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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). 

 

PERSBERICHT            woensdag 4 januari 2023 

 

POL herstelt in januari enigszins tot -11,9 

Limburgs ondernemersvertrouwen blijft zeer wankel 
 

Ondanks minder slecht vierde kwartaal 
Afgelopen kwartaal globaal een stuk beter dan gevreesd én beter dan Q3 

Kmo’s en dienstenbedrijven kregen wel in Q4 de klap te verduren 

Groothandel nog als enige in meerderheid positief   

blijven Limburgse ondernemers erg beducht voor toekomst  
Zwaartepunt van de economische terugval moet volgens Limburgse bedrijven nog komen 

Evolutie winstmarges doorslaggevend in negatief sentiment 

Detailhandel meest uitgesproken negatief over start 2023 

Grote bedrijven minder negatief dan kleine, maar temperen eveneens verwachtingen 

Bedrijven knippen eerder in investeringen dan in personeel  

 

 
 

Bij de start van het nieuwe jaar 2023, herstelt het Limburgse ondernemersvertrouwen enigszins 

tot -11,9, na de opdoffer van -18,9 in oktober 2022. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg 



UNIZO Limburg & VKW Limburg  Persbericht Polsslag Ondernemend Limburg  
 4 januari 2023 

Pagina 2 van 8 

(POL), de bevraging waarmee UNIZO Limburg en VKW Limburg ieder kwartaal polsen naar het 

aanvoelen bij de Limburgse ondernemers over de economische gang van zaken. Het lichte herstel 

komt er dankzij een vierde kwartaal dat met -7,4 uiteindelijk een stuk minder negatief uitdraaide 

dan gevreesd en daarmee zelfs iets beter werd beoordeeld dan het derde kwartaal van 2022. De 

zorgen over de toekomst zijn daarmee echter allerminst verdwenen bij de Limburgse ondernemers. 

Dat mag blijken uit de prognose van -16,4 voor het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Dat is 

weliswaar minder uitgesproken negatief dan drie maanden geleden, maar duidt erop dat de 

bedrijven de komende tijd duidelijk (nog) geen verdere positieve wending voor de Limburgse 

economie zien, integendeel. De evaluatie van het voorbije kwartaal enerzijds en de prognose voor 

het komende kwartaal anderzijds, vormen samen de totaalscore voor de Polsslag Ondernemend 

Limburg. 

 

Betere evaluatiecijfers voor Q4 dan voor Q3, maar (veel) lagere verwachtingen voor Q1 2023: dat beeld zien 

we over alle POL-indicatoren heen. Enkel inzake tewerkstelling ging de indicator het afgelopen kwartaal lager. 

Toch bleef er nog een kleine meerderheid aan bedrijven over die groeiden in personeel (+1,3). Hoewel de 

vooruitzichten op dat vlak met -1,0 ook heel nipt in de min gaan, volgen ze de overige prognoses niet in 

dezelfde mate naar beneden. Bedrijven blijven globaal in ruime mate beducht om te beknibbelen op 

personeel, ondanks de duidelijke economische terugval en de uit de pan swingende loonkosten. Nog eerder 

worden investeringen uitgesteld (prognose -10,7). De winstmarges die bedrijven kunnen realiseren worden 

als erg problematisch ingeschat. Voor het afgelopen kwartaal was het zelfs de enige indicator die negatief 

noteerde, maar ook voor het komende kwartaal is dit hét doorslaggevende element voor het blijvend 

negatieve sentiment. 

 

Een analyse van de POL-cijfers volgens sector toont hoe nu ook de dienstensector de economische malaise 

voelt en het als enige sector in het afgelopen kwartaal duidelijk moeilijker had dan in het derde kwartaal. 

Enkel in de groothandel bleven de bedrijven die het voorbije kwartaal positief beoordeelden nog in de 

meerderheid. De bouwsector tekende wel voor de sterkste verbetering. De detailhandel blijft veruit het 

somberst, terwijl de industriële bedrijven weinig licht aan het einde van de tunnel zien. Tot hiertoe knipten 

zij eerder in investeringen dan in personeel, maar voor het komend kwartaal duikt ook dat cijfer dan toch in 

de min.  

