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Inleiding 

Cafés en bars, eetgelegenheden met volledige bediening en eetgelegenheden met beperkte 

bediening behelzen traditioneel de eerste drie plaatsen op de rangschikking van sectoren met het 

hoogste aantal faillissementen. Terwijl de horeca 6,7% van alle actieve ondernemingen 

vertegenwoordigt, behaalt ze een aandeel van net geen 20% in het totaal aantal faillissementen. 

De horeca is in vergelijking met andere sectoren veel kwetsbaarder voor falingen.  

Een faillissement heeft ingrijpende gevolgen niet in het minst voor de gefailleerde zelf. Emotioneel 

laat het diepe sporen na op het zelfbeeld van de ondernemer en sociaal vallen ze vaak in 

isolement en/of armoede. Ook de samenleving ondervindt gevolgen hieraan. Werknemers 

verliezen hun baan, leveranciers en kredietverstrekkers dreigen hun vorderingen niet ingewilligd 

te zien, wat een kettingreactie teweeg kan brengen. 

Voorliggende studie wil de factoren die leiden tot faillissement in kaart brengen. Tegelijkertijd wil 

het met cijfermateriaal duiden waar de meeste risico’s gesitueerd zijn. De literatuurstudie en 

cijferanalyse vormen onderdeel van het project ‘levensloop van horecaondernemingen’ waarbij 

we kijken hoe horecaondernemingen tot stand komen, hoe ze groeien, welke factoren tot 

faillissementen leiden en hoe ze stopgezet of overgenomen worden. Het uiteindelijke doel is het 

versterken van ondernemingen en het verlengen van hun levensduur.  

Het eerste deel bespreekt een gestileerd levensloopperspectief voor kleine ondernemingen en de 

verschillende uitdagingen die hiermee gepaard gaan.  

Het tweede deel presenteert de belangrijkste bevindingen van de cijferanalyse. Dit is gebaseerd 

op administratieve data van Graydon, Eurostat en RSVZ. Het aantal ondernemingen, de 

falingsgraad en stopzettingsgraad worden opgesplitst per levensduur van de onderneming. Ook 

wordt er gekeken naar de evolutie van een aantal financiële parameters over de levensduur, zoals 

de winstmarge, schuldgraad en personeelskost. Verder wordt er gekeken naar enkele kenmerken 

van startende, actieve en stoppende zelfstandigen. 

Het derde deel, de literatuurstudie, kijkt naar welke oorzaken aan de grondslag kunnen liggen van 

een faillissement. Hierbij wordt gekeken naar de ondernemer en zijn competenties, de 

onderneming en haar (financieel, menselijk, sociaal) kapitaal en het niveau van de ruimere 

marktomgeving. Er lijkt consensus te bestaan in de literatuur dat de belangrijkste factoren van 

faillissement terug te vinden zijn op het niveau van de ondernemer.  

Er is echter weinig literatuur te vinden dat de falingsfactoren bekijkt vanuit de verschillende 

levensfasen van een onderneming. In een vervolgfase willen we door middel van een bevraging bij 

actieve ondernemers dit verder in kaart brengen.  
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Levensfasen van de onderneming 

Hieronder presenteren we een gestileerd model van Churchill en Lewis (1983) om een idee te 

krijgen van de verschillende levensfasen die kleine ondernemingen doorlopen. De auteurs 

onderscheiden 5 stadia van groei, met name een bestaansfase, overlevingsfase, succesfase, 

groeifase en volwassenfase.  

Churchill en Lewis (1983) beklemtonen dat niet alle bedrijven de verschillende stadia moeten 

doorlopen. Uit hun bevindingen blijkt dat veel bedrijven nauwelijks groeien na de overlevingsfase, 

ook al zijn ze heel winstgevend. Ook beklemtonen ze het belang van de vroege 

ontwikkelingsfasen van een bedrijf.  

Bestaansfase 

De bestaansfase is een vroeg stadium binnen de overlevingsperiode waarin de ondernemers heel 

hard moeten werken louter en alleen om te kunnen bestaan als onderneming. De voornaamste 

bekommernis is het aantrekken van genoeg klanten en het goed kunnen leveren van de 

producten of diensten. Ook dient het bedrijf over voldoende financiële reserve te beschikken om 

de aanzienlijke uitgaven te dekken. 

De organisatiestructuur is meestal heel eenvoudig waarbij de eigenaar alles doet en rechtstreeks 

werknemers superviseert. De strategie van het bedrijf is in leven blijven. 

Overlevingsfase 

Deze fase begint wanneer blijkt dat het bedrijf levensvatbaar is. Het heeft klanten en de 

aangeboden diensten zijn van goede kwaliteit. Nu verschuift de aandacht naar de relatie tussen 

inkomsten en uitgaven: genereert het bedrijf voldoende kasmiddelen om break even te draaien en 

om nodige herstellingen of vervangingen te doen? 

De organisatiestructuur is in deze fase nog steeds heel eenvoudig waarbij de eigenaar de touwtjes 

stevig in handen houdt. Het voornaamste doel van het bedrijf is nog steeds overleven. 

De overlevingsfase kan van korte duur zijn, al dan niet succesvol, maar kan ook lang aanslepen. 

Sommige ondernemingen blijven voorgoed vastzitten in de overlevingsfase waarbij er slechts een 

kleine winstmarge wordt gerealiseerd op de geïnvesteerde tijd en kapitaal. Deze zaken stoppen 

uiteindelijk wanneer de eigenaar het opgeeft of op pensioen gaat.  

Succesfase 

De zaak overleeft, de inkomsten dekken ruimschoots de uitgaven, er blijft zelfs een mooie winst 

over. De vraag wordt hoe deze winst beheerd wordt. Enerzijds kan de zaakvoerder de winst 
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gebruiken om een comfortabel leven te leiden. Anderzijds kan de winst als opstap gebruikt 

worden om de onderneming verder te laten groeien of een nieuwe onderneming op te starten. 

Bij de eerste optie zal de eigenaar zich geleidelijk loskoppelen van de zaak. De strategie is het 

behoud van het status quo. De onderneming kan dit voor onbepaalde tijd aanhouden, maar dient 

aandachtig te zijn voor externe evoluties. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor de kwaliteit 

van het management. Inefficiënt beheer is een bedreiging waardoor de onderneming kan hervallen 

in de overlevingsfase.  

Bij de tweede optie, dat van verdere bedrijfsgroei, activeert de eigenaar allerlei 

financieringsbronnen om de onderneming verder te laten groeien: eigen middelen en leningen. De 

belangrijkste taak is de onderneming winstgevend te houden en het aanwerven van managers die 

de ondernemingsgroei voor ogen hebben. De eigenaar blijft zeer actief betrokken bij de 

verschillende ondernemingstaken. 

Groeifase 

In deze fase zijn de centrale vragen hoe snel te groeien en hoe deze groei te financieren.  

Er zijn belangrijke uitdagingen inzake delegatie van bevoegdheden en financieel beheer. Een snel 

groeiende en complexer wordende onderneming vereist een delegatie van verantwoordelijkheid 

om de organisatie efficiënt te laten verlopen. De onderneming wordt complexer. Er is een 

uitgebreide operationele en strategische planning die elk door specifieke managers gebeuren. De 

eigenaar en het bedrijf vallen niet langer samen, maar de eigenaar blijft de dominante persoon 

inzake aanwezigheid en controle. 

Indien ondernemingen niet succesvol zijn in deze fase is dat vaak omdat ze te snel willen groeien 

en geen cash niet meer hebben of omdat de eigenaar onvoldoende bevoegdheden delegeert. 

Bronvolwassenheid 

De voornaamste zorg van een bedrijf in dit stadium is enerzijds het consolideren en controleren 

van de financiële winsten die door de snelle groei gegenereerd worden, en anderzijds het 

behouden van de voordelen van een kleine omvang, waaronder de flexibiliteit van respons en de 

ondernemingsgeest. 

Operationele en strategische planning is gedetailleerd. Het management is gedecentraliseerd, 

veelzijdig en ervaren. Er zijn uitgebreide systemen in plaats. De eigenaar staat nu los van de 

onderneming, zowel financieel als operationeel. 

Wijzigende eisen 

De verschillende factoren die leiden tot succes of faling zijn niet in elk stadium even belangrijk. 

