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Top 500 over resultaten 2019: een sterk jaar ter 

versteviging van fundament voor wat in 2020 volgen zou 
 

2019 was een jaar van groei op vele vlakken 

Rendabiliteit ging eindelijk terug in stijgende lijn 

Groei en vertrouwen zorgden meteen voor meer investeringen 

 
VKW Limburg presenteert vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven, waarin 

de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg zijn 

opgenomen. En die resultaten heeft VKW Limburg zoals steeds verwerkt in een uitgebreide 

analyse. Hieruit blijkt dat 2019 een goed jaar was voor de Limburgse economie, met groei op 

vele vlakken en in het bijzonder qua rendement. Met de sterk gewijzigde actualiteit in 2020 

door de coronacrisis zijn deze resultaten voor het afgelopen (boek)jaar een waardevolle 

‘gezondheidsmeting’ vooraf om de weerbaarheid van onze bedrijven te kunnen inschatten. 

Daarnaast zal deze analyse ook als referentiepunt onmisbaar zijn om de impact van de crisis 

(achteraf) te kunnen opmeten.  

 

Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg: “2019 was een goed jaar. Een jaar van groei voor de Limburgse 

economie, zowel qua omzet als tewerkstelling. En, erg belangrijk voor onze ondernemingen, met een 

verbeterd rendement. Zowel de nettowinsten als de marges gingen, na enkele jaren bergaf te gaan, 

eindelijk terug in stijgende lijn. Maar vandaag in 2020 is de situatie helaas al helemaal anders. Corona 

heeft onze economie en onze samenleving flink dooreengeschud. Voor vele bedrijven liggen de kaarten nu 

helemaal anders. Ondernemers zijn ondernemend en spelen hier uiteraard goed op in, in die mate dat men 

kán uiteraard. Want dit is sterk afhankelijk van de sector waarin men actief is en de wendbaarheid en de 

gezondheid van het bedrijf in kwestie. Wij hebben in onze analyse daarom wat dieper gegraven en ook de 

gemiddelde solvabiliteit, liquiditeit en schuldgraad van de Top 500 bedrijven onderzocht. Positief is zeker 

dat hieruit blijkt dat onze Limburgse ondernemingen relatief sterk in hun schoenen staan. Ze zijn sterk 

gefinancierd met eigen vermogen en hebben weinig schulden gemaakt om te kunnen groeien. Dit wijst op 

een zekere voorzichtigheid in ons ondernemerslandschap. In tijden van economische hoogconjunctuur had 

dit optimaler gekund, om te groeien. Maar in tijden van crisis mogen we ons gelukkig prijzen met het 

stevige fundament waarover we nu beschikken.”   

 

 



De Limburgse Top 500-bedrijven lieten in 2019 een totale omzet van 35,61 miljard euro optekenen, wat 

3,1% hoger ligt dan in 2018. Na een terugval van de omzet in 2018, ging het in 2019 dus terug in stijgende 

lijn. De omzet nam vooral toe in de dienstensector en in mindere mate ook in de industrie en de 

bouwsector. De industrie neemt 46,9% van de totale Top 500-omzet voor z’n rekening. Gewoonlijk neemt 

dit aandeel ieder jaar met zo’n 1% af maar in 2019 zagen we dit stabiliseren.  

 

De tewerkstelling bij de Top 500-bedrijven steeg met 6,4% tot een totaal van 100.298 werknemers. Deze 

groei zit quasi volledig bij de dienstverlenende bedrijven die met 45,8% het grootste aandeel in de totale 

Top 500 tewerkstelling vertegenwoordigen. De Top 500-bedrijven uit de industrie en bouwsector zagen 

hun personeelsaantal in 2019 lichtjes dalen.  

 

Met de rendabiliteit ging het in 2019 eindelijk terug in stijgende lijn. Na steeds dalende rendementen in 

2017 en 2018, gingen de nettowinsten er in 2019 gemiddeld met 18% op vooruit. Alle sectoren hebben 

groei geboekt, al is deze veruit het grootste in de bouwsector en in de dienstverlenende sector met 

groeipercentages boven de 50%. Zetten we deze nettowinsten uit tegenover het eigen vermogen van de 

bedrijven dan zien we dezelfde positieve evolutie voor de netto rendabiliteit die gemiddeld stijgt van 

5,89% in 2018 naar 6,75% in 2019. En ook de verkoopmarges laten dezelfde positieve trend zien. Zo stijgt 

de netto verkoopmarge van 2,85% naar 3,19%. We kunnen gerust stellen dat alle sectoren er gemiddeld 

op vooruit gegaan zijn in 2019 qua rendabiliteit, over de gehele lijn.  

 

De afschrijvingen van de Top 500-bedrijven zijn in 2019 met 8,5% gestegen. Over de laatste twee jaar 

stellen we zelfs een stijging met liefst 22% vast. Dit betekent concreet dat de bedrijven meer geïnvesteerd 

hebben. Dus ondanks de dalende rendementen in 2018 en met de prille maar duidelijke groei in 2019, zijn 

de Limburgse bedrijven toch al voluit gegaan voor investeren.   

 

Na al het goede nieuws is er ook  enige bezorgdheid  over de export van de Limburgse bedrijven  die op 

het laagste niveau zit in 10 jaar. In 2018 maakte de export nog 46,7% uit van de totale omzet in de Top 

500 en in 2019 is dit aandeel met 3% gezakt tot 43,7%. Op een jaar tijd. Opsteker is wel dat de kleinere 

bedrijven hun export fors zien  stijgen, maar dit compenseert  de mindere export bij de grotere 

ondernemingen, die op dit vlak zwaarder doorwegen, niet.   

 

Vandaag in 2020 is de bedrijfseconomische realiteit (helaas) heel anders dan in 2019, zoveel is duidelijk. 

Vandaar dat we bovenop de gebruikelijke analyses nog bijkomend onderzoek hebben gedaan met  focus 

op solvabiliteit, financiële schuldgraad en liquiditeit bij de Top 500 bedrijven. Uit dit bijkomende 

onderzoek, dat we met Deloitte als partner hebben uitgevoerd, blijkt dat de Limburgse bedrijven een 

gezond, zeg gerust sterk fundament hebben. Door voor hun groei relatief sterk aanspraak gemaakt te 

hebben op hun eigen vermogen, in tegenstelling tot vreemd vermogen, maakt hen dit vandaag sterker 

om de huidige crisis te doorstaan. Doch blijft het belangrijk om de cashpositie in 2020 en ook later in 2021 

zeer goed te monitoren en de relatie met de bank levend te houden om eventuele noden tijdig te 

detecteren en hiernaar te handelen.  

