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Visie op Vrijetijdsindustrie
Voorwoord

Geachte lezer,

De omvang van de vrijetijdsindustrie wordt vaak onderschat. Wist u dat een gemiddeld 

Nederlands huishouden circa 20% tot 25% van zijn vrij besteedbare inkomen uitgeeft binnen 

deze sector? De onzekerheid, veroorzaakt door de huidige financiële crisis, zal hier geen 

verandering in brengen. Dit bleek ook tijdens de diepe economische crisis in de jaren dertig. 

Toen bezuinigden consumenten eerder op huishoudelijke artikelen en producten die minder 

zichtbaar waren voor de buitenwereld. 

Het blijft voor ondernemers in de vrijetijdsindustrie wel een forse uitdaging om de voorkeur 

te blijven genieten van de consument. Die kan immers uit vele alternatieven kiezen. Neem nu 

de horeca- en reisbranche. Reisorganisaties hebben te maken met consumenten die door het 

internet steeds meer ‘in control’ zijn. Sociale netwerken gaan steeds meer dienen als reisgids. 

Hetzelfde geldt voor de hotelbranche, waar de gasten hun kamers online via direct sellers 

vinden en met behulp van videoreviews hun keuze bepalen. De klantbeoordelingen van gasten 

over een restaurant of hotel via het internet zijn mede bepalend voor de uiteindelijke keuze. 

Om technologisch voorop te blijven lopen zijn behoorlijke investeringen nodig. Niet alle 

partijen in de vrijetijdsindustrie kunnen deze investeringsslag maken. Wat bepaalt nu het 

verschil tussen winnaars en verliezers? Winnaars zullen naast het flexibel aanpassen van 

hun kostenstructuur, innoverend gedrag vertonen. Dit laatste zal nieuwe consumenten 

aantrekken en klantloyaliteit vergroten. Samenwerkingsverbanden kunnen hierin heel nuttig 

zijn. Wij danken de heer Van der Grinten van Koninklijke Horeca Nederland voor adviezen 

aan de sector. Uit het interview blijkt, dat juist samenwerking binnen en buiten de sector 

mogelijkheden biedt om in deze periode succesvol te zijn.

Veel leesplezier,

 

Sasja van As

Sector Banker Vrijetijdsindustrie

ABN AMRO Bank N.V.
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Inleiding

Sectorpublicaties hebben een lange geschiedenis binnen ABN AMRO. Reeds begin jaren 

zeventig zag een voorloper van Visie op Sectoren (kortweg VOS) het daglicht. Waren in de 

eerste decennia de sectoranalyses alleen voor intern gebruik, vanaf 2004 worden ze voor 

een breed publiek voornamelijk via internet aangeboden. In de Visie op Sectoren 2009 

vindt u de visie van ABN AMRO op trends, ontwikkelingen en onze vooruitzichten voor de 

vrijetijdsindustrie. 

De “Visie op Vrijdetijdsindustrie” begint met de visie van ABN AMRO op de Nederlandse 

economie. Vervolgens treft u een interview aan met Lodewijk van der Grinten, directeur van 

Koninklijke Horeca Nederland, gevolgd door een samenvatting en de 5 brancheanalyses over 

de vrijetijdsindustrie. Iedere brancheanalyse bestaat uit twee pagina’s met een beschrijving 

van de bedrijfstakdynamiek en de vooruitzichten, maar bevat tevens een veelheid aan cijfers. 

De lezer krijgt hiermee inzicht in de trends, ontwikkelingen, vooruitzichten en andere (bedrijfs)

economisch gerelateerde vraagstukken, die relevant zijn voor een branche.

De VOS 2009 is samengesteld op basis van talrijke bronnen Er zijn zowel openbaar 

toegankelijke bronnen als eigen informatiebronnen gebruikt. Veel informatie is publiekelijk 

toegankelijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een welbekende bron voor 

cijfers. Ook hebben we gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van brancheorganisaties 

in Nederland, diverse onderzoeks- en adviesbureaus en overheidsinstanties. Naast deze 

publiek toegankelijke bronnen heeft ABN AMRO Sector Research de beschikking over eigen 

informatiebronnen en databases. Een voorbeeld hiervan treft u op elke tweede pagina van de 

brancheanalyse waar het onderwerp ‘werkkapitaal MKB’ wordt behandeld. Dit gedeelte geeft 

de ontwikkeling van het werkkapitaal van het MKB weer over een periode tot 2007.

Wij hopen dat deze publicatie u stimuleert om met ABN AMRO en uw collega ondernemers 

van gedachte te wisselen over de uitdagingen voor uw sector in Nederland. 
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Nederlandse economie in zware recessie

In 2008 is de economische groei sterk teruggevallen. In het tweede en derde kwartaal was 

al sprake van krimp van de economie – zowel in de eurozone als in Nederland. De situatie 

werd nog grimmiger in het najaar van 2008 toen alom duidelijk werd dat de gevolgen van 

de kredietcrisis veel ernstiger waren dan eerder was gedacht. Voor 2009 worden nu zeer 

negatieve groeicijfers verwacht. En ook voor 2010 verwachten we (gemiddeld) nog geen groei. 

Bovendien zijn de risico’s groot. Het is zeker niet uitgesloten dat de correctie op de in eerdere 

jaren ontstane en nu geknapte bubbels nóg sterker is en de economie in een nóg diepere 

recessie terechtkomt.

De afkoeling van de wereldeconomie begon al in de eerste helft van 2008. De groei - met name 

die in de VS - stond trouwens al vóór het begin van 2008 onder druk door de sterke terugval op 

de Amerikaanse huizenmarkt. Verder zorgde de in de zomer van 2007 begonnen kredietcrisis 

voor de nodige onzekerheid. Vervolgens liep de olieprijs in de eerste helft van 2008 op tot een 

recordhoogte. Dat zette de koopkracht in veel landen onder druk en daarmee de groei van de 

particuliere consumptieve bestedingen. In de loop van het jaar vertraagde de groei van de 

wereldeconomie van 4,3% jaar-op-jaar (j-o-j) in het eerste kwartaal tot net boven nul in het laatste 

kwartaal. Tezamen met de wereldeconomie liet ook de wereldhandel een afkoeling zien. Deze was 

trouwens al zichtbaar vanaf de nazomer van 2007. Eind vorig jaar – nadat de kredietcrisis weer 

in alle hevigheid was opgelaaid - leek de wereldhandel compleet in te storten. In de maanden 

november tot januari kromp de handel ruim 6% per maand. Als gevolg daarvan lag het volume 

van de wereldhandel bij het begin van dit jaar zo’n 17% onder het niveau van begin 2008!

Sterke groeivertraging Nederlandse economie

In 2006 en 2007 draaide de Nederlandse economie heel goed. Het bruto binnenlands product 

(BBP) nam die jaren met gemiddeld 3,5% toe. In 2008 viel de groei terug naar 2%. Daarmee deed 

ons land het in die jaren duidelijk beter dan de eurozone als geheel. Vooral in het laatste deel van 

2007 was de groei hoog. In feite was vrijwel de hele gemiddelde groei van 2008 al gerealiseerd 

in 2007. Dat zet de Nederlandse prestatie in een wat ander licht. We zien dit ook als we naar de 

kwartaalcijfers kijken van 2008. In het eerste kwartaal steeg het BBP nog met 0,6% ten opzichte 

van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Maar in de periodes daarna kromp de economie – en ook 

nog eens steeds harder: van -0,1% k-o-k in het voorjaar naar -1,0% in het slotkwartaal. 
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Economische groei Nederland

De afkoeling van de economie in de loop van het jaar wordt verklaard door de terugval bij 

vrijwel alle bestedingen. De consumptie stagneerde in het grootste deel van het jaar. Dat 

werd waarschijnlijk mede veroorzaakt door de forse inflatiestijging in het eerste halfjaar 

die de koopkracht onder druk zette. Alleen in de laatste maanden van het jaar namen deze 

bestedingen weer toe. De investeringen deden het aanvankelijk nog goed, maar in het tweede 

halfjaar eiste het afgenomen producentenvertrouwen, dat leed onder de dure olie en euro, 

zijn tol en gingen de investeringen dalen. De uitvoer kwam in het voorjaar onder druk. De 

vertraging van de wereldhandel en de alsmaar duurder wordende euro deden de uitvoer 

afnemen. Vooral tegen het eind van het jaar gingen de investeringen en de uitvoer onderuit. 

