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Inleiding
In dit rapport maken we een analyse van de 
ondernemingen in de horecasector. We maken 
daarbij voornamelijk gebruik van gegevens 
beschikbaar bij de FOD Economie. Enkel het aantal 
werkgevers heeft een andere bron (bron: RSZ). In 
het hoofdstuk van de internationale vergelijking is 
de voornaamste bron Eurostat. 

Achtereenvolgens besteden we aandacht aan:

• Het aantal ondernemingen

• Het aantal faillissementen

• Het aantal oprichtingen / stopzettingen en 
overlevingspercentage

• Omzet en investeringen

• Internationale vergelijking

Bij evoluties over meerdere jaren vergelijken we 
vooral met het jaar 2008. In dat jaar werd immers 
de meest recente nace-code (nace-bel 2008) 
ingevoerd. In het hoofdstuk van internationale 
vergelijking vergelijken we België met de 
buurlanden.

Achteraan in dit rapport geven we toelichting bij de 
gebruikte bronnen in dit rapport. 





6 Ondernemingen horeca   FEB 2019

Actieve ondernemingen 
Faillissementen 
Oprichtingen en stopzettingen 
Omzet en investeringen 
Internationale vergelijking 

In vergelijking met negen jaar 
geleden zijn er nu ongeveer 3.000 
horecaondernemingen meer in 
België. Ondanks deze stijging daalt 
het aandeel van de horecasector 
al geruime tijd. Het totaal aantal 
ondernemingen stijgt immers 
veel sterker. In 2008 bedroeg het 
aandeel nog 7,44%. Op 1.000 actieve 
ondernemingen waren er toen 74 
een horecaonderneming. Nu zijn er 
dat nog 63 op 1.000.

Figuur 1-1: Evolutie actieve ondernemingen in de horecasector in België 
-2008/2017-

 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

1 Actieve 
ondernemingen
Algemeen
Eind 2017 telt België 59.197 
horecaondernemingen, een groei 
van bijna anderhalf procent 
ten opzichte van 2016. Voor 
het vierde jaar op rij stijgt het 
aantal horecaondernemingen 
in België. Hun aantal lag voor 
zover gekend nooit hoger. België 
telt in alle sectoren samen 
941.991 ondernemingen, een 
groei van 4%. In België is 6,28% 
van alle ondernemingen een 
horecaonderneming.
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Figuur 1-2: Evolutie actieve ondernemingen in de horecasector in de 
gewesten -2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Gewesten
59% van de horecaondernemingen 
bevindt zich in Vlaanderen, 28% 
in Wallonië en 12% in Brussel. 
Daarnaast hebben 410 of 0,7% 
van de horecaondernemingen 
hun hoofdzetel in het buitenland. 
Na enkele jaren van stagnering 
en daling stijgt het aantal 
horecaondernemingen in 
Vlaanderen voor het vierde jaar 
op rij (+1,7%). In Wallonië (+0,9%) 
en Brussel (+0,8%) stijgt het aantal 
horeca-ondernemingen ook. In 
deze twee gewesten is de stijging 
al geruimere tijd bezig. Figuur 1-2 
toont de groei tussen 2008 en 2017. 
Ter herinnering: het gewest wordt 
bepaald op basis van de locatie van 
de maatschappelijke zetel.
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Tabel 1-1: Actieve ondernemingen in België en de gewesten -2017-

 België Vlaanderen Wallonië Brussel
Totaal 59 197 34 681 16 860 7 243

Hotels 3,4% 3,3% 3,3% 4,1%

Vakantieverblijven 3,3% 3,4% 3,7% 1,5%

Kampeerterreinen 0,7% 0,6% 1,2% 0,1%

Overige accommodatie 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

Eetgelegenheden 56,2% 54,3% 57,0% 64,3%

   Restaurants 27,6% 27,7% 27,3% 28,5%

   Fastservice 28,1% 26,0% 29,2% 35,5%

Catering 10,1% 10,7% 10,0% 6,4%

Drinkgelegenheden 26,2% 27,4% 24,7% 23,5%

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

In Vlaanderen is 54% van de 
horecaondernemingen een 
eetgelegenheid. De tweede 
grootste subsector is deze van 
de drinkgelegenheden met 27%. 
De andere horecasectoren 
zijn de catering- (11%) en  
logiesondernemingen (8%).

Tussen de gewesten onderling 
zijn er verschillen. Zo zijn er in 
Vlaanderen procentueel meer 
drinkgelegenheden, in Wallonië 
meer (overige) logies en in 
Brussel meer eetgelegenheden. 
Deze verschillen bestaan al jaren. 
Hieronder bespreken we (de 
evolutie van) de subsectoren in 
Vlaanderen meer in detail.

54%
54% van de 
horecaondernemingen  
in Vlaanderen is een 
eetgelegenheid. 
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Tabel 1-2: Aantal en groei horecaondernemingen per subsector in 
Vlaanderen -2008/2017-

 2008 2017 Groei  
2008-2017

n % n % n %
Hotels 1 105 3,3% 1 159 3,3% +54 +4,9%

Vakantieverblijven 569 1,7% 1 189 3,4% +620 +109,0%

Kampeerterreinen 224 0,7% 204 0,6%  -20  -8,9%

Overige accommodatie 117 0,4% 66 0,2%  -51  -43,6%

Eetgelegenheden 17 140 51,3% 18 837 54,3% +1 697 +9,9%

Catering 2 708 8,1% 3 728 10,7% +1 020 +37,7%

Drinkgelegenheden 11 548 34,6% 9 498 27,4%  -2 050  -17,8%

Totaal 33 411 100% 34 681 100% +1 270 +3,8%

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

De grootste subsector binnen 
de horeca, de eetgelegenheden, 
is in Vlaanderen goed voor 
18.837 ondernemingen of 54% 
van alle horecaondernemingen. 
Zowel het aantal als aandeel 
van de eetgelegenheden is sinds 
2008 gestegen. De tweede 
grootste subsector is deze van 
de drinkgelegenheden, al daalt 
hun aantal. In 2017 zijn er 18% 
minder drinkgelegenheden dan in 

2008, goed voor een netto-daling 
van 2.050 drinkgelegenheden in 
negen jaar tijd. Er zijn daarnaast 
twee subsectoren die het aantal 
ondernemingen de laatste jaren 
sterk zien toenemen. Het aantal 
vakantieverblijven stijgt van 569 in 
2008 naar 1.189 in 2017 (+109%). 
Het aantal cateringzaken stijgt in 
dezelfde periode van 2.708 naar 
3.728 (+38%). 

-18%
In 2017 zijn er 18% minder 
drinkgelegenheden dan in 
2008.
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Figuur 1-3: Aantal eetgelegenheden per subklasse in Vlaanderen 
-2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Binnen de drinkgelegenheden zijn 
er drie subklassen: de cafés en 
bars (nace 56.301), de discotheken 
en nachtclubs (nace 56.302) en 
de overige drinkgelegenheden 
(nace 56.309). Zowel het aantal 
cafés en bars (-19%) als het aantal 
discotheken en nachtclubs (-14%) 
dalen over een periode van negen 
jaar. De derde subklasse, de overige 
drinkgelegenheden, zijn een groter 
wordende groep. In 2008 waren 
ze nog met 21, terwijl hun aantal 
in 2017 tot 166 is gestegen. Het 
gaat hierbij om de ambulante 
verkoop van drank waarbij klanten 
ter plaatse de dranken kunnen 
consumeren.

