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De Corona-crisis heeft de wereldeconomie en dus ook de Limburgse econo-

mie hard getroffen. De cijfers van de Limburgse economische conjunctuur-

barometers staan al sinds maart op economisch onweer. “Met SALKturbo 

werken we alvast verder aan een duurzame versterking van de Limburgse 

economie. Het is echter belangrijk om de vinger aan de pols van het 

Limburgse bedrijfsleven te houden. Wij brengen daarom de komende weken 

samen met de Limburgse werkgeversorganisaties een bezoek aan meerdere 

Limburgse bedrijven. Uit deze bedrijfsbezoeken moet blijken of bijkomende 

provinciale maatregelen kunnen worden genomen of ingepast in SALkturbo,” 

aldus gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput. 

 

Vandaag brengen gedeputeerde Tom Vandeput en gedelegeerd bestuurder 

van Voka - KvK Limburg Johann Leten, een bezoek aan NV Bioracer te 

Tessenderlo en NV Konings te Zonhoven. 
 
 

Corona-impact op de Limburgse economie  
Uit de wekelijkse bevraging die Voka – KvK Limburg sinds het begin van de Corona-crisis reeds 13 keer 
uitvoerde, blijkt dat één op de drie Limburgse ondernemers verwacht dat ze hoogstens de helft van de 
omzet zullen genereren dan die voor de Coronacrisis. Nog eens 32 % schat de omzet in vergelijking met 
voor de crisis tussen 50 en 70 %.  Gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg, Johann Leten: “Alleen 
voor de twee wereldoorlogen zakte onze economie nog steviger onderuit. De economische weerslag van 
deze crisis zal dus nog erg lang aanslepen. Dat bewijzen ook onze Voka-bevragingen die als input worden 
gebruikt door de Economic Risk Management Group (ERMG), de corona-werkgroep die de economische 
gevolgen in kaart brengt.” 
 
Het eerste slachtoffer van de crisis is de Limburgse arbeidsmarkt. Met ruim 26.607 werkzoekenden eind mei 
valt Limburg terug op het niveau van 3 jaar geleden. De toename in Limburg is 16 % tegenover een stijging 
in Vlaanderen met 14 %.  Ook de werkzoekendengraad gaat opnieuw de hoogte in: van 5,9 % in mei 2019 
naar 6,5 % in april 2020.  
 
Gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “De Limburgse arbeidsmarkt geraakte voor 
Corona stilaan verhit. Te veel vacatures aan de vraagzijde en te weinig aanbod of werkzoekenden. We zien 
nu een plotse daling van het aantal vacatures met 36 % tov vorig jaar. Dit cijfer is dan nog vertekend door 
de vele bij de VDAB gemelde vacatures in de Limburgse land- en tuinbouw. Zelfs bij de financiële crisis en de 
sluiting van Ford Genk hebben we dergelijke negatieve cijfers niet gezien. In de Corona-barometer van de 
POM zijn ook de eerste tekenen aanwezig voor een daling van het aantal starters en een stijging van het 
aantal faillissementen in onze provincie.” 
 
 

Provinciale Corona-maatregelen 
Bij het uitbreken van de Corona-crisis heeft de deputatie besloten om de provinciale 
bedrijfsbedrijfsbelasting uit te stellen. Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “De belasting is 
uitgesteld van mei naar november en dit voor alle bedrijven. Op die manier blijft meer dan 9 miljoen euro 
op rekening van de Limburgse bedrijven. Zij hebben dit gebruikt als werkkapitaal voor het financieren van 
lopende kosten of om zich voor te bereiden op de heropstart.” De provincie Limburg heeft ook het initiatief 
genomen voor een digitaal platform overheidsopdrachten. “De voornaamste reden voor het verwachte 
omzetverlies is de teruggelopen vraag. Overheidsbestedingen kunnen zorgen voor een welgekomen 
aanvulling van de orderboekjes. Vandaag zijn de Limburgse bedrijven nog te veel afwezig op de Limburgs 
markt van overheidsopdrachten. Met het platform overheidsopdrachten brengen we de 
overheidsbestellingen en de Limburgse bedrijven dichter bij elkaar. 

