  

Voor het komende kwartaal tekent de tewerkstellingsindicator met +21,2 nog duidelijk present, en zijn 

ook de prognoses voor de omzet (+6,0) en investeringen (+5,3) nog licht positief, maar ook hier weegt de 

negatieve winstverwachting (-22,7) op het algemene sentiment.  

 

 

ANALYSE op basis van de BEDRIJFSGROOTTE  

 

Wanneer we de grootte van de bedrijven in rekening brengen, zien we dat de kleinste bedrijven 

(minder dan 10 werknemers) het meest uitgesproken negatief zijn. De grootste bedrijven met 

meer dan 250 werknemers zijn wel nog positief over het voorbije kwartaal, maar sluiten voor het 

komend kwartaal aan bij dit negatieve sentiment. De middelgrote bedrijven landen globaal 

gezien rond de nullijn. 

 

De POL-indicatoren zijn in een analyse volgens grootteklasse minder eenduidig dan in een sectoranalyse, 

maar globaal zien we voor het voorbije kwartaal bij de middelgrote en grote bedrijven vanaf 20 

werknemers duidelijke hogere evaluatiescores voor de omzet, export en tewerkstelling in vergelijking met 

de kleinere bedrijven. Bij de grote bedrijven scoort ook de investeringsindicator in het afgelopen kwartaal 
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duidelijk hoog. Voor het komende kwartaal komt de globale goede tewerkstellingsprognose op rekening 

van de middelgrote en grote bedrijven tussen 10 en 250 werknemers.  

Voor elke grootteklasse heeft de negatieve winstmarge in beide kwartalen een verschroeiend effect op de 

cijfers. Bij de grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers gaat de winstmarge van -29,8 in het 

tweede kwartaal naar -52,2 in het derde kwartaal. 

 

 

 

 KLEINE BEDRIJVEN (<10 werknemers): meest uitgesproken negatief  

De kleinste bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn van alle grootteklassen het meest 

uitgesproken negatief, zowel voor het voorbije kwartaal als voor het komende kwartaal. In vergelijking 

met drie maanden geleden zien we bij de kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers een stapje 

vooruit van -12,7 naar -7,4, maar het globale sentiment blijft duidelijk negatief. Bij de grootteklasse van 

5 tot 10 werknemers wordt er enkel een stap achteruit gezet, van -4,7 in april naar -11,3 nu. 

 

 KMO’s (10 à 99 werknemers): flirten met de nullijn 

De brede groep KMO’s met 10 tot 99 werknemers landt globaal gezien rond de nullijn, met POL-cijfers 

van -2,7 (10-19 wn) over +0,3 (20-49 wn) tot +3,0 (50-99 wn). In vergelijking met april kennen ze 

allemaal een daling. Het voorbije kwartaal werd door de bedrijven tussen 20 en 99 werknemers nog 

positief geëvalueerd, voor het derde kwartaal is de categorie tussen de 50 en 99 medewerkers de enige 

die nog op het droge blijft. 

 

 GROTE BEDRIJVEN (> 100 werknemers): positieve terugblik, negatieve vooruitzichten  

Bij de grote bedrijven met meer dan 100 werknemers zien we 2 snelheden: de bedrijven met 100-249 

werknemers evalueerden het voorbije tweede kwartaal beter dan het eerste kwartaal van 2022 (+16,3 

tegenover +9,5, dankzij hoge scores voor de omzet, export, tewerkstelling én investeringen), waardoor 

hun globale POL-cijfer zelfs licht stijgt (van +3,8 naar +6,3). De vooruitzichten voor het derde kwartaal 

zijn met -3,6 negatief.  

De grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers blikken weliswaar nog positief terug op het 

voorbije kwartaal (+9,1, te danken aan omzet, tewerkstelling en investeringen), maar vinden qua 

negatief sentiment voor het komende kwartaal met -10,7 aansluiting bij de kleinste bedrijven. De 

winstmarge bij deze grootste bedrijven gaat van -29,8 in het tweede kwartaal naar -52,2 in het derde 

kwartaal. 



UNIZO Limburg & VKW Limburg  Persbericht Polsslag Ondernemend Limburg  

 1 juli 2022 
Pagina 8 van 8

 

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  

 

VKW Limburg UNIZO Limburg 

Gert Schreurs Ingrid Nenczl 

manager communicatie & events marketing- en communicatiemanager  

0476 25 80 75 0472 69 83 59  

gert.schreurs@vkwlimburg.be  ingrid.nenczl@unizo.be  

 

Johan Schildermans Yves Houben 

manager belangenverdediging & kennis beleidsadviseur  

0476 31 60 58 0495 66 07 67  

johan.schildermans@vkwlimburg.be   yves.houben@unizo.be 


