
• De omzetgroei vertraagt in het 

laatste kwartaal van 2016 bij res-

taurants en drinkgelegenheden. 

De omzetdaling bij hotels loopt 

ten einde.  

• De horecaprijzen stijgen minder 

snel dan vorige kwartalen, voor-

al in de reca. De prijsstijgingen 

blijven echter hoger dan gemid-

deld. 

• Het aantal ondernemingen kent 

een gestage toename van 1%.  

• De faillissementen liggen na een 

forse stijging in vorige kwartalen, 

opnieuw in lijn met de Vlaamse 

economie. De restaurants zien 

het aantal faillissementen nog 

steeds oplopen.  

• Het aantal stopzettingen stabili-

seert op hoog niveau. Het aantal 

oprichtingen neemt toe na  twee 

kwartalen van daling. 

• De vacatures zetten hun stijgen-

de lijn verder.  

• Het aantal arbeidsplaatsen en 

VTE’s kennen een nieuwe re-

cordgroei, maar enkel in de re-

ca.  

• De arbeidskosten per uur stijgen  

in de horeca sneller dan in de 

rest van de economie. 

• Het consumentenvertrouwen 

stabiliseert op hoog niveau. 
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OMZETGROEI VERTRAAGT 
“Geen verdere 

omzetdaling voor 

hotels.” 
Jaar-op jaargroei omzet, horeca en 

alle sectoren, Vlaanderen 

Jaar-op-jaargroei omzet naar deelsector, 

Q3 en Q4 2016, Vlaanderen 

Bron: FOD, bewerking door Guidea Bron: FOD, bewerking door Guidea 

ALGEMEEN 

PRI JZEN STI JGEN MINDER SNEL 

De prijzen in de horeca stijgen in de eerste 

helft van 2017 aan een gemiddeld tempo van 

net geen 3% op jaarbasis. Dit is iets minder snel 

dan vorig jaar toen de prijzen met iets meer dan 3% 

stegen. De vertraging is vooral te wijten aan de reca 

waar de inflatie vertraagt van 3,1% eind 2016 tot 2,4% 

in mei 2017 (niet op grafiek). De horeca-inflatie blijft 

echter hoger dan gemiddeld. Na een opflakkering in de 

eerste maanden van 2017 vertraagt de algehele inflatie 

opnieuw tot zo'n 2%. 

Bron: stat.nbb.be, bewerking door Guidea 

Prijsevolutie in België,  jaar-op-jaargroei (afgevlakt, drie-

maandelijks gemiddelde) 

De omzet in de Vlaamse ho-

reca neemt met 3% toe in het 

laatste kwartaal van 2016. Dit 

is minder snel dan het vorige 

kwartaal toen de jaar-op-jaargroei 

6% bedroeg. Over alle sectoren 

heen versnelt de omzetgroei van 

2% tot 4%. 

De tragere omzetgroei doet zich 

voor bij de restaurants en drink-

gelegenheden. De restaurants zien 

hun omzet in Q4 2016 met 6% 

stijgen, na 10% vorig kwartaal. De 

drinkgelegenheden zien hun om-

zet stagneren na een mooie 5% 

groei vorig kwartaal. 

Positief is dat de hotels geen ver-

dere omzetdaling kennen. In het 

vierde kwartaal stagneert de om-

zet terwijl het nog met 7% daalde 

vorig kwartaal. Hiermee lijken de 

aanslagen van 22 maart 2016 ver-

teerd. In de catering blijft de om-

zetgroei negatief met 2%. 
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Het aantal actieve onderne-

mingen neemt toe. In Q1 

2017 zijn er 33.945 Vlaamse 

horecaondernemingen. Dit 

zijn er 441 meer dan hetzelfde 

kwartaal vorig jaar, of een stijging 

van 1%. 

De overige accommodatie en de ca-

tering kennen met respectievelijk 6% 

en 5% de grootste relatieve toename 

van het aantal ondernemingen. Res-

taurants kennen een toename van 2%, 

de hotels van 1%. De drinkgelegenhe-

den kennen een daling van het aantal 

ondernemingen met 2%.  

ACTIEVE ONDERNEMINGEN GROEIEN GESTAAG  

FAILLISEMENTEN OPNIEUW IN LI JN MET GEMIDDELDE 

Voor het eerst sinds 2016 evolueren 

de faillissementen in de horeca op-

nieuw in lijn met de rest van de 

Vlaamse economie. 
Naar deelsector toe zijn het de res-

taurants die voor het derde kwartaal 

op rij  de faillissementen zien toene-

men. Met 156 faillissementen in Q1 

2017 wordt hier het hoogste aantal 

bereikt sinds 2013.  