De toename van de consumptie voorkwam een nóg forsere krimp van de economie.

Stand begin 2009 - vooruitzichten

Waar staan we nu? Als we kijken naar de verschillende vertrouwensindicatoren, de barometers 

van het economisch weerbeeld, dan wijzen die op een heel slechte start van 2009. Eind vorig 

jaar hebben deze indicatoren een enorme duikvlucht gemaakt naar niveaus die we sinds de 

recessie van begin jaren tachtig niet meer hadden gezien. In het eerste kwartaal zijn deze 

indicatoren weliswaar gelukkig niet veel meer gedaald, maar doorgaans lagen ze in maart toch 

nog altijd op een iets lager peil dan eind vorig jaar. Vertrouwensindicatoren zijn gebaseerd op 

enquêtes. Daarmee zijn het ‘zachte’ cijfers. De eerste ‘harde’ cijfers van dit jaar waren echter 

ook slecht. Zo bleek dat het volume van de Nederlandse goederenuitvoer in januari 14% was 

gedaald ten opzichte van begin 2008. En ook de industriële productie liet in de eerste twee 

maanden met -12% j-o-j een enorme daling zien. De dramatische ontwikkeling sinds eind 2008 

zien we ook terug bij de bezettingsgraad van het machinepark van de industrie. Tussen oktober 

en januari daalde de bezetting van 83% naar krap 77%. Ten slotte lag de ontvangst van nieuwe 

orders in de industrie ongeveer een derde lager dan begin 2008. Aan de neergang lijkt dus nog 

geen eind te komen. 
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Bezettingsgraad industrie

Gelet op de enorme afname van de wereldhandel, zien we de Nederlandse uitvoer eveneens 

sterk dalen in 2009. De flink geslonken orderportefeuilles in de industrie bevestigen deze 

verwachting voor de verslechterde buitenlandse afzet. Bij de particuliere consumptie is sprake 

van verschillende, tegen elkaar in werkende factoren. De contractlonen nemen gemiddeld 

met ongeveer 3% toe. Veel cao’s zijn vorig jaar afgesloten toen voor 2009 nog een inflatie van 

ruim 3% werd voorzien. De inflatie is echter hard gedaald en komt waarschijnlijk gemiddeld 

onder de 1% uit. Dat levert een flinke koopkrachtverbetering op voor de werkenden. Daar 

staat tegenover dat de werkloosheid, die overigens tot en met de eerste maanden van het jaar 

slechts licht is toegenomen, sterk zal stijgen. Dat is juist nadelig voor het beschikbaar inkomen 

in ons land. Bovendien zal het toenemende verlies aan banen het consumentenvertrouwen 

verder onder druk zetten. Daardoor gaat men mogelijk meer sparen in plaats van besteden. De 

particuliere consumptie zal dit jaar wellicht gelijk blijven of licht afnemen.

Door de slechte afzetperspectieven, vooral in het buitenland, staan de investeringen onder 

zeer zware druk. De bezettingsgraad is al drastisch afgenomen. Winsten zullen teruglopen 

deels als gevolg van een stijging van de arbeidskosten per eenheid product. De afname van de 

werkgelegenheid volgt immers met vertraging de afname van de productie. Daarbij komt dat 

de banken hun leenvoorwaarden hebben aangescherpt. (Maar de kredietverlening aan niet-

financiële bedrijven is in de eerste twee maanden van 2009 wel iets toegenomen.) We gaan er 

daarom van uit dat de investeringen mogelijk met dubbele cijfers zullen afnemen.

Rente is fors verlaagd

Toen afgelopen najaar het financiële systeem in grote problemen kwam, hebben de centrale 

banken ingrijpende maatregelen genomen. Zo zijn de rentes in veel landen fors verlaagd. In 

de VS heeft de Fed haar rente teruggebracht naar bijna 0%. De ECB heeft weliswaar de rente 

in mindere mate omlaag gebracht, maar toch is ook hier de belangrijkste beleidsrente, de 

refi-rente, met 3 procentpunt verlaagd naar 1,25% in april. En alom wordt verwacht dat deze 

rente op korte termijn naar 1% wordt gebracht. De refi-rente is het tarief waartegen banken 

geld kunnen lenen bij de ECB. Sinds afgelopen najaar kan dat zelfs onbeperkt. Want in het 

kader van het steunen van de bancaire sector heeft de ECB het gebruikelijke maximum aan de 

toewijzing van liquide middelen tijdelijk laten vervallen. Onlangs heeft de ECB bekendgemaakt 

dat deze maatregel minstens tot na het einde van dit jaar van kracht blijft - en zo nodig nog 
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langer. Een ander rentetarief van de ECB is de depositorente. Tegen deze rente kunnen banken 

middelen die ze (tijdelijk) over hebben, ‘parkeren’. Dat levert hun nu nog maar 0,25% op. 

Centrale banken buiten de eurozone hebben ook andere, niet-conventionele maatregelen 

genomen. De Fed bijvoorbeeld heeft twee nieuwe beleidsinstrumenten ingezet: 

kredietversoepeling (credit easing) en kwantitatieve verruiming (quantitative easing). Het 

eerste instrument betreft het aankopen door de Fed van schuldtitels uit de private sector. Bij 

het tweede instrument koopt de Fed staatsobligaties op. De bedoeling is dat daarmee ook 

de langere rentes naar beneden gaan. De ECB heeft aangekondigd ook met nieuwe niet-

conventionele maatregelen te komen. Welke dat zullen zijn, heeft ze nog niet gezegd.

Door de sterke afkoeling van de economie zijn de lange rentes met name eind 2008 duidelijk 

naar beneden gekomen. We hebben het hier over het rendement op staatsobligaties. Het 

rendement op bedrijfsobligaties ligt daar sinds het begin van de kredietcrisis en vooral sinds 

het weer oplaaien daarvan in het afgelopen najaar, een stuk boven. Maar ook deze rentes 

zijn wat gedaald. In het eerste kwartaal heeft de neerwaartse trend niet doorgezet. Toch is er 

een redelijke kans dat de lange rente in de komende maanden iets verder zal dalen. Zo zit de 

economie voorlopig nog in een recessie. En indien de Fed haar aankopen van staatsobligaties 

verder gaat opvoeren, zal de rente in de VS wat dalen. Dat kan ook de lange rente in de 

eurozone meetrekken, zij het in mindere mate. In de tweede helft van het jaar kunnen de lange 

rentes weer iets oplopen.

Forse krimp in 2009

Hoe lang de recessie zal aanhouden en hoe diep die zal zijn, is moeilijk te zeggen. Bij eerdere 

bankcrises bleek dat de economie enkele jaren nodig had om daarvan te herstellen, ten koste 

van een flinke economische krimp. En we mogen niet vergeten dat we nu te maken hebben 

met een mondiale crisis, niet een nationale. Maar centrale banken en regeringen hebben 

stevige tegenmaatregelen genomen. En we gaan ervan uit dat deze maatregelen gaan werken. 

We verwachten dat de Nederlandse economie dit jaar heel fors zal krimpen – met 3 à 5%. Later 

in het jaar of in 2010 kan aan de krimp een eind komen dankzij de genoemde stimulans van de 

monetaire en begrotingsmaatregelen voor de wereldeconomie. Maar de gemiddelde groei in 

ons land zal in 2010 waarschijnlijk nog negatief zijn. Toch zou dit betekenen dat in vergelijking 

met eerdere bancaire crises in de wereld de schade voor de economische groei deze keer 

wat lager uitvalt. Dat tekent dan ook tegelijkertijd het negatieve risico dat aan ons scenario 

kleeft. In dit verband wijzen we ook op de forse daling van de inflatie. In maart was deze in 

de eurozone gedaald naar 0,6% - van 4% in de zomer van 2008. In ons land lag het cijfer in 

maart met 2,0% hoger. Vooral de ontwikkeling van de olieprijzen, en in mindere mate van de 

voedselprijzen, was voor de daling sinds afgelopen zomer verantwoordelijk. En dat geldt ook 

voor de verdere inflatiedaling die we voorzien – óók in Nederland. Maar de recessie drukt de 

prijzen eveneens. Daardoor zou de inflatie in de zomer tijdelijk onder de nul kunnen uitkomen. 

