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KWARTAALOVERZICHT VLAAMSE HORECA

ALGEMEEN

joj % Trend *

OMZET

+6%

De omzet versnelt bij de eet-en
drinkgelegenheden.

PRIJZEN

+1,7%

Voor het vierde kwartaal op rij
stijgen de prijzen in de horeca
minder snel dan gemiddeld.

VOORUITZICHTEN
CONSUMENTENVERTROUWEN
-6 (index)

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

*Joj%= jaar-op-jaar groei in %
Trend: langetermijnbeweging van de voorbije kwartalen

ONDERNEMINGEN

joj % Trend

ARBEIDSMARKT

joj %

ONDERNEMINGEN

+3%

VACATURES

-2%

Het aantal ondernemingen neemt
voor het derde kwartaal op rij
met 3% toe.

FAILLISSEMENTEN

-1%

De faillissementen vertonen een
stijging in de voorbije kwartalen
en liggen opnieuw op het niveau
van vorig jaar.

STOPZETTINGEN

+10%

Het aantal stopzettingen ligt
hoger dan vorig jaar en dit in alle
deelsectoren.

OPRICHTINGEN

+4%

Het aantal oprichtingen ligt
hoger dan vorig jaar. Vooral de
restaurants kennen een forse
toename.

Trend

Voor het tweede kwartaal op rij
daalt het aantal vacatures.

ARBEIDSPLAATSEN

+2%

De groei in het aantal
arbeidsplaatsen valt lichtjes terug.
In het voltijds en speciaal regime is
er verdere groei.

VTE’S

+3%

De groei in het aantal
VTE’s vertraagt en dit in alle
deelsectoren.

ARBEIDSKOSTEN

-0,4%

De arbeidskosten per uur kennen
voor het eerst een lichte daling in
de horeca. Sinds 2017 evolueren
deze kosten gunstiger dan
gemiddeld.

ALGEMEEN
LEGENDE SYMBOLEN
Eetgelegenheden (Restaurants en
fastservice)

Restaurant (eetgelegenheid met volledige bediening)

Fastservice (eetgelegenheid met
beperkte bediening)

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

Hotels

Catering

OMZETGROEI TREKT OPNIEUW AAN
Omzetgroei (% jaar-op-jaar),
Vlaanderen

Omzetgroei (% joj) naar deelsector, Q3 en Q4 2018,Vlaanderen
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De omzet van de Vlaamse horeca
bereikt in Q4 2018 een groei van 6%.
Dit is de snelste groei sinds Q2 2017.
Over alle economische activiteiten
bedraagt de omzetgroei 4% in Q4
2018. Dit is een licht tragere groei
dan het vorige kwartaal.

(restaurants en fastservice) bereiken
een groei van ruim 5%, de hoogste
groei van het voorbije jaar. Ook in
de drinkgelegenheden bedraagt de
omzetgroei 5%. Dit is de snelste groei
van de voorbije 2 jaar. De catering
kent een forse omzetgroei op het
ende van 2018. Dit volgt op een daling
van 7% het kwartaal voordien. De
omzetgroei vertoont er een volatiel

De omzetgroei versnelt bij de eet- en
drinkgelegenheden. Eetgelegenheden

patroon in de voorbije kwartalen.
De hotels kennen een zwakkere
omzetgroei dan vorig kwartaal. Het
daalt van 6% in Q3 2018 tot 4% in Q4
2018. Dit is het traagste groeitempo
van het voorbije jaar.

PRIJZEN STIJGEN MINDER SNEL DAN GEMIDDELD
Voor het vierde kwartaal op rij
stijgen de prijzen in de horeca
trager dan gemiddeld. Het is van
2012 geleden dat dit zich nog
voordeed. De prijzen in de horeca
stijgen in Q1 2019 met 1,7%, in
vergelijking met 2,2% voor alle
consumptieprijzen samen. Bij de
eetgelegenheden is er een stijging
van 2,0%. Dit is relatief onveranderd
ten opzichte van voorgaande
kwartalen. Bij de accommodaties
zien we een volatiel patroon. In
Q1 2019 stijgen de prijzen met
gemiddeld 0,6% in vergelijking met
een stijging van 3,4% in Q4 2018.