Zo zal er in de vroege ontwikkelingsfasen van het bedrijf een doorslaggevende rol gespeeld 

worden door de vaardigheden en de motivatie van de ondernemer, alsook de financiële middelen 
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van het bedrijf. Strategische planning, het hebben van controlesystemen, menselijk kapitaal en 

delegatie van bevoegdheden zijn in de beginfasen weinig relevant maar spelen een steeds 

belangrijkere rol in de latere ontwikkelingsfasen. Anderzijds zullen de vaardigheden van de 

ondernemer minder doorslaggevend zijn eens de vroege fasen ontgroeid worden. Ook het 

hebben van voldoende financiële reserves speelt een minder doorslaggevende rol eens de 

succesfase en volwassenfase bereikt worden. In de groeifase speelt dit laatste wel opnieuw een 

zeer belangrijke rol. Ook de motivatie van de ondernemer wordt opnieuw een bepalende factor 

in de groeifase. 

Deze wijzigende eisen die aan de ondernemer worden gesteld doorheen de levensloop van de 

onderneming vereist een hoge flexibiliteit van zijn kant. Het vasthouden aan oude strategieën is 

niet verstandig eens de groeifase wordt bereikt. 

In het derde deel overlopen we de verschillende factoren/voorspellers van bedrijfsfalingen zoals 

die in de wetenschappelijke literatuur terug te vinden zijn. Er is echter weinig literatuur 

beschikbaar die deze risicofactoren bekijkt vanuit de verschillende levensfasen van 

ondernemingen. 
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Cijferanalyse 

De cijferanalyse heeft als doel de levensloop en falingen cijfermatig in beeld te brengen. Waar en 

wanneer situeren zich de falingen? Wat is de levensduur van een horecaonderneming? Zijn er 

verschillen naar subsector en ondernemingsgrootte?  

We maken gebruik van administratieve data van Graydon, Eurostat en RSVZ (Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).  

 Data van Graydon laat toe het aantal ondernemingen, stopzettingen en faillissementen 

onder te verdelen per leeftijdscategorie van de onderneming. Ook bepaalde financiële 

elementen kunnen hieraan worden gekoppeld. Voor de eerste 10 levensjaren 

beschikken we over jaarlijkse data, daarna werken we met vijfjarige leeftijdscategorieën: 

11 tot 15 jaar, 16 tot 20 jaar, enz.  

 Data van Eurostat laat toe de overlevingspercentages in de eerste 5 levensjaren voor 

ondernemingen uit verschillende werknemersklassen met elkaar te vergelijken. 

 Data van RSVZ laat toe enkele kenmerken van actieve, startende en stoppende 

zelfstandigen in kaart te brengen waaronder hun gemiddelde leeftijd en geslacht. 

 

Er zijn beperkingen verbonden aan administratieve data. Ze weerspiegelen een administratieve 

benadering van de realiteit, gebaseerd op ondernemingsnummers. Succesvolle ondernemingen 

kunnen echter splitsen, fuseren of worden overgenomen. Administratief gaat dit gepaard met het 

schrappen van het oud ondernemingsnummer en het inschrijven met een nieuw 

identificatienummer. Hierdoor kan de data het aantal starters en stopzettingen overschatten 

(Geurts & Van Beisebroeck, 2014). 

Aantal ondernemingen per levensduur 

Grafiek 1 geeft het aantal eet- en drinkgelegenheden per levensduur weer. Om de vergelijking 

met de eerste 10 levensjaren te vergemakkelijken, nemen we voor de 5-jaarlijkse 

leeftijdscategorieën steeds het gemiddelde aantal ondernemingen per jaar in die leeftijdscategorie. 

Dit om grote sprongen in de grafiek te vermijden. 
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Grafiek 1: Aantal eet- en drinkgelegenheden per levensduur*, 2015 

 

Bron: Graydon, Guidea 

*Voor de 5-jarige leeftijdscategorieën, zoals 11-15j, 16-20j, … wordt telkens het gemiddelde aantal ondernemingen per 
jaar in die leeftijdscategorie weergegeven 

Het aantal eet- en drinkgelegenheden daalt naarmate de leeftijd van de onderneming stijgt. De 

meeste actieve ondernemingen zijn 1 jaar oud. Vanaf het tweede jaar daalt dit in aantal tot en met 

het zesde en zevende levensjaar. Daarna stabiliseert dit zich tot en met het tiende levensjaar, 

waarna het aantal ondernemingen per levensjaar opnieuw daalt. De daling in de beginjaren is het 

meest uitgesproken bij de eetgelegenheden met beperkte bediening. 

De leeftijdspiramide heeft een iets ander profiel bij de accommodaties zoals blijkt uit grafiek 2. 

Zo is bij de hotels het aantal ondernemingen relatief gelijk gedurende de eerste 10 levensjaren, 

gevolgd door een kleine daling van het aantal tot en met het dertigste levensjaar. De 

gastenkamers zijn bijna allemaal jonger dan 8 jaar, terwijl de gites, vakantiewoningen en –

appartementen zich hoofdzakelijk situeren tussen het achtste en vijftiende levensjaar. Dit kan 

verband houden met de wijziging in nace codes. Vóór het gebruik van de huidige nace code 2008 

werd er geen onderscheid gemaakt tussen gastenkamers en vakantiewoningen, nadien wel.   
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Grafiek 2: Aantal accommodaties per levensduur*, 2015 

 

Bron: Graydon, Guidea 

*Voor de 5-jarige leeftijdscategorieën, zoals 11-15j, 16-20j, … wordt telkens het gemiddelde aantal ondernemingen per 
jaar in die leeftijdscategorie weergegeven 

In onderstaande tabel delen we de ho en reca in grote leeftijdscategorieën in. Hieruit blijkt dat 

het aandeel “volwassen” ondernemingen (11 tot 30 jaar oud) nagenoeg identiek is in beide 

sectoren (38% in de reca, 39% in de ho). Reca telt wel meer jongere ondernemingen en de ho 

meer oudere ondernemingen. Jonge ondernemingen (0 tot 10 jaar oud) vertegenwoordigen 56% 

van alle ondernemingen in de reca en 46% in de ho. Oudere ondernemingen (31 jaar en ouder) 

vertegenwoordigen 5% in de reca en 15% in de ho. 

Tabel 1: Procentueel aandeel ondernemingen per leeftijdscategorie, 2015 

Leeftijdscategorie RECA HO 

0 tot 10 jaar 56% 46% 

11 tot 30 jaar 38% 39% 

31 jaar en ouder 5% 15% 

Bron: Graydon, Guidea 

Mediaanleeftijd 

De data laat toe de mediaan leeftijd te berekenen voor de verschillende deelsectoren. De 

mediaan leeftijd is die leeftijd waaronder 50% van de ondernemingen zich bevindt. Zoals verwacht 

hebben de ho een hogere mediaan leeftijd dan de reca, met uitzondering van de gastenkamers en 

vakantieverblijven. De mediaanleeftijd van hotels, jeugdherbergen, vakantieparken bedraagt 16 tot 

20 jaar. Eetgelegenheden met volledige bediening alsook de cafés en bars hebben een mediaan 

leeftijd van 10 jaar, de eetgelegenheden met beperkte bediening hebben een mediaan leeftijd van 

7 jaar.  
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Tabel 2: Mediaanleeftijd per deelsector, 2015 

Deelsector Mediaanleeftijd 

Hotels en dergelijke 16 tot 20 jaar 

Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 16 tot 20 jaar 

Vakantieparken 16 tot 20 jaar 

Gites, vakantiewoningen en appartementen 10 jaar 

Gastenkamers 4 

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 6 

Kampeerterreinen 21 tot 25 jaar 

Eetgelegenheden met volledige bediening 10 jaar 

Eetgelegenheden met beperkte bediening 7 jaar 

Catering 7 jaar 

Overige eetgelegenheden 11 tot 15 jaar 

Cafés en bars 10 jaar 

Discotheken, dancings en dergelijke 11 tot 15 jaar 

Andere drinkgelegenheden 6 jaar 

Bron: Graydon, Guidea 

Faillissementsgraad 

We bekijken het aantal faillissementen op het aantal actieve ondernemingen in elke 

leeftijdscategorie. Deze statistiek kijkt naar de juridische uitspraak van faillissementen, wat een 

enge definitie is van bedrijfsfaling (Lambrecht & Ting To, 2009). Ondernemingen die economisch 

niet levensvatbaar zijn, kunnen er immers ook voor kiezen om hun activiteiten preventief stop te 

zetten, zonder begeleidende juridische uitspraak. 
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Grafiek 3: Faillissementsgraad eet-en drinkgelegenheden, 2015 

 

Bron: Graydon, Guidea 

De faillissementsgraad vertoont een piek in het derde levensjaar bij reca-ondernemingen. Dit is 

het meest uitgesproken bij de cafés en bars waar 12% van de ondernemingen failliet gaat in het 

derde levensjaar. Bij de eetgelegenheden ligt dit beduidend lager: 7% bij de eetgelegenheden met 

volledige bediening en 5% bij de eetgelegenheden met beperkte bediening.  