Figuur 1-4: Aantal drinkgelegenheden per subklasse in Vlaanderen 
-2008/2017- 

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Subklassen
De twee grootste subsectoren 
zijn verder onder te verdelen in 
subklassen. Bij de eetgelegenheden 
zijn er twee subklassen: de 
restaurants (nace 56.101) en 
de fastservice (nace 56.102). In 
de periode 2008-2017 stijgt in 
Vlaanderen het aantal fastservice 
ondernemingen (+12%) iets sneller 
dan het aantal restaurants (+8%). 

In de andere twee gewesten ligt de 
groei bij de fastservice weliswaar 
nog hoger. Daar zijn er ook 
meer fastservice ondernemingen 
dan restaurants. In Brussel zijn 
er ondertussen zelfs ongeveer 
een kwart meer fastservice 
ondernemingen dan restaurants. 
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Subsectoren: Wallonië en Brussel

In Wallonië en Brussel zijn er 
zowel een aantal gelijkaardige 
als verschillende evoluties per 
subsector. 

In Wallonië neemt het aantal 
vakantieverblijven in de periode 
2008 – 2017 eveneens gevoelig 
toe (+101%). Bij alle andere 
logiesondernemingen (hotels, 
kampeerterreinen & overige 
accommodatie) daalt het aantal 
ondernemingen. Opvallend is 
de sterke stijging van het aantal 
ondernemingen in de fastservice 
(+31%). Ondertussen zijn er 
in Wallonië meer dergelijke 
ondernemingen dan restaurants. 
De evolutie van cateringzaken 
en drinkgelegenheden volgt de 
nationale trend.

In Brussel zijn er een aantal 
subsectoren die stijgen of sneller 
stijgen in vergelijking met de andere 
twee gewesten. Het opvallendst is 
de stijging van het aantal cafés en 
bars de afgelopen jaren. In 2017 
zijn er 6% meer cafés en bars dan 
in 2008. In beide andere gewesten 
daalt het aantal cafés daarentegen 
gevoelig. Ook opvallend is de 
stijging van het aantal hotels in de 
periode 2008-2017 (+23%). Andere 
subsectoren, waar het aantal 
ondernemingen gevoelig verandert, 
volgen min of meer de nationale 
trend: Vakantieverblijven (+53%), 
fastservice (+27%) en discotheken 
en nachtclubs (-20%).

In Brussel is de stijging van 
het aantal cafés en bars 
opvallend.

Sterke stijging van het 
aantal ondernemingen in 
fastservice.
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Figuur 1-5: Procentuele verdeling werkgevers per dimensiegrootte in 
Vlaanderen in PC302 -2017-

Bron: RSZ 
Bewerking door Guidea

Juridische vorm
Tabel 1-3: Aantal ondernemingen in de horecasector in Vlaanderen naar 
juridische vorm -2008/2017-

 2008 2017 Groei  
2008-2017

n % n % n %
Natuurlijke personen 17 068 51% 14 665 42%  -2 403  -14%

NV 1 571 5% 1 099 3%  -472  -30%

BVBA 11 640 35% 14 835 43% +3 195 +27%

CV 554 2% 419 1%  -135  -24%

VZW 1 039 3% 855 2%  -184  -18%

VGN of VEG 1 048 3% 2 279 7% +1 231 +117%

Andere 491 1% 529 2% +38 +8%

Totaal 33 411 100% 34 681 100% +1 270 +4%

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Aantal werkgevers

In 2017 telt Vlaanderen 14.718 
werkgevers in de horecasector, bijna 
700 meer dan het jaar voordien 
(14.063). Ook in Wallonië en 
Brussel stijgt het aantal werkgevers.

In Vlaanderen zijn er dus ongeveer 
20.000 horecaondernemingen die 
geen personeel in dienst hebben. 
Van de overige ondernemingen in 
Vlaanderen, deze met personeel 
in dienst, stelt 67% minder dan 5 
werknemers tewerk, 87% minder 
dan 10. In Brussel is het aandeel 
van de werkgevers met minder dan 
5 werknemers kleiner (64%). In 
Wallonië is dit groter (73%). 7% van 
de Brusselse horecaondernemingen 
heeft minstens 20 werknemers. Dit 
aandeel ligt hoger dan in Vlaanderen 
en Wallonië.

42% van alle 
horecaondernemingen 
in Vlaanderen is een 
éénmanszaak.

42%

42% van alle horecaondernemingen 
in Vlaanderen is een onderneming 
uitgebaat door één natuurlijke 
persoon of door echtgenoten. 
In vergelijking met 2008 zijn 
er in 2017 ongeveer 2.400 
eenmanszaken minder (-14%). 

Ook het aantal NV’s (-30%) 
en CV’s (-24%) daalt sterk. 
Daar tegenover staat de sterke 
stijging van het aantal BVBA’s 
(+27%) en VGN/VEG’s (+117%). 
Ondertussen is de BVBA de 
meest gebruikte juridische vorm 

in de horecasector. 2% van de 
horecaondernemingen is een VZW. 

14.718 werkgevers in de horeca in vlaanderen.
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De grafiek hiernaast toont het 
aantal en aandeel faillissementen 
van 2008 tot 2017. Tot 2013 steeg 
het aantal faillissementen in de 
horecasector gevoelig, waarna er 
een daling volgde in 2014 en 2015. 
De laatste twee jaar is er terug een 
stijging. 

Tot 2015 bleef het aandeel vrij 
stabiel rond de 19%, waarna in 2016 
het aandeel steeg naar ruim 21%. 
In 2017 blijft het aandeel hangen 
boven de 21%.

Figuur 2-1: Aantal faillissementen in horecasector en aandeel 
horecasector in totaal aantal faillissementen in België -2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

2 Faillissementen
Algemeen
In 2017 stijgt het aantal 
faillissementen in de horecasector 
verder door naar 2.133 
faillissementen. Dit betekent een 
stijging met 9% in vergelijking met 
2016. In alle sectoren samen stijgt 
het aantal faillissementen eveneens 
met 9%, naar net geen 10.000 
faillissementen.  

Het aandeel van de horecasector 
in het totaal aantal faillissementen 
bedraagt 21,4%. Een (erg) hoog 
cijfer gezien het aandeel 
horecaondernemingen in het totaal 
aantal ondernemingen slechts 6,3% 
bedraagt. Voor het tweede jaar op rij 
bedraagt het aandeel meer dan 21%. 1 592
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Gewesten

Figuur 2-2: Evolutie faillissementen in de horecasector in de gewesten 
-2008/2017

Tabel 2-1: Faillissementen in de horecasector in de gewesten -2017-

 n % Jaargroei Faillissementsratio1 
Vlaanderen 1 016 47,6%  -0,8% 3,0%

Wallonië 598 28,0% +17,5% 3,6%

Brussel 519 24,3% +24,2% 7,2%

België 2 133 100,0% +9,3% 3,4%

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

1   Faillissementsratio geeft het aantal faillissementen weer ten opzichte van het 
aantal actieve ondernemingen. De ratio wordt berekend door het aantal faillissementen jaar 
X te delen door het gemiddelde van het aantal actieve ondernemingen van jaar X en jaar 
X-1. Faillissementsratio Vlaanderen 2017 = 1.016 / gem. (34.102; 34.681)
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2,5%

2,8%

7,2%

4,8%

3,1%

3,6%

3,0% 3,0%

De faillissementsratio in 
Brussel bedraagt 7,2%.

