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ONDERNEMINGEN

ONDERNEMINGEN
Het aantal ondernemingen kent 
een stevige toename sinds begin 
2018. Dit is in alle deelsectoren 
behalve de drinkgelegenheden.

FAILLISSEMENTEN
Het aantal faillissementen stijgt 
opnieuw, vooral bij de restaurants.

STOPZETTINGEN
Na een gevoelige stijging in de 
voorbije drie kwartalen, daalt het 
aantal stopzettingen lichtjes in Q4 
2018.

OPRICHTINGEN

De oprichtingen bereiken een 
nieuw recordaantal. Restaurants 
kennen 30% meer oprichtingen 
dan vorig jaar.

ALGEMEEN

OMZET
Ondanks het fraaie 5% groeicijfer, 
vertoont de omzetgroei een 
dalende trend.

PRIJZEN
Voor het derde kwartaal op rij 
stijgen de prijzen in de horeca 
met 2%. Dit is minder snel dan 
gemiddeld. 

 
VOORUITZICHTEN

CONSUMENTENVERTROUWEN
 
Het vertrouwen van de Belgische 
consument zwakt gevoelig af op 
het einde van 2018. 

ARBEIDSMARKT

VACATURES
Het aantal vacatures daalt voor 
het eerst sinds 2014.

ARBEIDSPLAATSEN

Het aantal arbeidsplaatsen neemt 
opnieuw wat toe, vooral in het 
speciaal en voltijds regime.

VTE’S
Het aantal VTE’s neemt voor 
het tweede kwartaal op rij 
met 4% toe. Een tragere groei 
bij de eetgelegenheden wordt 
gecompenseerd door een snellere 
groei in de catering.

ARBEIDSKOSTEN

De arbeidskosten stagneren in de 
horeca, terwijl ze verder toenemen 
in de gehele private sector.
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DALENDE TREND ONDANKS MOOIE OMZETGROEI
Omzetgroei (% jaar-op-jaar), 
Vlaanderen

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

De omzetgroei blijft in Q3 2018 net 
onder de 5% in de Vlaamse horeca. 
Dit is een lichte versnelling ten 
opzichte van het vorige kwartaal, 
maar de trend sinds begin 2017 is nog 
steeds dalend. Over alle economische 
activiteiten bedroeg de omzetgroei 
ook net geen 5% in Q3 2018. Dit is de 
snelste omzetgroei sinds begin 2017.  
De hotels doen het uitstekend 

met voor het tweede kwartaal 
op rij een omzetgroei van 7%. 
Bij de eetgelegenheden versnelt 
de omzetgroei van 3% in Q2 
2018 naar 4% in Q3 2018. Bij 
de drinkgelegenheden is dit net 
andersom is: de omzetgroei 
vertraagt er van 4% naar 3%. 
Opvallend is de omzetdaling van 7% 
in de catering. De catering boekte 

in hetzelfde kwartaal vorig jaar een 
uitzonderlijk hoge omzet die dit 
jaar niet herhaald werd. De daling 
staat in schril contrast met het 
voorbije anderhalf jaar van stevige 
omzetcijfers. 

Hotels boeken voor het 
tweede kwartaal op rij een 
omzetgroei van 7%.

PRIJZEN STIJGEN MINDER SNEL DAN GEMIDDELD

Prijsevolutie in België,  (%joj, afgevlakt)

Bron: stat.nbb.be, bewerking door Guidea

Voor het derde kwartaal op rij 
stijgen de prijzen in de horeca 
minder snel dan gemiddeld. Het 
is van 2012 geleden dat dit zich 
voordeed. De prijzen in de horeca 
stijgen in Q4 2018 met 2,2%, in 
vergelijking met 2,6% voor alle 
consumptieprijzen samen. 

De prijzen in de reca stijgen in Q4 
2018 aan 1,9%. Dit is een van de 
traagste tempo’s sinds de start van 
de metingen in 2007. De prijzen in 
de accommodaties versnellen van 
2,7% in Q3 2018 tot 3,4% in Q4 
2018.