Een mogelijke verklaring voor de piek in het derde levensjaar kan verband houden met het feit 

dat eenmanszaken en kleine vennootschappen gedurende de eerste drie jaren geen 

voorafbetalingen van belastingen moeten doen. 

Algemeen genomen ligt de faillissementsgraad van de cafés en bars in de eerste 4 levensjaren 

beduidend hoger dan bij de eetgelegenheden Zij lijken dan ook de meest kwetsbare groep te zijn. 

Eens voorbij het derde levensjaar daalt de falingsgraad, geleidelijk bij de eetgelegenheden en meer 

uitgesproken bij de cafés en bars. Vanaf het zevende levensjaar zijn er tussen de deelsectoren van 

de reca nauwelijks verschillen merkbaar inzake faillissementsgraad. Een uitzondering is het 

negende levensjaar waar de cafés en bars opnieuw een kleine falingspiek vertonen. 

Bij de accommodaties ligt de faillissementsgraad lager dan bij de eet-en drinkgelegenheden, zoals 

uit grafiek 4 blijkt. Hoewel de falingsgraad bij accommodaties egaler verloopt dan bij de eet-en 

drinkgelegenheden zien we ook hier een piek in het vierde levensjaar. 
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Grafiek 4: Faillissementsgraad ho versus reca, 2015 

 

Bron: Graydon, Guidea 

Stopzettingsgraad 

Hieronder bekijken we het aantal stopzettingen (exclusief faillissementen) op het aantal actieve 

ondernemingen per leeftijdscategorie. Een stopzetting hoeft niet te betekenen dat de 

onderneming in moeilijkheden verkeert. Ook succesvolle ondernemingen kunnen door de 

ondernemer vrijwillig worden stopgezet. 

Grafiek 5: Stopzettingsgraad eet- en drinkgelegenheden, 2015 

 

Bron: Graydon, Guidea 

De stopzettingsgraad ligt bijzonder hoog bij de zeer jonge ondernemingen. Vóór het eerste 

levensjaar bereikt te hebben, stopt 18% van de opgestarte eetgelegenheden met beperkte 
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bediening en cafés en bars er mee. Bij de eetgelegenheden met volledige bediening ligt dit lager, 

maar bedraagt ook hier ruim 12%. Ook in het eerste levensjaar ligt de stopzettingsgraad nog 

hoog. Vanaf het tweede levensjaar stabiliseert de stopzettingsgraad nagenoeg voor de 

eetgelegenheden met beperkte en volledige bediening. Voor de cafés en bars geldt dit ook, al is 

er een nieuwe daling vanaf het 16e levensjaar.  

De stopzettingsgraad ligt in het algemeen hoger voor de eetgelegenheden met beperkte 

bediening en de cafés en bars. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste 20 levensjaren.  

De accommodaties vertonen meestal een dubbele piek in de stopzettingsgraad in het tweede en 

derde levensjaar en nogmaals rond het zesde en zevende levensjaar. Eens voorbij het zevende 

levensjaar daalt de stopzettingsgraad. Anders dan bij de falingsgraad, ligt de stopzettingsgraad van 

de accommodaties tussen het tweede en vijftiende levensjaar nagenoeg even hoog als in de reca. 

Grafiek 6: Stopzettingsgraad ho versus reca, 2015 

 

Bron: Graydon, Guidea 

In vergelijking met de falingsgraad ligt de stopzettingsgraad bij de accommodaties gedurende de 

eerste 20 levensjaren beduidend hoger. Daarna zijn ze nagenoeg even hoog. Bij de eet- en 
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Overlevingspercentages 
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werknemerscategorieën te vergelijken. Hieruit blijkt dat binnen de reca de eenmanszaken (of 
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

< 1

jaar

1

jaar

2

jaar

3

jaar

4

jaar

5

jaar

6

jaar

7

jaar

8

jaar

9

jaar

10

jaar

11

tot

15

16

tot

20

21

tot

25

26

tot

30

31

tot

35

36

tot

40

41

tot

45

46

tot

50

Reca Ho



© 2016 Guidea – Levensloop van horecaondernemingen 16 

Grafiek 7: Overlevingspercentages volgens grootte onderneming (aantal werknemers), eet-en 

drinkgelegenheden, 2013 

 

Bron: Eurostat, Guidea 

Bij de accommodaties liggen de overlevingskansen van eenmanszaken niet steeds lager dan dat 

van grotere ondernemingen. 

Winstmarge 

De winstmarge verbetert naarmate de onderneming ouder wordt. In de eerste drie levensjaren is 

de typische reca-onderneming verlieslatend. Vanaf het vierde jaar bereikt de helft van de reca-

ondernemingen een winstmarge van 1% op de omzet dat trapsgewijs stijgt tot 2% vanaf het 

zevende levensjaar en 3% vanaf het tiende levensjaar. De winstmarge wordt hierbij benaderd als 

het bedrijfsresultaat na aftrek van alle kosten, ook uitzonderlijke. Dit geldt voor de mediaan 

winstmarge, of de winstmarge waaronder 50% van de ondernemingen zich bevindt. 

Ook bij de 25% best presterende (derde kwartiel) ondernemingen van elk levensjaar vinden we 

een toename van de winstmarge naarmate de leeftijd van de onderneming vordert. Een kwart van 

de ondernemingen behaalt een positieve winstmarge van 4% in het tweede en derde levensjaar. 

Dit stijgt tot 6% vanaf het vijfde levensjaar en 8% vanaf het tiende levensjaar. 
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Grafiek 8: Reca: bedrijfsresultaat als % 

omzet, per levensduur onderneming, 

mediaan, 2015 

Grafiek 9: Reca: bedrijfsresultaat als % omzet, per 

levensduur onderneming, derde kwartiel, 2015 

  

Bron: Graydon, Guidea 

Schuldgraad 

De schuldgraad van de typische reca-onderneming bereikt een piek van 90% in het achtste 

levensjaar, waarna het geleidelijk daalt. In de eerste 20 levensjaren bedraagt de schuldgraad 

minimaal 80%. Voor oudere ondernemingen zakt dit tot 70% tussen  het 26e en 35e levensjaar. 

Grafiek 10: Algemene schuldgraad eet- en drinkgelegenheden, mediaan, 2015, % balanstotaal 

 

Bron: Graydon, Guidea 
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bereikt een dieptepunt rond het zesde levensjaar. Vanaf het zevende levensjaar vertoont de 

personeelskost een geleidelijke stijging. 

Grafiek 11: Personeelskost als % TGW, eet-en drinkgelegenheden, mediaan, 2015 

 

Bron: Graydon, Guidea 

Verklaringen voor dit U-vormig verloop kunnen zijn: 

 efficiëntie: jonge en oudere ondernemingen werken minder efficiënt dan 

ondernemingen die 4-20 jaar oud zijn. Voor hele jonge ondernemingen kan dit deel zijn 

van een leerproces. Voor oudere ondernemingen kunnen inefficiënties geleidelijk in het 

productieproces insluipen, bijvoorbeeld door vertrouwde werkmethodes niet meer in 

vraag te stellen.  

 Bij oudere ondernemingen kan het anciënniteitseffect bij de verloning van oudere 

werknemers spelen. 

 Oudere ondernemingen zijn grotere ondernemingen. Uit de studie ‘Arbeidskosten in de 

horeca’ bleek er een positief verband te bestaan tussen de grootte van de onderneming 

en de hoogte van de personeelskost (Guidea, 2016a) 

Kenmerken zelfstandigen 

Data van RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) laat toe om een 

kleine profielschets te maken van de startende, stoppende en actieve horecazelfstandige. 

Stoppers omvatten zowel falingen, vrijwillige als onvrijwillige stopzettingen. Ook zelfstandigen die 

veranderen van beroepsactiviteit vallen onder deze categorie. 