7,2%

Iets minder dan de helft van de 
faillissementen in de horecasector 
vindt plaats in Vlaanderen. Wallonië 
telt 28% van de faillissementen, 
Brussel 24%. De faillissementsratio 
van Vlaanderen bedraagt 3,0%. In 
2017 gingen er in Vlaanderen dus op 
1.000 actieve horecaondernemingen 
30 failliet. In Wallonië ligt de ratio 
op 3,6%, in Brussel op 7,2%. De 
faillissementsratio voor België in het 
algemeen bedraagt 3,4%.

In vergelijking met vorig jaar 
daalt het aantal faillissementen in 
Vlaanderen met bijna één procent. 
In de andere twee gewesten is 
er daarentegen sprake van een 
gevoelige stijging. In Wallonië is er 
een stijging met 18%, in Brussel zelfs 
met 24%. 

Tot 2013 steeg het jaarlijks aantal 
faillissementen in de horecasector 
in alle drie gewesten spectaculair, 
waarna een daling volgde in 2014 en 
2015. Sindsdien is het verloop in elk 
gewest verschillend. Voornamelijk in 
Brussel zien we een sterke stijging 
de laatste twee jaren.   

Opvallend is dat Brussel reeds lange 
tijd relatief gezien heel wat meer 
faillissementen kent dan de andere 
gewesten. 

Figuur 2-3: Evolutie faillissementsratio in de horecasector in de 
gewesten -2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea
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Subsectoren

Tabel 2-2: Aantal faillissementen in de horecasector per subsector in 
Vlaanderen -2017-

 n % Jaargroei Faillissementsratio
Hotels 17 1,7%  -19,0% 1,5%

Vakantieverblijven 2 0,2% 0,2%

Kampeerterreinen 1 0,1% 0,5%

Overige accommodatie 1 0,1% 1,3%

Eetgelegenheden 555 54,6% +5,1% 3,0%

Catering 38 3,7% +22,6% 1,1%

Drinkgelegenheden 402 39,6%  -8,8% 4,2%

Totaal 1 016 100%  -0,8% 3,0%

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

94% van de faillissementen in de 
horecasector in Vlaanderen is 
ofwel een eetgelegenheid ofwel 
een drinkgelegenheid. Beiden 
zijn oververtegenwoordigd in 
de faillissementscijfers, zij het 
vooral de drinkgelegenheden. Hun 
aandeel in de faillissementscijfers 
bedraagt 40% terwijl hun aandeel 
in de actieve ondernemingen 
slechts 27% bedraagt. In 
2017 daalt het aantal failliete 
drinkgelegenheden weliswaar met 
9%. De logiesondernemingen en 

Al veel jaren hebben de 
drinkgelegenheden de hoogste 
faillissementsratio binnen de 
horecasector. De ratio ligt 
sinds 2011 rond de 4%. De 
eetgelegenheden schommelen reeds 
jaren rond de 3%. De ratio stijgt in 
2017 licht maar bedraagt nog steeds 
minder dan de pieken in 2009 
en 2013. De ratio van de hotels, 
overige logies en de catering liggen 
doorgaans lager. 

Figuur 2-4: Evolutie faillissementsratio in de horecasector per subsector 
-2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea
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cateringzaken zijn daarentegen 
ondervertegenwoordigd. We zien 
dit ook in de faillissementswratio. 
De ratio is ruim hoger voor 
de drinkgelegenheden en 
eetgelegenheden dan voor de 
andere subsectoren. Ter vergelijking: 
de faillissementsratio voor alle 
sectoren samen ligt in Vlaanderen 
op 0,8%. De drinkgelegenheden 
gaan dus vijf maal vaker failliet dan 
gemiddeld.
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Dimensiegrootte

Figuur 2-5: Procentuele verdeling faillissementen in de horecasector per 
dimensiegrootte in Vlaanderen -2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea 

Bijna zeven op de tien 
faillissementen gebeurt in een 
onderneming zonder werknemers. 
Slechts 2% van de failliete 
ondernemingen in de horeca 
in Vlaanderen heeft minstens 
10 werknemers. De hoogste 
faillissementsratio is te vinden bij 
de ondernemingen met 1 tot 4 
werknemers, gevolgd door deze 
zonder werknemers.

Juridische vorm

Ruim 54% van de failliete 
horecaondernemingen in Vlaanderen 
is een BVBA. Daarnaast is 25% van 
de failliete horecaondernemingen 
een eenmanszaak. BVBA’s 
zijn samen met de CV’s en 
andere juridische vormen 
oververtegenwoordigd in de 
faillissementsstatistieken. De kolom 
van de faillissementsratio toont dat 
de ratio bij de natuurlijke personen 
en de NV’s het laagst ligt. 

Tabel 2-3: Aantal faillissementen in de horecasector per juridische vorm 
in Vlaanderen -2017-

 n % Jaargroei Faillissementsratio
Natuurlijke personen 255 25,1% +14,3% 1,7%

NV 14 1,4%  -46,2% 1,3%

BVBA 550 54,1%  -3,0% 3,8%

CV 18 1,8%  -40,0% 4,2%

Andere 179 17,6% +0,6% 5,0%

Totaal 1 016 100%  -0,8% 3,0%
 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Bestaansduur

Ten slotte kijken we nog naar 
de bestaansduur van de failliete 
ondernemingen in Vlaanderen. Van 
alle failliete horecaondernemingen 
bestond 3% minder dan één jaar. 
Daarenboven was meer dan één 
op twee failliete ondernemingen 
jonger dan vijf jaar (53%). 9% van 
alle failliete ondernemingen bestond 
reeds meer dan 20 jaar.

Figuur 2-6: Procentuele verdeling faillissementen in de horecasector per 
bestaansduur in Vlaanderen -2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea
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Actieve ondernemingen 
Faillissementen 
Oprichtingen en stopzettingen 
Omzet en investeringen 
Internationale vergelijking 

3 Oprichtingen en stopzettingen
Oprichtingen

Algemeen
 
Figuur 3-1: Aantal oprichtingen in horecasector en aandeel horecasector 
in het aantal oprichtingen in België -2008/2017-2

 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

2  In 2014 zien we een gevoelige daling van het aandeel van de horecasector. Dit 
kan te wijten zijn aan het feit dat de advocaten vanaf 01/01/2014 btw-plichtig zijn geworden. 
Aandelen vanaf 2014 zijn bijgevolg ook niet volledig te vergelijken met deze ervoor.

Jaarlijks worden heel wat 
ondernemingen opgericht of 
stopgezet. In België zijn er in 
2017 in de horecasector 6.400 
ondernemingen opgericht. Dit is 
een daling met bijna één procent. 
Het aantal van 6.400 oprichtingen 
is wel het op één na hoogste van 
de laatste tien jaar. In alle sectoren 
samen zijn er 93.682 oprichtingen. 
Dit is een stijging van 2% in 
vergelijking met 2016. Het aandeel 
van de horeca in het totaal aantal 
oprichtingen daalt van 7,0% naar 6,8%. 
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6.400 oprichtingen in de 
horeca in België.