 

Samengevat kunnen we over 2019 spreken als een jaar waarin door de Top 500-bedrijven opnieuw heel 

wat extra tewerkstelling en ook extra omzet is gegenereerd, vooral in de dienstensector. En anders dan 

2018 is dit in 2019 wél vertaald in een betere rendabiliteit en betere verkoopmarges. En dit vertrouwen 

uit zich ook in de investeringen, want de afschrijvingen gingen duidelijk de hoogte in. Kortom: het was 

een sterk 2019, broodnodig voor wat in 2020 volgen zou.  



 

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “De vraag is echter of de volledige 

Limburgse economie deze veerkracht heeft. Voor het uitbreken van Covid 19 had Limburg reeds een 

achterstand inzake arbeidsproductiviteit en welvaartscreatie. En ook de mismatch op de arbeidsmarkt  

speelt het bedrijfsleven al lang parten. Met SALKturbo gaan we voor een nieuwe ambitieuze 

economische toekomststrategie. Door investeringen in innovatie, technologische vernieuwing, digitale 

transitie en een sterkere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op de noden van het bedrijfsleven, 

gaan we de welvaartscreatie in Limburg op een hoger niveau tillen. Met de thematische campussen 

inzake bouw, logistiek, health en maak bouwen we sterke hotspots om de bedrijven in die sectoren te 

ondersteunen.  Wij lanceren de komende maanden het SALKturbo-uitvoeringsplan zodat vanaf 2021 de 

uitvoering kan starten. 150 miljoen euro die voorzien is door Europa voor Limburg als erkende 

transitieregio, zullen hierbij worden ingezet.” 

 

Samengevat: 

 Omzet van de Top 500-bedrijven ging in 2019 terug in stijgende lijn   

 Tewerkstelling is sterk blijven groeien  

 Groei van de omzet en de tewerkstelling voornamelijk bij de dienstverlenende bedrijven 

 Dienstverlenende sector stijgt verder uit boven de industrie qua tewerkstelling 

 Rendementen eindelijk terug omhoog, voor alle sectoren maar sterkste voor bouw en diensten 

 Export zit op laagste niveau in 10 jaar 

 Qua gezondheid en weerbaarheid beschikken de Limburgse bedrijven gemiddeld beschouwd over 

een gezond fundament om de huidige crisis het hoofd te bieden  

 

 

 

Over VKW Limburg:  

VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie waar meer dan 2000 eindbeslissers van bedrijven zich 

thuis voelen. Een selectief netwerk dat al ruim 80 jaar met stijl en in vertrouwen bedrijven verbindt, belangen 

verdedigt en ondernemen versterkt 

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  

 

Max Van Der Linden     Gert Schreurs 

commercieel manager     manager communicatie & events 

VKW Limburg      VKW Limburg  

tel. 011 24 95 10 of 0477 99 09 04    tel. 011 24 95 05 of 0476 25 80 75 

max.van.der.linden@vkwlimburg.be                  gert.schreurs@vkwlimburg.be  
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speelt het bedrijfsleven al lang parten. Met SALKturbo gaan we voor een nieuwe ambitieuze 

economische toekomststrategie. Door investeringen in innovatie, technologische vernieuwing, digitale 

transitie en een sterkere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op de noden van het bedrijfsleven, 

gaan we de welvaartscreatie in Limburg op een hoger niveau tillen. Met de thematische campussen 

inzake bouw, logistiek, health en maak bouwen we sterke hotspots om de bedrijven in die sectoren te 

ondersteunen.  Wij lanceren de komende maanden het SALKturbo-uitvoeringsplan zodat vanaf 2021 de 

uitvoering kan starten. 150 miljoen euro die voorzien is door Europa voor Limburg als erkende 

transitieregio, zullen hierbij worden ingezet.” 

 

Samengevat: 

 Omzet van de Top 500-bedrijven ging in 2019 terug in stijgende lijn   

 Tewerkstelling is sterk blijven groeien  

 Groei van de omzet en de tewerkstelling voornamelijk bij de dienstverlenende bedrijven 

 Dienstverlenende sector stijgt verder uit boven de industrie qua tewerkstelling 

 Rendementen eindelijk terug omhoog, voor alle sectoren maar sterkste voor bouw en diensten 

 Export zit op laagste niveau in 10 jaar 

 Qua gezondheid en weerbaarheid beschikken de Limburgse bedrijven gemiddeld beschouwd over 

een gezond fundament om de huidige crisis het hoofd te bieden  

 

 

 

Over VKW Limburg:  

VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie waar meer dan 2000 eindbeslissers van bedrijven zich 

thuis voelen. Een selectief netwerk dat al ruim 80 jaar met stijl en in vertrouwen bedrijven verbindt, belangen 

verdedigt en ondernemen versterkt 

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  

 

Max Van Der Linden     Gert Schreurs 

commercieel manager     manager communicatie & events 

VKW Limburg      VKW Limburg  

tel. 011 24 95 10 of 0477 99 09 04    tel. 011 24 95 05 of 0476 25 80 75 

max.van.der.linden@vkwlimburg.be                  gert.schreurs@vkwlimburg.be  
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2019 was een jaar van groei op vele vlakken 

Rendabiliteit ging eindelijk terug in stijgende lijn 

Groei en vertrouwen zorgden meteen voor meer investeringen 

 
VKW Limburg presenteert vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven, waarin 

de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg zijn 

opgenomen. En die resultaten heeft VKW Limburg zoals steeds verwerkt in een uitgebreide 

analyse. Hieruit blijkt dat 2019 een goed jaar was voor de Limburgse economie, met groei op 

vele vlakken en in het bijzonder qua rendement. Met de sterk gewijzigde actualiteit in 2020 

door de coronacrisis zijn deze resultaten voor het afgelopen (boek)jaar een waardevolle 

‘gezondheidsmeting’ vooraf om de weerbaarheid van onze bedrijven te kunnen inschatten. 

Daarnaast zal deze analyse ook als referentiepunt onmisbaar zijn om de impact van de crisis 

(achteraf) te kunnen opmeten.  