Tabel 3 geeft de gemiddelde leeftijd en geslacht van horecazelfstandigen in hoofdberoep. 
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Tabel 3: Horecazelfstandigen in hoofdberoep, Vlaams gewest, 2014 

 Aangeslotenen Starters Stoppers 

Gemiddelde leeftijd    

Totaal 

Man 

Vrouw 

44,44j 

44,04j 

45,04j 

38,15j 

37,42j 

39,06j 

42,52j 

41,75j 

43,49j 

% vrouwen 40% 44% 44% 

Bron: RSVZ, Guidea 

De gemiddelde leeftijd van een actieve horecazelfstandige is 44 jaar. De gemiddelde leeftijd van 

starters en stoppers ligt lager met 38 jaar voor een starter en 42,5 jaar voor een stopper. 

Stoppers zijn gemiddeld jonger dan actieve zelfstandigen. Er is een leeftijdsverschil van 4 jaar 

tussen starters en stoppers, wat een indicatie is van de gemiddelde levensduur van een 

zelfstandige horeca-activiteit. 

Vrouwelijke horecazelfstandigen zijn gemiddeld een jaartje ouder dan hun mannelijke collega’s. Ze 

starten gemiddeld 2 jaar later dan mannen en stoppen ook 2 jaar later.  

40% van de Vlaamse horecazelfstandigen zijn een vrouw. Bij de starters en stoppers zijn de 

vrouwen iets sterker vertegenwoordigd,  namelijk 44%.  

Onderstaande grafiek geeft de stopzettingsgraad weer voor mannelijke en vrouwelijke 

horecazelfstandigen per leeftijdscategorie. Hieruit blijkt dat het risico op stopzetting hoger is bij 

jongeren en bij vrouwen.  

Grafiek 12: Stopzettingsgraad horecazelfstandigen per leeftijdscategorie zelfstandige, 2015 

 

Bron: RSVZ, Guidea 
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Conclusies 

 Het aantal eet- en drinkgelegenheden neemt af naarmate de leeftijd vordert. Bij de 

accommodaties doet zich dit pas voor vanaf het 10e levensjaar. 

 De reca heeft een hoger aandeel jongere ondernemingen (jonger dan 10 jaar) dan de 

ho. Het aandeel volwassen ondernemingen (10 tot 30 jaar oud) is in beide deelsectoren 

nagenoeg identiek. 

 De mediaanleeftijd vertoont grote verschillen naargelang de deelsector. Bij de 

eetgelegenheden met beperkte bediening ligt de mediaanleeftijd op 7 jaar, bij de 

eetgelegenheden met volledige bediening en de cafés en bars op 10 jaar, en bij de hotels 

op 16 tot 20 jaar. 

 Het risico op faling piekt in het derde levensjaar bij de eet- en drinkgelegenheden. De 

cafés en bars zijn hierin de kwetsbaarste groep. Het risico op faling ligt lager bij de 

accommodaties en verloopt ook egaler met de leeftijd van de onderneming. 

 De stopzettingsgraad is bijzonder hoog in het eerste levensjaar bij de eet- en 

drinkgelegenheden. Nog vóór het eerste levensjaar bereikt te hebben stopt 18% van de 

cafés en bars en eetgelegenheden met beperkte bediening ermee. Vanaf het tweede 

levensjaar valt dit gevoelig terug. Anders dan bij de falingen ligt de stopzettingsgraad van 

de accommodaties tussen het tweede en vijftiende levensjaar even hoog als bij de eet- 

en drinkgelegenheden. 

 De overlevingspercentages in de eerste 5 levensjaar zijn het laagst voor eenmanszaken. 

Naarmate de onderneming meer personeel heeft stijgt de overlevingskans. 

 De winstmarge van de onderneming verbetert naarmate de onderneming langer actief 

is. Tijdens de eerste drie levensjaren boekt de typische reca-onderneming verlies. 

 De schuldgraad piekt op 90% in het achtste levensjaar. Gedurende de eerste 20 

levensjaren zakt de schuldgraad nooit onder de 80%. 

 De personeelskost als % van de toegevoegde waarde vertoont een u-vormig verloop: 

hoog voor heel jonge ondernemingen en hoog voor oudere ondernemingen. 

 De gemiddelde leeftijd van een horecazelfstandige is 44 jaar oud. Vrouwen zijn 

gemiddeld iets ouder dan mannen. Vrouwen maken 40% uit van de horecapopulatie 

maar zijn iets sterker vertegenwoordigd bij de starters en stoppers. De kans op 

stopzetting is hoger bij jongeren en bij vrouwen. 
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Literatuurstudie  

Voor de literatuurstudie werd er samengewerkt met het team van professor van der Rest van 

Universiteit Leiden. In hun rapport ‘Levensloop van horecaondernemingen’ (Darouei, Strohmaier 

& van der Rest, 2016) leverden zij een synthese van de literatuur rond falings- en succesfactoren 

met een geannoteerde bijlage van relevante wetenschappelijke artikelen. Hun synthese vormt de 

basis voor dit onderdeel en wordt aangevuld met informatie uit eigen studies alsook diverse 

andere bronnen. 

De literatuurstudie bekijkt factoren of voorspellers van business failure. Hierbij ligt de focus op 

aspecten die relevant zijn voor kleine ondernemingen en/of horecaondernemingen. De gevonden 

literatuur kan grofweg geordend worden naar drie niveaus: 

1 Eigenaar of manager en zijn competenties 

2 De onderneming en zijn (financieel, menselijk, sociaal) kapitaal 

3 Marktomgeving 

Incompetent management wordt in de literatuur als de belangrijkste factor en tevens voorspeller 

voor het falen van (jonge) ondernemingen beschouwd. In het huidige overzicht van de literatuur 

ligt hier dan ook het zwaartepunt. Behalve factoren die liggen bij de eigenaar/manager zijn er ook 

factoren die betrekkingen hebben op de firma, zoals bijvoorbeeld de kostenstructuur en 

financiering, de cultuur en concept van een onderneming. Onder marktomgeving verstaan we 

externe factoren zoals economische factoren, demografische veranderingen in de directe 

omgeving, concentratie van concurrenten, etc.  

De drie genoemde niveaus bespreken we  opeenvolgend. 

Zelden is één element als dé oorzaak van een faillissement aan te duiden. Vaak is het een 

opeenstapeling van verschillende factoren die leiden tot het faillissement van een onderneming.  

De wetenschappelijke literatuur bekijkt de verschillende factoren/voorspellers van bedrijfsfalingen 

echter niet vanuit een levensloopperspectief. Een vervolgonderzoek, in de vorm van een 

bevraging bij actieve ondernemers, kan hierover meer duidelijkheid scheppen. 

Eigenaar/Manager 

De achtergrond van de ondernemer 

De achtergrond van de ondernemer en zijn motivatie om te gaan ondernemen is een eerste 

bepalende factor voor succes of faling.  

Uit de literatuur blijkt dat werklozen twee keer zo vaak geneigd zijn om een eenmanszaak te 

beginnen dan mensen die voorheen in loondienst zaten (Andersson & Wadensjö, 2006). Dit geldt 

voor zowel jongeren als ouderen. Mensen die langere tijd werkloos geweest zijn, hebben echter 
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niet altijd het financieel kapitaal of ondernemerstalent dat nodig is om een bedrijf op te richten. 

Bovendien vloeit dit type ondernemerschap vaak voort uit noodzaak en niet uit een goed idee, 

wat de levensvatbaarheid kan ondermijnen (Sels & De Winne, 2010). De kans op falen is dus 

groter onder de groep ondernemers die zijn gaan ondernemen vanuit een werkloze positie. 

Tevens ligt de gemiddelde leeftijd in deze groep ondernemers vaak hoger, wat tevens een 

risicofactor is (cf. infra). 

Mensen die voordien in loondienst werkten en toch ondernemer zijn geworden, hebben in 

vergelijking met mensen die voordien inactief waren, een hogere kans op succes. Ze genieten 

meestal een hoger inkomen als ondernemer en stellen vaker meerdere mensen te werk 

(Andersson & Wadensjö, 2006). 

Ook de familiale achtergrond en dan met name of de ouders een zelfstandige activiteit 

hebben uitgeoefend is eveneens van belang (Georgellis, Sessions, & Tsitsianis 2005). De 

intergenerationele transfer van financieel kapitaal, menselijk kapitaal en ondernemingskunde van 

ouders naar kinderen toe, speelt daarbij een rol.  