Bij de drinkgelegenheden is na de 

faillissementsgolf van vorig jaar voor 

het eerst sinds 2015 een kleine da-

ling in het aantal faillissementen.  

Bij de hotels en andere logies blijft 

de evolutie van het aantal faillisse-

menten stabiel. 

“De overige 

accommodatie en 

catering kennen 

procentueel de 

meest nieuwe 

ondernemingen. ” 

Bron: FOD, bewerking Guidea  

Bron: Graydon , bewerking door Guidea 

Actieve horecaondernemingen, 

Vlaanderen 

Evolutie ondernemingen naar deelsector, 

Q1 2017, procentueel en absoluut 

Bron: Graydon, bewerking door Guidea 

Jaar– op jaargroei faillissementen, horeca 

en sectoren, Vlaanderen 

ONDERNEMINGEN 

In absolute aantallen zijn er op 

een jaar tijd 426 restaurants 

bijgekomen, 193 cateringza-

ken, 83 overige accommoda-

ties en 8 hotels. Het aantal 

drinkgelegenheden is met 218 

gedaald. 

“Restaurants 

bereiken het 

hoogst aantal 

faillissementen 

sinds 2013. ” 

Jaar-op-jaargroei faillissementen per 

deelsector, Vlaanderen 

JUNI 2017  

Het aantal faillissementen 

in de Vlaamse horeca 

stijgt in Q1 2017 met 5% 

ten opzichte van Q1 2016.  

Dit is minder snel dan de 

voorbije twee kwartalen. 

In Q3 2016 namen de fail-

lissementen nog met 30% 

toe.  
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Bron: Graydon, bewerking door Guidea 

Stopzettingen, aantal, Vlaanderen 

“In elke deelsector 

blijven de 

stopzettingen 

hoog. ” 

STOPZETTINGEN OP HOOG NIVEAU 

Na 2 kwartalen van 

daling, nemen de op-

richtingen in de 

Vlaamse horeca weer 

toe. Met een totaal 

van 779 oprichtingen 

in Q1 2017 is dit na-

genoeg evenveel als 

het jaar voordien 

(801). 

 

Naar deelsector toe 

stijgt het aantal oprich-

tingen in de catering tot 

een voorlopige piek van 

137. Dit bevestigt de 

stijgende trend die sinds 

2015 is ingezet. 

Bij de drinkgelegenheden 

is het aantal oprichtingen 

even hoog als het jaar 

voordien. In de restau-

rants bedraagt het aantal 

oprichtingen 415 in Q1 

2017. Dit zijn er 58 min-

der dan hetzelfde kwar-

taal vorig jaar dat uitzon-

derlijk goed was. 415 

oprichtingen is het op 

twee na hoogste aantal 

van de voorbije kwarta-

len. 

OPRICHTINGEN NEMEN WEER TOE  

Bron: Graydon, bewerking door Guidea 

Oprichtingen, aantal, Vlaanderen 

“Piek in de catering met 137 

oprichtingen.” 

Het aantal stopzettingen blijft aan het begin van 

2017 nagenoeg even hoog als op het einde van 

2016.  

Met 863 stopgezette Vlaamse horecaondernemingen in 

Q1 2017, zijn dit er 23 minder dan hetzelfde kwartaal 

vorig jaar. Het aantal blijft echter beduidend hoger dan 

in 2014 en 2015. 

De stopzettingen blijven voor elke deelsector even 

hoog in Q1 2017 als het kwartaal voordien. Voor de 

restaurants en catering betekent dit een hoog niveau. Bij 

de drinkgelegenheden is dit op een lager niveau dan de 

piek in 2016. 
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Het aantal ontvangen 

vacatures in de horeca 

bedraagt 3.217 in Q1 

2017, een toename met 

6% in vergelijking met 

hetzelfde kwartaal vorig 

jaar.  Sinds 2015 zit het 

aantal vacatures in stij-

gende lijn.  Ook over alle 

Vlaamse sectoren is dit 

zo, al ligt de groei er ho-

ger. 

S INDS 2015 STI JGENDE LI JN IN AANTAL VACAT URES 

AANTAL ARBEIDSPLAATSEN NEEMT TOE BEHALVE  BI J HOTELS 

“Toename is toe te 

schrijven aan de 

restaurants en de 

catering.” 

Bron: RSZ, bewerking door Guidea  

Bron: VDAB, bewerking door Guidea  

Vacatures horeca in Vlaanderen (aantal) 

Jaar-op-jaargroei arbeidsplaatsen, horeca 

en sectoren, Vlaanderen 

Horeca werknemers in Vlaanderen 

Bron: RSZ, bewerking door Guidea  

ARBEIDSMARKT 

Het aantal arbeidsplaatsen 

neemt met ruim 5% jaar-

op-jaar toe in de Vlaamse 

horeca in Q3 2016. Dit is 

het hoogste percentage 

sinds 2009 (begin van onze 

cijferreeks). De horeca 

doet beduidend beter dan 

gemiddeld dat zo’n 1% be-

draagt. 