 

Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg: “2019 was een goed jaar. Een jaar van groei voor de Limburgse 

economie, zowel qua omzet als tewerkstelling. En, erg belangrijk voor onze ondernemingen, met een 

verbeterd rendement. Zowel de nettowinsten als de marges gingen, na enkele jaren bergaf te gaan, 

eindelijk terug in stijgende lijn. Maar vandaag in 2020 is de situatie helaas al helemaal anders. Corona 

heeft onze economie en onze samenleving flink dooreengeschud. Voor vele bedrijven liggen de kaarten nu 

helemaal anders. Ondernemers zijn ondernemend en spelen hier uiteraard goed op in, in die mate dat men 

kán uiteraard. Want dit is sterk afhankelijk van de sector waarin men actief is en de wendbaarheid en de 

gezondheid van het bedrijf in kwestie. Wij hebben in onze analyse daarom wat dieper gegraven en ook de 

gemiddelde solvabiliteit, liquiditeit en schuldgraad van de Top 500 bedrijven onderzocht. Positief is zeker 

dat hieruit blijkt dat onze Limburgse ondernemingen relatief sterk in hun schoenen staan. Ze zijn sterk 

gefinancierd met eigen vermogen en hebben weinig schulden gemaakt om te kunnen groeien. Dit wijst op 

een zekere voorzichtigheid in ons ondernemerslandschap. In tijden van economische hoogconjunctuur had 

dit optimaler gekund, om te groeien. Maar in tijden van crisis mogen we ons gelukkig prijzen met het 

stevige fundament waarover we nu beschikken.”   

 

 



De Limburgse Top 500-bedrijven lieten in 2019 een totale omzet van 35,61 miljard euro optekenen, wat 

3,1% hoger ligt dan in 2018. Na een terugval van de omzet in 2018, ging het in 2019 dus terug in stijgende 

lijn. De omzet nam vooral toe in de dienstensector en in mindere mate ook in de industrie en de 

bouwsector. De industrie neemt 46,9% van de totale Top 500-omzet voor z’n rekening. Gewoonlijk neemt 

dit aandeel ieder jaar met zo’n 1% af maar in 2019 zagen we dit stabiliseren.  

 

De tewerkstelling bij de Top 500-bedrijven steeg met 6,4% tot een totaal van 100.298 werknemers. Deze 

groei zit quasi volledig bij de dienstverlenende bedrijven die met 45,8% het grootste aandeel in de totale 

Top 500 tewerkstelling vertegenwoordigen. De Top 500-bedrijven uit de industrie en bouwsector zagen 

hun personeelsaantal in 2019 lichtjes dalen.  

 

Met de rendabiliteit ging het in 2019 eindelijk terug in stijgende lijn. Na steeds dalende rendementen in 

2017 en 2018, gingen de nettowinsten er in 2019 gemiddeld met 18% op vooruit. Alle sectoren hebben 

groei geboekt, al is deze veruit het grootste in de bouwsector en in de dienstverlenende sector met 

groeipercentages boven de 50%. Zetten we deze nettowinsten uit tegenover het eigen vermogen van de 

bedrijven dan zien we dezelfde positieve evolutie voor de netto rendabiliteit die gemiddeld stijgt van 

5,89% in 2018 naar 6,75% in 2019. En ook de verkoopmarges laten dezelfde positieve trend zien. Zo stijgt 

de netto verkoopmarge van 2,85% naar 3,19%. We kunnen gerust stellen dat alle sectoren er gemiddeld 

op vooruit gegaan zijn in 2019 qua rendabiliteit, over de gehele lijn.  

 

De afschrijvingen van de Top 500-bedrijven zijn in 2019 met 8,5% gestegen. Over de laatste twee jaar 

stellen we zelfs een stijging met liefst 22% vast. Dit betekent concreet dat de bedrijven meer geïnvesteerd 

hebben. Dus ondanks de dalende rendementen in 2018 en met de prille maar duidelijke groei in 2019, zijn 

de Limburgse bedrijven toch al voluit gegaan voor investeren.   

 

Na al het goede nieuws is er ook  enige bezorgdheid  over de export van de Limburgse bedrijven  die op 

het laagste niveau zit in 10 jaar. In 2018 maakte de export nog 46,7% uit van de totale omzet in de Top 

500 en in 2019 is dit aandeel met 3% gezakt tot 43,7%. Op een jaar tijd. Opsteker is wel dat de kleinere 

bedrijven hun export fors zien  stijgen, maar dit compenseert  de mindere export bij de grotere 

ondernemingen, die op dit vlak zwaarder doorwegen, niet.   

 

Vandaag in 2020 is de bedrijfseconomische realiteit (helaas) heel anders dan in 2019, zoveel is duidelijk. 

Vandaar dat we bovenop de gebruikelijke analyses nog bijkomend onderzoek hebben gedaan met  focus 

op solvabiliteit, financiële schuldgraad en liquiditeit bij de Top 500 bedrijven. Uit dit bijkomende 

onderzoek, dat we met Deloitte als partner hebben uitgevoerd, blijkt dat de Limburgse bedrijven een 

gezond, zeg gerust sterk fundament hebben. Door voor hun groei relatief sterk aanspraak gemaakt te 

hebben op hun eigen vermogen, in tegenstelling tot vreemd vermogen, maakt hen dit vandaag sterker 

om de huidige crisis te doorstaan. Doch blijft het belangrijk om de cashpositie in 2020 en ook later in 2021 

zeer goed te monitoren en de relatie met de bank levend te houden om eventuele noden tijdig te 

detecteren en hiernaar te handelen.  

 

Samengevat kunnen we over 2019 spreken als een jaar waarin door de Top 500-bedrijven opnieuw heel 

wat extra tewerkstelling en ook extra omzet is gegenereerd, vooral in de dienstensector. En anders dan 

2018 is dit in 2019 wél vertaald in een betere rendabiliteit en betere verkoopmarges. En dit vertrouwen 

uit zich ook in de investeringen, want de afschrijvingen gingen duidelijk de hoogte in. Kortom: het was 

een sterk 2019, broodnodig voor wat in 2020 volgen zou.  
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stellen we zelfs een stijging met liefst 22% vast. Dit betekent concreet dat de bedrijven meer geïnvesteerd 

hebben. Dus ondanks de dalende rendementen in 2018 en met de prille maar duidelijke groei in 2019, zijn 

de Limburgse bedrijven toch al voluit gegaan voor investeren.   

 

Na al het goede nieuws is er ook  enige bezorgdheid  over de export van de Limburgse bedrijven  die op 

het laagste niveau zit in 10 jaar. In 2018 maakte de export nog 46,7% uit van de totale omzet in de Top 

500 en in 2019 is dit aandeel met 3% gezakt tot 43,7%. Op een jaar tijd. Opsteker is wel dat de kleinere 

bedrijven hun export fors zien  stijgen, maar dit compenseert  de mindere export bij de grotere 

ondernemingen, die op dit vlak zwaarder doorwegen, niet.   

 

Vandaag in 2020 is de bedrijfseconomische realiteit (helaas) heel anders dan in 2019, zoveel is duidelijk. 