6.400
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Gewesten

Tabel 3-1: Aantal oprichtingen in de horecasector per gewest -2017-

 n % Jaargroei Oprichtingsratio3.
Vlaanderen 3 586 56,0%  -1,2% 10,4%

Wallonië 1 895 29,6% +1,3% 11,3%

Brussel 814 12,7%  -4,7% 11,3%

Buitenland 105 1,6% +14,1% 26,4%

België 6 400 100%  -0,7% 10,9%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

3  Oprichtingsratio geeft het aantal oprichtingen weer ten opzichte van het aantal 
actieve ondernemingen. De ratio wordt berekend door het aantal oprichtingen jaar X te 
delen door het gemiddelde van het aantal actieve ondernemingen van jaar X en jaar X-1. 
Oprichtingsratio Vlaanderen 2017 = 3.586 / gem. (34.102; 34.681)

Figuur 3-2: Aantal oprichtingen in de gewesten in de horecasector 
-2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Vlaanderen kent een vrij 
opmerkelijke evolutie op vlak van 
oprichtingen. Tot 2013 daalde het 
aantal oprichtingen tot onder de 
3.000. In de afgelopen jaren is er 
echter terug een stijging naar meer 
dan 3.500 oprichtingen. Wallonië 
kent een vrij vlakke curve doorheen 
de tijd. In Brussel stijgt het aantal 
oprichtingen geleidelijk doorheen 
de jaren, al is er ook het laatste jaar 
terug een daling.

Figuur 3-3: Evolutie oprichtingsratio in de horecasector per gewest 
-2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

De oprichtingsratio’s kennen een 
vrij gelijkaardig verloop als de 
absolute aantallen. In Vlaanderen 
ligt de oprichtingsratio vanaf 2014 
terug boven de 10%. Deze blijft 
echter wel onder het niveau van de 
andere gewesten. Wallonië kent een 
vrij vlakke evolutie, terwijl deze in 
Brussel iets grilliger is.  
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56% van de oprichtingen in de 
horecasector is in Vlaanderen, 30% 
in Wallonië en 13% in Brussel. 
Het aantal oprichtingen daalt in 
Vlaanderen en Brussel, terwijl het 
aantal in Wallonië stijgt. Brussel 
is het gewest met de hoogste 
oprichtingsratio.
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Subsectoren

Tabel 3-2: Aantal oprichtingen in de horecasector per subsector in 
Vlaanderen -2008/2017-

 2008 2017 2017
 n % n % Oprichtingsratio
Hotels 46 1,4% 76 2,1% 5,6%

Vakantieverblijven 128 4,0% 145 4,0% 11,6%

Kampeerterreinen 7 0,2% 6 0,2% 2,0%

Overige accommodatie 2 0,1% 3 0,1% 4,6%

Eetgelegenheden 1 544 48,3% 1 895 52,8% 10,7%

Catering 310 9,7% 520 14,5% 14,9%

Drinkgelegenheden 1 163 36,3% 941 26,2% 10,0%

Totaal 3 200 100% 3 586 100% 10,7%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Stopzettingen4

Algemeen

Figuur 3-4: Aantal stopzettingen in horecasector en aandeel 
horecasector in het aantal oprichtingen in België -2008/2017-5

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

4  Het aantal stopzettingen omvat zowel het aantal vrijwillige stopzettingen als het 
aantal gedwongen stopzettingen (faillissementen). 
5  In 2014 zien we een gevoelige daling van het aandeel van de horecasector. Dit 
kan te wijten zijn aan het feit dat de advocaten vanaf 01/01/2014 btw-plichtig zijn geworden. 
Aandelen vanaf 2014 zijn bijgevolg ook niet volledig te vergelijken met deze ervoor.

In 2017 vinden 5.660 stopzettingen 
plaats in de horecasector. Dit is 
een stijging met 6% in vergelijking 
met 2016. In alle sectoren samen 
stijgt het aantal stopzettingen met 
4% naar ruim 57.000 stopgezette 
ondernemingen. In 2017 vindt 9,8% 
van de stopzettingen plaats in de 
horecasector. Dit aandeel ligt terug 
hoger dan de voorbije jaren.
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De verdeling naar subsector in 
Vlaanderen volgt ongeveer de 
verdeling van het aantal actieve 
ondernemingen. De meeste 
oprichtingen vinden plaats bij de 
eetgelegenheden (53%), gevolgd 
door de drinkgelegenheden (26%). 
Ten opzichte van 2008 worden er 
vooral minder drinkgelegenheden 
opgericht. De oprichtingsratio ligt 
het hoogst bij de cateringzaken 
(15%) en vakantieverblijven (12%). 
Dit is al enkele jaren zo. Deze 
subsectoren hebben ook het aantal 
actieve ondernemingen de afgelopen 
jaren sterk zien toenemen. De 
andere logiesondernemingen 
hebben een lage oprichtingsratio.
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Gewesten
Tabel 3-3: Aantal stopzettingen in de horecasector per gewest -2017-

 n % Jaargroei Stopzettingsratio6

Vlaanderen 3 028 53,5% +3,5% 8,8%

Wallonië 1 783 31,5% +6,1% 10,6%

Brussel 766 13,5% +17,5% 10,6%

Buitenland 83 1,5% +18,6% 20,9%

Onbekend 0 0,0%   

België 5 660 100% +6,2% 9,6%

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

6  Stopzettingsratio geeft het aantal stopzettingen weer ten opzichte van het aantal 
actieve ondernemingen. De ratio wordt berekend door het aantal stopzettingen jaar X te 
delen door het gemiddelde van het aantal actieve ondernemingen van jaar X en jaar X-1. 
Stopzettingsratio Vlaanderen 2017 = 3.028 / gem. (34.102; 34.681)

In elk gewest stijgt het aantal 
stopzettingen in de horecasector, 
al is het niet overal even sterk. Met 
4% ligt de stijging in Vlaanderen 
het laagst. In Wallonië en vooral in 
Brussel zien we een grotere stijging.  

De stopzettingsratio ligt in België 
op gemiddeld 10%. Dit betekent 
dat in 2017 ongeveer één op de 
tien horecaondernemingen er de 
brui aan gaf. Vlaanderen heeft een 
ratio van 9%. De ratio in Wallonië 
en Brussel ligt hoger op bijna 11%. 

Figuur 3-5: Aantal stopzettingen in de gewesten in de horecasector 
-2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Voorlopig ligt het aantal 
stopzettingen in Vlaanderen en 
Wallonië nog onder het recordjaar 
2013. In Brussel zijn er in 2017 
ondertussen meer stopzettingen 
dan toen.
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Figuur 3-6: Evolutie stopzettingsratio in de horecasector per gewest 
-2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea
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De grafiek hiernaast toont de 
evolutie van de stopzettingsratio 
in de verschillende gewesten. 
Vlaanderen heeft doorgaans 
de laagste ratio, Wallonië 
de hoogste. Opmerkelijk is 
dat Brussel hier niet boven 
de andere twee gewesten 
uitsteekt in tegenstelling tot de 
faillissementsratio. In Brussel zijn 
er verhoudingsgewijs dus meer 
gedwongen stopzettingen omwille 
van faillissement. 

5.660 stopzettingen in de 
horeca in België.

5.660
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Subsectoren

Het aantal stopzettingen ligt in 2017 
iets onder het aantal stopzettingen 
in 2008. Opvallend is dat niet elke 
subsector op dezelfde manier is 
mee geëvolueerd. In 2017 hebben 
de eetgelegenheden (50%) de 
meeste stopzettingen, gevolgd 
door de drinkgelegenheden 
(36%). In vergelijking met 2008 
zijn er 22% minder stopgezette 
drinkgelegenheden. Hun aandeel 
daalt met bijna tien procentpunten. 
Zowel de eetgelegenheden als de 
cateringzaken zagen het aantal 
stopzettingen net stijgen.

