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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, donderdag 29 september 2022 
 

Limburgs ondernemersvertrouwen in vrije val: 

POL naar -18,9 
 

▪ Onhoudbare druk op winstmarges in elke sector 

▪ Zwaar negatieve prognoses voor omzet, export en investeringen 

▪ Jobs bedreigd in productie en detailhandel 

▪ Kleine (<20wn) én grootste (>250wn) bedrijven meest pessimistisch  

voor komend kwartaal 

 

De buitensporige kostenstijgingen zorgen voor een duikvlucht van het Limburgs ondernemers-

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

UNIZO Limburg en VKW Limburg bij Limburgse ondernemers over de economische gang van zaken. 

De POL daalt voor de vierde keer op rij, naar -18,9 in oktober 2022. Zowel de evaluatie van het 

voorbije kwartaal als de prognose voor het komend kwartaal zijn negatief.  

 

 
Van alle POL-indicatoren is vooral de druk op de winstmarges onhoudbaar. In elke sector en 

grootteklasse gaan de winstcijfers nog verder in het rood, maar vooral voor de detailhandel, de 

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

ongekende en elkaar versterkende kostenstijgingen op het vlak van energie, grondstoffen en lonen 

op de winstmarge dodelijk.  
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Ook de prognose-indicatoren voor omzet, export en investeringen gaan zwaar onder nul in het 

komende kwartaal. De tewerkstellingsprognose wordt globaal gezien ook negatief.  

 

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

ondernemersvertrouwen het zwaarst toeslaat in de detailhandel, met rode lichten in elke indicator 

en een prognose van -50,6 voor het komend kwartaal. Ook de bouw en de productiesector kennen 

echter zwaar negatieve POL-scores voor beide kwartalen. In de detailhandel en productie zijn de 

tewerkstellingsprognoses sterk negatief en staan met andere woorden jobs op de tocht. De 

groothandel en de diensten keken nog licht positief achterom naar het voorbije kwartaal maar zien 

ook een somber najaar opduiken. 

 

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

(minder dan 20 werknemers) samen met de grootste bedrijven (meer dan 250 werknemers) het 

meest uitgesproken negatief zijn.  

 

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “We waarschuwden er de voorbije 

maanden al vaker voor, maar het is ondertussen duidelijk dat we in een echte crisis zitten. De grote 

drijver is uiteraard de energieprijs, bovenop de grondstofprijzen die eerder al veel duurder werden. 

Dat zorgt allemaal voor een hollende inflatie en dus - in ons land - voor een automatische stijging van 

de lonen. In januari zullen 40% van de werknemers een loonsopslag van meer dan 10% krijgen (en still 

counting…). Die andere 60% zal eenzelfde bedrag al in het afgelopen jaar opgebouwd hebben. De 

combinatie van al die factoren en kostenstijgingen is onhoudbaar voor onze ondernemers, en dat 

komt ook duidelijk tot uiting in de vrije val van de POL-cijfers.” 

  

“Om uit deze crisis te geraken volstaat het niet gewoon om harder te werken of om te innoveren. 

Als het brandt, moet je blussen. Vandaar het pleidooi voor een gericht en selectief vanuit de 

overheid. Door aan de ene kant in te grijpen op de energieprijzen, maar aan de andere kant 

tegelijkertijd steun te voorzien om rendabele bedrijven door de crisis trekken, op zijn minst tot de 

prijzen weer dalen. Er is geen andere weg. De middelen zijn beperkt, dat beseffen we als geen ander. 

Maar bedrijven die normaliter gezond zijn, moeten we door deze crisis kunnen loodsen zodat ze na de 

crisis de relance sneller in gang kunnen zetten. Gezonde bedrijven in de steek laten, gaat onze 

economie en samenleving veel meer kosten en is dus onaanvaardbaar. Herstelbeleid is nú nodig, 

voordat deze energiecrisis zich als een sluipend gifgas bij onze ondernemers nestelt.” 

 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Twee kwartalen geleden waarschuwden 

we er al voor, maar werd het weggewuifd door beleidsmakers. Vandaag zien we in onze POL hoe de 

loon-prijsspiraal - door de grondstoffencrisis en hoogoplopende inflatie, extra gevoed door de 

aanhoudende energiecrisis - de winstgevendheid van onze bedrijven totaal onderuit haalt. En dus 

worden de handremmen onvermijdelijk opgetrokken. Zelfs op vlak van tewerkstelling. Kenden we na 

de pandemieschok een heel snel en veerkrachtig herstel, van diepste dal naar nieuwe top op goed een 

jaar tijd, dan dreigt er vandaag onherstelbare schade als er niet snel en effectief wordt opgetreden. 
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Met remedies die de kern van het probleem aanpakken. De automatische loonindexering moet nú 

worden afgeremd. De methode waarop maakt minder uit, maar minstens tot het veel lagere tempo 

van loonkostenstijging dat bedrijven in onze buurlanden kennen. Bovendien moet er alles aan gedaan 

worden om onze kerncentrales maximaal open te houden, energiemarkten te hervormen en 

energietransitie maximaal te faciliteren door alle bestaande regelitis hierrond weg te halen.  