Vandaar dat we bovenop de gebruikelijke analyses nog bijkomend onderzoek hebben gedaan met  focus 

op solvabiliteit, financiële schuldgraad en liquiditeit bij de Top 500 bedrijven. Uit dit bijkomende 

onderzoek, dat we met Deloitte als partner hebben uitgevoerd, blijkt dat de Limburgse bedrijven een 

gezond, zeg gerust sterk fundament hebben. Door voor hun groei relatief sterk aanspraak gemaakt te 

hebben op hun eigen vermogen, in tegenstelling tot vreemd vermogen, maakt hen dit vandaag sterker 

om de huidige crisis te doorstaan. Doch blijft het belangrijk om de cashpositie in 2020 en ook later in 2021 

zeer goed te monitoren en de relatie met de bank levend te houden om eventuele noden tijdig te 

detecteren en hiernaar te handelen.  

 

Samengevat kunnen we over 2019 spreken als een jaar waarin door de Top 500-bedrijven opnieuw heel 

wat extra tewerkstelling en ook extra omzet is gegenereerd, vooral in de dienstensector. En anders dan 

2018 is dit in 2019 wél vertaald in een betere rendabiliteit en betere verkoopmarges. En dit vertrouwen 

uit zich ook in de investeringen, want de afschrijvingen gingen duidelijk de hoogte in. Kortom: het was 

een sterk 2019, broodnodig voor wat in 2020 volgen zou.  



 

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “De vraag is echter of de volledige 

Limburgse economie deze veerkracht heeft. Voor het uitbreken van Covid 19 had Limburg reeds een 

achterstand inzake arbeidsproductiviteit en welvaartscreatie. En ook de mismatch op de arbeidsmarkt  

speelt het bedrijfsleven al lang parten. Met SALKturbo gaan we voor een nieuwe ambitieuze 

economische toekomststrategie. Door investeringen in innovatie, technologische vernieuwing, digitale 

transitie en een sterkere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op de noden van het bedrijfsleven, 

gaan we de welvaartscreatie in Limburg op een hoger niveau tillen. Met de thematische campussen 

inzake bouw, logistiek, health en maak bouwen we sterke hotspots om de bedrijven in die sectoren te 

ondersteunen.  Wij lanceren de komende maanden het SALKturbo-uitvoeringsplan zodat vanaf 2021 de 

uitvoering kan starten. 150 miljoen euro die voorzien is door Europa voor Limburg als erkende 

transitieregio, zullen hierbij worden ingezet.” 

 

Samengevat: 

 Omzet van de Top 500-bedrijven ging in 2019 terug in stijgende lijn   

 Tewerkstelling is sterk blijven groeien  

 Groei van de omzet en de tewerkstelling voornamelijk bij de dienstverlenende bedrijven 

 Dienstverlenende sector stijgt verder uit boven de industrie qua tewerkstelling 

 Rendementen eindelijk terug omhoog, voor alle sectoren maar sterkste voor bouw en diensten 

 Export zit op laagste niveau in 10 jaar 

 Qua gezondheid en weerbaarheid beschikken de Limburgse bedrijven gemiddeld beschouwd over 

een gezond fundament om de huidige crisis het hoofd te bieden  

 

 

 

Over VKW Limburg:  

VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie waar meer dan 2000 eindbeslissers van bedrijven zich 

thuis voelen. Een selectief netwerk dat al ruim 80 jaar met stijl en in vertrouwen bedrijven verbindt, belangen 

verdedigt en ondernemen versterkt 

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  

 

Max Van Der Linden     Gert Schreurs 

commercieel manager     manager communicatie & events 

VKW Limburg      VKW Limburg  

tel. 011 24 95 10 of 0477 99 09 04    tel. 011 24 95 05 of 0476 25 80 75 

max.van.der.linden@vkwlimburg.be                  gert.schreurs@vkwlimburg.be  
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Top 500 over resultaten 2019: een sterk jaar ter 

versteviging van fundament voor wat in 2020 volgen zou 
 

2019 was een jaar van groei op vele vlakken 

Rendabiliteit ging eindelijk terug in stijgende lijn 

Groei en vertrouwen zorgden meteen voor meer investeringen 

 
VKW Limburg presenteert vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven, waarin 

de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg zijn 

opgenomen. En die resultaten heeft VKW Limburg zoals steeds verwerkt in een uitgebreide 

analyse. Hieruit blijkt dat 2019 een goed jaar was voor de Limburgse economie, met groei op 

vele vlakken en in het bijzonder qua rendement. Met de sterk gewijzigde actualiteit in 2020 

door de coronacrisis zijn deze resultaten voor het afgelopen (boek)jaar een waardevolle 

‘gezondheidsmeting’ vooraf om de weerbaarheid van onze bedrijven te kunnen inschatten. 

Daarnaast zal deze analyse ook als referentiepunt onmisbaar zijn om de impact van de crisis 

(achteraf) te kunnen opmeten.  

 

Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg: “2019 was een goed jaar. Een jaar van groei voor de Limburgse 

economie, zowel qua omzet als tewerkstelling. En, erg belangrijk voor onze ondernemingen, met een 

verbeterd rendement. Zowel de nettowinsten als de marges gingen, na enkele jaren bergaf te gaan, 

eindelijk terug in stijgende lijn. Maar vandaag in 2020 is de situatie helaas al helemaal anders. Corona 

heeft onze economie en onze samenleving flink dooreengeschud. Voor vele bedrijven liggen de kaarten nu 

helemaal anders. Ondernemers zijn ondernemend en spelen hier uiteraard goed op in, in die mate dat men 

kán uiteraard. Want dit is sterk afhankelijk van de sector waarin men actief is en de wendbaarheid en de 

gezondheid van het bedrijf in kwestie. Wij hebben in onze analyse daarom wat dieper gegraven en ook de 

gemiddelde solvabiliteit, liquiditeit en schuldgraad van de Top 500 bedrijven onderzocht. Positief is zeker 

dat hieruit blijkt dat onze Limburgse ondernemingen relatief sterk in hun schoenen staan. Ze zijn sterk 

gefinancierd met eigen vermogen en hebben weinig schulden gemaakt om te kunnen groeien. Dit wijst op 

een zekere voorzichtigheid in ons ondernemerslandschap. In tijden van economische hoogconjunctuur had 

dit optimaler gekund, om te groeien. Maar in tijden van crisis mogen we ons gelukkig prijzen met het 

stevige fundament waarover we nu beschikken.”   

 

 



De Limburgse Top 500-bedrijven lieten in 2019 een totale omzet van 35,61 miljard euro optekenen, wat 
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bouwsector. De industrie neemt 46,9% van de totale Top 500-omzet voor z’n rekening. Gewoonlijk neemt 

dit aandeel ieder jaar met zo’n 1% af maar in 2019 zagen we dit stabiliseren.  

 

De tewerkstelling bij de Top 500-bedrijven steeg met 6,4% tot een totaal van 100.298 werknemers. Deze 

groei zit quasi volledig bij de dienstverlenende bedrijven die met 45,8% het grootste aandeel in de totale 

Top 500 tewerkstelling vertegenwoordigen. De Top 500-bedrijven uit de industrie en bouwsector zagen 

hun personeelsaantal in 2019 lichtjes dalen.  