Motivatie van de ondernemer 

Bij kleine ondernemingen zijn het vaak de ‘niet-monetaire’ aspecten van ondernemerschap die het 

statuut van zelfstandige aantrekkelijk maken. Het gaat dan met name over uw eigen baas zijn, 

flexibele uren hebben, etc (Hurst, 2011). Zelfstandig zijn wordt door hen gezien als een 

aantrekkelijk alternatief voor loondienst ondanks een lagere sociale bescherming, hogere risico’s 

en grotere verantwoordelijkheid. Succes wordt door deze ondernemers niet zozeer geëvalueerd 

door middel van financiële criteria, dan wel in termen van persoonlijke tevredenheid, trots, en 

vrijheid (Alstete, 2008).  

Echter, zij die een onderneming starten vanuit bovengenoemde motieven komen vaak bedrogen 

uit doordat ze vaak niet over alle benodigde vaardigheden beschikken. Ook vertonen deze 

ondernemers minder groei in hun onderneming. Ze zijn bereid extra inkomen op te offeren om 

in hun comfortzone te blijven. Extra werk betekent vaak extra stress waardoor het evenwicht 

tussen werk en privé in gedrang komt. Het aanwerven van personeel of het creëren van jobs 

voor anderen is nooit hun bedoeling geweest (Walker & Brown, 2004). 

Persoonlijkheidseigenschappen en demografische verschillen 

Persoonlijke doeltreffendheid (‘self-efficacy’) wordt in de literatuur als een belangrijke 

determinant gezien voor succes, vooral in combinatie met passie voor het vak (Cardon en Kirk 

2015). Persoonlijke doeltreffendheid gaat over het geloof in eigen kunnen, werken met goesting, 

prestatie- en resultaatsgericht zijn. In het rapport ‘Horecacompetenties van de toekomst’ 

(Guidea, 2014) wordt aangehaald dat deze factoren van cruciaal belang zijn voor zowel 

werkgevers als werknemers om het fysieke belastende werk vol te houden. Zelfzekerheid in het 

eigen kunnen mag echter niet extreem worden en neigen naar overmoedigheid. Dit zou net vaak 

de oorzaak zijn van falingen (Camillo, Connolly & Woo, 2008).   
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Een open geest, lerend vermogen en emotionele stabiliteit worden ook aangehaald in de 

wetenschappelijke literatuur. Om kansen op succes te verhogen heeft de ondernemer baat bij 

een open houding ten opzichte van verandering (Audet & Couteret, 2012). Leren uit negatieve 

ervaringen en in staat zijn om emoties te beheersen worden gezien als belangrijke 

persoonlijkheidseigenschappen (He, 2013).  

Voor starters geldt hoe jonger, hoe hoger de kansen op succes, gegeven het niveau van 

relevante ervaring. Dit effect zou gelden vanaf een leeftijd van 32 jaar. Voor ondernemers jonger 

dan 32 jaar geldt het omgekeerde verband. De optimale startleeftijd zou met andere woorden 32 

jaar zijn (Van Praag, 2003). 

Vaardigheden 

Heel wat managementvaardigheden zijn van cruciaal belang bij het leiden van een 

horecaonderneming: marketing en sales, financieel beheer, ICT en nieuwe media, 

personeelsmanagement, juridische kennis, enz (Guidea, 2014). Het verantwoordelijk zijn voor alle 

facetten van het bedrijf brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Een studie van Unizo toont 

echter aan dat ondernemers in het algemeen niet altijd voldoende op de hoogte van de 

juridische, boekhoudkundige of administratieve aspecten van het voeren van een zaak (Unizo 

2015).  

Een studie van Penne & Bourdeaud’hui (2015)  geeft aan dat 43% van de horecaondernemers zich 

in alle situaties voldoende technisch opgeleid voelt. Op het vlak van bedrijfsbeheer voelt 27% zich 

in alle omstandigheden voldoende opgeleid. Over alle sectoren heen zijn deze percentages 

gelijklopend. Wel blijkt dat de horeca iets meer ondernemers telt die ernstig tekort schieten op 

zowel technisch als management vlak. Het gaat echter over een heel kleine groep zelfstandigen 

(Penne & Bourdeaud’hui, 2015). 

Dezelfde studie vindt bovendien een duidelijke samenhang tussen de competentieportfolio en de 

duurzaamheid van de ondernemersloopbaan. Ondernemers met zwakkere competenties 

(waarvan de horeca er verhoudingsgewijs meer telt) vertonen minder motivatie en tevredenheid, 

minder groei in hun bedrijf en presteren financieel-economisch minder goed.  

Evenwicht werk-privé 

Ook het efficiënt beheren van het privéleven en aandacht voor aspecten van levenskwaliteit zijn 

belangrijk. Falende ondernemers wijzen als oorzaak soms op de aandacht die het familiaal leven 

vraagt (zoals een echtscheiding of gezondheidsproblemen). Succesvolle ondernemers slagen erin 

hun werk en privéleven goed te balanceren (Parsa et al., 2005). Succesvolle ondernemers blijken 

dan ook zeer energiek te zijn terwijl bij falende ondernemers de zware werklast na verloop van 

tijd begint door te wegen. Vooral bij de vele kleine horecazelfstandigen is dit een aandachtspunt. 

Zij blijken meer uren te werken dan andere sectoren. In 2014 werkten horecazelfstandigen 

gemiddeld 2.382 uren per jaar, in vergelijking met gemiddeld 2.216 uren over alle sectoren heen 

(Guidea, 2016b). Het risico op een burn-out is dan ook hoger in de horeca. Restaurateurs zijn 
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bovendien vaak werkzaam wanneer andere bedrijven gesloten zijn: tijdens avonden en weekends. 

Het familiaal leven kan hieronder lijden. 

Het harde werken, de lange en onregelmatige uren kunnen hun tol eisen. Indien de opoffering van 

tijd niet voldoende gecompenseerd wordt door economisch gewin, wordt dikwijls besloten om 

de horecazaak te sluiten (Letchinger, 2013). 

Leiderschapsstijl 

Ook de leiderschapsstijl van de ondernemer is belangrijk voor ondernemingen met personeel. 

Het ouderwetse autocratische model blijkt contraproductieve effecten te hebben. Deze stijl 

wordt sterk geassocieerd met slecht personeelsmanagement, wat een hoog verloop van 

personeel tot gevolg heeft.  

Kleine ondernemingen zouden baat hebben bij een leider-volger relatie om medewerkers te 

inspireren en te motiveren (Mckinnon-Russel, 2015). Dit is een element van team coaching 

waarbij leiders voorbeeldgedrag tonen en stimuleren (Guidea, 2014). 

 Uit onderzoek bij kleine restaurants blijkt dat zij baat hebben bij een participatieve 

managementstijl waarbij medewerkers inspraak krijgen in het beslissingsproces. Zo’n 

managementstijl zou tot een betere opvolging van strategie en actieplannen leiden alsook tot 

betere financiële resultaten.). 

Visie 

Een ander onderdeel van leiderschap is het hebben van een visie. Onder falende ondernemers 

blijkt het hebben van een duidelijke visie vaak te ontbreken (Darouei, Strohmaier & van der Rest, 

2016). In het rapport ‘Horecacompetenties van de toekomst’ wezen we al op het belang van 

strategisch en visionair denken als nodige competentie bij horecaondernemers: 

“Strategisch denken verwijst naar de manier waarop middelen ingezet worden om een bepaald doel te 

bereiken. Waar wil je heen of wat is je doel? Hoe wil je dit doel bereiken? Om een goede strategie uit te 

zetten moet een missie vastgelegd worden. Wie ben je? Wat doe je? Wat wil je bereiken? Daarnaast 

moet ook een visie geformuleerd worden. Welke onderneming wil je zijn? Hoe zou je ideale onderneming 

er uitzien? Op basis van je missie en visie kunnen vervolgens concrete doelen opgesteld worden. Deze 

doelen verwijzen naar de resultaten die je nastreeft. Om ze te bereiken dient een strategisch plan 

opgesteld te worden. Dit is een reeks van stappen en beslissingen die genomen (zullen) worden om je 

doelen te bereiken.” (Guidea 2014, p.53) 

Ervaring en/of opleiding 

Beschermende factoren die de overlevingskans van een onderneming ten goede komen zijn 

onder andere het hebben van relevante ervaring en/of het hebben gevolgd van een (hogere) 

opleiding. Opleiding en ervaring vergemakkelijken de zoektocht naar financieel kapitaal en 

bepalen mee hoe vlot bepaalde managementpraktijken worden ontwikkeld.  
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Het hebben van arbeidsmarktervaring is doorslaggevender dan de genoten opleiding (Georgellis, 

Sessions & Tsitsianis 2005). Een schoolse opleiding heeft enkel meerwaarde hebben indien het 

gepaard gaat met relevante ervaring in loondienst (Iversen, Malcow-Möller & Sörensen, 2016). 