 

Kijken we naar de grootte van de bedrijven, dan valt op dat de grote bedrijven met meer dan 100 werknemers 

het afgelopen vierde kwartaal als enige met een positief cijfer bedachten én zij ook duidelijk minder negatief 

gestemd zijn over het eerste kwartaal van 2023. Voor de KMO-bedrijven, die zich lang sterk hielden, 

daarentegen was het laatste kwartaal van 2022 dat waar ze de terugval te verduren kregen. De kleine 

bedrijven met minder dan 20 werknemers zijn het meest uitgesproken negatief over wat nog moet komen, 

maar de kleinste bedrijven (< 5 wn) volgen daarin niet.  

 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Wat opvalt bij de resultaten van deze POL 

is dat we er dankzij de doorgedreven inzet van onze ondernemers en bedrijven en van hun 

werknemers vooralsnog in slagen de zware economische tegenwind enigszins te blijven trotseren. 

Maar het spookbeeld van een economische recessie is absoluut niet verjaagd. Hoogstens weer een 

kwartaal uitgesteld. Zonder echte en doorgedreven maatregelen die de concurrentiekracht van onze 
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bedrijven fundamenteel herstellen is dat echter niet houdbaar. De loon-prijsspiraal die zich doorzet 

en de zware kostenstijgingen die onze bedrijven blijven treffen, worden vandaag voor een groot deel 

opgevangen door in de winstmarges te snijden. Dat is niet goed, want winstgeneratie is de levensader 

van onze bedrijven en de tewerkstelling die ze creëren. Dat ook de investeringsijver verkrampt is al 

even verontrustend, want dat dreigt de economische terugval nog te versterken. Bedrijven geven aan 

nog eerder te knippen in hun investeringen dan in personeel. Ze huiveren vandaag terecht veel meer 

dan in het verleden om sterk in te grijpen in het personeelsbestand, omdat ze weten dat goede 

medewerkers meer dan ooit een kostbaar goed zijn, dat je in de arbeidsmarkt van vandaag niet 

zomaar weer oppikt. Maar de eerste barstjes op dat vlak bij de industriële bedrijven duiden er echter 

op dat ook die kruik maar zolang te water gaat tot ze breekt. De focus van onze beleidsmakers moet 

absoluut dringend en resoluut verlegd van koopkracht naar concurrentiekracht. De tijd dringt.” 

 

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “We meten een lichte verbetering ten 

opzichte van vorig kwartaal, maar eigenlijk is deze verwaarloosbaar. De redenen voor het negatieve 

ondernemersvertrouwen zijn uiteraard niet ver te zoeken: de hoge energie-, grondstof-, transport- en 

loonkosten wegen op onze ondernemingen. We zitten in bijzonder barre economische 

omstandigheden, waarin waakzaamheid voor elk signaal van ondernemers geboden is. Want achter 

de naakte en negatieve cijfers in de POL zit het kloppend hart van onze samenleving en economie: de 

kmo’s, de bedrijven die echt een gezicht hebben. Waar de ondernemer zijn medewerkers kent, met 

hen meeleeft en het momenteel allesbehalve gemakkelijk heeft. Het gaat dan niet alleen over het 

bedrijf, het gaat ook voor de gezinnen die ervan afhangen, de dagelijkse meerwaarde die wordt 

gecreëerd en de algemene welvaart in ons land.   

De realiteit vandaag is echter dat het maatschappelijk belang dat kmo’s hebben te vaak en te weinig 

naar waarde wordt geschat. De automatische loonindexatie bereikt recordhoogtes maar de roep om 

nog meer loon blijft klinken, overheden werken fiscale hervormingen uit maar de ondernemers 

dreigen het gelag te mogen betalen en ‘de bedrijven’ worden als winstmachines in de krant gezet. 

Hoog tijd dus om de signalen van ondernemers serieus te nemen en oplossingen te vinden voor de 

exponentieel stijgende loon- en energiekosten. Om maatregelen te nemen om de concurrentiekracht 

van onze ondernemingen te vrijwaren. En vooral: om onze welvaart van morgen veilig te stellen.” 
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Polsslag Ondernemend Limburg  

Algemene analyse - januari 2023 
 

POL herstelt enigszins tot -11,9 

Na de opdoffer van -18,9 voor de Polsslag ondernemend Limburg in oktober 2022, herstelt het vertrouwen 

van de Limburgse ondernemers zich in januari 2023 een beetje met een stijging tot -11,9. Ondanks die 

verbetering van het ondernemerssentiment, blijft dus een duidelijk meerderheid van de Limburgse 

bedrijfsleiders negatief gestemd.  

 

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.  