De toename van de arbeids-

plaatsen is toe te schrijven aan de 

restaurants en de catering. In de res-

taurants stijgt de groei van 4% in Q2 

2016 naar 6% in Q3 2016. Sinds eind 

2013 neemt het aantal arbeidsplaat-

sen er onafgebroken toe. In de cate-

ring stijgt het aantal arbeidsplaatsen 

met 10%. Dit is het tweede kwartaal 

op rij van positieve groei. Tussen 

2012 en 2016 was er een lichte da-

ling van het aantal arbeidsplaatsen. 

Ook de drinkgelegenheden kennen, 

in tegenstelling tot vorige jaren, 

een toename van het aantal 

arbeidsplaatsen. In de hotels 

daalt het aantal arbeidsplaatsen 

voor het derde kwartaal op rij. 

Met 8315 arbeidsplaatsen is dit 

het laagste cijfer sinds 2008. 
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Restaurants kennen met 12% de groot-

ste stijging, gevolgd door de drinkgele-

genheden met 9% en de catering met 

8%. Op een jaar tijd zijn er 2909 VTE's 

bijgekomen bij de restaurants, 337 in 

de catering en 263 bij de drinkgelegen-

heden. Voor de restaurants zit de groei 

van het aantal VTE's in de lift sinds eind 

2013. In de drinkgelegenheden en cate-

ring pas sinds eind 2015/begin 2016. In 

de hotels daalt het aantal VTE's met 

2%. Het is de derde daling op rij. Op 

een jaar tijd zijn er 128 VTE's minder 

aan de slag. 

 

VOLTI JDSEQUIVALENTEN KENNEN NIEUWE RECORDGROEI  

ARBEIDSKOSTEN STI JGEN SNELLER IN DE HORECA 

De gemiddelde ar-

beidskosten per uur 

stijgen voor het vierde 

kwartaal op rij aan 

een tempo van 2% in 

de horeca.  

Dit is beduidend meer 

dan de gehele private 

sector, hoewel ook daar 

de arbeidskosten versnel-

len tot bijna 1% in Q1 

2017. 

“Recordgroei van 9% 

in Q3 van 2016.” 

Bron: RSZ, bewerking door Guidea  

De groei van het aantal 

voltijdsequivalenten 

(VTE's) in de Vlaamse 

horeca bereikt een 

(voorlopige) record-

groei van 9% in Q3 

2016. Op een jaar tijd 

zijn er 3428 VTE's bijge-

komen. Over alle secto-

ren heen bedraagt de 

groei een kleine 2%. 
Bron: RSZ, bewerking door Guidea  

Totale arbeidskosten in België, jaar-op-jaargroei  

Bron: FOD, bewerking door Guidea  

Jaar-op-jaargroei VTE’s, horeca en 

sectoren, Vlaanderen 

Horeca werknemers, jaar-op-

jaargroei,  Vlaanderen 
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Belgische consumenten schatten de economische situa-

tie en de werkloosheid positiever in. De inschatting 

van hun persoonlijke situatie blijft ongewijzigd.  

Bron: NBB, bewerking door Guidea 

Consumentenvertrouwen in België, index Het consumentenvertrouwen blijft in de eerste 

helft van 2017 op een hoog niveau.  

VOORUITZ ICHTEN 

CONSUMENTENVERTROUWEN STABIEL 

De omzetgroei in de 

horeca vertraagt in 

Q4 2016 in elk van 

de buurlanden. België 

bevindt zich samen met 

Frankrijk tussen Neder-

land die de hoogste 

omzetgroei boekt en 

Duitsland met de laag-

ste omzetgroei. 

Omzetverloop horeca, België en 

buurlanden 

Bron: Eurostat bewerking door Guidea  

 

RECA-inflatie, %JoJ 

Tewerkstelling Horeca (aantal tewerkgestel-

de personen), %JoJ 

De reca-inflatie koelt sterk af in België in het begin van 

2017.  

Met 2,3% inflatie in april 2017 ligt de reca-inflatie lager dan in Ne-

derland waar ze sinds de tweede helft van 2016 sterk aantrekt. 

Nederland kent momenteel een economische heropleving die 

gunstig is voor de horeca. In Duitsland en Frankrijk ligt de inflatie 

lager met 1,8% en 1,5% respectievelijk. 

 

De tewerkstellingsgroei trekt aan in Nederland en 

Frankrijk. In België vertraagt dit lichtjes na drie opeenvolgende 

stijgingen. In Duitsland valt de groei stil. 

Bron: Eurostat bewerking door Guidea  
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