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De economische situatie in Vlaanderen toont nog steeds geen wezenlijke 
verbetering. Dat blijkt uit de sociaal-economische kernindicatoren voor 
Vlaanderen (SEKIV) die de SERV driemaandelijks opstelt. De indicatoren 
geven wel geen verdere verslechtering aan. Toch blijven de investeringen 
door de privé-sector nog zeer laag en is er geen reële werkgelegenheidsgroei 
op de arbeidsmarkt te bespeuren. 
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De nieuwe sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) 
zijn klaar. In negen grafieken en tabellen krijg je een overzicht van de actuele 
sociaal-economische toestand van Vlaanderen. De cijfers zijn gebaseerd op 
de meest recente gegevens van de Nationale Bank van België, het 
Planbureau, de VDAB en Eurostat. Uniek is dat de SERV daarbovenop ook 
een aantal regionale afgeleiden maakt van nationale cijfers. Zo wordt de 
impact van de nationale cijfers voor Vlaanderen duidelijker. 

De volgende SEKIV-cijfers publiceren we begin augustus 2013. 

Vertraging economie zet zich verder 

De aanzienlijke vertraging van de West-Europese economie vanaf het 2de 
kwartaal van 2012 zet zich in het voorjaar van 2013 verder. Vandaag is 
duidelijk dat het niet om een tijdelijke inzinking gaat, veroorzaakt door de 
Eurocrisis, maar wel degelijk om een ernstige groeivertraging met 
consequenties op langere termijn. De Belgische economie in reële termen 
krimpt sinds de zomer van 2012, en voor 2013 verwachten alle waarnemers 
een nulgroei of in het beste geval een zeer bescheiden groei. 

De Vlaamse industrie heeft deze ontwikkeling het eerst en het sterkst 
gevoeld, maar naar het einde van 2012 vertraagt de groei in de gehele 
privésector. De gezondheidszorg in brede zin ontsnapt tot op zekere hoogte, 
wat de evolutie in de afgelopen jaren bevestigt. Wel dient opgemerkt dat de 
investeringen, in het bijzonder door de privésector, nog steeds zeer laag 
blijven, wat vragen oproept over het economisch herstel op langere termijn. 

De indicatoren wijzen vandaag niet op een wezenlijke verbetering van de 
economische situatie, maar er mag aangestipt worden dat de economische 
situatie ook niet verder verslechtert: de bodem van de groeivertraging lijkt dus 
bereikt. Bij waarnemers heerst een ruime consensus dat in 2014 meer 
positieve groeicijfers zullen geregistreerd worden, zowel op Europees als 
Belgisch en Vlaams niveau, waarvan de basis na de zomer van 2013 tot 
stand kan komen. 

Gevolgen voor de arbeidsmarkt  

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SEKIV%20mei%202013.pdf


Een crisis in de reële economie vertaalt zich met enige vertraging in een crisis 
op de arbeidsmarkt: vanaf de zomer van 2012 stijgt het aantal Vlaamse 
werklozen op jaarbasis dan ook significant, terwijl de 
werkgelegenheidsvooruitzichten (conjunctuurindicator NBB) negatief 
evolueren. De meest recente cijfers (voorjaar 2013) vertonen geen verdere 
verslechtering, maar overtuigende positieve signalen worden ook niet 
opgevangen. 

Het aantal vacatures bij de VDAB daalt vanaf de tweede jaarhelft van 2012, 
maar niet in een schrikbarend tempo, zodat in het voorjaar van 2013 in 
essentie sprake is van een stabilisering. Bij de middengeschoolden wordt 
vandaag de grootste spanning tussen het aantal werklozen en het aantal 
vacatures geregistreerd. 