Maar of het daarbij blijft? Door de recessie is er een ongekend grote onderbezetting in de 

economie aan het ontstaan. Die zal de inflatie drukken. We weten echter niet hoe groot het 

deflatoire effect daarvan kan zijn.
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Lodewijk van der Grinten, directeur van Koninklijke Horeca Nederland 

‘Horeca is topsport, een spannende en professionele 

onderneming’

Lodewijk van der Grinten: ‘Het is een buitengewoon 

spannende tijd. In onze branche is het verband tussen 

omzet en consumentenvertrouwen één op één. Dat de 

koopkracht nog steeds redelijk op peil is, is uniek aan deze 

economische neergang. De grote lijn is niet optimistisch, 

iets anders zeggen zou een totale miskenning van de 

situatie zijn. De uitdaging voor 2009 en 2010 zal zijn: 

gasten verleiden om de horeca te bezoeken, ondanks alle 

negatieve berichten. Dat vereist flexibiliteit.’

‘De zakelijke markt kent op het moment een behoorlijke 

vraaguitval. Het zakenleven, vooral de Angelsaksische 

multinationals, vertonen de reflex van ieder groot bedrijf 

in deze tijd: bezuinigen, in de uitgaven snijden. En dus 

sturen ze hun mensen niet langer meer de wereld rond. En 

natuurlijk heb je binnen de zakenwereld weer een topsegment waar het nooit op kan, ook nu 

niet. Maar de grote lijn is vraaguitval.’

‘Ik denk dat de crisis, zeker in de zakelijke markt zeker tot in 2010 loopt. Alle ondernemers, 

ook horecaondernemers moeten goed naar hun kosten gaan kijken. Daar zijn verschillende 

mogelijkheden voor. Het is goed om niet één partij voor alle ellende op te laten draaien, 

leveranciers hebben er ook niets aan als ondernemers waar ze nu aan leveren, straks niet 

meer bestaan. Dus ik zou zeggen; probeer met elkaar om de tafel te gaan zitten, en probeer de 

pijn over meerdere partijen te verdelen.’

‘Koninklijke Horeca Nederland is samen met VVV Nederland en het Nederlands Bureau voor 

Toerisme en Congressen, en een promotiecampagne gestart om de consument te interesseren 

voor vakanties in Nederland. Elke Nederlander is nu voorzichtig met uitgaven. We willen 

met onze actie rondom Familie Lekkerweg het binnenlandse toerisme stimuleren. En in dat 

verband is het natuurlijk heel goed dat de staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) 

zelf het goede voorbeeld geeft door op Terschelling vakantie te vieren. Met deze campagne 

hebben we als branche direct ingespeeld op de economische situatie.’ 

‘De branche is in principe gezond. De bodem eronder is positief, en de groei ook, daar is 

geen discussie over. Als we ons afvragen - door de crisis heenkijkend - gaat de branche 

enorme problemen tegemoet? Dan is mijn antwoord nee. In tien, vijftien jaar is de markt 

compleet vernieuwd. Vroeger ging iedereen om zes, zeven uur thuis eten. Neem alleen al 

de verschillende buitenlandse keukens die erbij gekomen zijn. Vroeger hadden we alleen 

de Chinees als buitenlandse keuken. Of kijk naar studenten die, vergeleken met vroegere 

generaties, veel meer buiten de deur eten of eten afhalen. De komende generaties zullen 

zeker kiezen voor meer gemak. Er zijn heel wat studenten die niet kunnen koken. En de 

Lodewijk van der Grinten
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oudere generatie heeft meer tijd en geld om restaurants te bezoeken en hotels te boeken. 

Buitenlanders komen veel naar Nederland; toeristen uit China zie je nu even wat minder, 

maar dat trekt weer aan. Over klandizie heeft onze sector echt niet te klagen. De Amsterdamse 

hotelcapaciteit kan zelfs weer een bottleneck worden.’

‘We moeten wél doorpakken, onderscheidende topprestaties leveren. Dit vak is topsport. Nog 

te veel startende ondernemers realiseren zich niet dat horeca überhaupt een vak is. Een vak 

dat je niet in de vingers krijgt door jarenlang alleen maar vóór de bar te staan. Nog te veel 

gelukszoekers worden door de sector aangetrokken.’

‘De kleinere drankverstrekkers – dat is al een aantal jaren een dalende markt. We moeten 

eerlijk zijn: te gemakkelijke toetreding tot de sector wordt ook in de hand gewerkt door 

brouwerijen, die leverancier zijn, en tegelijkertijd financieringen en hypotheken verstrekken 

die in sommige gevallen eigenlijk niet verantwoord zijn. Koninklijke Horeca Nederland 

heeft over dit onderwerp constructieve gesprekken met brouwerijen. In onze sector zijn er, 

vergeleken met andere delen van de markt, twee keer zo veel starters die het na vijf jaar niet 

gered hebben. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook van Koninklijke Horeca 

Nederland, banken en brouwerijen om daar iets aan te doen.’

‘Meer en meer zien we ook hoog opgeleide ondernemers in onze sector, die echt fantastisch 

innovatieve concepten ontwikkelen. En dat moet tegenwoordig steeds vaker, wil je succesvol 

blijven. Alles wat goed is, wordt steeds kortcyclischer, we zijn sneller verveeld, een concept 

verslijt dus steeds sneller dan vroeger. In onze tijd gingen we naar de disco, dat kon tien jaar 

daarvoor ook, en twintig jaar daarna ook nog. Vandaag de dag zie je dat een concept één jaar 

meegaat. Net als in de mode-industrie. Dus waar je naartoe moet: verandering is de constante 

factor.’

‘Tijdens mijn tour de branche kwam ik een horecaondernemer tegen, een vroeg-vijftiger, die 

een disco exploiteert. Werkelijk een topondernemer. Iedere week praat hij met een doorsnede 

van zijn publiek om erachter te  komen welke muziek of DJ ze willen. En met zijn nieuwe 

aanbod speelt hij daarop in, dat is goed afstemmen en écht ondernemen. Onze branche werkt 

op alle gebieden steeds professioneler, ook qua financiering. Het ondernemen wordt in onze 

sector misschien nóg ingewikkelder, maar wel iedere dag leuker.’ 

Tips van Lodewijk van der Grinten

Tip 1

Begrijp je omgeving en je gasten. Zorg dat je zicht hebt op maatschappelijke trends en 

veranderingen. De deur open doen, achter de bar gaan staan en denken dat de zaak volloopt, 

dat werkt meestal niet meer anno 2009.

Tip 2

Brancheverbreding biedt kansen. Zoek naar andere vormen van samenwerking, over de 

grenzen van de horeca heen. Denk aan succesvolle combinaties van horeca en sport, of 

Visie op Vrijetijdsindustrie
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allerlei andere vormen van vrijetijdsbestedingen. Een café in Oisterwijk, getroffen door het 

rookverbod, heeft tegenwoordig op zondagmiddag meer omzet dan vroeger op de klassieke 

uitgaansavond – vrijdag. Die ondernemer heeft voor een kapitaal flatscreens aangeschaft, is 

sportteams gaan sponsoren. Op de zondag, na het sporten lopen de vele klanten vanaf een uur 

of twaalf uur zijn vernieuwde café binnen. 

Tip 3

Werk samen, binnen en buiten de branche, zodat je kunt leren van elkaars goede concepten. 

