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Winnares Diversiteitsprijs

“Typisch
papa. Hij is
altijd nogal
speciaal
geweest”,
lachen Rani
en Kelly, zijn
tweelingdochters
van 24.
FOTO SVEN
DILLEN

Luc maakt lied met Bart Peeters
en verrast er dochters mee
op zijn begrafenis
Lousin Moumdjian
wil het raadsel
van MS oplossen

.Blz. 2-3

.Blz. 10

CLUB BRUGGE - GALATASARAY
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Club morst met kansen

Winst 500 grootste
Limburgse bedrijven
daalt met 18 procent
In totaal stellen ze 94.000 mensen te werk
hun gemiddelde nettowinst met 18 procent zien dalen. Ze stelden
94.000 mensen te werk, dat is een stijging met 5,6 procent. Dit blijkt
uit de vierendertigste editie van de Top 500 van VKW Limburg.
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Guido CLOOSTERMANS

Sms-actie baby Pia bedacht op
een bankje op de speelplaats
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Lidl lokt
klanten met
wortelen van
100.650 euro
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Het zijn vooral de industriële
bedrijven en de bedrijven in de
dienstensector die hun nettowinst zien achteruitgaan. De
bouw en de handel maakten
iets meer winst dan een jaar

SHOP.

Lezersreizen
Het Belang
van Limburg
Vandaag in deze krant

vanaf

€899
p.p.

eerder. De industriële bedrijven
zagen hun gemiddelde winst dalen van 3,3 miljoen euro naar 2,6
miljoen euro. In de dienstensectoren daalde de gemiddelde nettowinst van 2,8 miljoen euro naar

1,6 miljoen euro. Ondanks de
tanende winstgevendheid is de
top van de Limburgse bedrijven vorig jaar blijven aanwerven. In totaal stelden zij in 2018
ruim 94.000 mensen te werk,
een stijging met 5,6 procent ten
opzichte van 2017. Voor het
eerst zijn er meer mensen aan
de slag in de dienstensector dan
in de industrie.
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De nieuwste
promo’s bij Spar
Ontdek ze snel binnenin

PRIJS België € 2,30 - Nederland € 3,20 - Luxemburg € 3,20 KLANTENDIENST: 011/49.46.00 REDACTIE: redactie@hetbelangvanlimburg.be ZOEKERTJES: 0800/98.887

ZU-ND-OO-GK-HA-WE

HASSELT - De 500 grootste Limburgse bedrijven hebben vorig jaar