Prijsevolutie in België, (%joj, afgevlakt)
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ONDERNEMINGEN
AANTAL ONDERNEMINGEN NEEMT STEVIG TOE
In het eerste kwartaal
van 2019 zijn er 35.410
horecaondernemingen, 210
meer dan vorig kwartaal
en 902 meer dan hetzelfde
kwartaal vorig jaar.
Het aantal cateraars stijgt met
409 in vergelijking met vorig jaar.
Voor het tweede kwartaal op rij
betekent dit een stijging van 13%.
Actieve horecaondernemingen,
Vlaanderen

35.410
“In Q1 2019 zijn
er 35.410 Vlaamse
horecaondernemingen.”

Evolutie ondernemingen naar
deelsector, Q1 2019, procentueel
en absoluut
Absolute
wijziging

36 000

Eetgelegenheden

34 000

+794

5%

Catering

32 000
30 000

De eetgelegenheden nemen met
794 ondernemingen toe. Met 5%
is dit de sterkste stijging van de
voorbije drie jaar. Hotels kennen
een toename van 69 vestigingen,
een stijging van 6%. Het aantal
drinkgelegenheden daalt met 529.
Voor het tweede kwartaal op rij is
dit een daling met 4%, de sterkste
daling van de voorbij drie jaar.
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FAILLISSEMENTEN OPNIEUW OP NIVEAU VAN VORIG JAAR
Het aantal faillissementen
neemt voor het tweede
kwartaal op rij toe. In Q1 2019
zijn er 243 faillissementen (12
maandelijks gemiddelde). Dit
is het hoogste aantal sinds
Q1 2018. In vergelijking met
vorig jaar is dit 1 faillissement
minder.

Aantal faillissementen in de
Vlaamse horeca (afgevlakt)
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Vooral de drinkgelegenheden en de
fastservice kennen een stijging van
de faillissementen. In Q1 2019 zijn
er 92 drinkgelegenheden failliet, 5
meer dan vorig kwartaal maar 9
minder dan het jaar voordien. De
fastservice telt 60 faillissementen, 2
meer dan vorig kwartaal en 1 meer
dan vorig jaar. In de restaurants
merken we 70 faillissementen, 4
minder dan vorig kwartaal, maar
nog steeds 4 meer dan vorig jaar.
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STOPZETTINGEN KENNEN STIJGENDE TREND
Aantal stopzettingen* in
Vlaanderen naar deelsector
(afgevlakt)
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*Stopzettingen zijn exclusief faillissementen

Het aantal stopzettingen is in 2018
fors toegenomen. Aan het begin
van 2019 stabiliseert dit op een
hoog niveau. Q1 2019 telt 577
stopzettingen (12 maandelijks
gemiddelde). Dit zijn er 50 meer
dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit
is een stijging met 10%.
De restaurants en catering laten
een verdere stijging zien van het

aantal stopzettingen, terwijl de
drinkgelegenheden en de fastservice
een kleine daling noteren in het
eerste kwartaal van 2019. Het
aantal stopzettingen bedraagt 195
in de drinkgelegenheden (9 meer
dan vorig jaar), 167 in de fastservice
(15 meer dan vorig jaar), 93 in de
restaurants (8 meer dan vorig jaar)
en 74 in de catering (15 meer dan
vorig jaar).

OPRICHTINGEN IN STIJGENDE LIJN ONDANKS TERUGVAL IN Q1 2019
Aantal oprichtingen in Vlaanderen
(afgevlakt)

Aantal oprichtingen in Vlaanderen
naar deelsector (afgevlakt)
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Het aantal oprichtingen van
Vlaamse horecaondernemingen
valt gedeeltelijk terug na een
stevige toename op het einde
van 2018. De trend blijft evenwel
stijgend. In Q1 2019 zijn er 822
oprichtingen (12 maandelijks
gemiddelde), 33 meer dan vorig jaar.
Opmerkelijk is de forse stijging van
de oprichtingen van restaurants en
catering. In Q1 2019 zijn er 212
restaurants opgericht, 38 meer

dan vorig jaar. De catering kent
131 oprichtingen, 11 meer 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 Q1 2019
noteren we 169 oprichtingen bij de
drinkgelegenheden, 14 minder dan
vorig jaar.
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212
“In Q1 2019 zijn er 212
restaurants opgericht.”

ARBEIDSMARKT
VACATURES DALEN
Aantal vacatures Vlaamse horeca
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“Voor het tweede kwartaal
op rij daalt het aantal
vacatures met 2%.”

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. Over

alle Vlaamse sectoren 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%.

