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Voor het eerst meer dan 3.000 nieuwe starters
op een jaar in Gent

Maar liefst 3.352 Gentenaars hebben in 2018 een zaak opgestart in Gent. Dat zijn

er zo'n 500 meer dan in 2017, dat ook al een recordjaar was. Het aantal

faillissementen staat intussen op het laagste niveau in 10 jaar.

Aantal starters stijgt, aantal faillissementen daalt

Gent is en blijft een ondernemende stad. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van

bedrijfsinformatiespecialist Graydon, dat op basis van vele data inzichten op het bedrijfsleven

ontwikkelt. Tien jaar geleden waren er gemiddeld 2.000 starters per jaar in Gent. De afgelopen

jaren steeg dat aantal elk jaar, met een record van 2.863 nieuwe oprichtingen in 2017. 2018

klokte opnieuw af op een record. Met 3.352 nieuwe starters werd voor het eerst de grens van

3.000 nieuwe starters op een jaar tijd overschreden. Het laatste kwartaal van 2018 was bijna

goed voor een derde van alle opstarten (941). 
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Naast een stijging van het aantal starters, is er intussen ook een sterke daling van het aantal

faillissementen in Gent. 221 zaken gingen over de kop, dat is het laagste aantal sinds 2011. Met

de daling van het aantal faillissementen steeg het aantal actieve ondernemingen in Gent

uiteindelijk met 5%.

'Dat nog nooit zoveel Gentenaars in één jaar tijd een eigen zaak opstartten,
toont dat de goesting om hier te ondernemen groot blijft. Maar dat starters
sinds 1 september geen attest bedrijfsbeheer meer moeten voorleggen, heeft
ook zeker meegespeeld. Het is belangrijk dat nieuwe starters kunnen
uitgroeien tot gezonde zaken. Daarom blijven we inzetten op een goede
omkadering en ondersteuning.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie

Gent goede leerling in Vlaanderen

In vergelijking met andere steden in Vlaanderen deed Gent het opmerkelijk goed in 2018. Het

aantal faillissementen in Vlaanderen daalde van 5.155 in 2017 naar 4.870 in 2018, oftewel -6%.

Maar in Gent was de daling veel groter, namelijk -36% (van 348 zaken in 2017 naar 221 in

2018). En terwijl het aantal starters in Vlaanderen steeg van 56.950 in 2017 naar 61.955 in 2018

(+9%), was de groei in Gent met +17% nog groter (2.863 in 2017, 3.352 in 2018).

Ondersteuning vanuit de Stad Gent

De Stad Gent zet sterk in op ondersteuning van starters. Zo is er het starterscontract, waarbij de

Stad Gent 5.000 euro geeft aan startende ondernemers. Andere initiatieven zijn het

Startersevent, Gentrepeneur, vzw Startersfabriek en The Box in de Dampoortstraat.

Contact

Eline Creve, Kabinet schepen Bracke, tel. 09 266 51 84, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Lees hier meer over ondernemen in Gent

https://stad.gent/ondernemen/een-onderneming-starten-gent
mailto:eline.creve@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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