 

Met de rendabiliteit ging het in 2019 eindelijk terug in stijgende lijn. Na steeds dalende rendementen in 

2017 en 2018, gingen de nettowinsten er in 2019 gemiddeld met 18% op vooruit. Alle sectoren hebben 

groei geboekt, al is deze veruit het grootste in de bouwsector en in de dienstverlenende sector met 

groeipercentages boven de 50%. Zetten we deze nettowinsten uit tegenover het eigen vermogen van de 
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gemiddelde solvabiliteit, liquiditeit en schuldgraad van de Top 500 bedrijven onderzocht. Positief is zeker 

dat hieruit blijkt dat onze Limburgse ondernemingen relatief sterk in hun schoenen staan. Ze zijn sterk 

gefinancierd met eigen vermogen en hebben weinig schulden gemaakt om te kunnen groeien. Dit wijst op 

een zekere voorzichtigheid in ons ondernemerslandschap. In tijden van economische hoogconjunctuur had 

dit optimaler gekund, om te groeien. Maar in tijden van crisis mogen we ons gelukkig prijzen met het 

stevige fundament waarover we nu beschikken.”   

 

 



De Limburgse Top 500-bedrijven lieten in 2019 een totale omzet van 35,61 miljard euro optekenen, wat 

3,1% hoger ligt dan in 2018. Na een terugval van de omzet in 2018, ging het in 2019 dus terug in stijgende 

lijn. De omzet nam vooral toe in de dienstensector en in mindere mate ook in de industrie en de 

bouwsector. De industrie neemt 46,9% van de totale Top 500-omzet voor z’n rekening. Gewoonlijk neemt 

dit aandeel ieder jaar met zo’n 1% af maar in 2019 zagen we dit stabiliseren.  

 

De tewerkstelling bij de Top 500-bedrijven steeg met 6,4% tot een totaal van 100.298 werknemers. Deze 

groei zit quasi volledig bij de dienstverlenende bedrijven die met 45,8% het grootste aandeel in de totale 

Top 500 tewerkstelling vertegenwoordigen. De Top 500-bedrijven uit de industrie en bouwsector zagen 

hun personeelsaantal in 2019 lichtjes dalen.  

 

Met de rendabiliteit ging het in 2019 eindelijk terug in stijgende lijn. Na steeds dalende rendementen in 

2017 en 2018, gingen de nettowinsten er in 2019 gemiddeld met 18% op vooruit. Alle sectoren hebben 

groei geboekt, al is deze veruit het grootste in de bouwsector en in de dienstverlenende sector met 

groeipercentages boven de 50%. Zetten we deze nettowinsten uit tegenover het eigen vermogen van de 

bedrijven dan zien we dezelfde positieve evolutie voor de netto rendabiliteit die gemiddeld stijgt van 

5,89% in 2018 naar 6,75% in 2019. En ook de verkoopmarges laten dezelfde positieve trend zien. Zo stijgt 

de netto verkoopmarge van 2,85% naar 3,19%. We kunnen gerust stellen dat alle sectoren er gemiddeld 

op vooruit gegaan zijn in 2019 qua rendabiliteit, over de gehele lijn.  

 

De afschrijvingen van de Top 500-bedrijven zijn in 2019 met 8,5% gestegen. Over de laatste twee jaar 

stellen we zelfs een stijging met liefst 22% vast. Dit betekent concreet dat de bedrijven meer geïnvesteerd 

hebben. Dus ondanks de dalende rendementen in 2018 en met de prille maar duidelijke groei in 2019, zijn 

de Limburgse bedrijven toch al voluit gegaan voor investeren.   

 

Na al het goede nieuws is er ook  enige bezorgdheid  over de export van de Limburgse bedrijven  die op 

het laagste niveau zit in 10 jaar. In 2018 maakte de export nog 46,7% uit van de totale omzet in de Top 

500 en in 2019 is dit aandeel met 3% gezakt tot 43,7%. Op een jaar tijd. Opsteker is wel dat de kleinere 

bedrijven hun export fors zien  stijgen, maar dit compenseert  de mindere export bij de grotere 

ondernemingen, die op dit vlak zwaarder doorwegen, niet.   

 

Vandaag in 2020 is de bedrijfseconomische realiteit (helaas) heel anders dan in 2019, zoveel is duidelijk. 

Vandaar dat we bovenop de gebruikelijke analyses nog bijkomend onderzoek hebben gedaan met  focus 

op solvabiliteit, financiële schuldgraad en liquiditeit bij de Top 500 bedrijven. Uit dit bijkomende 

onderzoek, dat we met Deloitte als partner hebben uitgevoerd, blijkt dat de Limburgse bedrijven een 

gezond, zeg gerust sterk fundament hebben. Door voor hun groei relatief sterk aanspraak gemaakt te 

hebben op hun eigen vermogen, in tegenstelling tot vreemd vermogen, maakt hen dit vandaag sterker 

om de huidige crisis te doorstaan. Doch blijft het belangrijk om de cashpositie in 2020 en ook later in 2021 

zeer goed te monitoren en de relatie met de bank levend te houden om eventuele noden tijdig te 

detecteren en hiernaar te handelen.  

 

Samengevat kunnen we over 2019 spreken als een jaar waarin door de Top 500-bedrijven opnieuw heel 

wat extra tewerkstelling en ook extra omzet is gegenereerd, vooral in de dienstensector. En anders dan 

2018 is dit in 2019 wél vertaald in een betere rendabiliteit en betere verkoopmarges. En dit vertrouwen 

uit zich ook in de investeringen, want de afschrijvingen gingen duidelijk de hoogte in. Kortom: het was 

een sterk 2019, broodnodig voor wat in 2020 volgen zou.  



 

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “De vraag is echter of de volledige 

Limburgse economie deze veerkracht heeft. Voor het uitbreken van Covid 19 had Limburg reeds een 

achterstand inzake arbeidsproductiviteit en welvaartscreatie. En ook de mismatch op de arbeidsmarkt  

speelt het bedrijfsleven al lang parten. Met SALKturbo gaan we voor een nieuwe ambitieuze 

economische toekomststrategie. Door investeringen in innovatie, technologische vernieuwing, digitale 

transitie en een sterkere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op de noden van het bedrijfsleven, 

gaan we de welvaartscreatie in Limburg op een hoger niveau tillen. Met de thematische campussen 

inzake bouw, logistiek, health en maak bouwen we sterke hotspots om de bedrijven in die sectoren te 

ondersteunen.  Wij lanceren de komende maanden het SALKturbo-uitvoeringsplan zodat vanaf 2021 de 

uitvoering kan starten. 150 miljoen euro die voorzien is door Europa voor Limburg als erkende 

transitieregio, zullen hierbij worden ingezet.” 