Waar we vanaf moeten: wat Joost weet, weet Joost alleen. Transparantie, kennis delen, dat is 

de moderne tijd. Het geheim van de kok bestaat niet meer. Ik ben een topkok en –restaurateur 

tegengekomen, – een kunstenaar en topsporter in één persoon. Zo iemand die tijdens het 

slapen nog met zijn vak bezig is. Recepten van nieuwe creaties worden door hem, met foto 

en al, meteen op internet gezet. Tegen de tijd dat anderen het hebben overgenomen, heeft hij 

alweer een nieuw recept. Mensen die kunnen delen, kunnen ook vermenigvuldigen. 

Koninklijke Horeca Nederland

De brancheorganisatie KHN, Koninklijke Horeca Nederland (Koninklijk verbond van 

ondernemers in het horeca- en aanverwante bedrijf), telt 20.000 leden. KHN kent zeven 

sectoren: Café-barbedrijven, Chinees-Indische bedrijven, Discotheek- en Zaalbedrijven, 

Fastfood- en IJsbedrijven (ijssalons, fritures en cafetaria’s), Hotels, Restaurants, Toerisme 

en Recreatie. 
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Visie op Vrijetijdsindustrie
Samenvatting

Onder vrijetijdsindustrie vallen bedrijven die actief zijn in de horeca en/of de recreatie. 

De sector bestaat uit een grote variëteit aan bedrijven. Zo zijn er binnen de horeca ruim 

42.000 bedrijven actief en binnen de recreatie (inclusief cultuur en sport) ruim 13.000. De 

bedrijfsdynamiek binnen de horeca kent geen hevige fluctuaties: in de periode 2003-2008 is 

het aantal bedrijven gegroeid met slechts 1,2%. De totale omzet in de horeca bedroeg in 2008 

circa EUR 14 miljard. De netto-omzet binnen de recreatie is ongeveer EUR 7 miljard per jaar. 

Het aantal bedrijven in de recreatie is in 2008 gegroeid met 5% ten opzichte van 2007.

Horeca en recreatie zijn vooral afhankelijk van het gedrag van consumenten. Dat zien we 

ook terug in de cijfers: zodra het economisch tegen zit en de consumenten het vertrouwen in 

de economie verliezen, krijgt de sector onvermijdelijk te maken met vraaguitval. Hierbij valt 

overigens op dat de horecabranches veelal zwaarder worden getroffen dan recreatie, sport en 

cultuur.

De scherpe daling van de omzet bij cafébedrijven in 2008 is vooral te wijten aan een daling in 

de volumes. Het aantal bezoekers en de gemiddelde besteding per bezoeker is afgenomen. De 

prijzen staan in 2009 onder druk door de accijnsverhoging per 1 januari 2009 en de stijgende 

loon- en inkoopkosten. Per saldo zal door een afname van de volumes, de omzet zich tussen 

de 0 – -5% ontwikkelen. De omzetgroei bij restaurants van de afgelopen jaren is in de tweede 

helft van 2008 omgeslagen in een krimp. Wij verwachten dat in 2009 consumentenuitgaven 

aan buitenhuisconsumptie verschuiven naar goedkopere alternatieven thuis en buitenshuis en 

de bedrijvigheid in de restaurantbranche afneemt. Ook bij hotels is in het laatste kwartaal van 

2008 een duidelijke verslechtering te zien van de vraag naar hotelkamers. In 2009 verwachten 

wij dat de omzet ook hier zal dalen ten opzichte van 2008, en wel met 5-10%. 

De recreatiebranche als geheel zal in mindere mate worden getroffen door de recessie. 

Weliswaar zal het volume in sommige recreatiebranches gemiddeld harder dalen, maar per 

saldo is de verwachte vraaguitval voor de hele recreatiesector laag. Dit komt vooral doordat 

consumenten in tijden van recessie eerder kiezen voor een binnenlandse vakantie en/of 

uitstapje, dan voor een buitenlandse vakantie. Momenteel zijn al veel bungalowparken voor 

de komende zomer volgeboekt, veel eerder dan normaal het geval is. Wij gaan daarom uit 

van een omzetgroei in 2009 voor bungalowparken van 10-15% ten opzichte van 2008. Bij 

reisbureaus verwachten wij echter een verslechtering van het resultaat. Door de huidige 

recessie zal niet alleen de particuliere vakantieconsument gaan bezuinigen op vakanties, ook 

vanuit het zakelijke segment zal minder vraag naar reizen zijn. Per saldo verwachten wij dat de 

reisbranche te maken zal krijgen met een omzetdaling in 2009 van 5-10%.
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Vrijetijdsindustrie
Bungalowparken

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

Vakantiegangers hebben een toenemende behoefte aan luxe en comfort
Bungalowparken houden investeringsniveau op peil ten behoeve van uitstraling en kwaliteit
Vraag naar binnenlands recreëren neemt in 2009 toe, waardoor omzet met 10-15% groeit

De vraag naar bungalowparken neemt sterker toe dan de 

groei van het aantal bungalowparken. De concurrentie  

is hierdoor sterk toegenomen. Bungalows en huisjes 

hebben de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Meer 

Nederlandse vakantiegangers kiezen voor een binnenlandse 

vakantie, waarbij bungalowparken een goed alternatief 

vormen. Consumenten hechten echter steeds meer waarde 

aan luxe en comfort. Moderne, hygiënische sanitaire 

voorzieningen en andere goede faciliteiten zijn daarom van 

groot belang. Voor bungalowparken is het dus noodzakelijk 

om het investeringsniveau op peil te houden om te voldoen 

aan de gewenste kwaliteit. De investeringsdruk die dit met 

zich meebrengt is voor met name kleine parken te hoog. 

Kleine parken zoeken daarom steeds vaker aansluiting bij 

een keten of een grotere speler. De consolidatietrend zal 

daarom de komende jaren nog verder doorzetten.  

ABN AMRO verwacht dat de branche in 2009 zal profiteren 

van de economische terugval, aangezien er veel vraag van 

Nederlandse vakantiegangers is naar zowel korte als lange 

binnenlandse vakanties in plaats van de relatief duurdere 

buitenlandse vakanties. Bungalowparken kunnen hierdoor 

de relatief lage bezettingsgraden verbeteren en klanten 

verleiden tot regelmatig bezoek. Wij gaan uit van een 

omzetgroei in 2009 van 10-15%. Van belang blijft echter de 

profilering in de markt (met duidelijke concepten) en de 

vindbaarheid via de bestaande distributiekanalen.

In de periode 2005-2007 is het aantal overnachtingen in 

bungalows en vakantiehuisjes met bijna 20% gestegen. Ook 

het aantal binnenlandse vakantie van Nederlanders neemt 

jaarlijks toe, waarbij opvalt dat vooral de boot, de tent en 

de caravan aan populariteit moeten inboeten. Het gebruik 

van de camper, hotel en de woning bij particulieren groeide 

sterk, terwijl ook het aantal vakanties naar bungalowparken 

jaarlijks toenam. In 2008 heeft de bungalowbranche goede 

resultaten geboekt, met een omzetgroei van ongeveer 10% 

ten opzichte van 2007. Er is een toenemende behoefte aan 

meer luxe, ondermeer door de toename van het aantal 

ouderen. De uitstraling en kwaliteit van de bungalowparken 

hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen. Dit uit zich 

onder andere in de inrichting van de accommodaties van 

de bungalowparken, alsmede in de geboden faciliteiten ter 

plekke (zoals wellness). Steeds meer bungalowparken haken 

hierop in en proberen een totaalconcept te creëren voor 

vermaak en ontspanning. Sommige bungalowparken maken 

een andere strategische keuze en profileren zich met rust, 

ruimte en vooral natuur. Campings kunnen in deze trend 

naar meer comfort slechts beperkt meegaan. Bovendien is er 

een afname van kleine, algemene campings waarneembaar. 

Op plaatsen waar nu stacaravans staan, worden steeds vaker 

bungalows neergezet. Toch blijft er ruimte voor kleinschalige 

initiatieven in het campingsegment. 