Het aandeel drinkgelegenheden in 
de actieve ondernemingen daalde 
de afgelopen jaren ook waardoor 
de drinkgelegenheden nog steeds 
ruim oververtegenwoordigd zijn 
in de stopzettingen. Dat is ook te 
zien in de stopzettingsratio die 
voor deze subsector ruim 11% 
bedraagt, wat een stuk hoger 
is dan bij de cateringzaken en 
eetgelegenheden (beide 8%). In 
vergelijking met de reca hebben de 
logiesondernemingen een lagere 
stopzettingsratio’s. 

Tabel 3-4: Aantal stopzettingen in de horecasector per subsector in 
Vlaanderen -2008/2017-

 2008 2017 2017
 n % n % Stopzettingsratio
Hotels 58 1,9% 50 1,7% 4,4%

Vakantieverblijven 33 1,1% 90 3,0% 7,8%

Kampeerterreinen 11 0,4% 6 0,2% 3,0%

Overige accommodatie 8 0,3% 3 0,1% 3,9%

Eetgelegenheden 1 364 44,6% 1 508 49,8% 8,1%

Catering 178 5,8% 280 9,2% 7,8%

Drinkgelegenheden 1 404 45,9% 1 091 36,0% 11,4%

Totaal 3 056 100% 3 028 100% 8,8%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

De drinkgelegenheden  
zijn nog steeds ruim 
oververtegenwoordigd in de 
stopzettingen. 
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Overlevingspercentage

Algemeen

Het overlevingspercentage geeft het 
aandeel ondernemingen weer dat 
nog actief is X jaar na oprichting. 
In de tabel hieronder nemen we 
als doorsnede de ondernemingen 
die opgericht zijn in 2012. Het 
overlevingspercentage van deze 
ondernemingen is gekend tot 5 jaar 
na oprichting.

Tabel 35: Overlevingspercentage van ondernemingen opgericht in 2012 in de 
horecasector en alle sectoren in België -2017-7

 na 1 jaar na 2 jaar na 3 jaar na 4 jaar na 5 jaar
Horecasector 87,5% 75,4% 66,4% 59,7% 53,3%

Alle sectoren 90,2% 80,8% 73,6% 68,4% 63,7%

Plaats horecasector (op 17) 14 16 16 16 16
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

7  Sectoren met jaarlijks minder dan 20 oprichtingen worden niet meegeteld.

Gemiddeld is 90% van de (in 
2012) opgerichte ondernemingen 
nog actief één jaar na oprichting. 
Na drie jaar daalt dit percentage 
naar 74%, na vijf jaar naar 64%. 
In de horecasector liggen de 
percentages telkens lager dan 
gemiddeld. Na één jaar is 88% van 
de horecaondernemingen nog actief, 

De horecasector heeft één van de 
laagste overlevingspercentages. Na 
5 jaar staat de horecasector op 
plaats 16 van de 17 sectoren (die 
minimaal 20 oprichtingen hebben). 
Enkel sector J (informatie en 
communicatie) scoort slechter. 

Gewesten en subsector: 
overlevingspercentage 5 jaar

In dit gedeelte focussen we op 
het overlevingspercentage van 
horecaondernemingen 5 jaar na 
oprichting. 

Tabel 36: Overlevingspercentage na 5 jaar voor (horeca)ondernemingen 
opgericht in 2012 -2017-8

°2012 Vlaanderen Wallonië Brussel België
Logies 79,1% 67,6% 77,3% 75,3%

Eetgelegenheden 59,7% 48,6% 57,3% 55,6%

Catering 64,6% 54,5% 57,8% 60,8%

Drinkgelegenheden 46,5% 36,5% 45,0% 43,4%

Horecasector 57,0% 46,7% 54,0% 53,3%

Alle sectoren 66,3% 60,1% 60,0% 63,7%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

8  Het aantal oprichtingen is voor elk percentage minstens 100 oprichtingen behalve 
bij logies Brussel (22 oprichtingen), catering Brussel (45 oprichtingen) & logies Wallonië (74 
oprichtingen)

Met 57% van de horecaondernemingen 
nog actief vijf jaar na oprichting 
ligt het overlevingspercentage in 
Vlaanderen het hoogst. In Brussel 
ligt dit drie procentpunten lager, in 
Wallonië zelfs tien. Zo overleeft 
minder dan de helft van de 
opgerichte horecaondernemingen 

De drinkgelegenheden hebben 
de laagste overlevingsgraad. 
Slechts 43% van de opgerichte 
drinkgelegenheden bereikt de 
leeftijd van vijf jaar. In geen enkel 
gewest komt dit percentage boven 
de 50% uit. In elke subsector ligt het 
overlevingspercentage in Vlaanderen 
hoger dan het gemiddelde voor 
België. 

na drie jaar 66% en na vijf jaar 53%. 

in Wallonië de eerste vijf jaar. Het 
gemiddelde voor alle sectoren 
samen ligt in Vlaanderen ook hoger 
dan in de twee andere gewesten. 
Met drie kwart van de 
ondernemingen die de eerste vijf 
jaar overleven, heeft de subsector 
van de logies het hoogste 
overlevingspercentage binnen de 
horecasector. De subsectoren 
catering (61%) en eetgelegenheden 
(56%) volgen op ruime afstand. 

Met 57% ligt het 
overlevingspercentage van 
de horecasector het hoogst 
in Vlaanderen.

57%
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Actieve ondernemingen 
Faillissementen 
Oprichtingen en stopzettingen 
Omzet en investeringen 
Internationale vergelijking 

4 Omzet en investeringen
Omzet

Algemeen / Gewesten

Tabel 4-1: Omzet (excl. BTW) in € in de horecasector in België en de 
drie gewesten (x 1.000.000) -2008/2017-

 Omzet
 België Vlaanderen Wallonië Brussel
2008 10 475 5 839 2 128 2 401

2009 10 508 5 895 2 164 2 344

…  …  …  …  …

2016 14 144 8 106 2 988 2 884

2017 15 063 8 628 3 151 n.b.9

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

9  Aangezien er ook nog een regio ‘buitenland’ is, valt de omzet in Brussel niet te 
berekenen. 

In 2017 bedraagt de omzet (excl. 
BTW) in de Belgische horecasector 
15,1 miljard euro. In Vlaanderen 
bedraagt de omzet 8,6 miljard euro. 
In Wallonië is dit 3,2 miljard euro. 
Omwille van vertrouwelijkheid is de 
omzet in Brussel niet gekend. 

Ten opzichte van 2016 stijgt de 
omzet in België met 919 miljoen 
euro of 6,5%. Vlaanderen tekent 
een groei op van 6,4%, Wallonië 
5,5%. Het groeicijfer voor Brussel 
is onbekend. Op basis van 
gedeeltelijke kwartaalcijfers kan wel 
vermoed worden dat de groei ook 
hier hoog ligt.

Figuur 4-1: Jaargroei omzet (excl. BTW) in de horecasector in België en 
de gewesten -2008/2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea
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Op lange termijn volgen de 
groeipercentages van de 
verschillende gewesten elkaar zeer 
goed. Enkel in 2016 had Brussel een 
veel lagere groei. 

De Belgische horeca telt 
15,1 miljard euro omzet.

15,1 miljard 
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De eetgelegenheden realiseren 
bijna 61% van de omzet in de 
Vlaamse horecasector. De 
drinkgelegenheden, hotels en 
cateringbedrijven volgen op ruime 
achterstand. De andere logies-
vormen maken bijna 4% uit van de 
totale omzet in de horecasector. 
Alle logies samen zijn goed 

voor 16% van de omzet in de 
horecasector. Hoewel het totaal 
aantal logiesondernemingen (8%) 
heel wat lager ligt dan het aantal 
drinkgelegenheden (27%) realiseren 
ze dus wel meer omzet.