Het volgen van een opleiding heeft geen impact op de slaagkansen indien men een onderneming 

opricht vanuit een werkloze positie of indien men geen voorafgaandelijke beroepservaring heeft 

in de sector (Bhattacharjee et al., 2016). Een hogere opleiding, zoals een universitair diploma zou 

de kansen op ondernemerschap verlagen.  

Daarentegen, iemand met gespecialiseerde kennis in een bepaald domein heeft hogere 

succeskansen dan iemand met algemene kennis (Brixy & Hessels, 2010). 

In een studie naar succesfactoren bij onafhankelijke etnische restaurants in de Verenigde Staten 

bleken de etnische restaurateurs opleiding niet als een belangrijke succesfactor te beschouwen, 

maar wel voorafgaandelijke bedrijfs- en/of culinaire ervaring (Agarwal & Dahm, 2015). 

Uit een profielschets van startende ondernemers in Vlaanderen in 2007 bleek dat 55% van de 

starters hoogstens een diploma hoger middelbaar onderwijs heeft. In ruim 60% van alle startende 

ondernemingen heeft geen enkele zaakvoerder een bedrijfskundige opleiding genoten. Anderzijds, 

kan een gemiddelde startende onderneming bogen op een managementervaring van ruim 14 jaar 

onder haar zaakvoerders (Maes & Sels, 2008).  

De eerder aangehaalde studie van Penne & Bourdeaud’hui (2015) toont aan dat horeca lager 

scoort in vergelijking met andere sectoren lager inzake opleidingsniveau, bijscholing en 

leermogelijkheden. Zwakke scores op deze gebieden hangen bovendien significant samen met een 

kleinere groeiverwachting van het bedrijf.  

Advies/Netwerken 

Ondernemers zijn niet snel geneigd toe te geven dat zij niet over alle benodigde kennis en kunde 

beschikken en vragen zodoende dus ook niet om hulp/advies, terwijl het constant (dus niet alleen 

in het begin) vragen om advies juist bevorderlijk is (Darouei, Strohmaier & van der Rest, 2016). 

Advies vragen en netwerken is ook een middel om uit het isolement te geraken dat ondernemers 

van eenmanszaken veelal ervaren. 

Startende vennootschappen spreken gemiddeld 3,5 externe instanties aan voor advies (Maes & 

Sels, 2008). De boekhouder wordt bij uitstek het meest geconsulteerd (door circa 96% van de 

startende ondernemingen). Hij fungeert als aanspreekpunt voor te vervullen formaliteiten, fiscale 

en financiële materies, maar ook soms voor diensten die buiten het traditionele 

boekhoudkundige takenpakket vallen (zoals managementadvies, juridisch advies, enz). Daarnaast 

worden ook sociale secretariaten, banken en advocaten geregeld aangesproken voor advies.  

Starters winnen in de eerste plaats advies in voor zaken die te maken hebben met fiscaal, 

financieel en juridisch beheer. Op de tweede plaats wint men advies in over management, 

organisatie en personeelsbeleid. Voor de overige domeinen (zoals strategie, product en 
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sectorkennis, verkoop en marketing, productie en logistiek, technologie en ICT) wordt veel 

minder vaak een beroep gedaan op advies (Maes & Sels, 2008). 

Ook het hebben van een netwerk biedt tal van voordelen tijdens de verschillende levensfasen 

van een bedrijf. Een netwerk geeft ondernemers toegang tot middelen waar ze meestal zelf 

onvoldoende over beschikken. Het kan hierbij gaan om technische kennis, marktkennis alsook 

financiële middelen. Zo kan een uitgebreid sociaal netwerk vóór de effectieve opstart van het 

bedrijf helpen bij het identificeren van opportuniteiten en vergaren van de nodige informatie om 

de opportuniteiten op hun potentieel te beoordelen. Bovendien kan men door zich te verbinden 

met gereputeerde organisaties of individuen, externe partijen overtuigen over de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van het startende bedrijf. Daarnaast kan een netwerk een emotionele steun 

bieden in moeilijke tijden. Ook na de opstart kan een netwerk een grote impact hebben op de 

prestaties van de onderneming. Een uitgebreid en divers netwerk kan helpen bij de zoektocht 

naar kapitaal, klanten en leveranciers, en het aantrekken van kwaliteitsvol personeel (Meuleman & 

Vanhoutte, 2008). Belangrijker dan het aantal mensen die men heeft in een netwerk, hangt de 

impact van het netwerk af van de sterkte van de relaties alsook de breedte of verscheidenheid 

van het netwerk (Meuleman & Vanhoutte, 2008). 
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Firma 

De rol van de ondernemer als individu dient ook in de context van de organisatie bekeken te 

worden. 

Het concept, type bedrijf en cultuur 

Naast de reeds genoemde invloed die de ondernemer op zijn/haar personeel heeft, zijn er ook 

andere factoren die het falen/stopzetten van een onderneming kunnen verklaren. Er valt dan te 

denken aan het belang van een goed concept, de uitdagingen die ontstaan door de aard (bvb, 

franchise, familie, onafhankelijk), omvang en leeftijd (bvb, klein, jong) of de cultuur van het bedrijf.  

Concept 

Een goed omlijnd business concept is essentieel voor succes. Een succesvol restaurant vereist een 

focus op een duidelijk concept dat alle activiteiten stuurt. In interviews konden succesvolle 

ondernemers hun concept duidelijk omschrijven, terwijl falende ondernemers enkel konden 

aangeven welk soort eten ze aanboden maar niet de filosofie die er achter zit (Parsa et al., 2005). 

Hieruit blijkt dat veel restaurateurs concept verwarren met menu. Een concept gaat verder dan 

enkel de menukaart, maar omvat ook de ligging van de zaak, het marketing plan, het interieur, de 

bediening, atmosfeer, prijszetting, enzovoort (Letchinger, 2013). 

Aard bedrijf 

De literatuur is niet eensluidend over de impact van de aard van het bedrijf op de falingskansen. 

Sommige studies geven aan dat onafhankelijke restaurants nagenoeg even veel slaagkansen 

hebben als franchises (Parsa et al., 2005; Stanworth et al., 1998). Andere studies vinden dat 

ketenrestaurants minder vaak falen dan onafhankelijke (Parsa et al., 2011), wat verband houdt 

met lagere investerings- en promotie-inspanningen van onafhankelijke restaurants (English, 1996). 

Anderzijds falen familiale restaurants minder vaak dan niet familiale ondernemingen. Dit heeft te 

maken met de hogere leeftijd en ervaring van de bestuurders, de genderdiversiteit in de raad van 

bestuur en de nauwe banden tussen de bestuurders onderling alsook met medewerkers (Wilson, 

Wright & Scholes, 2013). 

Grootte van de onderneming 

Grotere ondernemingen hebben binnen elke leeftijdscategorie een hogere overlevingskans dan 

kleinere ondernemingen (Geurts & Van Beisebroeck, 2014). Hoe meer zitplaatsen in een 

restaurant, hoe hoger de kans op succes (Parsa et al., 2015). Grotere restaurants vereisen een 

grotere kapitaalsinvestering waardoor crediteurs het bedrijf grondiger doorlichten. Bovendien 

ontmoedigen deze hoge kapitaaleisen de onervaren en minder kapitaalkrachtige ondernemers. 

Een alternatieve verklaring is dat deze laatste groep van ondernemers net sneller geneigd is om 

kleinere restaurants te openen waardoor de falingskansen er hoger liggen (Parsa et al., 2015). 

Naarmate ondernemingen groter worden, stijgt bovendien de inzet van menselijk kapitaal, en de 
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ontwikkeling van managementprocedures en controlemechanismen waardoor de kans op succes 

verhoogt (Parsa et al., 2011).  

Leeftijd van de onderneming 

Jongere ondernemingen hebben een hogere kans op faling dan oudere. Dit blijkt ook uit de 

cijferanalyse. Sommige auteurs verklaren dit doordat oudere ondernemingen stabiele relaties 

hebben kunnen uitbouwen met hun klanten en leveranciers en doordat ze een goed uitgewerkte 

organisatie hebben ontwikkeld (Kale & Arditi, 1998, in Lambrecht & Ting To, 2009). Jonge 

ondernemingen ontbreken dit en zitten organisatorisch nog in een leerproces. 