Bungalowparken worden gerekend tot de groep van 

recreatieve verblijfsaccommodaties. Hierbinnen wordt 

onderscheid gemaakt tussen seizoensrecreatieve 

logiesvormen, waarbij de consument minstens twee 

maanden aaneengesloten van de faciliteiten gebruik maakt 

en toeristische logiesvormen, waarvan de consument 

voor de duur van een vakantie gebruik maakt. De meeste 

bungalowparken zijn te vinden in Gelderland, Noord-Holland, 

Drenthe en Overijssel. De RECRON behartigt de belangen 

voor de bedrijven in de branche.

www.nrit.nl
www.recron.nl
www.sectorrecreatie.nl
www.stichting-recreatie.nl

Aantal bungalowparken (2007): 837
- groei t.o.v. 2006: +4,0%
Aantal slaapplaatsen (2007): 220.872
- groei t.o.v. 2006: +2,9%
Gemiddeld aantal bungalows per park: 264

Aandeel MKB (<1.000 slaapplaatsen): ±90%
- aandeel tot 250 slaapplaatsen: ±60%
Gemiddelde huurprijs per week: EUR 658
Gem. slaapplaatsbezetting: ±40%
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Vrijetijdsindustrie
Bungalowparken

Werkkapitaal MKB Bron: ABN AMRO Sector Research

Toeristisch gebruik bungalowparken binnen- en buitenland  Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Sector Research

Aantal bungalowparken, accommodaties en slaapplaatsen  Bron: NRIT Onderzoek, CBS, ABN AMRO Sector Research

Gemiddeld aantal bungalows en huurprijs (hoogseizoen) per provincie Bron: NRIT Onderzoek
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•	 Het	aantal	slaapplaatsen	in	bungalowparken	is	in	de	 

periode 2000-2008 gegroeid met ruim 20%. Dit kwam 

vooral door een toename van het aantal accommodaties  

in dezelfde periode.

•	 Zowel	de	bezettingsgraden	als	de	omzet	per	

accommodatie zijn gedaald in 2008. Het aantal 

slaapplaatsen en accommodaties steeg harder dan de 

toename van de totale omzet.

•	 ABN	AMRO	verwacht	in	2009	verbetering	van	zowel	de	

bezettingsgraden als de omzet.

•	 Het	toeristische	gebruik	van	bungalowparken	in	zowel	

het binnenland als in het buitenland is sinds 1990 sterk 

gegroeid. In 2002 zagen we de populariteit van bungalow-

parken in het binnenland sterk groeien; in het buitenland 

zagen we dit in 2001 al gebeuren. 

•	 Sinds	2005	groeit	het	binnenlandse	gebruik	van	bunga-

lowparken hard. Het groeitempo van toeristisch gebruik 

van de buitenlandse bungalowparken is sinds 2003 scherp 

afgenomen. 

•	 Een	goed	beheer	van	werkkapitaal	is	essentieel.	Om	het	

aantal werkkapitaaldagen te verminderen moet gedacht 

worden aan maatregelen als het verkorten van betalings-

termijnen aan debiteuren en het verlengen van betalings-

termijnen voor crediteuren.

•	 De	crediteuren	betreffen	leveranciers	van	soft-	en	hard-

ware, aircosystemen en overige ICT-dienstverleners, maar 

ook producten voor restaurants en sportfaciliteiten.  

Gemiddeld worden leveranciers na 89 dagen betaald.

•	 De	gemiddelde	huurprijs	van	een	bungalow	in	het	hoog-

seizoen ligt in 2008 op EUR 658 per week. 

•	 De	gemiddelde	huurprijs	in	Friesland	is	het	hoogst	met	

EUR 853. Dit komt doordat het aanbod relatief laag ligt, 

terwijl Friesland een populaire binnenlandse vakantie-

bestemming is. 

•	 De	gemiddelde	prijsstijging	per	jaar	is	3,6%.	Dit	komt	niet	

alleen door de stijging van het algemeen prijspeil, maar 

ook door de verhoging van de toeristenbelasting.
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Vrijetijdsindustrie
Cafébedrijven

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

Omzetdaling van 1,4% voor cafébedrijven in 2008
Innovatie nodig om consument te blijven boeien
Slechte economische vooruitzichten en laag consumentenvertrouwen zullen omzet in 2009 verder doen afnemen

ABN AMRO is van mening dat de omzet van cafébedrijven 

in 2009 verder zal dalen. De slechte economische 

vooruitzichten en een laag consumentenvertrouwen zullen 

de bestedingen van de consument verder doen afnemen. 

Ook de schuurfeesten, festivals en thuisdrinkers, zorgen voor 

een afname van het cafébezoek in toch al moeilijke tijden. 

De kosten zullen in 2009 stijgen door de accijnsverhoging 

op alcohol, de stijgende loonkosten en de verhoogde 

inkoopkosten. Met dalende volumes in het vooruitzicht 

zal de ondernemer huiverig zijn kosten door te berekenen 

en prijzen al te ver omhoog te schroeven. Dit betekent 

een grotere druk op het bedrijfsresultaat. De trend in de 

verschuiving binnen de verschillende cafétypen zal zich 

verder doorzetten, waarbij vooral het traditionele café het 

zwaar zal krijgen. Innovatie en strategische samenwerking 

worden steeds belangrijker om de consument naar het 

café te krijgen. Internet gaat een grotere rol spelen in het 

aantrekken van klanten, in het bijzonder voor de eetcafés. 

Een groeiend aantal consumenten oriënteert zich voor 

een horecabezoek op internet. Het cafébezoek wordt al 

jaren gedomineerd door jonge consumenten tussen de 

16-24 jaar. Hoewel dit nog steeds het geval is, vindt er een 

verschuiving plaats naar de oudere consument. De generatie 

30+ zal de weg naar het café blijven vinden. Maar ook het 

groeiend aandeel senioren biedt nieuwe mogelijkheden voor 

caféhouders. 

Lagere gemiddelde bestedingen, hogere prijzen en lage 

volumes hebben het cafébedrijf de afgelopen jaren 

gekenmerkt. Toch is de omzetwaarde tot 2007 stabiel tot licht 

stijgend geweest. In 2008 laat de omzet in de drankensector 

echter een daling zien van 1,4%, tegen een gelijkblijvende 

omzet in de totale horecasector. Het aantal bezoekers in de 

drankensector is in 2008 flink gedaald ten opzichte van 2007, 

wat heeft geleid tot een afname van de volumes. De daling 

van het aantal bezoekers en de omzet is voornamelijk te 

wijten aan de recessie en het rookverbod. Het bruine café 

is het meest voorkomende bedrijf (36%), gevolgd door het 

dorps-/buurtcafé (24%) en het eetcafé (23%). Binnen deze 

bedrijfstypen hebben de afgelopen jaren verschuivingen 

plaatsgevonden. Het traditionele café verliest terrein aan 

andere cafétypen, die met nieuwe concepten klanten naar 

zich toe weten te trekken. Door de lage toetredingsdrempels 

wordt de branche gekenmerkt door een hoge mate van 

concurrentie. Vernieuwing en creativiteit worden daardoor 

belangrijker voor de horecaondernemer. Naast het 

rookverbod heeft de horecaondernemer te maken met 

toenemende regelgeving op andere gebieden, zoals hygiëne 

en veiligheid. Dit brengt hogere administratieve lasten 

met zich mee en wordt als belemmerend ervaren voor het 

ondernemerschap. De totale vloeroppervlakte voor cafés 

is beduidend gestegen, maar het aantal ondernemingen is 

afgenomen in 2008. 

