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Toelichting 

De horecasector in dit land is een belangrijke werkgever. In 2018 telde de horecasector in 

Vlaanderen alleen al meer dan 75.000 arbeidsplaatsen. Daarbij gaat het vaak om minder hoog 

geschoolden die niet steeds even gemakkelijk elders op de arbeidsmarkt aan de bak (kunnen) 

komen. Het aantal vacatures in de Vlaamse horecasector blijft stijgen en bedraagt bijna 12.000 

in 2017. Ongeveer 80% van de vacatures bestaat uit typische horecaberoepen, de rest zijn 

ondersteunende beroepen.  Voor heel België zou het aantal arbeidsplaatsen in de horeca in 

2018 rond de 135.000 hebben gelegen.i Dit aantal staat gelijk aan een gepresteerd 

arbeidsvolume van bijna 86.000 voltijdsequivalenten. Meer dan de helft van de 

arbeidsplaatsen (56%) is te vinden in Vlaanderen. Brussel en Wallonië zijn elk goed voor 22% 

van de arbeidsplaatsen. De verdeling van de voltijdsequivalenten (VTE’s) is 53% in Vlaanderen, 

25% in Brussel en 22% in Wallonië. Het percentage in Brussel is bij de VTE’s hoger omdat er 

verhoudingsgewijs meer voltijdse werknemers aan het werk zijn. 

De horeca in dit land is goed voor een 2% van de totale toegevoegde waarde van de Belgische 

economie.  Dat aandeel zit de jongste jaren helaas in een negatieve spiraal, en ligt beduidend 

lager dan in de ons omringende landen. Het Vlaams Gewest creëert 57% van die toegevoegde 

waarde, Brussel 22% en Wallonië 20%.ii 

De horeca in dit land heeft het de jongste jaren zwaar te verduren gekregen. Allerhande 

maatregelen zoals de ‘witte kassa’ en de drie opeenvolgende accijnsstijgingen hebben er voor 

gezorgd dat de prijzen in de horeca significant sneller stegen dan de algemene 

consumptieprijzen. Globaal genomen lagen de algemene consumptieprijzen in 2018 ongeveer 

7,2% hoger dan in 2013. De index stijgt in die periode immers van 100 naar 107,2. In de horeca 

ligt de stijging van de prijzen een stuk hoger. Bij de accommodaties bedraagt de prijsstijging 

15,7%. In de reca (restaurants, cafés) ligt de stijging op 13,7%iii. 

Het invoeren van vaak ondoordachte LEZ’s in de steden heeft op haar beurt ook gezorgd voor 

een inkomensverlies voor de horeca in de getroffen steden. 

Vandaag zien we dat de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus en de bijhorende COVID19-ziekte 

opnieuw een negatieve impact heeft op onze horeca. In een eerste fase liepen de boekingen 

in hotels en restaurants drastisch terug door een besmettingsvrees van de bezoekers. Reeds 



op 6 maart 2020 gaf 1 op 5 restauranthouders aan dat er een merkbare daling in het aantal 

reservaties was. 

Op 12 maart besliste de Nationale Veiligheidsraad dan dat alle horeca-instellingen voor 

minstens enkele weken de deuren dienden te sluiten. Eerder werden er enkele 

compenserende maatregelen genomen, zoals de tijdelijke werkloosheid door overmacht te 

verlengen tot 30 juni 2020 of een betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen en BTW, en 

een vermindering van de voorafbetalingen. 

Terechte maatregelen die echter een druppel op een hete plaat blijven en op geen enkele 

manier het meer dan stevige inkomensverlies voor de horeca gedurende de periode van de 

‘lockdown’ compenseren. 

De indieners van onderhavige resolutie pleiten dan ook voor extra maatregelen om de 

horecasector te ondersteunen. Meer bepaald pleiten ze voor de oprichting van een federaal 

noodfonds voor de horeca, en op langere termijn overleg met de betrokken sectoren om de 

recentste accijnsstijgingen op zijn minst gedeeltelijk te herzien. 

 

 

Resolutie 

 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

 

1. Gelet op het enorme belang van de horecasector voor de werkgelegenheid in dit land; 

2. Gelet op het belang van de horecasector voor de economie van dit land; 

3. Overwegende dat de horeca de jongste jaren extra financiële moeilijkheden heeft 

ondervonden door allerhande maatregelen zoals de zogenaamde ‘witte kassa’, 

mobiliteitsingrepen en opeenvolgende accijnsstijgingen; 

4. Gelet op de dalende reservaties en inkomsten door de besmettingsvrees voor het 

SARS-CoV-2-virus (COVID19); 

5. Gelet op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 om alle 

restaurants en cafés te sluiten tot 3 april 2020; 

6. Gelet op het enorme inkomensverlies dat deze verplichte sluiting met zich meebrengt 

voor de restaurants, cafés, maar ook hun toeleveranciers; 

 

 

Vraagt de regering 

1. Zo snel als mogelijk in overleg te treden met de vertegenwoordigers van de 

horecasector in dit land; 



2. De nodige budgetten uit te trekken voor de oprichting van een Noodfonds voor de 

Horeca, teneinde de zware impact van het COVID19-virus en de daardoor verplichte 

sluiting van horeca-instellingen op te vangen; 

3. Overleg te plegen met de betrokken actoren om op langere termijn de recentste 

accijnsstijgingen alvast gedeeltelijk ongedaan te maken, en zo de sector de nodige 

financiële ademruimte te bezorgen 

 

 

 

 

 

 

i Guidea: “Arbeidsmarkt Horeca mei 2019”  
ii Guidea: “Macro-economische indicatoren van de Horeca” 
iii Guidea: “Arbeidsmarkt Horeca mei 2019” 
 

 