 

Samengevat: 

 Omzet van de Top 500-bedrijven ging in 2019 terug in stijgende lijn   

 Tewerkstelling is sterk blijven groeien  

 Groei van de omzet en de tewerkstelling voornamelijk bij de dienstverlenende bedrijven 

 Dienstverlenende sector stijgt verder uit boven de industrie qua tewerkstelling 

 Rendementen eindelijk terug omhoog, voor alle sectoren maar sterkste voor bouw en diensten 

 Export zit op laagste niveau in 10 jaar 

 Qua gezondheid en weerbaarheid beschikken de Limburgse bedrijven gemiddeld beschouwd over 

een gezond fundament om de huidige crisis het hoofd te bieden  

 

 

 

Over VKW Limburg:  

VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie waar meer dan 2000 eindbeslissers van bedrijven zich 

thuis voelen. Een selectief netwerk dat al ruim 80 jaar met stijl en in vertrouwen bedrijven verbindt, belangen 

verdedigt en ondernemen versterkt 

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  

 

Max Van Der Linden     Gert Schreurs 

commercieel manager     manager communicatie & events 

VKW Limburg      VKW Limburg  

tel. 011 24 95 10 of 0477 99 09 04    tel. 011 24 95 05 of 0476 25 80 75 

max.van.der.linden@vkwlimburg.be                  gert.schreurs@vkwlimburg.be  
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versteviging van fundament voor wat in 2020 volgen zou 
 

2019 was een jaar van groei op vele vlakken 

Rendabiliteit ging eindelijk terug in stijgende lijn 

Groei en vertrouwen zorgden meteen voor meer investeringen 
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door de coronacrisis zijn deze resultaten voor het afgelopen (boek)jaar een waardevolle 

‘gezondheidsmeting’ vooraf om de weerbaarheid van onze bedrijven te kunnen inschatten. 

Daarnaast zal deze analyse ook als referentiepunt onmisbaar zijn om de impact van de crisis 
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Top 500 over resultaten 2019: een sterk jaar ter 

versteviging van fundament voor wat in 2020 volgen zou 
 

2019 was een jaar van groei op vele vlakken 

Rendabiliteit ging eindelijk terug in stijgende lijn 

Groei en vertrouwen zorgden meteen voor meer investeringen 

 
VKW Limburg presenteert vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven, waarin 

de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg zijn 

opgenomen. En die resultaten heeft VKW Limburg zoals steeds verwerkt in een uitgebreide 

analyse. Hieruit blijkt dat 2019 een goed jaar was voor de Limburgse economie, met groei op 

vele vlakken en in het bijzonder qua rendement. Met de sterk gewijzigde actualiteit in 2020 

door de coronacrisis zijn deze resultaten voor het afgelopen (boek)jaar een waardevolle 

‘gezondheidsmeting’ vooraf om de weerbaarheid van onze bedrijven te kunnen inschatten. 

Daarnaast zal deze analyse ook als referentiepunt onmisbaar zijn om de impact van de crisis 

(achteraf) te kunnen opmeten.  

 

Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg: “2019 was een goed jaar. Een jaar van groei voor de Limburgse 

economie, zowel qua omzet als tewerkstelling. En, erg belangrijk voor onze ondernemingen, met een 

verbeterd rendement. Zowel de nettowinsten als de marges gingen, na enkele jaren bergaf te gaan, 

eindelijk terug in stijgende lijn. Maar vandaag in 2020 is de situatie helaas al helemaal anders. Corona 

heeft onze economie en onze samenleving flink dooreengeschud. Voor vele bedrijven liggen de kaarten nu 

helemaal anders. Ondernemers zijn ondernemend en spelen hier uiteraard goed op in, in die mate dat men 

kán uiteraard. Want dit is sterk afhankelijk van de sector waarin men actief is en de wendbaarheid en de 

gezondheid van het bedrijf in kwestie. Wij hebben in onze analyse daarom wat dieper gegraven en ook de 

gemiddelde solvabiliteit, liquiditeit en schuldgraad van de Top 500 bedrijven onderzocht. Positief is zeker 

dat hieruit blijkt dat onze Limburgse ondernemingen relatief sterk in hun schoenen staan. Ze zijn sterk 

gefinancierd met eigen vermogen en hebben weinig schulden gemaakt om te kunnen groeien. Dit wijst op 

een zekere voorzichtigheid in ons ondernemerslandschap. In tijden van economische hoogconjunctuur had 

dit optimaler gekund, om te groeien. Maar in tijden van crisis mogen we ons gelukkig prijzen met het 

stevige fundament waarover we nu beschikken.”   

 

 



De Limburgse Top 500-bedrijven lieten in 2019 een totale omzet van 35,61 miljard euro optekenen, wat 

3,1% hoger ligt dan in 2018. Na een terugval van de omzet in 2018, ging het in 2019 dus terug in stijgende 

lijn. De omzet nam vooral toe in de dienstensector en in mindere mate ook in de industrie en de 

bouwsector. De industrie neemt 46,9% van de totale Top 500-omzet voor z’n rekening. Gewoonlijk neemt 

dit aandeel ieder jaar met zo’n 1% af maar in 2019 zagen we dit stabiliseren.  

 

De tewerkstelling bij de Top 500-bedrijven steeg met 6,4% tot een totaal van 100.298 werknemers. Deze 

groei zit quasi volledig bij de dienstverlenende bedrijven die met 45,8% het grootste aandeel in de totale 

Top 500 tewerkstelling vertegenwoordigen. De Top 500-bedrijven uit de industrie en bouwsector zagen 

hun personeelsaantal in 2019 lichtjes dalen.  

 

Met de rendabiliteit ging het in 2019 eindelijk terug in stijgende lijn. Na steeds dalende rendementen in 

2017 en 2018, gingen de nettowinsten er in 2019 gemiddeld met 18% op vooruit. Alle sectoren hebben 

groei geboekt, al is deze veruit het grootste in de bouwsector en in de dienstverlenende sector met 

groeipercentages boven de 50%. Zetten we deze nettowinsten uit tegenover het eigen vermogen van de 

bedrijven dan zien we dezelfde positieve evolutie voor de netto rendabiliteit die gemiddeld stijgt van 

5,89% in 2018 naar 6,75% in 2019. En ook de verkoopmarges laten dezelfde positieve trend zien. Zo stijgt 

de netto verkoopmarge van 2,85% naar 3,19%. We kunnen gerust stellen dat alle sectoren er gemiddeld 

op vooruit gegaan zijn in 2019 qua rendabiliteit, over de gehele lijn.  