Cafébedrijven richten zich vooral op het verstrekken van 

alcoholhoudende dranken. Daarnaast worden in veel cafés 

eenvoudige maaltijden en snacks bereid. Er zijn verschillende 

typen cafés: buurtcafés, eetcafés, muziek/swingcafés 

en thema/doelgroepcafés. Er is sprake van opkomende 

concurrentie: drankconsumptie vindt steeds vaker plaats in 

andere gelegenheden dan cafés. Naast cafébedrijven wordt 

gesproken over de drankensector. Deze sector is breder en 

omvat tevens koffiehuizen, discotheken, sportkantines en 

zalencentra.

www.kenniscentrumhoreca.nl
www.horeca.org
www.missethoreca.nl
www.nrit.nl

Totale omzet drankensector: EUR 1,96 mrd
Aantal cafébedrijven: 9.600
Cafés per 10.000 inwoners: 6,0
Aantal werknemers: 72.000

Mutatie omzet (07/08) -1.4%
Mutatie prijs (07/08): +3,7%
Mutatie volume (07/08): -4,9%
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Vrijetijdsindustrie
Cafébedrijven

Werkkapitaal MKB Bron: ABN AMRO Sector Research

Exploitatiebeeld drankensector Bron: CBS, ABN AMRO Sector Research

Omzet-, prijs- en volumeontwikkelingen cafébedrijven Bron: CBS, ABN AMRO Sector Research

Aantal bedrijven in totale drankensector  Bron: BH&C, ABN AMRO Sector Research
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•	 De	scherpe	daling	van	de	omzet	in	2008	is	vooral	te	wijten	

aan een daling in de volumes. Het aantal bezoekers en de 

gemiddelde besteding per bezoeker is afgenomen.  

De daling is het scherpst geweest in het laatste kwartaal 

van 2008.

•	 De	marges	staan	in	2009	onder	druk	door	de	accijns- 

verhoging per 1 januari 2009 en de stijgende loon- en 

inkoopkosten. 

•	 Per	saldo	zal	door	een	afname	van	de	volumes,	de	omzet	

dalen met 5 tot 10%.

•	 Het	exploitatiebeeld	laat	gemiddelden	zien	in	de	dranken-

sector. De loonkosten maken een groot deel uit van de 

totale kosten. Door een CAO verhoging zullen de lonen 

ook in 2009 stijgen. Verder zullen de inkoopkosten stijgen.

•	 Het	aantal	voorraaddagen	is	vanaf	2005	gestegen.	In	2007	

is het aantal voorraaddagen behoorlijk toegenomen ten 

opzicht van 2006. De toenemende variëteit in producten 

en de tegenvallende verkopen kunnen hier de oorzaak van 

zijn. 

•	 Het	aantal	crediteurendagen	is	gedaald	en	weer	op	het-

zelfde niveau als in 2005. 

•	 Het	aantal	debiteurendagen	ligt	laag	bij	het	cafébedrijf	

aangezien veelal contant wordt betaald.

•	 Het	aantal	bedrijven	in	de	dranksector	neemt	al	jaren	af,	

terwijl de totale vloeroppervlakte juist licht stijgt. 

•	 De	dalende	trend	in	het	aantal	bedrijven	zal	zich	ook	in	

2009 doorzetten door een dalend aantal bezoekers en 

dalende bestedingen.



17 Visie op Sectoren 2009

Vrijetijdsindustrie
Hotels

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

Vanaf oktober 2008 is de terugval in bezettingscijfers een feit
De groeiambities zijn bijgesteld en er wordt kritischer naar de kostenstructuur gekeken
Voor 2009 verwachten wij dat de omzet zal dalen ten opzichte van 2008 met 5-10%

In vergelijking met de andere branches in de horecabranche 

wordt de hotelbranche het minst geraakt door de recessie. 

Dit komt doordat hotels zowel met binnenlandse- als met 

buitenlandse vraag te maken hebben, terwijl restaurants 

en cafés grotendeels afhankelijk zijn van binnenlandse 

vraag. De prijzen voor een hotelkamer zullen in 2009 gaan 

dalen. Hoteleigenaren zijn hiertoe bereid om te zorgen dat 

in mindere tijden de toeloop van gasten op een acceptabel 

niveau blijft. Het aantal gasten loopt in 2009 terug, waarbij 

zowel de particuliere als de zakelijke (internationale) gasten 

het laten afweten. Vooral de Britse en de Amerikaanse 

reizigers laten het afweten. De particuliere gast bezuinigt, 

het aantal internationale congressen loopt terug en er 

wordt meer gedaan aan videoconferencing, waardoor 

het aantal internationale vergaderingen zal afnemen. Dit 

resulteert in lagere bezettingsgraden en hotels hebben 

aanpassingsvermogen nodig en moeten zowel de geplande 

investeringen als de gekozen strategie heroverwegen. Hotels 

zijn minder in staat om via vastgoedconstructies (‘sale-

and-lease-back’) in de vaste kosten te snijden, aangezien 

deze financieringsvorm in tijden van recessie vrijwel niet 

meer voorkomt. Wel is het mogelijk om goede afspraken 

te maken in managementcontracten voor het huidige 

uitbestede vastgoed. Het aantal hotelkamers en bedden is 

sterk gegroeid, waardoor de branche te maken krijgt met een 

enorme overcapaciteit.

De marktomstandigheden zijn allerminst gunstig te noemen 

voor de hotels: als gevolg van de recessie krimpt de markt 

voor zakenreizen steeds meer en blijven Britse en Ameri-

kaanse reizigers weg door het zwakke pond en de dollar. 

Vanaf oktober 2008 is de terugval in bezettingscijfers een feit, 

waarbij de zakenhotels relatief hard worden getroffen. In het 

vierde kwartaal van 2008 is de omzetgroei sterk teruggelopen 

met 3,6% ten opzichte van voorgaand jaar. Hotels zijn de af-

gelopen jaren steeds meer faciliteiten aan de dienstverlening 

gaan toevoegen, zoals business corners (internet, e-mail), 

wellnessactiviteiten (massage, sauna), winkels, kinderop-

vang, kapper, etc. Ook nieuwe hotelvormen zijn ontstaan 

met de focus op een specifieke doelgroep, zoals zorg- en 

seniorenhotels, thema- en familiehotels. Echter, door de 

economische terugval hebben veel hotels noodgedwongen 

het niveau van (vooral de uitbreidings-)investeringen aange-

past, de groeiambities bijgesteld en wordt er kritisch naar de 

kostenstructuur gekeken. Desondanks is het aantal hotels en 

het aantal hotelkamers per saldo gegroeid in 2008. Niet alle 

hotels hebben hun investeringsplannen in de ijskast gezet en 

voeren projecten versneld uit. Ook worden door sommige 

hotels besparingen gerealiseerd door lopende inkoopcon-

tracten open te breken en uit te onderhandelen. Daarnaast 

wordt meer gekeken naar uitbesteding van activiteiten (zoals 

flexibele hosting, het uitbesteden van housekeeping).

Onder de hotelbranche vallen hotel-garni, hotel-cafés, 

hotel-restaurants, hotel-café-restaurants en pensions. 

De kernactiviteit van deze bedrijven is het verstrekken 

van logies. De hotelmarkt bestaat uit een zakelijk en een 

toeristisch segment. Alleen het hogere segment (3, 4- en 

5-sterren) heeft naast een toeristische ook een zakelijke 

oriëntatie. Een milieubewust beleid wordt steeds belangrijker 

in de branche. Hotels kunnen besparingen realiseren op gas, 

water en elektraverbruik, maar ook op de reductie van de 

hoeveelheid afval die het hotel produceert.

www.kenniscentrumhoreca.nl
www.horeca.org
www.missethoreca.nl
www.horwath.nl

Aantal bedrijven (totaal): 2.875
- groei bedrijven (2007-2008): +2,0%
Totaal aantal hotelkamers: 99.899 
- groei hotelkamers: +17,3%

Totaal aantal bedden: 206.985
- groei bedden (2007-2008): +21,1%
Groei kamers 3 grote steden: +2,4%
Groei bedden 3 grote steden: +3,1%
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Vrijetijdsindustrie
Hotels

Werkkapitaal MKB Bron: ABN AMRO Sector Research

Aantal bedrijven, kamers, bedden en verkoopoppervlakte hotelbranche Bron: BH&C, ABN AMRO Sector Research 

Omzet-, kostenontwikkeling en bedrijfsresultaat hotels  Bron: BH&C, ABN AMRO Sector Research 

Ontwikkeling hotels naar NHC sterren  Bron: BH&C
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Totaal omzet Bandbreedte voorspelling

Totaal kosten Bedrijfsresultaat

•	 In	de	periode	2005-2007	gaat	het	de	branche	dankzij	de	

economische groei voor de wind.

