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B
eleggers gaan
steeds op zoek
naar bedrijven en
sectoren waar veel
geld kan verdiend
worden. De beste

beleggers houden rekening 
met trends in het consumen-
tengedrag. Merken ze dat 
steeds meer mensen online 
shoppen? Dan wordt er veel 
geïnvesteerd in e-commerce. 
Spelen kinderen en volwasse-
nen almaar vaker online 
spelletjes op de laptop of de 
smartphone? Dan vloeit er 
veel geld naar de ‘gaming’ 
industrie. De maatschappij 
verandert voortdurend. De 
stromen cash van beleggers 
dus ook. In de 19de eeuw 
werd er veel in spoorwegen 
belegd. Nadien veranderde de 
economie en nu maken 
internetbedrijven grote 
winsten voor zichzelf en hun 
aandeelhouders. Ondanks de 
coronacrisis noteren heel wat 
van dergelijke bedrijven aan 
of tegen hun recordkoers. We 
hebben het dan over bedrijven 
als Facebook, Amazon, 
Netflix en Google.
Andere sectoren mogen dan 
al saai lijken, maar zijn het 
niet. De afgelopen decennia 
werd er namelijk ook gigan-
tisch veel verdiend aan de 
handel in… water! Water mag 
dan al overvloedig aanwezig 
zijn op onze blauwe planeet, 
slechts 1% van al dat water is 
beschikbaar als drinkwater. 
Drinkbaar water is dan ook 
veel schaarser dan we zouden 
denken. De zuivering van 
water, het ontzilten, oppom-
pen, vervoeren en aan de man 
brengen is big business. En de 
investeringen in water zullen 
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de komende decennia alleen 
maar toenemen. Het zal dus 
big business blijven.
Kijk maar naar ons landje. 
Als het wat te veel regent, 
hebben we watersnood en 
kunnen we niet snel genoeg de 
sluizen naar zee openzetten. 
Regent het daarna een paar 
weken nauwelijks, dan is er 
waternood en komt er in 
sommige regio’s nauwelijks 
een druppel uit de kraan. 
Ondertussen klagen boeren al 
jaren over de algemene 
droogte van hun akkers. We 
missen een waterstrategie. 
Willen we vermijden dat ons 
land weldra het wingewest 
wordt van de handelaars in 
water, dan springen we best zo 
snel mogelijk zo zuinig 
mogelijk om met drinkwater. 
De oproep in deze krant om 
particulieren een bonus te 
geven als ze investeren in de 
opslag van regenwater is een 
goed initiatief. Een andere 
mogelijkheid is de belasting 
van hemelwater, waarbij 
iedereen belasting betaalt op 
basis van de oppervlakte van 
het dak van het woonhuis en 
verharde delen, zoals een 
oprit. Mensen kunnen die 
belasting vermijden door een 
kleine investering die het 
regenwater van dak en oprit 
leidt naar een regenput en/of 
een bezinkput. Door regenwa-
ter op te vangen en te gebrui-
ken voor het toilet, de tuin en 
de wasmachine verspillen we 
minder drinkwater en voorko-
men we dat er na hevige 
regenbuien zoet water via de 
riolen in zee terechtkomt. 
Goed voor het milieu en goed 
voor onze eigen portefeuille. 
Waarop wachten we nog?
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“Drinkbaar water is veel schaarser dan 
we zouden denken. De zuivering van 

water, het ontzilten, oppompen, 
vervoeren en aan de man brengen is big 

business”
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Corona duwt Limburg 
drie jaar terug in de tijd

De Limburgse werkgeversorgani-
saties peilen bij hun leden/bedrij-
ven regelmatig naar de gang van 
zaken in de Limburgse bedrijfswe-
reld. Daaruit bleek eerder al dat de
Limburgse bedrijven stevig lijden 
onder de crisis, en dat het herstel 
zich naar verwachting maar lang-
zaam zal doorzetten. “Maar we 
hebben ook nood aan cijfers en 
concrete aanwijzingen van andere
parameters die de vingers aan de 
pols houden van de Limburgse 
economie. Het is belangrijk dat we
ons kunnen beroepen op een volle-
dig plaatje van de toestand om de
nodige ondersteuning te kunnen 
bieden, zowel aan werkgevers als 
aan werknemers. Daarom hebben
we de ‘coronabarometer’ ontwik-

keld, die steunt op officiële en ge-
valideerde informatie”, zegt gede-
puteerde voor Economie Tom 
Vandeput. 
Algemeen directeur Noël Slangen
van de POM Limburg, het econo-
misch orgaan van de provincie 
Limburg, heeft daarom de meest 
belangwekkende en reeds bekende
statistieken van maart en april om-
trent een aantal parameters verza-
meld. “Het gaat om cijfers over tij-
delijke werkloosheid, werkloos-
heid, vacatures, faillissementen en
ondernemersvertrouwen”, zegt 
Slangen. “De eerste resultaten zijn
uiteraard niet rooskleurig, maar 
zetten de zaken wel in perspectief.”
• In maart telde Limburg 50.349 
tijdelijk werklozen, of zowat één
op zes van alle Limburgse loon-
trekkenden. Dit aantal ligt onge-
veer vijf keer zo hoog als het aan-
tal dossiers voor economische
werkloosheid een maand eerder.
“Maar het betekent ook dat vijf
op zes wél aan het werk is”, relati-
veert Slangen. 