 

De afschrijvingen van de Top 500-bedrijven zijn in 2019 met 8,5% gestegen. Over de laatste twee jaar 

stellen we zelfs een stijging met liefst 22% vast. Dit betekent concreet dat de bedrijven meer geïnvesteerd 

hebben. Dus ondanks de dalende rendementen in 2018 en met de prille maar duidelijke groei in 2019, zijn 

de Limburgse bedrijven toch al voluit gegaan voor investeren.   

 

Na al het goede nieuws is er ook  enige bezorgdheid  over de export van de Limburgse bedrijven  die op 

het laagste niveau zit in 10 jaar. In 2018 maakte de export nog 46,7% uit van de totale omzet in de Top 

500 en in 2019 is dit aandeel met 3% gezakt tot 43,7%. Op een jaar tijd. Opsteker is wel dat de kleinere 

bedrijven hun export fors zien  stijgen, maar dit compenseert  de mindere export bij de grotere 

ondernemingen, die op dit vlak zwaarder doorwegen, niet.   

 

Vandaag in 2020 is de bedrijfseconomische realiteit (helaas) heel anders dan in 2019, zoveel is duidelijk. 

Vandaar dat we bovenop de gebruikelijke analyses nog bijkomend onderzoek hebben gedaan met  focus 

op solvabiliteit, financiële schuldgraad en liquiditeit bij de Top 500 bedrijven. Uit dit bijkomende 

onderzoek, dat we met Deloitte als partner hebben uitgevoerd, blijkt dat de Limburgse bedrijven een 

gezond, zeg gerust sterk fundament hebben. Door voor hun groei relatief sterk aanspraak gemaakt te 

hebben op hun eigen vermogen, in tegenstelling tot vreemd vermogen, maakt hen dit vandaag sterker 

om de huidige crisis te doorstaan. Doch blijft het belangrijk om de cashpositie in 2020 en ook later in 2021 

zeer goed te monitoren en de relatie met de bank levend te houden om eventuele noden tijdig te 

detecteren en hiernaar te handelen.  

 

Samengevat kunnen we over 2019 spreken als een jaar waarin door de Top 500-bedrijven opnieuw heel 

wat extra tewerkstelling en ook extra omzet is gegenereerd, vooral in de dienstensector. En anders dan 

2018 is dit in 2019 wél vertaald in een betere rendabiliteit en betere verkoopmarges. En dit vertrouwen 

uit zich ook in de investeringen, want de afschrijvingen gingen duidelijk de hoogte in. Kortom: het was 

een sterk 2019, broodnodig voor wat in 2020 volgen zou.  



 

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “De vraag is echter of de volledige 

Limburgse economie deze veerkracht heeft. Voor het uitbreken van Covid 19 had Limburg reeds een 

achterstand inzake arbeidsproductiviteit en welvaartscreatie. En ook de mismatch op de arbeidsmarkt  

speelt het bedrijfsleven al lang parten. Met SALKturbo gaan we voor een nieuwe ambitieuze 

economische toekomststrategie. Door investeringen in innovatie, technologische vernieuwing, digitale 

transitie en een sterkere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op de noden van het bedrijfsleven, 

gaan we de welvaartscreatie in Limburg op een hoger niveau tillen. Met de thematische campussen 

inzake bouw, logistiek, health en maak bouwen we sterke hotspots om de bedrijven in die sectoren te 

ondersteunen.  Wij lanceren de komende maanden het SALKturbo-uitvoeringsplan zodat vanaf 2021 de 

uitvoering kan starten. 150 miljoen euro die voorzien is door Europa voor Limburg als erkende 

transitieregio, zullen hierbij worden ingezet.” 

 

Samengevat: 

 Omzet van de Top 500-bedrijven ging in 2019 terug in stijgende lijn   

 Tewerkstelling is sterk blijven groeien  

 Groei van de omzet en de tewerkstelling voornamelijk bij de dienstverlenende bedrijven 

 Dienstverlenende sector stijgt verder uit boven de industrie qua tewerkstelling 

 Rendementen eindelijk terug omhoog, voor alle sectoren maar sterkste voor bouw en diensten 

 Export zit op laagste niveau in 10 jaar 

 Qua gezondheid en weerbaarheid beschikken de Limburgse bedrijven gemiddeld beschouwd over 

een gezond fundament om de huidige crisis het hoofd te bieden  

 

 

 

Over VKW Limburg:  

VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie waar meer dan 2000 eindbeslissers van bedrijven zich 

thuis voelen. Een selectief netwerk dat al ruim 80 jaar met stijl en in vertrouwen bedrijven verbindt, belangen 

verdedigt en ondernemen versterkt 

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  

 

Max Van Der Linden     Gert Schreurs 

commercieel manager     manager communicatie & events 

VKW Limburg      VKW Limburg  
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zeer goed te monitoren en de relatie met de bank levend te houden om eventuele noden tijdig te 

detecteren en hiernaar te handelen.  

 

Samengevat kunnen we over 2019 spreken als een jaar waarin door de Top 500-bedrijven opnieuw heel 

wat extra tewerkstelling en ook extra omzet is gegenereerd, vooral in de dienstensector. En anders dan 

2018 is dit in 2019 wél vertaald in een betere rendabiliteit en betere verkoopmarges. En dit vertrouwen 

uit zich ook in de investeringen, want de afschrijvingen gingen duidelijk de hoogte in. Kortom: het was 

een sterk 2019, broodnodig voor wat in 2020 volgen zou.  



 

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “De vraag is echter of de volledige 

Limburgse economie deze veerkracht heeft. Voor het uitbreken van Covid 19 had Limburg reeds een 

achterstand inzake arbeidsproductiviteit en welvaartscreatie. En ook de mismatch op de arbeidsmarkt  

speelt het bedrijfsleven al lang parten. Met SALKturbo gaan we voor een nieuwe ambitieuze 

economische toekomststrategie. Door investeringen in innovatie, technologische vernieuwing, digitale 

transitie en een sterkere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt op de noden van het bedrijfsleven, 

gaan we de welvaartscreatie in Limburg op een hoger niveau tillen. Met de thematische campussen 

inzake bouw, logistiek, health en maak bouwen we sterke hotspots om de bedrijven in die sectoren te 

ondersteunen.  Wij lanceren de komende maanden het SALKturbo-uitvoeringsplan zodat vanaf 2021 de 

uitvoering kan starten. 150 miljoen euro die voorzien is door Europa voor Limburg als erkende 

transitieregio, zullen hierbij worden ingezet.” 