•	 Per	saldo	is	de	omzet	in	2008	met	2,2%	j.o.j.	gegroeid.	 

Het laatste kwartaal van 2008 laat wel een duidelijke  

verslechtering zien van de vraag naar hotelkamers. 

•	 In	2009	verwachten	wij	dat	de	omzet	zal	dalen	ten	opzichte	

van 2008 met 5-10%. De branche krijgt door weinig  

consumentenvertrouwen en ongunstige wisselkoers- 

verhoudingen de bezettingsgraden niet op peil.

•	 In	de	periode	2000-2006	is	het	aantal	bedrijven	jaarlijks	

gedaald, terwijl het aantal kamers, bedden en verkoop-

oppervlakte steeg. In deze periode hebben bedrijven in 

uitbreiding en ‘upscaling’ van bestaande vestigingen geïn-

vesteerd.

•	 Vanaf	2006	neemt	het	aantal	bedrijven	toe,	waarbij	vooral	

grotere hotels in aantal toenamen. Het luxe segment zal 

verder groeien, terwijl het relatief goedkopere segment zal 

krimpen (3-sterren worden onderdeel van keten).

•	 Door	de	stijging	van	het	aantal	voorraaddagen	wordt	er	

meer beslag gelegd op middelen, waardoor facturen later 

worden betaald en het aantal crediteurendagen hierdoor is 

gestegen.

•	 Door	extra	faciliteiten	en	nieuwe	wensen	van	gasten	is	de	

druk op de voorraad merkbaar: het aantal dagen neemt 

jaarlijks toe.

•	 Betaalgedrag	van	klanten	en	beschikbaarheid	van	 

liquiditeit zijn in 2009 belangrijke aandachtspunten.  

Hotels hebben baat bij goed creditmanagement. 

•	 De	Nederlandse	Hotel	Classificatie	(NHC)	bestaat	sinds	

2004, daarvoor hanteerde de branche het Benelux Hotel 

Classificatie (BHC). Een herbeoordeling heeft gezorgd voor 

een verschuiving in het hotelaanbod naar sterren.

•	 Een	kwart	van	de	hotels	heeft	nog	geen	classificatie	 

volgens dit systeem.

•	 Het	aantal	bedrijven	in	de	1-	en	2-sterren	categorie	vormt	

28% van het totale aanbod. Het middensegment (3-sterren) 

is de sterkst groeiende categorie.
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Vrijetijdsindustrie
Reisbureaus

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

De consument heeft steeds meer controle gekregen dankzij internet
Verdere opkomst van internet en ‘direct sellers’ verhoogt concurrentiedruk
Voor 2009 verwachten wij een omzetdaling van 5-10% ten opzichte van 2008

Internet is blijvend en niet meer weg te denken uit de reis-

branche. Het heeft een ‘level playing field’ gecreëerd, waarin 

zowel grote als kleine spelers kunnen concurreren om markt-

aandeel. De drempels in de branche zijn aanzienlijk verlaagd, 

waardoor nieuwe aanbieders en concurrenten de markt op 

relatief eenvoudige wijze kunnen betreden. Nederlanders 

blijven reislustig. Het aantal vakanties neemt vrijwel jaarlijks 

toe en bovendien wordt per jaar gemiddeld meer besteed 

aan vakanties. Door de huidige recessie zal niet alleen de 

particuliere vakantieconsument gaan bezuinigen op vakan-

ties, ook vanuit het zakelijke segment zal minder vraag naar 

reizen zijn. De behoefte aan recreatie en reizen is echter blij-

vend en de Nederlandse vakantieconsument zal eerder kie-

zen voor minder ver, minder vaak en minder besteden. Het 

aandeel binnenlandse vakanties zal groeien. In het zakenreis 

segment is de economische terugval goed te merken. Het 

reisbudget is bij veel ondernemingen gekort, waardoor inter-

nationale congressen minder worden bezocht en er meer aan 

videoconferencing wordt gedaan. Per saldo verwachten wij 

dat de reisbranche te maken zal krijgen met een omzetdaling 

in 2009 van 5-10%. Touroperators die massa aanbieden en 

over relatief veel vestigingen beschikken, krijgen het moeilijk. 

In dit proces zullen bedrijven in eerste instantie kritisch naar 

hun kostenstructuur moeten kijken, waarbij de arbeidskosten 

een aandachtspunt zal zijn. 

De reisbranche heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot 

een echte vechtersmarkt met hevige concurrentie: meer 

aanbieders bij een vrijwel gelijkblijvende vraag, wat 

uiteindelijk resulteerde in lagere marges. Bedrijven in 

de branche die niet in staat waren kostenefficiënt te 

werken, kregen financiële problemen. Daarnaast heeft de 

ontwikkeling van internet als distributiekanaal bijgedragen 

aan een verslechtering van de positie van bedrijven in de 

reisbemiddeling. De consument heeft steeds meer controle 

gekregen dankzij internet: hij kan invloed uitoefenen 

(via sociale netwerken, weblogs en beoordelingssites) 

en op eenvoudige wijze reisinformatie verkrijgen en 

reisaanbieders vergelijken. Het zoeken naar reisproducten 

wordt eenvoudiger en de consument krijgt de beschikking 

over specifieke reisinformatie. In dit proces vervaagt de 

grens tussen reisbureau en touroperator steeds meer, 

waardoor reisbureaus en touroperators met elkaar verweven 

raken. De bedrijven in de reisbranche hebben hierdoor 

de mogelijkheid om het bedrijfsproces (kosten)efficiënter 

in te richten om op die manier te besparen. Naast de 

groeiende concurrentie hebben reisbureaus ook last van de 

opkomst van ‘direct sellers’ die rechtstreeks de consument 

benaderen (hotels, vliegtuigmaatschappijen). In 2008 is 

zowel het aantal bedrijven als het aantal vestigingen gedaald 

(consolidatie) en heeft bovendien de ingevoerde vliegtaks de 

omzetontwikkeling in de reisbranche aangetast.

De branche reisorganisatie en –bemiddeling kan worden 

onderverdeeld in touroperators en reisbureaus. Reisbureaus 

vormen traditioneel een schakel tussen consument en tour-

operator. Touroperators stellen reispakketten samen uit de 

componenten accommodatie, transport en reisonderdelen 

zoals huurauto’s en excursies. Reisbureaus verkopen deze 

reispakketten en/of losse reisonderdelen. De ANVR heeft, als 

belangenbehartiger van de aangesloten reisondernemingen, 

een marktaandeel van ongeveer 80% van de georganiseerde 

reismarkt.

www.anvr.nl
www.sgr.nl
www.nrit.nl
www.continuvakantieonderzoek.nl 

Aantal bedrijven reisbemiddeling: 1.380
- groei (t.o.v. 01/01/2007): -0,3% 
Aantal vestigingen reisbemiddeling: 2.405
- groei (t.o.v. 01/01/2007): -10,1% 

Aantal touroperators: 805
- groei (t.o.v. 01/01/2007): +4,5% 
Omzet online reizen EU (07): EUR 49,4 mrd
Omzet online reizen NL (07): EUR 1,9 mrd
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Vrijetijdsindustrie
Reisbureaus

Werkkapitaal MKB Bron: ABN AMRO Sector Research

Aantal bedrijven en vestigingen in reisbemiddeling Bron: CBS, ABN AMRO Sector Research

Omzetontwikkeling reisbureaus en economische groei Bron: CBS, ABN AMRO Sector Research

Ontwikkeling aantal vakanties en gemiddelde uitgaven Bron: CBS, ABN AMRO Sector Research
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Omzetgroei reisbureaus Economische groei

•	 In	tijden	van	economische	voorspoed	neemt	de	vraag	naar	

reizen toe en vice versa. Hiermee is de branche cyclisch 

van aard.

•	 In	2002-2003	was	de	economische	groei	laag	en	dit	 

resulteerde in tegenvallende omzetgroei in de branche: 

respectievelijk +1,7% en -2,9%.

•	 In	de	periode	2004-2008	was	de	omzetgroei	voor	de	

branche gemiddeld 3,6%. Onder invloed van de economi-

sche recessie zal vraaguitval de omzet voor 2009 negatief 

beïnvloeden, wat resulteert in een daling van 5-10%.