Personeel en klant 

Ook het onderhouden van goede relaties met de klanten en het trainen van personeel zijn 

factoren die bijdragen tot succes.  

In de horeca draait alles om gastvrijheid, het dienen of het tevreden houden van de klant. Het 

kunnen terugvallen op een stabiel klantenbestand kan de onderneming ondersteunen in 

economisch moeilijke tijden (Kale & Arditi, 1998, in Lambrecht & Ting To, 2009).  

Horecaondernemingen hebben er baat bij om goede relaties te onderhouden met hun personeel. 

Horeca is een sector met een grote in- en uitstroom van personeel. Hiermee zijn heel wat 

kosten verbonden (selectieprocedure, administratie, opleiding). Ook de productiviteit leidt er 

onder. Pas startende werknemers zijn immers doorgaans niet zo productief als werknemers die 

reeds over voldoende ervaring beschikken (De Winne et al., 2008, in Van Waeyenberg, De Rick 

& De Cuyper, 2016). Daarnaast zijn er heel wat knelpuntberoepen in de sector, vacatures die 

moeilijk worden ingevuld. Dit dwingt de sector tot bijscholing en omscholing van werknemers die 

er reeds tewerkgesteld zijn (Guidea, 2014).  

Financiële planning  

Een solide financiële planning is van cruciaal belang voor het overleven van een onderneming 

Startkapitaal 

Voor het openen van een horeca onderneming is veelal beperkt startkapitaal nodig wat de 

drempel laag maakt. Echter, het is niet ongewoon om de eerste jaren niet direct winstgevend te 

zijn waardoor het hebben van reserve kapitaal nodig is om te kunnen overleven. Bovendien staat 

het operationele kapitaal vaak ook onder druk door hoge lasten als gevolg van leningen.  

Horecaondernemingen hebben zeer weinig eigen financiële middelen (Guidea, 2015b). Het eigen 

vermogen is er het laagste van alle sectoren in België. De winstmarge is negatief gedurende de 

eerste drie levensjaren (zie cijferanalyse). Door het beperkte kapitaal en de hoge schulden, wegen 

de interestkosten van financiële schulden in de horeca zwaarder door in het resultaat dan 

gemiddeld (Guidea, 2015b).  
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Meer kapitaal is echter niet altijd beter. Het doel moet zijn om een optimale samenstelling te 

bekomen van financieel, menselijk, sociaal en organisatorisch kapitaal. Zo wordt in een studie van 

Vanhoutte, Maes en Sels (2008) een U-vormige relatie gevonden tussen het financieel kapitaal en 

de toegevoegde waarde. Dit impliceert dat bedrijven die weinig of net veel financieel kapitaal 

hebben beter presteren dan bedrijven met een gemiddelde hoeveelheid financieel kapitaal. Een 

laag niveau van financieel kapitaal kan met andere woorden gecompenseerd worden door een 

duidelijke strategische oriëntatie, een goede locatie of een hoog gemiddeld opleidingsniveau van 

managers en/of werknemers (Vanhoutte, Maes & Sels 2008). 

Voor starters zou het geen verschil uitmaken of het kapitaal van henzelf komt, dan wel geleend 

werd. Beide groepen hebben eenzelfde kans op succes/faling (Van Praag, 2003). 

Ondernemingsplan 

Uit een studie naar de relatie tussen geschreven ondernemingsplannen en de kansen op 

succes blijkt dat kleine ondernemingen zeer weinig aan formele planning doen, maar dat 

succesvolle ondernemingen meer plannen dan gefailleerden (Perry 2001). De weinige 

ondernemers die wel plannen blijken dit bovendien uitgebreid te doen. 

Bij ontluikende ondernemers schrikken business plannen de ambitieuze personen af om effectief 

te starten. Nochtans stijgen hun kansen op succes bij het schrijven van zo’n plan. Bij minder 

ambitieuze personen hebben business plannen een positief effect op het effectief starten van een 

bedrijf (Van Gelderen, Thurik & Bosma, 2003). 

Uit onderzoek van Graydon blijkt echter dat curatoren en rechters van handelszaken een zwak 

ondernemingsplan als de tweede belangrijkste oorzaak van faillissementen beschouwen (Unizo, 

2015). 

Monitoring 

Het hebben van een prestatie evaluatie systeem kan helpen om de (financiële) prestaties te 

monitoren en waar nodig te verbeteren, maar dergelijke systemen ontbreken vaak bij falende 

ondernemingen (Darouei, Strohmaier & van der Rest, 2016).  
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Markt/ Omgeving 

Behalve de interne factoren op management- en firma niveau spelen externe factoren ook een 

rol. Vooral bij beginnende ondernemers blijken externe factoren zelfs doorslaggevender dan 

interne, individuele factoren (Van Gelderen, Thurik & Bosma, 2003). Ook wijzen gefailleerden zelf 

meer op het belang van externe oorzaken, terwijl curatoren en rechters in handelszaken 

voornamelijk interne falingsoorzaken aanduiden (Unizo, 2015). 

Externe factoren 

Er is een veelheid aan niet-beheersbare en/of -beïnvloedbare externe factoren die, indien 

ondernemers daar geen rekening mee houden, de overlevingskans verlagen. Het gaat dan over 

economische ontwikkelingen, sociale en culturele veranderingen, veranderingen in wetgeving.  

Hieronder geven we enkele voorbeelden.  

Kleine ondernemingen zijn vaak niet scherp en snel genoeg in het reageren op veranderende 

externe invloeden. Redenen kunnen zijn dat er geen bereidheid meer is om de noodzakelijke 

investeringen te doen gegeven de beperkte winstgevendheid van de onderneming (Letchinger 

2013) of de oudere leeftijd van de eigenaar.  

Continue innovatie 

Horeca is een trendgevoelige sector. Doordat ze ten dienste staat van de consument werken 

sociale en culturele veranderingen heel snel door. Zo is er momenteel een groeiend 

gezondheidsbewustzijn, de hernieuwde aandacht voor ambachten, digitalisering van reservatie tot 

betaling, en andere (Guidea, 2015d). Trends wijzigen echter na verloop van tijd. Oudere 

ondernemingen kunnen bijgevolg aan aantrekkingskracht verliezen. Parsa et al. (2005) stellen dat 

restaurants vaak falen doordat ze zich niet aanpassen aan of anticiperen op wijzigende trends. 

De sleutel tot succes in dit soort situaties is om snel veranderingen door te voeren en continu te 

innoveren om naar een competitief voordeel te kunnen blijven streven. Het imiteren van anderen 

is vaak een teken van een gebrek aan innovatie. Zulke restaurants missen vaak de vaardigheden 

om zich continu aan te passen. 

Economische ontwikkelingen 

Horeca is zeer conjunctuurgevoelig. Het beschikbaar inkomen van consumenten bepaalt wat ze 

kunnen besteden aan horeca. Tijdens recessies valt het beschikbaar inkomen van consumenten 

terug waardoor er minder ruimte is voor restaurantuitgaven. Ook kan er een voorkeur ontstaan 

voor eetgelegenheden met beperkte bediening ten koste van eetgelegenheden met volledige 

bediening (Lee & Ha, 2014). Het omgekeerde geldt bij economisch goede tijden. Afhankelijk van 

de conjunctuur kunnen de slaagkansen van een onderneming verlagen dan wel verhogen.  
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Wetgeving en overheid 

Ook veranderingen in wetgeving hebben een bepalende impact op de horecasector. In België was 

er specifiek de introductie van het rookverbod voor restaurants en cafés, en recenter, de 

wetgeving rond het geregistreerde kassasysteem. Dit vraagt een wijziging in de bedrijfsvoering 

(Guidea, 2014). Ook regelgeving rond de fiscale aftrek van restaurantkosten zijn van belang voor 

restaurants die voornamelijk zakenlunchen serveren of ondernemingen als klanten hebben. 

Lokale wetgeving zoals het parkeerbeleid of terrasreglement spelen tevens een rol. De eerste 

bepaalt vooral de bereikbaarheid van de zaak, het tweede de omvang van de potentiële omzet. 

Niet zelden wijzigen lokale besturen de regels hierrond.  