ALGEMEEN
LEGENDE SYMBOLEN

Fastservice (eetgelegenheid met 
beperkte bediening)

Restaurant (eetgelegenheid met volle-
dige bediening)

Drinkgelegenheden (cafés, bars, 
discotheken, dancing etc.) CateringHotels

Eetgelegenheden (Restaurants en 
fastservice)
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tor, Q2 en Q3 2018, Vlaanderen



3FEBRUARI 2019  Kwartaaloverzicht Vlaamse horeca 

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018

ONDERNEMINGEN

AANTAL ONDERNEMINGEN NEEMT STEVIG TOE

In het  vierde kwartaal 
van 2018 waren er 35.200 
horecaondernemingen, 18 
minder dan vorig kwartaal 
maar 1.034 meer dan hetzelfde 
kwartaal vorig jaar. 

Het aantal cateraars stijgt met 
415 in vergelijking met vorig jaar. 
Voor het tweede kwartaal op rij 
betekent dit een stijging van 13%.  

De eetgelegenheden nemen met 
801 ondernemingen toe. Met 5% 
is dit de sterkste stijging van de 
voorbije drie jaar. Hotels kennen 
een toename van 73 vestigingen, 
een stijging van 6%. Het aantal 
drinkgelegenheden daalt met 420. 
Voor het tweede kwartaal op rij is 
dit een daling met 4%, de sterkste 
daling van de voorbij drie jaar.

Actieve horecaondernemingen, 
Vlaanderen

Evolutie ondernemingen naar 
deelsector, Q4 2018, procentueel 
en absoluut

FAILLISSEMENTEN STIJGEN OPNIEUW, VOORAL BIJ RESTAURANTS
Na een gevoelige daling van 
het aantal faillissementen in 
het begin van 2018, stijgt dit 
aantal in Q4 2018 tot 238 (12 
maandelijks gemiddelde). Dit 
is het hoogste aantal sinds Q1 
2018. In vergelijking met vorig jaar 
ligt het aantal faillissementen nog 
steeds lager.

Van de deelsectoren stijgen de 
faillissementen het sterkst bij de 
restaurants. In Q4 2018 waren 
er 74 faillissementen. Dit is het 
hoogste aantal sinds het begin 
van de reeks in 2014. Dit zijn 
ook 8 faillissementen meer dan 
hetzelfde kwartaal vorig jaar. De 
fastservice kende in Q4 2018 58 
faillissementen, 6 minder dan vorig 
jaar. Het aantal faillissementen bij 
drinkgelegenheden bedraagt 87 in 
Q4 2018, 22 minder dan vorig jaar.

Bron: Graydon, bewerking door Guidea Bron: Graydon, bewerking door Guidea

“In Q4 2018 zijn 
er 35.200 Vlaamse 
horecaondernemingen .”

Bron: Graydon, bewerking door Guidea

Aantal faillissementen in de 
Vlaamse horeca (afgevlakt)

Aantal faillissementen, per 
deelsector, Vlaanderen (afgevlakt)
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STOPZETTINGEN ZETTEN STIJGENDE TREND NIET DOOR
Aantal stopzettingen* in 
Vlaanderen (afgevlakt)

Na een gevoelige stijging van 
het aantal stopzettingen in de 
voorbije drie kwartalen, daalt dit 
aantal lichtjes op het einde van 
2018. In Q4 2018 waren er 538 
stopzettingen (12 maandelijks 
gemiddelde), zo’n 22 minder dan 
vorig kwartaal maar nog steeds 30 
meer dan hetzelfde kwartaal vorig 
jaar. Dit is een stijging met 6%. 
Alle deelsectoren laten een 

Bron: Graydon, bewerking door Guidea

OPRICHTINGEN BEREIKEN NIEUW RECORD

Het aantal oprichtingen van 
Vlaamse horecaondernemingen 
kent een stevige toename sinds 
begin 2018. In Q4 2018 bereikt 
het met 817 oprichtingen (12 
maandelijks gemiddelde) een 
nieuw record. Opmerkelijk is 
de forse stijging bij restaurants en 
catering. In Q4 2018 werden er 
ruim 200 restaurants opgericht, 
een toename met 30% ten opzichte 
van hetzelfde kwartaal vorig 