Tabel 4-2: Omzet (excl. BTW) in € in de horeca in Vlaanderen per 
subsector (x 1.000) -2008/2017-

 Omzet 2008 2017
Groei

 X 1.000 € n % n %
Hotels 821 257 14,1% 983 749 11,4% +19,8%

Vakantieverblijven 98 958 1,7% 259 805 3,0% +162,5%

Kampeerterreinen 83 999 1,4% 107 711 1,2% +28,2%

Overige accommodatie 10 312 0,2% 5 895 0,1%  -42,8%

Eetgelegenheden 3 182 685 54,5% 5 237 328 60,7% +64,6%

Catering 666 196 11,4% 924 724 10,7% +38,8%

Drinkgelegenheden 975 359 16,7% 1 108 743 12,9% +13,7%

Totaal 5 838 766 100% 8 627 955 100% +47,8%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Tussen 2008 en 2017 is de totale 
omzet in de horecasector met 
48% gestegen. Op de overige 

Tabel 4-3: Evolutie gemiddelde omzet per onderneming (excl. BTW) in 
€ in de horeca in Vlaanderen per subsector -2008/2017-

 2008 2017 Groei
Hotels 743 219 821 305 +11%

Vakantieverblijven 173 916 163 621  -6%

Kampeerterreinen 374 996 489 279 +30%

Overige accommodatie 88 137 94 727 +7%

Eetgelegenheden 185 688 261 015 +41%

Catering 246 010 226 301  -8%

Drinkgelegenheden 84 461 115 076 +36%

Totaal 174 756 233 727 +34%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Bekijken we de omzet per 
horecaonderneming dan zien 
we dat hier de eetgelegenheden 
de grootste omzetstijging per 
onderneming kennen. Opvallend is 
dat de omzet per drinkgelegenheid 
ook sterk stijgt, met name 
+36%. De vakantieverblijven en 
cateringondernemingen zien de 
omzet per onderneming dan weer 
niet stijgen. 

Subsectoren

De omzet bij de 
drinkgelegenheden stijgt 
met 36%.

+36% 

accommodaties na is er een stijging 
in elke subsector, al is die niet in 
elke subsector even groot. De 
sterkste omzetstijging is te zien bij 
de vakantieverblijven, gevolgd door 
de eetgelegenheden en catering. 
De omzet van kampeerterreinen, 
hotels en drinkgelegenheden groeit 
aan een lager tempo.

De sterkste omzetstijging 
is te zien bij de 
vakantieverblijven. 

+162,5%
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Investeringen10

10  Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de 
verwerving van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus om 
oprichtingskosten, immateriële vaste activa, terreinen en gebouwen, installaties, machines en 
uitrusting, meubilair en rollend materieel, vaste activa in leasing en overige vaste activa..

Algemeen / Gewesten

In 2017 stijgen de investeringen 
(excl. BTW) in België met 96 
miljoen euro of 10%. In Vlaanderen 
stijgen de investeringen met 92 
miljoen euro of 15%. 

Tabel 4-4: Investeringen (excl. BTW) in € in de horecasector in België en 
de drie gewesten (x 1.000.000) -2008/2017-

 Investeringen
 België Vlaanderen Wallonië Brussel
2008 1.015 563 203 235

2009 934 579 202 145

…  …  …  …  …
2016 982 616 210 n.b.

2017 1 078 708 221 n.b.
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

Subsectoren

Bij de investeringen is er een (licht) 
andere verdeling per subsector 
dan bij de omzet. De hotels en de 
andere logiesvormen zijn goed voor 
35% van alle investeringen in de 
horecasector in Vlaanderen. Bij de 
omzet was hun aandeel nog 16%. 
De eetgelegenheden zijn ook hier 
de grootste subsector.

Figuur 4-2: Procentuele verdeling investeringen (excl. BTW) in de 
horecasector in Vlaanderen naar subsector -2017-

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) 
Bewerking door Guidea

35 %

48 %

9 %

Logies

8 %

Drinkgelegenheden

Catering

Eetgelegenheden
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Actieve ondernemingen 
Faillissementen 
Oprichtingen en stopzettingen 
Omzet en investeringen 
Internationale vergelijking 

5 Internationale vergelijking
In dit deel vergelijken we de situatie in België met de buurlanden. We 
baseren ons hiervoor op de structurele ondernemingsstatistieken van 
Eurostat. Deze statistieken worden in alle Europese landen op dezelfde 
manier opgesteld. Ze lenen zich dus goed om te vergelijken. Nadeel is 
dat deze gegevens kunnen verschillen van de gegevens die de nationale 
overheden zelf publiceren. Zo zijn er voor België verschillen met de 
statistieken ‘BTW-plichtige ondernemingen’ die de FOD Economie 
publiceert. De cijfers van Eurostat hebben betrekking op 2016 en bevatten 
soms schattingen.

We bekijken opeenvolgend de horecadensiteit in België en de 
buurlanden, de verdeling naar subsector, de gemiddelde omvang van een 
horecaonderneming, de oprichtings- en stopzettingsgraad, alsook de 
leeftijdsstructuur van horecaondernemingen. 

De belangrijkste bevindingen kunnen we als volgt samenvatten:

• In verhouding tot de bevolking kent België meer horecaondernemingen 
dan haar buurlanden. 

• Het Belgische horecalandschap is in vergelijking met de buurlanden 
sterker georiënteerd op ‘eet- en drinkgelegenheden’. 92% van alle 
horecaondernemingen in België vallen onder deze noemer, terwijl dit 
in de buurlanden fluctueert rond de 80%. België beschikt vooral over 
meer drinkgelegenheden. 

• Inzake gemiddelde omzet per onderneming, zijn Belgische eet-
en drinkgelegenheden kleiner dan de buurlanden, terwijl de 
accommodaties een middenmoot zijn. Naar personeelsbezetting toe 
zijn Belgische accommodaties en eet- en drinkgelegenheden kleiner 
dan de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk.  

• De oprichtingsgraad ligt relatief hoog in de Belgische horeca, dankzij 
de eet- en drinkgelegenheden. De stopzettingsgraad is relatief laag. 
Bijgevolg kent België een iets jongere ondernemingspopulatie, met 
uitzondering van Nederland.
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Horecadensiteit

Bovenstaande tabel geeft het aantal 
horecaondernemingen weer voor 
België en de buurlanden, absoluut 
en in verhouding tot de bevolking. 

Tabel 5-1: Aantal horecaondernemingen in België en de buurlanden -2016-

België Duitsland Frankrijk Nederland
Aantal horecaondernemingen 49 261 230 040 270 760 58 088

Aantal horecaondernemingen per 1000 inwoners 4,4 2,8 4,1 3,4
Bron: Eurostat 
Bewerking door Guidea

In verhouding tot het 
bevolkingsaantal telt België 
meer horecaondernemingen 
dan de buurlanden. Voor elke 
1.000 inwoners zijn er 4,4 
horecaondernemingen in België in 
vergelijking met 4,1 in Frankrijk, 3,4 
in Nederland en 2,8 in Duitsland.

Verdeling naar subsector

Bovenstaande tabel geeft een 
overzicht van de verdeling 
in percentages van de 
horecaondernemingen over de 
verschillende deelsectoren.

