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Elektrobarometer – 4de kwartaal 2017 
 
Elektrobarometer: kleine daling door scherpe concurrentie, maar 
werkvolume zit goed 
 
De elektrobarometer daalt lichtjes in het vierde kwartaal van 2017. Met 99,6 scoort hij vier tienden 
lager dan in het derde kwartaal. De elektrosector is daarmee niet alleen. Ook de algemene kmo-
barometer en de bouwbarometer dalen ten opzichte van het vorige kwartaal. Het begin van de 
winter laat zich blijkbaar voelen.  
 
De lichte achteruitgang van de elektrobarometer is in eerste instantie te wijten aan de slechtere 
rendabiliteit, waarbij vooral de toekomstverwachtingen op dat vlak tegenvallen. Ook het 
personeelsbestand is bij de ondervraagde elektrobedrijven eerder afgenomen. Wellicht zit de nog 
altijd scherpe concurrentie hier voor iets tussen. Dat is en blijft het grootste zorgenkind voor de 
elektro-ondernemers.  
 
Positief is dat het werkvolume goed zit. En dat is nog altijd de belangrijkste economische parameter. 
Ook de tevredenheid met de algemene economische situatie en met die van het eigen bedrijf scoren 
hoog. 
 
Wanneer we het voorbije jaar vergelijken met de voorgaande jaren, zien we dat 2017 beduidend 
beter was.  
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Het werkvolume zit goed 
 
28% van de elektrobedrijven heeft nu meer werk dan in september, toen ook al 1 op 3 zei meer werk 
te hebben dan in het vorige kwartaal. 18% heeft minder om handen. Voor de eerstvolgende weken 
verwachten 7 op 10 elektrobedrijven weinig tot geen schommelingen in het aantal opdrachten. 14% 
ziet deze toenemen.   
 
Net als in het derde kwartaal, scoort de beoordeling van de rendabiliteit minder goed. 28% spreekt 
van een verslechtering tegenover de vorige keer, 22% laat een verbetering optekenen. Maar de 
toekomstverwachtingen zijn opvallend slechter. Slechts 10% denkt dat deze zal verbeteren, terwijl 
26% een (verdere) achteruitgang verwacht.  
 
Concurrentie is en blijft grootste zorgenkind 
 
De daling van de rendabiliteit is zonder enige twijfel het gevolg van de verscherpte concurrentie. 38% 
heeft daar meer last van.  
Ook het aantal slechte betalers blijft hoog. Bij 22% is dit gestegen ten opzichte van het vorige 
kwartaal. 14% heeft daar nu minder over te klagen.  
 
De werkgelegenheid blijft in de meeste elektrobedrijven stabiel. Opvallend, in negatieve zin dan, is 
dat 14% van de ondervraagde bedrijven nu minder werknemers telt, terwijl er maar 2% extra 
mensen hebben aangeworven. Deze parameter scoort dan ook beduidend slechter dan in de vorige 
kwartalen. Naar de toekomst toe trekt deze evolutie zich wel niet door. Daar houden de plussen en 
de minnen elkaar in evenwicht terwijl 3 op 4 elektrobedrijven geen veranderingen in het 
werknemersaantal verwachten.  
 
Elektrobedrijven zijn al bij al tevreden 
 
De tevredenheid met de eigen onderneming scoort nog altijd hoog. De helft van de bedrijven is 
daarover echt tevreden. 18% zegt dat niet te zijn. 
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Over de algemene toestand van de economie is 38% tevreden terwijl 22% het zwarter inziet.  
Diegenen die het economische klimaat optimistisch inschatten, zijn dus duidelijk met meer. 
 
De algemene economische verbetering laat zich ook zien in de jaargemiddelden van de 
elektrobarometer. 2017 scoort met een gemiddelde van 100,1 positief en veel beter dan de 
voorgaande jaren. Enkel het jaargemiddelde van 2010 steeg ook uit tot boven het evenwicht van 
100,0.   
 
 

 
 
 

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 begin december afgenomen.  
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