Aantal oprichtingen in Vlaanderen 
(afgevlakt)

Bron: Graydon, bewerking door Guidea

Aantal stopzettingen* in 
Vlaanderen naar deelsector 
(afgevlakt)

Bron: Graydon, bewerking door Guidea

Aantal oprichtingen in Vlaanderen 
naar deelsector (afgevlakt)

Bron: Graydon, bewerking door Guidea

“De oprichtingen bij de 
restaurants stijgen met 
30%”

*Stopzettingen zijn exclusief faillissementen
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gelijkaardige evolutie zien. Het 
aantal stopzettingen bedroeg 191 
in de drinkgelegenheden (7 minder 
dan vorig kwartaal, 8 meer dan vorig 
jaar), 155 in de fastservice (8 minder 
dan vorig kwartaal, 9 meer dan 
vorig jaar), 83 in de restaurants (2 
minder dan vorig kwartaal, 4 meer 
dan vorig jaar) en 66 in de catering 
(4 minder dan vorig kwartaal, drie 
meer dan vorig jaar).

jaar. De catering kent een kwart 
meer oprichtingen dan hetzelfde 
kwartaal vorig jaar. Het aantal 
oprichtingen in de fastservice 
stabiliseert voor het derde jaar op 
rij op een aantal van zo’n 238 per 
kwartaal. Het aantal oprichtingen 
bij de drinkgelegenheden neemt 
daarentegen verder af. In Q4 2018 
waren er 169 oprichtingen bij de 
drinkgelegenheden, een daling van 
11% ten opzichte van vorig jaar. 



5FEBRUARI 2019  Kwartaaloverzicht Vlaamse horeca 

ARBEIDSMARKT

VACATURES DALEN

Aantal vacatures Vlaamse horeca

Bron: VDAB, bewerking door Guidea 

Het aantal ontvangen 
vacatures in de horeca 
bedraagt 2.814 in Q4 2018. In 
vergelijking met Q4 2017 is dit een 
daling van 2%. Voor het eerst sinds 

2014 zien we een daling van het 
aantal vacatures. Over alle Vlaamse 
sectoren bedraagt de groei van de 
ontvangen vacatures 10%. 

AANTAL VOLTIJDSE EN SPECIALE ARBEIDSPLAATSEN STIJGEN

Het aantal arbeidsplaatsen in het 
voltijds en speciaal regime (extra’s 
en flexi-jobs) kennen een nieuw 
hoogtepunt in het tweede kwartaal 
van 2018. In het voltijds regime gaat 
het over 28.607 arbeidsplaatsen, 
755 meer dan hetzelfde kwartaal 

vorig jaar. In het speciaal regime gaat 
het over 21.088 arbeidsplaatsen, een 
stijging met 3.337 in vergelijking met 
hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het 
deeltijds regime neemt het aantal 
arbeidsplaatsen geleidelijk af en 
bereikt met 25.863 arbeidsplaatsen 

“Het aantal ‘speciale’ 
arbeidsplaatsen als 
extra’s en flexijobs 
kent een nieuw 
hoogtepunt.”

Aantal arbeidsplaatsen in Vlaanderen, opgesplitst naar regime

Bron: RSZ, bewerking door Guidea 

“Voor het eerst sinds 2014 
daalt het aantal vacatures 
met 2%”

een nieuw dieptepunt. In vergelijking 
met vorig jaar zijn er 1.046 
arbeidsplaatsen minder in het 
deeltijds regime.
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VOLTIJDSEQUIVALENTEN NEMEN SNELLER TOE DAN GEMIDDELD

Het aantal voltijdsequivalenten 
(VTE’s) in de Vlaamse horeca 
neemt voor het tweede 
kwartaal op rij met 4% toe. De 
groei komt hiermee opnieuw 
hoger uit dan het gemiddelde 
over alle sectoren heen dat 
1,6% bedraagt. 