En zeker ook door gezonde bedrijven maximaal te ondersteunen om zich hier door te slaan. Waarbij 

het vizier in de eerste plaats moet gericht worden op het vrijwaren van die bedrijven die 

internationaal moeten opboksen tegen plants elders in de wereld die geen zware energiehandicap 

torsen. Want als zij bij gebrek aan enig ander alternatief noodgedwongen moeten afschakelen – wat 

hier of daar al gebeurt -  bedreigt dit direct en misschien wel permanent ook de dagelijkse business 

van veel van onze meer lokaal opererende KMO’s. Een nieuwe hap uit onze maakindustrie moeten 

we, zéker in Limburg, absoluut vermijden. De toepassing van het tijdelijk crisiskader voor 

staatssteun dat Europa al in het voorjaar heeft uitgetekend voor deze bedrijven, en waar VKW 

Limburg al maanden op aandringt, is dan ook absoluut cruciaal.” 

 
 

Polsslag Ondernemend Limburg  

Algemene analyse - oktober 2022 
 

Buitensporige kostenstijging doet POL duiken naar -18,9 

Voor het vierde kwartaal op rij daalt de Polsslag Ondernemend Limburg, van -3,4 in juli naar -18,9 in oktober 

2022. Het herstel van het Limburgs ondernemersvertrouwen na de coronapandemie wordt hiermee volledig 

weggeveegd.  

 

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.  

 

 
 

Evaluatie derde kwartaal 2022 naar -10,5   

Daar waar het tweede kwartaal van 2022 met +1,4 nog nipt positief geëvalueerd werd, krijgt het derde 

kwartaal met -10,5 een duidelijke negatieve score.   

 O  oktober        ra eken
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Als we de verschillende POL-indicatoren van naderbij bekijken, zien we enkel nog een lichtpuntje op het vlak 

van tewerkstelling (+5,8 in het voorbije kwartaal, weliswaar verder dalend ten opzichte van +8,1 een kwartaal 

eerder). 

Alle andere indicatoren worden negatief én dalend geëvalueerd: omzet (van +16,5 naar -4,1), export (van 

+8,8 naar -3,3) en investeringen (+6,1 naar -5,4). Maar net zoals de voorbije kwartalen is het de verdere 

terugloop van de winstmarges, van -32,4 naar -45,5, die de doorslag geeft. Ter vergelijking: een jaar geleden 

- 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 detailhandel (-58,1) en de 

productiesector (-53,0) voelen de gevolgen van de toenemende en elkaar versterkende kosten. 

 

 

 
 

 
 

Vooruitzichten vierde kwartaal in duikvlucht naar -27,4 

De vooruitzichten voor het komende kwartaal gaan nog verder achteruit naar -27,4 (komend van -8,2). De  

winstmarge blijft onder druk staan met een prognose van -55,6. Vooral in de detailhandel (-67,4) en de 

productie (-67,0) is de situatie zorgwekkend, maar ook in de groothandel (-56,0), bouw (-51,2) en de 

dienstensector (-44,5) zijn de winstprognoses zwaar negatief. 

POL 
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Naast de winstmarge gaan ook de prognose-indicatoren voor omzet (-26,5), export (-24,0), investeringen (-

23,7) en ook tewerkstelling (-7,0) gaan onder nul in het komende kwartaal.  

 

 

SECTORANALYSE 
 

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

ondernemersvertrouwen het zwaarst toeslaat in de detailhandel, met rode lichten in elke indicator 

en een prognose van -50,6 voor het komend kwartaal. Ook de bouw en de productiesector kennen 

echter zwaar negatieve POL-scores voor beide kwartalen. De groothandel en de diensten keken 

nog licht positief achterom naar het voorbije kwartaal maar zien ook een somber najaar opduiken. 

 

 
 

▪ DETAILHANDEL van -23,5 naar -42,4: onstuitbare vrije val  

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

twee kwartalen van dit jaar kenden al sterke dalingen, maar met een globale negatieve evaluatie van -

34,2 voor het derde kwartaal en een desastreuze prognose van -50,6 voor het vierde kwartaal ziet deze 

sector het diepzwart in.  

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 het gekelderde 

consumentenvertrouwen en de lagere consumptiebestedingen. De omzetprognose gaat naar -64,0, de 

investeringen naar -43,0 en de winstmarge naar -67,4. Ook de tewerkstellingsprognose gaat met -23,3 

zwaar negatief.  