Tabel 5-2: Procentueel aandeel horecaondernemingen in de verschillende deelsectoren -2016-

België Duitsland Frankrijk Nederland
Accommodaties 8 20 19 15

Hotels 4 14 7 7

Vakantieverblijven 4 4 10 3

Kampeerterreinen 1 1 2 4

Overige accommodatie 0 1 0 1

Eet- en drinkgelegenheden 92 80 81 85

Restaurants 57 58 62 49

Catering 8 7 4 17

Drinkgelegenheden 27 15 14 19
Bron: Eurostat 
Bewerking door Guidea

België telt beduidend minder 
accommodaties dan de 
buurlanden. 8% van de Belgische 
horecaondernemingen is een 
accommodatie, terwijl dit varieert 
van 15% in Nederland tot 20% 
in Duitsland. Het verschil met 
de buurlanden situeert zich 
vooral op het niveau van de 
hotels. Hotels maken 4% uit 

van de horecaondernemingen 
in België terwijl dit in de 
buurlanden minimaal 7% 
(Nederland en Frankrijk) is. 
Ook de vakantieverblijven en 
kampeerterreinen zijn minder talrijk 
dan in de buurlanden.

België kent daarentegen een 
beduidend hoger aandeel eet-
en drinkgelegenheden dan de 
buurlanden. 92% van de Belgische 
horecaondernemingen is een eet- 
en drinkgelegenheid in vergelijking 
met 80% in Duitsland, 81% in 
Frankrijk en 85% in Nederland.  Het 

verschil situeert zich op het niveau 
van de drinkgelegenheden. 27% van 
de Belgische horecaondernemingen 
is een drinkgelegenheid in 
vergelijking met 15% in Duitsland, 
14% in Frankrijk en 19% in 
Nederland. Inzake restaurants is 
België met een aandeel van 57% 
een middenmoot: bijna evenveel 
als Duitsland (58%), meer dan 
Nederland (49%) en minder dan 
Frankrijk (62%). Het aandeel 
cateringbedrijven is in België 8%, 
meer dan Duitsland  (7%) en 
Frankrijk (4%), maar minder dan 
Nederland (17%).
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Omvang van de 
horecaonderneming

In dit deel analyseren we de 
gemiddelde omvang van een 
horecaonderneming in België en 
vergelijken dit met de buurlanden. 
We bekijken de gemiddelde 
omzet en tewerkstelling van een 
onderneming in de verschillende 
deelsectoren.

Tabel 5-3: Gemiddelde omzet per horecaonderneming (euro) -2016-

België Duitsland Frankrijk Nederland
Accommodaties 614 331 660.119 491 446 781.451

Hotels 979 242 815 280 862 288 1 134 642

Vakantieverblijven 272 722 228 912 185 003 n.b.

Kampeerterreinen 370 760 420 000 525 468 n.b.

Overige accommodatie n.b. 256 642 1 815 707 53 587

Eet- en drinkgelegenheden 282 914 318 990 322 243 352 259

Restaurants 319 569 310 746 310 165 391 405

Catering 511 754 722 179 981 745 293 836

Drinkgelegenheden 137 241 168 995 176 513 301 607
Bron: Eurostat 
Bewerking door Guidea

Omzet

De gemiddelde omzet van 
een accommodatie in België 
bedraagt een ruime 610.000 
euro. Dit is hoger dan Frankrijk 
waar de gemiddelde omzet per 
accommodatie zo’n 490.000 
bedraagt. In Duitsland is dit 
gemiddeld 660.000 euro. In 
Nederland ligt de gemiddelde omzet 
het hoogst met ruim 780.000 euro 
per accommodatie.   

De gemiddelde omzet van een 
eet-en drinkgelegenheid in België 
bedraagt ruim 280.000 euro en is 
lager dan de buurlanden waar ze 
varieert van zo’n 320.000 euro in 
Duitsland en Frankrijk tot ruim 
350.000 euro in Nederland. De 
lagere gemiddelde omzet geldt 
vooral voor de drinkgelegenheden. 
De gemiddelde omzet van Belgische 
restaurants is iets hoger dan Duitse 

en Franse restaurants, maar lager 
dan Nederlandse restaurants. 
Belgische cateringbedrijven 
genereren minder omzet dan 
Duitsland en Frankrijk, maar meer 
dan in Nederland.
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Werkgelegenheid

Hier bekijken we het gemiddeld 
aantal werkzame personen per 
horecaonderneming. Dit omvat 
zowel werknemers als zelfstandigen.

Tabel 5-4: Gemiddeld aantal werkzame personen per 
horecaonderneming -2016-

België Duitsland Frankrijk Nederland
Accommodaties 5,8 12,6 4,1 9,6

Hotels 9,0 15,3 7,3 14,1

Vakantieverblijven 3,1 5,5 1,8 7,0

Kampeerterreinen 2,3 8,5 2,4 n.b.

Overige accommodatie 9,0 5,0 12,1 n.b.

Eet- en drinkgelegenheden 3,4 9,3 3,9 7,4

Restaurants 3,8 9,1 3,8 8,8

Catering 5,1 17,7 11,2 5,0

Drinkgelegenheden 2,0 6,5 1,9 5,8
Bron: Eurostat 
Bewerking door Guidea

Belgische accommodaties stellen 
minder personen tewerk dan 
Duitsland en Nederland, maar 
meer dan in Frankrijk. Dit geldt 
voor de hotels, vakantieverblijven 
en kampeerterreinen. Een Belgisch 
hotel stelt bijvoorbeeld gemiddeld 
9,0 personen tewerk, in vergelijking 
met 15,3 in Duitsland, 7,3 in 
Frankrijk en 14,1 in Nederland. 

Ook Belgische eet- en 
drinkgelegenheden stellen 
minder personen tewerk dan de 
buurlanden. Een restaurant stelt 
gemiddeld 3,8 personen tewerk in 
België en Frankrijk, 7,4 personen 
in Nederland en 9,3 personen in 
Duitsland. In de catering en de 
drinkgelegenheden worden er in 
België minder personen tewerk 
gesteld dan in de buurlanden, 
met uitzondering van de Franse 
drinkgelegenheden.  
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Oprichtingsgraad11

11  De oprichtingen omvatten alle ondernemingen die van nul beginnen en een 
activiteit opstarten. Het omvat niet de ondernemingen die ontstaan ten gevolge van fusies, 
opsplitsingen en herstructureringen. Een bestaande onderneming die van activiteit veran-
dert, wordt evenmin als een oprichting geteld.

De  tabel hiernaast geeft een 
overzicht van de oprichtingsgraad in 
België en de buurlanden. Dit drukt 
het aantal oprichtingen uit als een 
percentage van het totaal aantal 
actieve ondernemingen. 

Tabel 55: Oprichtingsgraad -2016-  

België Duitsland Frankrijk Nederland
Horeca 8,8 7,5 8,5 9,6

Accommodatie 3,8 5,1 5,9 8,2

Eet- en drinkgelegenheden 9,2 8,1 9,0 9,9

Private sector 6,2 6,7 9,8 9,6
Bron: Eurostat 
Bewerking door Guidea

De oprichtingsgraad ligt in de 
Belgische horeca lager dan in 
Nederland, maar hoger dan 
Duitsland en Frankrijk. Dit is zo bij 
de eet-en drinkgelegenheden in het 
bijzonder. Bij de accommodaties ligt 
de oprichtingsgraad in België lager 
dan in de buurlanden. Ook in de 
gehele private sector creëert België 
verhoudingsgewijs minder nieuwe 
ondernemingen dan de buurlanden. 

In België ligt de oprichtingsgraad in 
de horeca hoger dan in de totale 
private sector. Ook in Duitsland is 
dit het geval. In Nederland kent de 
horeca eenzelfde oprichtingsgraad 
als gemiddeld in de private sector. 
In Frankrijk ligt de oprichtingsgraad 
in de horeca lager dan in de private 
sector. 