 

Vierde kwartaal 2022 stuk minder negatief dan gevreesd…  

Het voorbije kwartaal blijkt met een evaluatiescore van -7,4 al bij al beter meegevallen te zijn voor de 

Limburgse bedrijven dan gevreesd. Drie maanden geleden was de prognose die werd geuit voor het vierde 

kwartaal met -27,4 immers uitgesproken negatief. Het afgelopen kwartaal blijkt dus zeker niet positief te zijn 

geweest, maar wel ruim boven verwachting.  

 

Hoewel nog altijd een duidelijke meerderheid een negatieve beoordeling geeft, blijkt het algemene beeld van 

het laatste kwartaal van 2022 zelfs beter dan het derde kwartaal, waarvoor drie maanden geleden een 

evaluatiescore van -10,5 werd opgetekend. Eerder kreeg Q2 2022 nog een nipt positieve waardering mee 

(+1,4). 

 
 

Het beeld van betere evaluatiecijfers voor Q4 dan voor Q3, maar lagere verwachtingen voor Q1, vertoont zich 

over alle indicatoren heen, op tewerkstelling na. Die bleef met +1,3 wel nog net in de plus voor het vierde 

kwartaal, maar komt van +5,8 in Q3. Ook omzet en investeringen kregen met respectievelijk +1,3 en +1,8, 

weliswaar zeer licht, weer een positieve evaluatie mee voor Q4 2022. Ook het evaluatiecijfer voor export ging 

licht crescendo, maar strandde op +0,0. Zelfs de inschatting van de winstmarge verbeterde in beperkte mate, 

doch blijft met -41,2 sterk problematisch en - als enige negatieve indicator - hét doorslaggevende element in 

de negatieve totaalevaluatie van het afgelopen kwartaal.  
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… maar zorgen over toekomst blijven sterk wegen in Q1 2023 

Ondanks dat het vierde kwartaal minder negatief uitdraaide dan gevreesd, blijven de Limburgse ondernemers 

erg beducht voor de toekomst. Voor het komende kwartaal zien zij met een prognose van -16,4 nog geen 

verbetering. Integendeel, hoewel men minder pessimistisch is gestemd dan drie maanden geleden (-27,4),  

verwacht men duidelijk dat het zwaarste van de economische terugval nog voor de deur staat.  

 

Te noteren valt dat de vooruitzichten qua tewerkstelling met -1,0 negatief kleuren. Zij het dus in zeer lichte 

mate en ook minder dan men drie maanden geleden in gedachten had (-7,0). Bedrijven blijven, ondanks de 

duidelijke economische terugval en de uit de pan swingende loonkosten, in ruime mate beducht om te 

beknibbelen op personeel. Het prognosecijfer voor tewerkstelling blijft daarmee een stuk hoger noteren dan 

de andere indicatoren. De vrees voor een terugval in Q1 qua omzet en export is met respectievelijk -14,3 en 

-12,3 wezenlijk. Het animo om te investeren zakt in bijna even grote mate tot -10,7. Ook de vooruitzichten 

qua winstmarge verbeteren niet en blijven zwaar negatief voor het eerste kwart van 2023: -43,6. 

 

 
 

 
SECTORANALYSE 
 

Uit een analyse van de POL-cijfers volgens sector valt op dat de dienstensector de economische 

malaise niet langer kon afhouden en het als enige sector in het afgelopen kwartaal duidelijk 

moeilijker had dan in het derde kwartaal. In de overige sectoren was de trend wel positief, maar 

bleef het evaluatiecijfer negatief. Enkel in de groothandel bleven de bedrijven die het voorbije 

kwartaal positief beoordeelden duidelijk in de meerderheid. De bouwsector tekende voor de 

sterkste verbetering als we de twee laatste kwartalen vergelijken. De detailhandel blijft ondanks 

een kleine verbetering veruit het somberst en versterkt dat aanvoelen nog in de vooruitzichten 
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voor het komende kwartaal. Ook de industriële bedrijven blijven in de klappen delen en zien weinig 

licht aan het einde van de tunnel. Tot hiertoe knipten zij eerder in investeringen dan in personeel, 

maar voor het komend kwartaal duikt dat cijfer wel meer uitgesproken in de min.  

