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101,4
De elektrobarometer
4de kwartaal 2018
Arbeidsmarkt blijft
krap
31%
van de installatiebedrijven wil extra
mensen aanwerven. Vorige keer
was dat 32%. Ondertussen werkt
14% effectief met meer. Er is maar
2% die wil inkrimpen.

De elektrobarometer doet het opvallend
goed in het vierde kwartaal van 2018. Hij
stijgt met 2 volle indexpunten en piekt op
101,4. Alle parameters zijn verbeterd en
scoren boven de gezonde 100,0 punten.
Enkel de concurrentie en het aantal
slechte betalers zitten nog in het rood,
waar ze traditiegetrouw zitten. Ook bij de
elektrohandelaars zien we een verbetering.

Werkvolume
installateurs piekt
44%
van de installateurs heeft nu meer
werk. 15% heeft er minder.

40%
van de installateurs heeft meer
opdrachten in het vooruitzicht.
9% verwacht een daling.

Impact van Black Friday
en Co
67%
van de elektrohandelaars zegt
dat de verkoop daalt door extra
koopdagen als Black Friday,
Singles Day, Blue Week of Cyber
Monday. 34% verkoopt dan net
meer. Bij de helft gaat het om een
belangrijke meerverkoop.

52%

negatieve gevolgen

21%

geen negatieve gevolgen

Afschaffing vestigingswet
52%
van de elektrobedrijven denkt dat de afschaffing van de
vestigingswet negatieve gevolgen zal hebben op het eigen
bedrijf. 21% denkt van niet. De anderen weten het (nog) niet.

Elektrohandelaars eindelijk
wat optimistischer
25%
van de elektrohandelaars
is uitgesproken tevreden
met het eigen bedrijf. 17%
is ontevreden.

58%
heeft ongeveer evenveel werk.
25% heeft er minder.
42% denkt dat het in de volgende
weken minder goed zal gaan.

Veel concurrenten en
slechte betalers
37%
van de elektrobedrijven zegt dat de concurrentie is toegenomen. De rest spreekt
van een status quo.

19%
heeft meer last van laattijdige betalingen.
Bij 9% is de situatie verbeterd.
Nelectra biedt daar leden juridische bijstand en online schuldvordering aan. Meer informatie vindt u op www.nelectra.be
onder ‘Tools en voordelen voor leden’

De elektrobarometer wordt sinds 2010 opgemaakt en is dé conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de elektrosector, zowel installateurs als
handelaars. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een bevraging bij een vast, representatief panel van ondernemers waardoor vergelijken over de kwartalen
heen mogelijk is. De elektrobarometer bestaat uit verschillende deelindices. Aan de hand van de verschillende deelindices wordt de algemene elektrobarometer berekend. Waarden
boven index 100 wijzen op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100 wijzen op een negatief evoluerende conjunctuur. De jongste elektrobarometerenquête werd
afgenomen in december.
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