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ONDERNEMINGEN

ONDERNEMINGEN
Het aantal ondernemingen groeit 
gestaag verder.

FAILLISSEMENTEN

De faillissementen stijgen in alle 
deelsectoren en vooral bij de 
restaurants en fastservice.

STOPZETTINGEN
Het aantal stopzettingen 
bereikt een nieuw record in 
de fastservice, restaurants en 
catering.

OPRICHTINGEN

Het aantal oprichtingen 
stabiliseert behalve bij de 
drinkgelegenheden.

ALGEMEEN

OMZET
De omzetgroei vertraagt 
t.o.v. vorige kwartalen. Hotels 
en cateraars zien zelfs een 
omzetdaling.

PRIJZEN
Hotels verhogen hun prijzen fors. 

 
VOORUITZICHTEN

CONSUMENTENVERTROUWEN
 
Na een forse daling eind 
2018, schommelt het 
consumentenvertrouwen sinds 
begin 2019 rond het lange termijn 
gemiddelde. 

ARBEIDSMARKT

VACATURES
Voor het tweede kwartaal op rij 
daalt het aantal vacatures.

ARBEIDSPLAATSEN

Ondanks een seizoensterugval, 
groeit het aantal (speciale) 
arbeidsplaatsen stevig in 
vergelijking met vorig jaar.

VTE’S
De groei valt terug in alle 
deelsectoren behalve in de 
fastservice.

ARBEIDSKOSTEN

Na 4 kwartalen van stagnatie 
nemen de arbeidskosten begin 
2019 opnieuw toe.
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*Joj%= jaar-op-jaar groei in %  
 Trend: langetermijnbeweging van de voorbije kwartalen
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OMZETGROEI TREKT OPNIEUW AAN
Omzetgroei (% jaar-op-jaar), 
Vlaanderen

Bron: Statbel, bewerking door Guidea Bron: Statbel, bewerking door Guidea

De omzet van de Vlaamse horeca 
bereikt in Q1 2019 een groei van 4%. 
Dit is een vertraging ten opzichte van 
vorige kwartalen. Op het einde van 
2018 bedroeg de omzetgroei nog 6%. 
Over alle economische activiteiten 
heen bedraagt de omzetgroei 3% 
in Q1 2019. Ook hier vertraagt de 
omzetgroei, maar minder dan in de 
horeca. 

De eetgelegenheden en de 
drinkgelegenheden zijn de 
enige deelsectoren waar de 
omzetgroei lichtjes versnelt. Bij de 
eetgelegenheden (restaurants en 
fastservice) bedraagt dit 7%, het 
hoogste groeicijfer van de voorbije 7 
kwartalen. Bij de drinkgelegenheden 
bedraagt de omzetgroei 5%. Dit is de 
hoogste groei sinds 2006, het begin 

van de cijferreeks.   
Bij de catering en de hotels daalt 
de omzet in vergelijking met vorig 
jaar. De hotels boeken 5% minder 
omzet dan vorig jaar. Het is geleden 
van de aanslagen van 2016 dat dit 
zich voordoet. De catering kent een 
omzetdaling van 2% in vergelijking 
met vorig jaar. Vorig kwartaal boekte 
ze nog een omzetwinst van 12%. 

“Vertraging van groei t.o.v. 
vorige kwartalen.”

HOTELS VERHOGEN HUN PRIJZEN FORS

Prijsevolutie in België,  (%joj, afgevlakt)

Bron: stat.nbb.be, bewerking door Guidea

De prijzen in de horeca kennen 
een forse opstoot in het tweede 
kwartaal van 2019. De prijsstijging 
bedraagt 4,3% in Q2 2019 
tegenover 1,7% in Q1 2019. 
Dit is het snelste tempo van de 
voorbije 10 jaar. Opvallend is dat 
de accommodaties hun prijzen 
fors verhoogd hebben in april 
(paasvakantie)en juni (aanloop 
zomervakantie) van dit jaar. De 
prijzen in de eetgelegenheden 
stijgen aan 2,0%, hetzelfde tempo als 
de voorbije kwartalen.

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)

+4%
Omzetgroei (% joj) per deelsector, 
Q4 2018 en Q1 2019, Vlaanderen
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ONDERNEMINGEN

AANTAL ONDERNEMINGEN GROEIT GESTAAG VERDER

In het  tweede kwartaal 
van 2019 zijn er 35.654 
horecaondernemingen, 244 
meer dan vorig kwartaal 
en 931 meer dan hetzelfde 
kwartaal vorig jaar. 

Het aantal cateraars stijgt met 
403 in vergelijking met vorig jaar. 
Voor het tweede kwartaal op rij is 
dit een stijging van ruim 10%.  De 

eetgelegenheden nemen met 869 
ondernemingen toe. Voor het derde 
kwartaal op rij is dit een stijging met 
5%. Hotels kennen een toename van 
87 vestigingen, een stijging van 7%. 
Het aantal drinkgelegenheden daalt 
met 582 of 5%. Dit is de sterkste 
daling van de voorbije drie jaar.