 

▪ DIENSTEN van -4,3 naar -6,7: tegen de trend in negatiever 

De dienstenbedrijven zijn de enige sector waarvoor het POL-cijfer daalt (combinatie evaluatie en 

prognose) en waarvoor het vierde kwartaal nog minder goed was dan het derde kwartaal van 2022. De 

dienstensector heeft lange tijd de klap afgeweerd, maar moet in het vierde kwartaal ook buigen voor de 

gevolgen van de economische malaise. Voor het eerst sinds begin 2021 werd een kwartaal met een 

negatieve evaluatie bestempeld (-1,8). Niettemin blijft de sector daarmee, op de groothandel na, het 

best presteren van alle sectoren. Op de winstmarge na, die ondanks een zware terugval van -13,9 tot -

34,4 toch nog het ‘best’ van alle sectoren is, blijven ook alle indicatoren in de plus noteren. Met opvallend 

daarbij ook een sterk herstel op vlak van investeringen aan het eind van 2022, die van -34,5 naar +10,2 

stijgen. Voor 2023 worden die evenwel weer getemperd (-12,8) en valt ook de tewerkstellingsgroei naar 

verwachting stil (-0,8). De algemene vooruitzichten gaan verder naar beneden (-11,5), maar blijven ook 

hier op de groothandel na het minst negatief.  

 

 
 

▪ GROOTHANDEL lijkt voorlopig immuun te blijven: van -10,4 naar +3,3 

Als enige sector waardeert de groothandel het vierde kwartaal met een positieve evaluatie: +10,0. 

Daarmee wordt het vierde kwartaal nog iets beter neergezet dan het Q3 2022, ondanks een daling voor 

drie van de vijf indicatoren. De evolutie van winstmarge blijft ook in deze sector zeer sterk negatief 

geëvalueerd worden en ging zelfs verder achteruit tot -42,9. Voor de overige indicatoren wisten de 

groothandelsbedrijven in Q4 wel relatief ruime positieve cijfers neer te zetten. De investeringen 

verbeterden ruim naar +17,9 en weten dat cijfer ook voor het komende kwartaal te bestendigen. Voor 

alle overige indicatoren houdt echter ook de groothandel een slag om de arm voor het eerste kwartaal 

van 2023. Met een prognose van -3,3 voor Q1 blijven zij echter wel veel minder pessimistisch dan de 

overige sectoren én dan zijzelf drie maanden geleden (-28,8).  

 

▪ DETAILHANDEL van -34,2 naar -24,0: blijft veruit somberst 

De detailhandel wist als enige sector voor alle vijf indicatoren in Q4 een betere evaluatie op te tekenen 

dan in Q3. Daarmee lijkt echter alle goede nieuws verteld, want tegelijkertijd vertonen al die vijf 

indicatoren een erg duidelijk negatief cijfer en daar is de detailhandel ook de enige mee. Nog een 
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unicum: het is de enige sector die zowel voor het voorbije kwartaal als voor het komende kwartaal qua 

tewerkstelling op een krimp wijst. Ondanks het al meest uitgesproken negatieve niveau dalen de 

vooruitzichten voor het komende kwartaal bij de detailhandelsbedrijven het diepst door tot -41,3. Drie 

maanden geleden was dit nog -50,6.  

 

▪ PRODUCTIEBEDRIJVEN van -22,4 naar -13,5: rem op investeringen verontrustend 

De maakbedrijven zijn na de detailhandel het meest negatief over zowel de evaluatie van het afgelopen 

kwartaal (-10,4) als over de vooruitzichten voor het komende kwartaal (-16,6). De industriële bedrijven 

blijven daarmee zitten in de hoek waar de klappen vallen en dat is zeker verontrustend voor de rest van 

de economie. Tekenend daarvoor de rem die de productiebedrijven in het voorbij kwartaal als enige sector 

zetten op investeringen (van -6,0 in Q3 naar -11,8 in Q4). Qua tewerkstelling bleek er nog een lichte groei 

in Q4 (+1,2), maar zien we de vooruitzichten voor het komende kwartaal met -8,2 dan toch ook een 

andere richting uitwijzen.  

 

▪ BOUW van -23,6 naar -10,8: sterkste verbetering 

De bouwsector tekent voor de sterkste vooruitgang kwartaal op kwartaal met evaluatie voor het vierde 

kwartaal van -7,5, daar waar dat drie maanden geleden nog -20,0 was. Maar ook bij de bouwbedrijven 

belet dit niet dat men verwacht dat 2023 zich met een moeilijker eerste kwartaal zal aandienen: de 

prognose voor Q1 komt uit op -14,1. Opvallend is dat de tewerkstellingsindicator enkel bij de 

bouwbedrijven verder daalde in het vierde kwartaal: van -2,4 naar -6,0. Voor Q1 wordt met +6,0 echter 

wel weer personeelsgroei in het vooruitzicht gesteld.  