• Met ruim 27.000 werkzoekenden
in april valt Limburg terug op het
niveau van drie jaar geleden. De
toename in Limburg (+13,3 pro-
cent op jaarbasis) was iets sterker
dan gemiddeld in Vlaanderen.

•De werkzoekendengraad in Lim-
burg (aantal werkzoekenden in
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de beroepsbevolking) steeg van
5,9 procent in april 2019 naar 6,7
procent in april 2020. De kloof
met Vlaanderen (6,5 procent)
wordt daarmee opnieuw iets gro-
ter. “Limburg had nog maar pas
die kloof weten dichten. Wellicht
zijn we met onze vele kmo’s en
maakbedrijven gevoeliger dan
andere provincies”, analyseert
Slangen. Vooral het Maasland en
Midden-Limburg scoren hier he-
laas hoog.

• Het aantal nieuwe vacatures in 
Limburg lag in april 36 procent la-
ger dan in april vorig jaar, maar
dankzij de land- en tuinbouw
bleef de daling in onze provincie
nog enigszins ‘beperkt’ in vergelij-
king met de andere Vlaamse pro-
vincies.

• Het vertrouwen van de onderne-
mers nam in Limburg, net zoals
elders, een nooit geziene duik. In
mei was er een licht herstel.

• Het aantal faillissementen is mo-
menteel nog geen betrouwbare
barometer, omdat de onderne-
mingsrechtbanken op een lager
toerental draaien door het mora-
torium op faillissementen. 

De monitor wordt telkens met de 
nieuwste cijfergegevens gevoed. 
Het gaat om een online document
dat heel wat interactieve grafieken
bevat.

Het coronavirus heeft Limburg in 
één keer een aantal jaren terug in 
de tijd geduwd. Dat blijkt uit de 
zogenaamde coronabarometer die 
de POM Limburg zopas heeft 
ontwikkeld. 
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Ondanks de heropstart van de
bedrijven en de heropening van
de winkels ervaren de meeste
Limburgse ondernemingen 
nog steeds een lagere omzet 
vergeleken met de periode voor
de coronacrisis. Maar liefst 22 
procent van de bedrijven wor-
stelt met een omzetdaling van

Ook 2021 dient zich gitzwart aan
minstens 50 procent. Eén op de 
tien bedrijven ervaart zelfs een
omzetdaling van meer dan 75 pro-
cent. De belangrijkste oorzaak is 
de daling van de vraag.
Voka ondervroeg voor de dertien-
de week op rij ondernemers in het
hele land. Voka Limburg distil-
leerde daaruit ook de Limburgse
cijfers. Ook deze week zijn de cij-
fers verontrustend. Zo blijft liqui-
diteit een nijpend probleem voor 
de meeste Limburgse bedrijven. 
Bijna één op vier ondernemers 
stelt nog maximaal drie maanden
operationeel te kunnen blijven in
de huidige omstandigheden. Eén 
op de vier kan het nog drie tot zes
maanden uithouden.
Ook de komende maanden dienen
zich als bijzonder moeilijk aan.
Eén op de drie bedrijven verwacht
in het tweede kwartaal een omzet

van minder dan de helft vergele-
ken met het tweede kwartaal van
vorig jaar. Slechts de helft van de
bedrijven denkt in het derde en 
vierde kwartaal een omzet te ha-
len van 75 procent.
De Limburgse bedrijven verwach-
ten bovendien dat ook volgend
jaar moeilijk wordt. Slechts 14 
procent van de bedrijven denkt in
2021 een omzet te halen die verge-
lijkbaar is met de situatie van voor
de crisis. “We moeten diepgaand 
ingrijpen om de economische acti-
viteit sneller op te krikken”, zegt
gedelegeerd bestuurder Johann
Leten. “Onze ondernemingen 
hebben dringend een robuuste fe-
derale regering nodig met een am-
bitieus transformatieprogramma, 
ten laatste over twee maanden.
Wachten tot september is geen op-
tie.” (gc)

Driekwart van de Limburgse 
ondernemingen verwacht ook 
volgend jaar nog een lagere 
omzet. Dat blijkt uit de weke-
lijkse enquête van werkgevers-
organisatie Voka. “Liquiditeit 
blijft een probleem.”
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