 

Samengevat: 

 Omzet van de Top 500-bedrijven ging in 2019 terug in stijgende lijn   

 Tewerkstelling is sterk blijven groeien  

 Groei van de omzet en de tewerkstelling voornamelijk bij de dienstverlenende bedrijven 

 Dienstverlenende sector stijgt verder uit boven de industrie qua tewerkstelling 

 Rendementen eindelijk terug omhoog, voor alle sectoren maar sterkste voor bouw en diensten 

 Export zit op laagste niveau in 10 jaar 

 Qua gezondheid en weerbaarheid beschikken de Limburgse bedrijven gemiddeld beschouwd over 

een gezond fundament om de huidige crisis het hoofd te bieden  

 

 

 

Over VKW Limburg:  

VKW Limburg is een ongebonden werkgeversorganisatie waar meer dan 2000 eindbeslissers van bedrijven zich 

thuis voelen. Een selectief netwerk dat al ruim 80 jaar met stijl en in vertrouwen bedrijven verbindt, belangen 

verdedigt en ondernemen versterkt 

 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:  

 

Max Van Der Linden     Gert Schreurs 

commercieel manager     manager communicatie & events 

VKW Limburg      VKW Limburg  

tel. 011 24 95 10 of 0477 99 09 04    tel. 011 24 95 05 of 0476 25 80 75 

max.van.der.linden@vkwlimburg.be                  gert.schreurs@vkwlimburg.be  



 

 
 

Persbericht         Hasselt, 16 september 2020  

 

 

Top 500 over resultaten 2019: een sterk jaar ter 

versteviging van fundament voor wat in 2020 volgen zou 
 

2019 was een jaar van groei op vele vlakken 

Rendabiliteit ging eindelijk terug in stijgende lijn 

Groei en vertrouwen zorgden meteen voor meer investeringen 

 
VKW Limburg presenteert vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven, waarin 

de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg zijn 

opgenomen. En die resultaten heeft VKW Limburg zoals steeds verwerkt in een uitgebreide 

analyse. Hieruit blijkt dat 2019 een goed jaar was voor de Limburgse economie, met groei op 

vele vlakken en in het bijzonder qua rendement. Met de sterk gewijzigde actualiteit in 2020 

door de coronacrisis zijn deze resultaten voor het afgelopen (boek)jaar een waardevolle 

‘gezondheidsmeting’ vooraf om de weerbaarheid van onze bedrijven te kunnen inschatten. 

Daarnaast zal deze analyse ook als referentiepunt onmisbaar zijn om de impact van de crisis 

(achteraf) te kunnen opmeten.  

 

Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg: “2019 was een goed jaar. Een jaar van groei voor de Limburgse 

economie, zowel qua omzet als tewerkstelling. En, erg belangrijk voor onze ondernemingen, met een 

verbeterd rendement. Zowel de nettowinsten als de marges gingen, na enkele jaren bergaf te gaan, 

eindelijk terug in stijgende lijn. Maar vandaag in 2020 is de situatie helaas al helemaal anders. Corona 

heeft onze economie en onze samenleving flink dooreengeschud. Voor vele bedrijven liggen de kaarten nu 

helemaal anders. Ondernemers zijn ondernemend en spelen hier uiteraard goed op in, in die mate dat men 

kán uiteraard. Want dit is sterk afhankelijk van de sector waarin men actief is en de wendbaarheid en de 

gezondheid van het bedrijf in kwestie. Wij hebben in onze analyse daarom wat dieper gegraven en ook de 

gemiddelde solvabiliteit, liquiditeit en schuldgraad van de Top 500 bedrijven onderzocht. Positief is zeker 

dat hieruit blijkt dat onze Limburgse ondernemingen relatief sterk in hun schoenen staan. Ze zijn sterk 

gefinancierd met eigen vermogen en hebben weinig schulden gemaakt om te kunnen groeien. Dit wijst op 

een zekere voorzichtigheid in ons ondernemerslandschap. In tijden van economische hoogconjunctuur had 

dit optimaler gekund, om te groeien. Maar in tijden van crisis mogen we ons gelukkig prijzen met het 

stevige fundament waarover we nu beschikken.”   

 

 



De Limburgse Top 500-bedrijven lieten in 2019 een totale omzet van 35,61 miljard euro optekenen, wat 

3,1% hoger ligt dan in 2018. Na een terugval van de omzet in 2018, ging het in 2019 dus terug in stijgende 

lijn. De omzet nam vooral toe in de dienstensector en in mindere mate ook in de industrie en de 

bouwsector. De industrie neemt 46,9% van de totale Top 500-omzet voor z’n rekening. Gewoonlijk neemt 

dit aandeel ieder jaar met zo’n 1% af maar in 2019 zagen we dit stabiliseren.  

 

De tewerkstelling bij de Top 500-bedrijven steeg met 6,4% tot een totaal van 100.298 werknemers. Deze 

groei zit quasi volledig bij de dienstverlenende bedrijven die met 45,8% het grootste aandeel in de totale 

Top 500 tewerkstelling vertegenwoordigen. De Top 500-bedrijven uit de industrie en bouwsector zagen 

hun personeelsaantal in 2019 lichtjes dalen.  

 

Met de rendabiliteit ging het in 2019 eindelijk terug in stijgende lijn. Na steeds dalende rendementen in 

2017 en 2018, gingen de nettowinsten er in 2019 gemiddeld met 18% op vooruit. Alle sectoren hebben 

groei geboekt, al is deze veruit het grootste in de bouwsector en in de dienstverlenende sector met 

groeipercentages boven de 50%. Zetten we deze nettowinsten uit tegenover het eigen vermogen van de 

bedrijven dan zien we dezelfde positieve evolutie voor de netto rendabiliteit die gemiddeld stijgt van 

5,89% in 2018 naar 6,75% in 2019. En ook de verkoopmarges laten dezelfde positieve trend zien. Zo stijgt 

de netto verkoopmarge van 2,85% naar 3,19%. We kunnen gerust stellen dat alle sectoren er gemiddeld 

op vooruit gegaan zijn in 2019 qua rendabiliteit, over de gehele lijn.  

 

De afschrijvingen van de Top 500-bedrijven zijn in 2019 met 8,5% gestegen. Over de laatste twee jaar 

stellen we zelfs een stijging met liefst 22% vast. Dit betekent concreet dat de bedrijven meer geïnvesteerd 

hebben. Dus ondanks de dalende rendementen in 2018 en met de prille maar duidelijke groei in 2019, zijn 

de Limburgse bedrijven toch al voluit gegaan voor investeren.   

 

Na al het goede nieuws is er ook  enige bezorgdheid  over de export van de Limburgse bedrijven  die op 
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bedrijven hun export fors zien  stijgen, maar dit compenseert  de mindere export bij de grotere 

ondernemingen, die op dit vlak zwaarder doorwegen, niet.   
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