De groei valt iets terug in de 
eetgelegenheden van 3,7% in Q1 
2018 naar 3,1% in Q2 2018. Dit is 
de op één na laagste groei van de 

voorbije 5 jaar die gedomineerd 
werden door de aanloop naar en 
de introductie van het GKS. In 
de drinkgelegenheden neemt het 
aantal VTE’s met 4% toe, nagenoeg 
ongewijzigd ten opzichte van het 
vorige kwartaal. De hotelsector 
kent voor het tweede kwartaal op 
rij een toename van ruim 6%. In de 
catering versnelt de groei van 3,2% 
naar 6,5%. Dit is de snelste groei 
van het voorbije anderhalf jaar.

Groei in aantal VTE’s (%joj) in 
Vlaanderen

Groei in aantal VTE’s (%joj) naar 
deelsector, Vlaanderen

Bron: RSZ, bewerking door Guidea Bron: RSZ, bewerking door Guidea 

ARBEIDSKOSTEN STAGNEREN IN DE HORECA

Totale loonkosten per gewerkt uur in België, jaar-op-jaargroei 

Bron: FOD, bewerking door Guidea 

Voor het zesde kwartaal op rij 
nemen de arbeidskosten in de 
horeca minder snel toe dan in 
de gehele private sector. In Q3 
2018 stegen deze kosten met 0,1% 
in de horeca, in vergelijking met een 
stijging van 1,3% in de private sector. 
Het is van eind 2015 geleden dat 
de arbeidskosten een gelijkaardige 
evolutie vertoonden. In 2016 namen 
deze kosten, naar aanleiding van de 
introductie van het GKS, nog met 
gemiddeld 2% toe. 

“Aantal VTE’s neemt voor 
het tweede kwartaal op 
rij met 4% toe.”
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VOORUITZICHTEN

CONSUMENTENVERTROUWEN NEEMT FORSE DUIK

Consumentenvertrouwen in België, (index)

Bron: NBB, bewerking door Guidea

Het consumentenvertrouwen 
neemt een forse duik op het einde 
van 2018. Het vertrouwen bereikt 
haar laagste niveau sinds eind 2016 
en blijft net boven het lange termijn 
gemiddelde. De consument maakt 
zich beduidend meer zorgen over 
de economische situatie en de 
werkloosheid in België.

KIJK OP ANDERE GEWESTEN
Omzetverloop horeca, jaar-op-
jaargroei, per gewest

De omzetgroei koelt fors af 
in Brussel en Wallonië op het 
einde van 2018. In Brussel daalt 
de omzetgroei van 8% in Q3 2018 
naar 6% in Q4 2018. In Wallonië 
daalt de omzetgroei van 6% in 
Q3 2018 naar 4% in Q4 2018. In 
beide gewesten zijn het vooral de 
eetgelegenheden en de hotels die 
de dalende trend inzetten. 

Faillissementen horeca, per ge-
west (trend, aantal)

Vlaanderen kent als enige 
Gewest een stijging van de 
faillissementen op het einde 
van 2018. In Brussel stabiliseert 
het aantal op een zeer hoog niveau 
na forse stijgingen in 2017 en 2018. 
In Wallonië stabiliseert het aantal 
faillissementen ook, op hun laagste 
niveau sinds 2014, het begin van de 
reeks. 

Bron: FOD Economie, bewerking door Guidea 

Evolutie aantal VTE’s in de horeca, 
jaar-op-jaargroei, per gewest.

In elk van de drie Gewesten ligt 
de groei van het aantal VTE’s in 
Q2 2018 rond de 4%. In Brussel  
en Wallonië ligt dit lager dan de 
voorbije kwartalen. Vooral de 
restaurants vertonen er een tragere 
VTE groei. In 2017 vertoonden zij 
naar aanleiding van het GKS nog 
een forse aangroei van het aantal 
VTE’s. Opvallend is dat de Brusselse 
drinkgelegenheden een blijvend 
sterke groei kennen van het aantal 
VTE’s.

Bron: RSZ, bewerking door Guidea Bron: Graydon, bewerking door Guidea 
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