 

 
 

 

ANALYSE op basis van de BEDRIJFSGROOTTE  
 

Kijken we naar de grootte van de bedrijven, dan valt het op dat de grote bedrijven met 100 of meer 

werknemers er in positieve zin uitspringen. Zij beoordeelden het afgelopen vierde kwartaal een stuk beter 

en als enige met een positief cijfer en zijn bovendien minder negatief (niet positief) gestemd over het eerste 

kwartaal van 2023. Voor de KMO-bedrijven tussen 20 en 99 werknemers, die zich lang sterk hielden, 

daarentegen was het laatste kwartaal van 2022 dat waar ze de terugval te verwerken kregen. De kleine 

bedrijven met 5 à 19 werknemers zijn duidelijk het meest uitgesproken negatief over wat nog moet komen. 

De kleinste bedrijven (minder dan 5 werknemers) zijn echter minder negatief gestemd over de toekomst. 

  

 

▪ GROTE BEDRIJVEN (> 100 werknemers): duidelijke verbetering, minst negatief   

Voor de grote bedrijven met meer dan 100 werknemers was het vierde kwartaal een ferme verbetering 

in vergelijking met het derde kwartaal. Zowel de bedrijven met meer dan 250 werknemers (+1,7), maar 

zeker deze met 100 à 249 werknemers (+15,5) besluiten het afgelopen kwartaal zelfs met een positieve 

beoordeling, in tegenstelling tot bedrijven met minder werknemers. Dat neemt niet weg dat ook deze 

bedrijven het komend kwartaal als moeilijker aanzien. De vooruitzichten zijn echter een stuk minder 

negatief dan deze van kleinere bedrijven. De vooruitzichten voor export gaan wel negatief, maar de 

vooruitzichten qua tewerkstelling en investeringen blijven bij deze bedrijven vooralsnog positief noteren.   
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▪ KMO’s (20-99 werknemers): kregen de klap in het vierde kwartaal 

De bedrijven met 20-99 werknemers hadden het in tegenstelling tot de meeste andere grootteklassen en 

tot de algemene tendens een pak moeilijker in het afgelopen vierde kwartaal dan in Q3 2022. De 

bedrijven met 50-99 werknemers zakken van +6,7 voor Q3 naar -4,4, terwijl de bedrijven met 20-49 

werknemers de reeds negatieve beoordeling van Q3 van -9,1 verder uitdiepen tot -13,4. Het slechtere 

kwartaal uit zich op nagenoeg alle vlakken, aangezien zowat alle POL-indicatoren een stuk lager gingen. 

De vooruitzichten noteren met respectievelijk -11,7  en -17,7 ook duidelijk een niveau lager dan bij de 

grote bedrijven, maar blijven anderzijds beter overeind dan deze van de kleine bedrijven.  

 

 
▪ KLEINE BEDRIJVEN (5 à 19 werknemers): meest negatieve vooruitzichten 

De kleine bedrijven met 5 à 9 en met 10 à 19 werknemers vinden zich in de meest uitgesproken negatieve 

vooruitzichten voor de start van 2023 van telkens om en nabij de -30. Voornamelijk op vlak van omzet 

(en export) zakken de cijfers veel verder door dan bij hun grotere collega’s. Nochtans was het afgelopen 

vierde kwartaal voor beide grootteklassen verschillend, waarbij de bedrijven met 5 à 9 werknemers het in 

Q4 nog een stuk moeilijker hadden dan voorheen. De bedrijven met 10 à 19 werknemers zetten zowel in 

het afgelopen als het komende kwartaal de grootste rem op tewerkstelling (-8,9).  

 

▪ KLEINSTE BEDRIJVEN (<5 werknemers): verbetering in alle indicatoren 

De kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers vertonen het kleinste verschil tussen de 

vooruitzichten voor het komende kwartaal (-11,4) en de evaluatie van het afgelopen kwartaal, dat op -

9,8 uitkwam. Hoewel zeker niet om over naar huis te schrijven en nog duidelijk negatief, kenden deze 

bedrijven toch een beter laatste kwartaal van 2022 in vergelijking met dat daarvoor. Net als bij de grote 

bedrijven zat er dan ook verbetering in alle indicatoren, zowel qua evaluatie als qua prognose. 

 

 

 

 

 

 

 