AANTAL VOLTIJDSE EN SPECIALE ARBEIDSPLAATSEN STIJGEN
Aantal arbeidsplaatsen in Vlaanderen, opgesplitst naar regime
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“Het aantal
arbeidsplaatsen in
het speciaal regime
stijgt met 2.095 op
jaarbasis.”
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Het aantal arbeidsplaatsen neemt
toe in het voltijds en speciaal regime
(extra’s en flexijobs) en neemt
af in het deeltijds regime. In het
voltijds regime gaat het over 28.765
arbeidsplaatsen, 606 meer dan
hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het

speciaal regime gaat het over 20.389
arbeidsplaatsen, een stijging met
2.095 in vergelijking met hetzelfde
kwartaal vorig jaar. In het deeltijds
regime gaat het over 25.619
arbeidsplaatsen, 1.130 minder dan
vorig jaar.
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VOLTIJDSEQUIVALENTEN NEMEN SNELLER TOE DAN GEMIDDELD
Groei in aantal VTE’s (%joj) in
Vlaanderen

Groei in aantal VTE’s (%joj) naar
deelsector,Vlaanderen
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De groei valt terug in alle
deelsectoren. De catering kent
de traagste groei in het aantal
VTE’s, namelijk 2,5%. Dit is ook
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Het aantal voltijdsequivalenten
(VTE’s) in de Vlaamse horeca neemt
met 3% toe in Q3 2018. Dit is
iets zwakker dan de 4% groei van
de 2 voorgaande kwartalen. De
horeca realiseert opnieuw een
hogere aangroei van jobs dan het
gemiddelde van 1,4%.
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een stuk minder dan de 6,5%
groei het kwartaal voordien. De
eetgelegenheden kennen de op één
na laagste groei met 2,7%. Dit is iets
kleiner dan de 3,1% groei in Q2
2018. Het zijn vooral de restaurants
die minder VTE’s aannemen. In de
drinkgelegenheden neemt het aantal
VTE’s met 3,4% toe, in vergelijking
met 4,1% in het vorige kwartaal. De
hotelsector kent voor het derde
kwartaal op rij een aangroei van het

aantal VTE’s. In Q3 2018 bedraagt
deze groei 5% in vergelijking met
6,3% in het vorige kwartaal.

3%
“Aantal VTE’s neemt toe
met 3%.”

ARBEIDSKOSTEN DALEN VOOR HET EERST
Totale loonkosten per gewerkt uur in België, jaar-op-jaargroei
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2018

De totale arbeidskosten per
gewerkt uur nemen voor het eerst
af in de horeca. In Q4 2018 dalen
de arbeidskosten met 0,4% op
jaarbasis. Sinds de opstoot van de
arbeidskosten in de horeca in 2016
evolueren deze gunstiger dan in
de private sector. Daar nemen de
arbeidskosten momenteel met 1,8%
toe.

KIJK OP ANDERE GEWESTEN
Omzetverloop horeca, jaar-opjaargroei, per gewest
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Faillissementen horeca, per gewest (trend, aantal)
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Net als in Vlaanderen, trekt de
omzetgroei opnieuw aan in
Wallonië. In Brussel is het cijfer
voor Q1 2019 niet beschikbaar. De
hotels en restaurants vertonen er
wel een forse omzetversnelling op
het einde van 2018.

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

De drie Gewesten vertonen
sinds een aantal kwartalen een
gelijkaardig verloop van het aantal
VTE’s. Net als in Vlaanderen
vertraagt ook in Brussel en Wallonië
de groei van 4% in Q2 2018 tot
3% in Q3 2018. In Vlaanderen en
Wallonië doet deze vertraging
zich voor in alle deelsectoren.
In Brussel zijn het vooral de
eetgelegenheden die een tragere
groei vertonen. In de Brusselse
catering en drinkgelegenheden is er
daarentegen sprake van een lichte
groeiversnelling.

VOORUITZICHTEN
CONSUMENTENVERTROUWEN STABIEL NA FORSE DUIK
Consumentenvertrouwen in België, (index)
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Na een forse duik op het
einde van 2018 blijft het
consumentenvertrouwen in de
eerste maanden van 2019 relatief
stabiel. Het vertrouwen schommelt
rond het lange termijn gemiddelde.
In vergelijking met vorig jaar is
de consument bezorgder over
de economische situatie en de
werkloosheid in België.
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