 

▪ PRODUCTIEBEDRIJVEN van -3,2 naar -22,4: negatieve winstprognose krijgt navolging van 

andere indicatoren  

Daar waar de productiesector drie maanden geleden nipt negatief ging, trekken de negatieve 

winstmarges de sector nu een heel eind onder de nullijn. In het voorbije kwartaal (-13,8) kreeg de 

negatieve winstscore (-53,0) al weinig weerwerk meer van de andere POL-indicatoren, maar voor het 

komend kwartaal (-31,1) zien we dat de verwachtingen qua omzet (-27,0), export (-22,5), investeringen 

(-20,0) en ook de tewerkstelling (-19,0) het negatieve sentiment van de winstmarge (-67,0) volgen.  
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▪ BOUW van -4,7 naar -23,6: sterke terugval in beide kwartalen 

Net zoals de productie kon de bouwsector drie maanden geleden zich nog enigszins vastklampen aan de 

nullijn, met een negatieve score van -4,7. Voor het derde en vierde kwartaal zien we echter dat de sterk 

negatieve en verder dalende winstmarges (-45,9 in het voorbije kwartaal, -51,2 volgend kwartaal) ook 

de andere indicatoren meetrekken: -11,8 voor de omzetprognose, -36,0 voor de export en -33,3 voor de 

investeringen. Ook de tewerkstellingsprognose is met -3,6 negatief. 

 

▪ GROOTHANDEL van -0,3 naar -10,4: Positief derde kwartaal weegt niet op tegen slechte 

prognoses vierde kwartaal 

In het derde kwartaal ging de groothandel nog tegen de stroom in, met een positieve en zelfs stijgende 

evaluatie: +8,1. Goede omzetcijfers (+19,2), export (+25,0), tewerkstelling (+34,6) konden voldoende 

tegengewicht bieden voor de negatieve winstmarge in het voorbije kwartaal (-42,3). Daarvan blijft in het 

volgende kwartaal enkel de tewerkstellingsindicator licht overeind met +4,0. De winstverwachting daalt 

verder naar -56,0, omzetverwachting gaat naar -52,0 en de export naar -40,0. 

 

▪ DIENSTEN van +3,8 naar -4,3:  

Ook bij de dienstenbedrijven wegen de sterk oplopende kosten door op de andere indicatoren. De 

evaluatie van het derde kwartaal is vergelijkbaar met de groothandel, met positieve cijfers voor onder 

meer de omzet (+15,7), tewerkstelling (+23,0), investeringen (+10,3), maar ook een negatieve indicator 

voor de winstmarge (-34,5).  

Voor het komende kwartaal is de tewerkstellingsindicator met +5,5 als enige positief, maar volgen de 

prognoses voor de omzet (+-10,4) en investeringen (-14,6) het algemene negatieve sentiment, samen met 

de negatieve winstverwachting (-44,5).  

 

 

ANALYSE op basis van de BEDRIJFSGROOTTE  
 

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

(minder dan 20 werknemers) samen met de grootste bedrijven (meer dan 250 werknemers) het 

meest uitgesproken negatief zijn.  

 

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 (50-99) en grote bedrijven (100-250) duidelijke 

hogere evaluatiescores voor de omzet, export en tewerkstelling in vergelijking met de kleinere bedrijven. 

Bij de middelgrote bedrijven scoort ook de investeringsindicator in het afgelopen kwartaal duidelijk hoog. 

Voor het komende kwartaal hebben enkel de middelgrote bedrijven met 50-100 werknemers nog een 

positieve tewerkstellingsprognose.  

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

cijfers. 
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▪ KLEINE BEDRIJVEN (<20 werknemers): meest uitgesproken negatief  

De kleine bedrijven met minder dan 20 werknemers zijn van alle grootteklassen het meest uitgesproken 

negatief, zowel voor het voorbije kwartaal als voor het komende kwartaal. De globale POL-score bij de 

kleinste bedrijven (minder dan 5 werknemers) gaat naar -24,6, die van de bedrijven met 5 tot 10 bedraagt 

-23,9. Bij de grootteklasse van 10 tot 20 werknemers vinden we de meest negatieve winstprognose (-67,7). 

 

▪ KMO’s (50 - 99 werknemers): minst negatieve score 

De KMO’s met 50 tot 99 werknemers landen globaal gezien nog rond de nullijn, met een POL-cijfer van -

3,0. In het voorbije kwartaal is er nog een positieve evaluatie van +6,7, dankzij duidelijke hogere 

evaluatiescores voor de omzet, export, tewerkstelling en investeringen. Voor het komende kwartaal 

kent deze groep als enige nog een positieve tewerkstellingsprognose, maar die kan niet opwegen tegen 

de andere indicatoren (algemene verwachting: -12,6, winstverwachting -57,5). 

 

▪ GROTE BEDRIJVEN (> 100 werknemers): 2 snelheden  

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

werknemers evalueerden het voorbije derde kwartaal nog licht positief (+1,5, dankzij hoge scores voor 

de omzet, export en tewerkstelling). De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn met -23,3 echter sterk 

negatief.  

De grootste bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben hetzelfde negatieve sentiment van de 

kleine bedrijven. In het voorbije kwartaal (-13,1) is er weliswaar nog een positief cijfer te zien qua 

tewerkstelling, maar dat is onvoldoende om de andere negatieve indicatoren uit te wissen. Voor het 

voorbije kwartaal (-30,0) gaan alle indicatoren verder onder nul. De winstmarge bij deze grootste 

bedrijven gaat van -52,2 in het derde kwartaal naar -58,0 in het vierde kwartaal. 

 

 

 

 

 

 

 