Actieve horecaondernemingen, 
Vlaanderen

Evolutie ondernemingen naar 
deelsector, Q2 2019, procentueel 
en absoluut

FAILLISSEMENTEN NEMEN STEVIG TOE
Het aantal faillissementen 
neemt voor het derde kwartaal 
op rij stevig toe. In Q2 2019 
zijn er 251 faillissementen (12 
maandelijks gemiddelde). Dit 
is het hoogste aantal sinds Q4 
2017. In vergelijking met vorig 
jaar is dit 14 faillissementen 
meer.

De faillissementen stijgen in 
alle deelsectoren. Vooral bij de 
restaurants en de fastservice nemen 
ze snel toe. In Q2 2019 gingen 74 
restaurants failliet, 8 meer dan het 
jaar voordien. 74 is ook het hoogste 
aantal sinds 2014, de start van de 
reeks. In de fastservice waren er 64 
faillissementen, 9 meer dan vorig 
jaar. In de drinkgelegenheden waren 
er 94 faillissementen, 5 meer dan 
het jaar voordien. 

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

“In Q2 2019 zijn 
er 35.654 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 BEREIKEN NIEUW RECORD
Aantal stopzettingen* in 
Vlaanderen (afgevlakt)

Het aantal stopzettingen zet haar 
steile opmars voort en bereikt een 
nieuw record. In Q2 2019 zijn er 
622 stopzettingen (12 maandelijks 
gemiddelde). Dit zijn er 78 meer 
dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit 
is een stijging met 14%.

De opmars zet zich vooral door 
bij de fastservice, restaurants en 
catering, Het aantal stopzettingen 

Bron: Graydon, bewerking door Guidea

OPRICHTINGEN STABILISEREN

Het aantal oprichtingen van Vlaamse 
horecaondernemingen stabiliseert 
voor het tweede kwartaal op rij. In 
Q2 2019 zijn er 846 oprichtingen 
(12 maandelijks gemiddelde). Dit 
zijn er 47 meer dan vorig jaar. 
Van de deelsectoren vertonen de 
restaurants een kleine stijging en 
de drinkgelegenheden een daling. 
In Q2 2019 zijn er 220 restaurants 
opgericht, 31 meer dan vorig jaar. 
De drinkgelegenheden kennen 

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

“In Q2 2019 zijn er 220 
restaurants opgericht.”

*Stopzettingen zijn exclusief faillissementen

220

bedraagt 181 in de fastservice (27 
meer dan vorig jaar), 103 in de 
restaurants (17 meer dan vorig jaar) 
en 80 in de catering (16 meer dan 
vorig jaar). Voor de restaurants en 
fastservice is dit een stijging van net 
geen 20%. Voor de catering is het 
een stijging met ruim 25%. Bij de 
drinkgelegenheden stabiliseert het 
aantal stopzettingen voor het derde 
kwartaal op rij op 202. 

172 oprichtingen, 9 minder dan 
vorig jaar. De catering kent 139 
oprichtingen, 11 meer dan hetzelfde 
kwartaal vorig jaar. In de fastservice 
zijn er 245 oprichtingen, 14 meer 
dan vorig jaar. 
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ARBEIDSMARKT

VACATURES DALEN

Aantal vacatures Vlaamse horeca

Bron: VDAB, bewerking door Guidea 

Het aantal ontvangen vacatures in 
de horeca bedraagt 3.490 in Q1  
2019. In vergelijking met vorig jaar 
is dit een daling van 2%. Voor het 
tweede kwartaal op rij daalt het 
aantal vacatures in de horeca.  

In alle Vlaamse sectoren samen 
groeit het aantal vacatures nog 
steeds, maar aan een trager tempo. 
De groei bedraagt er 3% in Q1 
2019. Vorig kwartaal was dit nog 10%.

ARBEIDSPLAATSEN KENNEN SEIZOENSTERUGVAL

Het aantal arbeidsplaatsen valt 
iets terug in het vierde kwartaal 
ten opzichte van vorige kwartalen 
(een seizoenseffect). In vergelijking 
met vorig jaar is er nog steeds een 
toename in het voltijds en speciaal 
regime (extra’s en flexi-jobs) en 

een afname in het deeltijds regime. 
In het voltijds regime gaat het over 
28.405 arbeidsplaatsen, 498 meer 
dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. 
In het speciaal regime gaat het 
over 19.418 arbeidsplaatsen, een 
stijging met 4.724 in vergelijking 

“Het aantal  
arbeidsplaatsen in 
het speciaal regime 
stijgt met 4.724 
t.o.v. hetzelfde 
kwartaal vorig jaar.”