De oprichtingsgraad ligt in 
de Belgische horeca lager 
dan in Nederland, maar 
hoger dan Duitsland en 
Frankrijk.
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Stopzettingsgraad12

12  Een uittreding van een onderneming wordt enkel geteld indien de onderneming 
niet heropgestart wordt in de eerst volgende twee jaar. Overnames, fusies, opdelingen of 
herstructureringen worden niet geteld als een uittreding. Een activiteitswijziging evenmin.

De tabel hiernaast geeft de 
stopzettingsgraad voor België en de 
buurlanden weer. Dit is het aantal 
uittredingen als een percentage 
van het totaal aantal actieve 
ondernemingen.

Tabel 56: Stopzettingsgraad ondernemingen -2016-

België Duitsland Frankrijk Nederland
Horeca 5,7 8,3 4,9 6,8

Accommodatie 2,6 6,3 3,3 4,6

Eet- en drinkgelegenheden 5,9 8,7 5,2 7,2

Private sector 3,3 7,7 4,7 7,2
Bron: Eurostat, Guidea

De stopzettingsgraad is in de 
Belgische horeca lager dan in 
Duitsland en Nederland, maar 
hoger dan in Frankrijk. Dit is zo 
bij de eet-en drinkgelegenheden. 
Bij de accommodaties ligt de 
stopzettingsgraad in België lager 
dan de buurlanden. Ook in de 
private sector kent België minder 
stopzettingen dan de buurlanden. 

Leeftijdsstructuur ondernemingen

De tabel hiernaast geeft de 
procentuele verdeling van 
horecaondernemingen naar 
leeftijdscategorie.

Tabel 57: Aandeel horecaondernemingen volgens leeftijd, horeca -2016-

Leeftijd 
onderneming

België Duitsland Frankrijk Nederland

1 jaar 7,9 6,1 7,0 8,6

2 jaar 6,4 4,8 6,2 7,0

3 jaar 4,7 3,9 4,8 5,7

4 jaar 4,7 3,3 4,1 4,7

5 jaar 4,2 2,9 3,7 4,4

meer dan 5 jaar 72,1 79,1 74,2 69,7
Bron: Eurostat, Guidea

België telt samen met Nederland 
iets jongere horecaondernemingen 
dan Frankrijk en Duitsland. 72% van 
de ondernemingen is ouder dan 5 
jaar in België en 70% in Nederland. 
In Duitsland en Frankrijk bedraagt 
dit percentage respectievelijk 79% 
en 74%.

De tabel hiernaast geeft het 
percentage ondernemingen weer 
dat ouder is dan 5 jaar voor de 
deelsectoren accommodaties en 
eet-en drinkgelegenheden.

Tabel 58: Percentage ondernemingen ouder dan 5 jaar per deelsector 
-2016-

België Duitsland Frankrijk Nederland
Accommodaties 85,1 86,3 79,8 72,5

Eet- en drinkgelegenheden 71,1 77,2 73,0 69,2
Bron: Eurostat, Guidea

België kent in vergelijking met 
de buurlanden eerder oudere 
ondernemingen in de subsector 
van de accommodaties, en 
eerder jongere bij de eet- en 
drinkgelegenheden.



32 Ondernemingen horeca   FEB 2019

Bijlage: Toelichting van de 
bronnen
Ondernemingen, oprichtingen en 
stopzettingen
Het aantal ondernemingen, 
oprichtingen en stopzettingen 
wordt bepaald aan de hand 
van de btw-plichtigen, die in de 
kruispuntbank van ondernemingen 
zijn opgenomen. Deze cijfers zijn 
afkomstig van de Fod Economie. 
De weergegeven situatie is altijd 
deze op 31 december van het 
desbetreffende jaar. 

Het gaat om gecentraliseerde 
statistieken. Eén activiteit (de 
hoofdactiviteit) en één enkele 
lokalisatie (de hoofdzetel) 
wordt in aanmerking genomen. 
Een onderneming met 
meerdere vestigingen maar met 
maatschappelijke zetel in Brussel, 
zal bij Brussel worden gerekend. 
Dergelijke onderneming wordt 
bovendien slechts één keer geteld.

De horeca bestaat hoofdzakelijk 
uit kleinschalige ondernemingen, 
waardoor afwijkingen 
tussen gecentraliseerde en 
gedecentraliseerde gegevens eerder 
beperkt zijn. 

De ondernemingsstatistieken 
moeten met de nodige 
omzichtigheid worden 
geïnterpreteerd:

• Niet alle ondernemingen zijn 
btw-plichtig. 

• De economische activiteit vindt 
niet altijd plaats op het adres 
van de maatschappelijke zetel. 
Denk maar aan een bedrijf met 
verschillende vestigingen, maar 
met de hoofdzetel in Brussel.

• Tendensen die uit 
administratieve gegevens 
worden afgeleid kunnen 
de weerspiegeling zijn van 
administratieve wijzigingen.

Werkgevers
Om het aantal werkgevers in de 
horecasector naar dimensiegrootte 
te bepalen, doen we een beroep 
op de cijfers van de RSZ. Zij 
hebben zicht op alle werkgevers 
opgenomen in de sociale zekerheid, 
en kunnen zo vaststellen wanneer 
werkgevers personeel in dienst 
hebben in de loop van het kwartaal.

De toewijzing aan de correcte 
dimensiegrootte gebeurt op basis 
van het aantal werknemers in dienst 
op 30/06 (toestand). Bv. iemand 
heeft personeel in dienst in de loop 
van het kwartaal, maar heeft er geen 
op 30/06 -> wordt meegenomen 
in de cijfers onder dimensiecode 
‘minder dan 5 werknemers’.

De weergegeven situatie is deze op 
30 juni van het desbetreffende jaar.

Faillissementen
Het aantal faillissementen van 
ondernemingen waren voorheen 
gebaseerd op de aangiften van de 
rechtbanken van Koophandel en 
werden, indien nodig, aangevuld met 
informatie uit het bedrijvenregister 
van de Algemene Directie Statistiek 
- Statistics Belgium. Echter in 
het kader van de administratieve 
vereenvoudiging en het streven naar 
een grotere consistentie tussen 
de statistieken van de Algemene 
Directie Statistiek wordt vanaf 2015 
het bedrijvenregister gebruikt als 
belangrijkste bron en worden de 
aangiften van de rechtbanken van 
Koophandel gebruikt als aanvullende 
bron.

Nace-bel code
Guidea gebruikt de nace-bel 
nomenclatuur om de horecasector 
af te bakenen. In 2008 werd een 
nieuwe nace-indeling in gebruik 
genomen die beter aansluit bij 
de huidige economische realiteit. 
Volgens de nace-bel indeling van 
2008 valt de horeca onder sectie I: 
‘verschaffen van accommodatie en 
maaltijden’. Deze sectie bevat de 
codes 55 (accommodaties) en 56 
(eet- en drinkgelegenheden).

I
Verschaffen van 
accommodatie en maaltijden 
(horecasector)

55 Verschaffen van 
accommodatie

55.1
Hotels en dergelijke 
accommodatie

55.2
Vakantieverblijven en andere 
accommodatie voor kort 
verblijf

55.3
Kampeerterreinen 
en kampeerauto- en 
caravanterreinen

55.9 Overige accommodatie

56 Eet- en drinkgelegenheden

56.1 Eetgelegenheden

56.2 Catering en overige 
eetgelegenheden

56.3 Drinkgelegenheden
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