Soms wordt geduid op een gebrek aan overheidsondersteuning voor kleine, middelgrote en 

micro-ondernemingen. De overheid treedt inderdaad slechts zelden op als directe financier van 

starters. Daarentegen interveniëren de Vlaamse en federale overheid heel actief, op een indirecte 

manier, op de financieringsmarkt voor starters. Voor kleine ondernemingen zijn volgende 

overheidsmaatregelen interessant: 

 de win-winlening: hierbij krijgen vrienden, kennissen of familieleden een jaarlijkse 

belastingkorting op het geleende bedrag.  

 Micro-kredieten: voor ondernemers die moeilijk aan bankfinanciering geraken 

 de startlening: gericht op uitkeringsgerechtigde volledige werklozen die de stap naar 

ondernemerschap willen nemen.  

 de Vlaamse kredietbemiddelaar: helpt kmo’s en zelfstandigen indien ze problemen 

ondervinden bij de financiering van hun onderneming of bij het afsluiten van een 

kredietverzekeringscontract. 

 ook steunmaatregelen als btw-vrijstellingen en bijdrageverminderingen voor eerste 

aanwervingen komen de kleine ondernemingen ten goede. 

Deze initiatieven worden echter weinig toegepast. De maatregelen zijn ofwel te weinig gekend, 

ofwel te complex (Manigart & Fockaert, 2008). 

Wegenwerken 

Wegenwerken kunnen voor een tijdelijk verlies aan inkomsten zorgen, maar de aanleg van 

nieuwe wegen kunnen verkeerspatronen definitief wijzigen en daarmee de bereikbaarheid van een 

horecaonderneming. Passage is een sleutelfactor voor omzet en winst voor restaurants 

(Demydyuk, Rest & Adriaanse, 2015).  

Nieuwe concurrenten 

Ook het ontstaan van nieuwe, niet-traditionele concurrenten kunnen het speelveld veranderen. 

De opkomst van de deeleconomie, maaltijdbezorging aan huis, blurring concepten, … Deze 

nieuwe concurrenten kunnen klanten onttrekken van bestaande ondernemingen (Guidea, 2015d). 
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Locatie 

Een terugkerend element in de literatuur over restaurant-faillissementen is het ontbreken van 

een match tussen het concept van het restaurant en de uitgekozen locatie. 

Locatie wordt door veel restaurateurs beschouwd als de sleutel tot succes. Een goede locatie 

brengt klanten met zich mee, en vergemakkelijkt de financiële draagkracht van het bedrijf. Het 

kiezen van een locatie omhelst vele facetten waaronder toegankelijkheid, zichtbaarheid, kosten, 

passage, concurrentiedensiteit, etc. De aantrekkelijkheid van een locatie moet echter steeds 

afgewogen worden tegenover de huurprijs. Huur is een vaste kost en kan een financiële 

struikelblok worden indien de inkomsten ontgoochelen.  

Locatie moet zowel geografisch als demografisch begrepen worden. Een verandering in de 

geografische of demografische aspecten van de omgeving kunnen een significante impact hebben 

op de aantrekkelijkheid van een locatie (Parsa, Gregory & Terry, 2012). 

De kans op faling ligt in sommige buurten hoger dan in andere. In een studie naar het verband 

tussen falingen bij eetgelegenheden en demografische factoren in Boulder, Colorado (VSA) 

vonden Parsa et al. (2015) dat eetgelegenheden hogere overlevingskansen hadden in buurten met 

een hoger percentage aan huurders, jonge mensen (18 tot 24-jarigen) en families met een laag tot 

middelhoog inkomen, alsook in buurten met een lager percentage aan werklozen. Opvallend is 

dat horecazaken in buurten met een hoog gemiddeld inkomen geen hogere overlevingskans 

genieten. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat deze bevolkingsgroep mobieler is en zich verder 

kan verplaatsen. Ook kunnen de huurprijzen van de panden in zulke buurten hoger liggen en 

hierdoor zwaarder doorwegen in het financieel resultaat (Cant, Vanoutrive & Verhetsel, 2014). 

De horeca is een zeer competitieve sector. De concurrentiedensiteit in een bepaalde regio 

speelt ook een rol in de overlevingskans van een onderneming, al heeft de wijze van 

bedrijfsvoering een belangrijke invloed. In een buurt met veel restaurants is het zich kunnen 

differentiëren van concurrenten cruciaal. Horecazaken die daarentegen afgelegen liggen, moeten 

veel inspanningen doen inzake toegankelijkheid en zichtbaarheid (Parsa et al., 2005). Een gevolg 

van scherpe concurrentie is dat de winstmarges heel laag zijn. Vooral in een sector zoals de 

horeca waar de arbeidskost zwaar doorweegt, is een correcte prijszetting heel belangrijk. De 

Belgische horeca kent een hoge concentratiegraad in vergelijking met de buurlanden. Per 1000 

inwoners telt België 4,3 horecazaken in vergelijking met 2,5 in Duitsland, 4,0 in Frankrijk en 3,1 in 

Nederland (Guidea, 2015c). Voor de eet- en drinkgelegenheden zijn de verschillen groter: 4,0 

ondernemingen per 1000 inwoners in België, 1,9 in Duitsland, 3,3 in Frankrijk en 2,7 in 

Nederland.  
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Conclusie 

Falingsfactoren kunnen geordend worden naar drie niveaus: eigenaar/manager, firma en 

markt/omgeving. De belangrijkste falingsfactoren liggen volgens de literatuur op het niveau van de 

eigenaar/manager.  

De achtergrond van de ondernemer en diens motivatie om te gaan ondernemen speelt een 

belangrijke rol. Werklozen blijken vaker een onderneming te starten dan mensen in loondienst. 

Ook gaat de aantrekkingskracht voor zelfstandig ondernemerschap vaak uit van het perspectief 

van eigen baas te zijn en het hebben van flexibele uren. Het behalen van  mooie financiële 

resultaten is daarbij van ondergeschikt belang. Mensen die een onderneming starten vanuit deze 

motieven komen echter vaak bedrogen uit. Ze beschikken vaak niet over alle benodigde 

vaardigheden en worden geconfronteerd met de grote uitdagingen van het ondernemerschap 

zoals het verantwoordelijk zijn voor alle facetten van de onderneming (marketing, sales, finance, 

…).   

Andere aspecten die van belang zijn, is het vinden van een evenwicht tussen werk en privé en het 

herhaaldelijk inwinnen van advies. Ook het hebben van een netwerk biedt tal van voordelen 

tijdens de verschillende levensfasen van de onderneming. Bovendien kan dit helpen in het 

doorbreken van het isolement dat zelfstandige ondernemers vaak ondervinden. 

Ook de leiderschapsstijl van de ondernemers is belangrijk voor ondernemingen met personeel. 

Het ouderwetse autocratische model blijkt contraproductieve effecten te hebben en wordt 

geassocieerd met slecht personeelsmanagement. Een ander onderdeel van leiderschap is het 

hebben van een visie. Onder falende ondernemers blijkt het hebben van een duidelijke visie vaak 

te ontbreken.  

Beschermende factoren die de overlevingskans van een onderneming ten goede komen zijn 

onder andere het hebben van relevante ervaring en/of het hebben gevolgd van een (hogere) 

opleiding. Relevante ervaring zou hierbij doorslaggevender zijn. 

Op het niveau van de firma blijkt het belang van een goed concept, de aard (franchise, 

onafhankelijk, familiaal) en de grootte van de onderneming. Ook het onderhouden van goede 

relaties met de klanten en het trainen van personeel zijn factoren die bijdragen tot succes. Van 

cruciaal belang is echter een solide financiële planning. Voor het openen van een horeca 

onderneming is veelal beperkt startkapitaal nodig wat de drempel laag maakt. Echter, het is niet 

ongewoon om de eerste jaren niet direct winstgevend te zijn waardoor het hebben van reserve 

kapitaal nodig is om te kunnen overleven. Bovendien staat het operationele kapitaal vaak onder 

druk door hoge rentelasten als gevolg van leningen.  

Behalve de interne factoren op management- en firma niveau spelen externe factoren ook een 

rol. Er is een veelheid aan niet-beheersbare en/of -beïnvloedbare externe factoren die, indien 

ondernemers daar geen rekening mee houden, de overlevingskans verlagen. Het gaat dan over 

economische ontwikkelingen, sociale en culturele veranderingen, veranderingen in wetgeving. 
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Kleine ondernemingen zijn vaak niet scherp en snel genoeg in het reageren op veranderende 

externe invloeden. Daarnaast is een terugkerend element in de literatuur over restaurant-

faillissementen het ontbreken van een match tussen het concept van het restaurant en de 

uitgekozen locatie. 
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