http://www.limburg.be/


SALK-turbo zorgt voor een duurzame versterking van de Limburgse economie 
Ondanks de positieve resultaten van SALK toont de Coronacrisis nogmaals de grote kwetsbaarheid van de 
Limburgse economie. Dit wordt ook bevestigd in de analyse die in het kader van SALKturbo door professor 
Piet Pauwels, decaan van de faculteit Economie van UHasselt, is uitgevoerd. Dankzij SALK 1.0, de 
economische conjunctuur en de kracht van de Limburgse ondernemers, zijn er de voorbije 5 jaar meer dan 
20.000 jobs bijgekomen in onze provincie. Minder positief is dat deze jobcreatie zich vooral heeft 
gemanifesteerd in de sectoren met een relatief lage groei in arbeidsproductiviteit. De welvaartscreatie of 
het BBP per inwoner blijft ruim 20 % onder het niveau van Vlaanderen. Ook de mobiliteit in Limburg blijft 
een actueel pijnpunt en de ondermaatse participatie aan het hoger onderwijs en de vergrijzing van de 
arbeidsbevolking gaan ons in de toekomst zeker nog parten spelen. 

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Met SALKturbo geven we een antwoord 
op uitdagingen zoals de toenemende digitalisering, de impact van het klimaat op de economie, de 
toenemende diversiteit, de globalisering en de economische ‘sense of urgency’ veroorzaakt door corona. 
Tien SALKturbo-ambassadeurs uit het bedrijfsleven en de academische wereld hebben zich geëngageerd 
om samen met talloze Limburgse organisaties voorstellen voor de versterking van de Limburgse economie 
uit te werken. Er wordt gewerkt rond vijf thema’s: mobiliteit, digitalisering, ondernemingsweefsel, 
ondernemingsruimte en dynamisch talent. Wij vragen via www.salkturbo.be ook de ideeën van de 
Limburgers. SALKturbo zit hiermee op kruissnelheid en in september stellen we het eindrapport SALKturbo 
voor. Dit rapport zal een analyse, maar ook acties bevatten. Het komt er vervolgens op aan om deze acties 
in de praktijk om te zetten.” 
 

 

Innovatief ondernemerschap in crisistijd 
Gedelegeerd bestuurder Voka- KvK Limburg Johann Leten: “Voka – KvK Limburg zet mee de schouders 
onder SALKturbo. De match tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van cruciaal belang voor onze provincie. 
Daarnaast moet een goede mix van exportgerichte maakindustrie en innovatieve economische activiteiten 
onze economie versterken. De uitvoering van het beslist beleid uit het eerste SALK-plan blijven we tot slot 
op de voet volgen en ook bijkomende corona-maatregelen door onze overheden blijven een must. Zowel, 
SALK, SALKturbo, als ons relanceplan moeten Limburg helpen. Dit is een en-en-verhaal. Bioracer en Konings 
bewijzen alvast dat de ondernemingen veel veerkracht en goesting hebben om economie erbovenop te 
helpen.   
 
Danny Segers, gedelegeerd bestuurder van Bioracer: “De lockdown betekende in eerste instantie een 
zoektocht naar een verantwoorde manier om onze productie in België verder te zetten, aangezien onze 
dochterproductie-bedrijven in zeer grote mate afhankelijk zijn van Tessenderlo voor hun eigen continuïteit, 

en we daar geen sociaal/financieel vangnet konden voorzien voor onze mensen.  In tweede instantie 

toonde onze organisatie zeer veel wendbaarheid en werd de productiecapaciteit gedeeltelijk 
geheroriënteerd naar beschermingsmiddelen voor de zorg.  Dit heeft ons omzetverlies gedeeltelijk 
gecompenseerd, maar heeft er vooral voor gezorgd dat onze mensen aan de slag zijn kunnen blijven.  
Momenteel onderzoeken we of we binnen de schoot van onze dochter Reskin Medical de PPE producten 
permanent aan ons gamma kunnen toevoegen.” 
 
Joris Brams, CEO van NV Konings: “Al meteen bij de Corona-uitbraak kreeg Konings smeekbedes voor 
ontsmettings-alcohol.  Nadat wij in maart en begin april uit maatschappelijke overwegingen de zorgsector 
bevoorraadden, gingen wij een stap verder en boden producten aan absolute bodemprijzen aan, eerst aan 
de B2B en daarna ook via retailers aan de consumenten.  Binnenkort zullen wij onze miljoenste fles 
uitleveren, wij voorzien dat wij in de toekomst structureel ontsmettende alcohol zullen blijven aanbieden 
daar waar nodig.” 
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