Aantal arbeidsplaatsen in Vlaanderen, opgesplitst naar regime

Bron: RSZ, bewerking door Guidea 

“Voor het tweede kwartaal 
op rij daalt het aantal 
vacatures met 2%.”

met hetzelfde kwartaal vorig jaar. 
In het deeltijds regime gaat het 
over 25.496 arbeidsplaatsen, 1.423 
minder dan vorig jaar.

-2%
0

1 000

2 000

3 000

4 000

2015 2016 2017 2018 2019

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2015 2016 2017 2018

Voltijds Deeltijds Speciaal



6 Kwartaaloverzicht Vlaamse horeca  AUGUSTUS 2019

2,7%
3,4%

5,0%

2,5%2,7% 2,6%

4,0%

-0,9% -2%

 0%

+2%

+4%

+6%

Q3 2018 Q4 2018

GROEI IN VOLTIJDSEQUIVALENTEN ZWAKT AF

Het aantal voltijdsequivalenten 
(VTE’s) in de Vlaamse horeca neemt 
met 2,5% toe in Q4 2018. Dit is iets 
zwakker dan de 3,0% groei van de 
2 voorgaande kwartalen. De horeca 
realiseert opnieuw een hogere 
aangroei van werkvolume dan het 
gemiddelde van 1,4%.   

De groei valt terug in alle 
deelsectoren behalve de 
eetgelegenheden. Daar stijgt het 

aantal VTE’s met 2,7% in Q4 2018, 
evenveel als het kwartaal voordien. 
Het  is vooral de fastservice die 
deze groei ondersteunt. In de 
restaurants valt de toename van 
het aantal VTE’s terug tot 1,4%, het 
traagste groeitempo sinds 2013. In 
de drinkgelegenheden neemt het 
aantal VTE’s met 2,6% toe, Dit is 
de traagste groei van de voorbije 
drie jaar. De hotelsector kent 
voor het derde kwartaal op rij een 

aangroei van het aantal VTE’s. In Q4 
2018 bedraagt deze groei 4,0% in 
vergelijking met 5,0% in het vorige 
kwartaal. De catering kent zelfs een 
daling van het aantal VTE’s met 0,9%. 
Dit is de eerste daling in ruim drie 
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 NEMEN OPNIEUW TOE

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

Bron: Statbel, bewerking door Guidea 

Na 4 kwartalen van stagnatie 
nemen de totale arbeidskosten per 
gewerkt uur opnieuw toe in de 
horeca. In Q1 2019 nemen ze met 
1,3% toe ten opzichte van vorig 
jaar. Dit is lager dan de toename 
van de arbeidskosten in de gehele 
economie die 1,9% bedraagt.

“Aantal VTE’s neemt toe 
met 2,5%.”

-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%

2015 2016 2017 2018
Alle sectoren Horeca

2,5%

-1%

0%

1%

2%

3%

2015 2016 2017 2018 2019

Private sector Horeca



7AUGUSTUS 2019  Kwartaaloverzicht Vlaamse horeca 

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019

Vlaanderen Wallonië Brussel

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Vlaanderen Wallonië Brussel

VOORUITZICHTEN

CONSUMENTENVERTROUWEN BLIJFT GEMIDDELD

Consumentenvertrouwen in België, (index)

Bron: NBB, bewerking door Guidea

Het consumentenvertrouwen 
bevindt zich in Q2 2019 rond 
lange termijn gemiddelde. Dit 
is onveranderd ten opzichte 
van het vorige kwartaal. Wel 
is het vertrouwen beduidend 
zwakker dan de 2 vorige jaren. De 
consument maakt zich zorgen over 
de economische situatie en de 
werkloosheid in België.

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

In tegenstelling tot Vlaanderen, 
boeken de Brusselse en Waalse 
horeca een hogere omzetgroei in 
het eerste kwartaal van 2019. De 
groei bedraagt 7% in Brussel en 
6% in Wallonië. In beide Gewesten 
doen de eetgelegenheden en de 
hotels het goed. Ook de Brusselse 
drinkgelegenheden zien hun omzet 
stevig groeien. 

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

Net als in Vlaanderen, stijgt het 
aantal faillissementen in Brussel en 
Wallonië in het begin van 2019. In 
Brussel wordt een nieuw record 
gevestigd. In Wallonië benadert 
het aantal opnieuw de niveaus van 
vorige jaren. 

Bron: Statbel, bewerking door Guidea 

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

Wallonië vertoont een gelijkaardig 
verloop van het aantal VTE’s 
als Vlaanderen. In het vierde 
kwartaal van Q4 2018 verbetert 
de Waalse groei van het aantal 
VTE’s lichtjes dankzij de eet- en 
drinkgelegenheden. Ook de 
Brusselse groei versnelt lichtjes met 
dank aan de hotels en catering.

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