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Hoge last op arbeid is voornaamste reden voor stijgende prijzen
Horeca Vlaanderen is niet verrast door de sterke stijging van de prijzen in de horeca en
beklemtoont dat dit de volgende jaren niet zal afnemen. De voornaamste reden is de invoering van
het geregistreerd kassasysteem in een groot deel van de sector.
De horeca is een zeer arbeidsintensieve sector en ons land heeft een van de hoogste lasten op arbeid
ter wereld. Het gevolg is dat de horeca te kampen heeft met een heel hoge loonkost.
“Uit recente cijfers blijk dat de gemiddelde arbeidskost per uur in de horeca voor het tweede
kwartaal op rij is gestegen met 2 procent terwijl in de private sector de arbeidskosten slechts met 0.1
procent toenemen. Sinds de invoering van de geregistreerde kassa zijn uitbaters verplicht alle kosten
door te rekenen aan de klant. Dergelijke prijsstijgingen gebeuren altijd gefaseerd. Als er niets
verandert aan de kostenstructuur mogen we niet verwachten dat ze de volgende jaren zullen
minderen. Bovendien is de invoering van de kassa nog steeds bezig, nog niet iedereen heeft zich al in
regel gesteld”, zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.
Uit een bevraging die Horeca Vlaanderen voerde in het najaar van 2016 blijkt dat 56 procent van de
ondernemers de prijzen al heeft verhoogd, 32 procent zal in de nabije toekomst nog een verhoging
doorvoeren. Ondanks de prijsstijgingen blijft de sector onder grote druk staan. De faillissementen
stijgen in de horeca sterker dan gemiddeld en ook de stopzettingen vertonen nog steeds een
stijgende trend.
Danny Van Assche: “De enige manier om deze inflatoire beweging tegen te gaan is door de
horeca voldoende zuurstof te geven zodat we minder kosten moet maken en dus ook minder kosten
moeten doorrekenen. Een verlaging van de lasten op arbeid voor het vaste personeel moet daarin
prioriteit zijn.”
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