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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 oktober. 
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De elektrobarometer daalt licht in het 
derde kwartaal van 2018 en strandt op 

99,4. Het werkvolume zit goed. Beter zelfs 
dan in het vorige kwartaal. Toch voor de 

elektrotechnische installateurs. Niet voor 
de elektrohandelaars. Bij beiden neemt 
evenwel de concurrentie en het aantal 

slechte betalers toe. De elektrohandelaars 
zijn ronduit pessimistisch.  

Grote aanwervings
bereidheid, maar 
weinig kandidaten
32% van de installatiebedrijven 
denkt aan aanwerven. 12% wil 
inkrimpen. Nieuwe of extra 
medewerkers vinden, is wel geen 
sinecure. De arbeidsmarkt is erg 
krap. 

Veel werk
We meldden het vorige keer al. Er 
is meer werk. De positieve trend 
zet zich door.

34% 
van de installateurs heeft beduidend 
meer werk dan voor de zomer.

30% 
heeft meer opdrachten in het 
verschiet. 15% verwacht dat het 
wat minder zal zijn.

Slechte betalers
Ook het aantal slechte betalers verbetert niet. 
Integendeel. In het eerste kwartaal van dit jaar 
noteerden we hiervoor nog 98,1. In het tweede 

kwartaal zaten we op 97,6. Nu nog maar op 97,3. 28% 
van de elektrobedrijven heeft meer laattijdige betalingen. 
Bij 75% van de installateurs kan de klant niet mobiel 
betalen. Of dit een oplossing kan zijn om het probleem 
van de slechte betalers te counteren, is niet onmiddellijk 
duidelijk.
Nelectra biedt haar leden juridische bijstand en online 
schuldvordering aan. Meer informatie vindt u op  
www.nelectra.be onder ‘Tools en voordelen voor leden’.  

De concurrentie  
is bikkelhard

41% van de elektrobedrijven heeft 
nu meer af te rekenen met concur-
rentie dan voorheen. Slechts 5% 
voelt dit minder aan. Deze parameter 
verslechtert kwartaal na kwartaal. Van 
94,9 – wat al geen goede score is – in het 
begin van het jaar, naar 93,2 net voor de zomer, 
om nu te landen op 92,9.

Elektrohandelaars zijn  
somber gestemd

De handelaars zijn ronduit 
pessimistisch over het 
economische klimaat. 42% 

zegt minder werk te hebben 
en 52% denkt dat dit in de 

volgende weken nog verergert. 27% 
werkt ondertussen met minder personeel. 

Alle parameters staan in het rood. Zelfs de beoordeling 
van het eigen bedrijf scoort negatief. Slechts 26% is 
tevreden. Bij de elektro-installateurs loopt dit percentage 
op tot 53%.
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79%
maakt niets uit

5% 
grote impact

Elektronisch betalen? Geen probleem
Voor 79% van de elektrohandelaars maakt het niets uit 
dat ze geen extra kosten meer mogen aanrekenen aan 
klanten die elektronisch betalen. Slechts voor 5% heeft dit 
een grote impact. 