•	 In	de	periode	1994-2007	is	het	aantal	bedrijven	in	reis- 

bemiddeling meer dan verdubbeld, terwijl het aantal  

vestigingen groeide met 88%.

•	 Na	2007	is	het	aantal	vestigingen	harder	gaan	dalen	dan	

het aantal bedrijven. Bedrijven werden kleinschaliger, 

mede onder invloed van internet en de scherpe  

concurrentie. 

•	 ABN	AMRO	verwacht	een	daling	van	het	aantal	bedrijven	

en vestigingen in reisbemiddeling tot aan 2010 met 

respectievelijk -6% en -20%. 

•	 Daar	waar	het	werkkapitaal	in	dagen	in	2006	nog	gelijk	

is gebleven ten opzichte van 2005, zien we in 2007 een 

toename bij vooral crediteuren en voorraden. Het aantal 

debiteurendagen is sinds 2003 erg stabiel.

•	 Het	aantal	crediteurendagen	is	toegenomen	met	28%,	

terwijl het aantal voorraaddagen met slechts 3 is  

gestegen. De hogere voorraad (bijvoorbeeld een 

ingekochte plek in een vliegtuig) resulteert in een druk op 

de cashflow waardoor betalingen worden uitgesteld.

•	 De	laatste	jaren	is	het	aantal	vakanties	naar	het	

buitenland sterker gestegen dan het aantal vakanties van 

Nederlanders in het binnenland.

•	 Vanaf	2001	is	de	sterke	groei	in	buitenlandse	vakanties	een	

feit, mede dankzij de opkomst van de low-cost carriers. 

•	 De	gemiddelde	bestedingen	per	vakantieganger	

groeide eveneens gestaag, waarbij de bestedingen bij 

binnenlandse vakanties sinds 2002 harder groeien dan 

bestedingen bij buitenlandse vakanties. 
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Vrijetijdsindustrie
Restaurants

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

De concurrentie wordt heviger, innovatie en creativiteit van de ondernemer belangrijker
Gezonde producten, goede service en betaalbaarheid zijn selling points
ABN AMRO voorziet een daling van de omzet in 2009 met 5-10%

Restaurants zijn erg afhankelijk van het gedrag van consu-

menten. Zodra het economisch tegen zit en het consumen-

tenvertrouwen daalt, krijgt de branche te maken met vraag-

uitval. De omzetgroei van de afgelopen jaren is in de tweede 

helft van 2008 omgeslagen in een krimp. In het topsegment 

dalen vooral de zakelijke bestedingen. De middenklasse 

restaurants zien het volume over de hele linie teruglopen. Wij 

verwachten dat in 2009 consumentenuitgaven aan buiten-

huisconsumptie verschuiven naar goedkopere alternatieven 

en de bedrijvigheid in de restaurantbranche afneemt. De om-

zet zal volgens ABN AMRO in 2009 verder dalen door minder 

bezoekers en lagere bestedingen per bezoeker. Tegelijkertijd 

stijgen de uitgaven van restauranthouders aan energie en 

aan voedingsmiddelen. Restaurants zijn genoodzaakt  

flexibiliteit te tonen om zich aan de lagere bestedingen aan 

te passen door bijvoorbeeld te snijden in het personeelsbe-

stand en creatief inkopen. Voor nieuwe toetreders zal een 

innovatief bedrijfsconcept het middel zijn om naamsbekend-

heid te krijgen. Naast innovatief ondernemerschap winnen 

mogelijkheden tot samenwerken binnen en buiten de  

branche aan belang. Tevens zullen restaurants zich steeds 

meer gaan bezig houden met een aangepast prijsbeleid 

(zoals prijsdifferentiatie, goedkopere gerechten, voordeel-

menu’s). Casual restaurants als een makkelijk alternatief voor 

thuis eten en formules met vaste lage prijzen kunnen terrein 

winnen.

De omzet en de concurrentie in de restaurantbranche is de 

laatste jaren toegenomen. Niet alleen starters, maar ook 

branchevreemde toetreders beginnen activiteiten. Hierdoor 

ondervinden restaurants in toenemende mate concurrentie 

van bijvoorbeeld cafés en hotels die hun kernactiviteit 

aanvullen met een (laagdrempelige) restaurantfunctie. Ook 

retailbedrijven richten zich meer op de buitenhuisconsumptie 

en starten activiteiten met het karakter van een restaurant. 

Van de totale buitenhuisconsumptie in 2008 (EUR 18,7 

miljard) ging 25% naar de restaurantbranche. De markt 

voor buitenhuisconsumptie blijft groeien naar een waarde 

van ongeveer EUR 27 miljard in 2015, ondersteund door de 

toegenomen welvaart, het groeiende aantal kapitaalkrachtige 

ouderen en de trend naar gemaksconsumptie. Voor 

consumenten moeten de producten en dienstverlening van 

restaurants voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals 

snelheid, gemak, kwaliteit, gezondheid en variëteit. Mede 

door de continu veranderende eisen van de consument 

heeft innovatie binnen de branche zijn dynamiek behouden. 

Daarnaast is het voor restaurants belangrijk om zich te 

onderscheiden door de eigen identiteit en herkenbaarheid 

en door continuïteit in kwaliteit en service. Klanten hebben 

ook steeds meer behoefte aan professioneel personeel. 

Voor personeel met opleiding en ervaring blijven de hoogte 

van het salaris en de beperkte doorgroeimogelijkheden een 

bezwaar. 

Restaurants richten zich in eerste instantie op de bereiding 

en verkoop van maaltijden. Er is een grote verscheiden-

heid aan typen bedrijven: bistro’s, café-restaurants, luxe 

restaurants, wegrestaurants, pannenkoekenrestaurants etc. 

Fastfoodrestaurants worden niet tot deze branche gerekend. 

Het aantal restaurants is in 2008 weer gestegen, mede door 

de populariteit van restaurants met een buitenlandse keuken. 

Kwaliteit, locatie, service, inrichting, maar ook duurzaamheid 

zijn factoren die het succes van restaurants bepalen.

www.kenniscentrumhoreca.nl
www.horeca.org
www.missethoreca.nl
www.fsin.nl

Aantal bedrijven (totaal): 10.832
Groei bedrijven (2007-2008): +0,7%
Bedrijven in de 3 grote steden: 2.042
Groei bedrijven (2007-2008): +1,1%

Omzetgroei eerste helft 2008: -0,6%
Bedrijven met omzet tot EUR 500.000: 84%
Gem. exploitatieduur tot 1 jaar: 10,1%
Gem. aantal bezoekers per week: 4,4 mln
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Vrijetijdsindustrie
Restaurants

Werkkapitaal MKB Bron: ABN AMRO Sector Research

Loonkostenontwikkeling restaurants Bron: CBS, BH&C, ABN AMRO Sector Research

Omzetontwikkeling restaurants Bron: CBS, BH&C, ABN AMRO Sector Research

Aantal bedrijven restaurantbranche  Bron: CBS, BH&C, ABN AMRO Sector Research
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Omzetwaarde Bandbreedte voorspelling Prijs Volume

•	 De	branche	kreeg	na	2000	te	maken	met	teruglopend	

volume. Na de groei tussen 2005 en 2007 verwachten wij 

dalende volumes.

•	 De	dalende	volumes	zijn	deels	gecompenseerd	door	

prijsverhogingen. De omzet is hierdoor jaarlijks gegroeid, 

behalve in 2003 en 2004.

•	 In	2008	is	de	omzet	gaan	dalen	en	dit	zal	in	2009	ook	het	

geval zijn. Dit komt door groeiende prijsbewustzijn van 

consumenten en door de zakelijke klant die het restaurant 

minder vaak bezoekt. 

•	 Gekwalificeerd	personeel	is	doorgaans	moeilijk	te	 

krijgen, waardoor de lonen stijgen. Om pieken en dalen in 

bedrijvigheid op te vangen wordt er relatief veel flexibel 

personeel ingezet. 

•	 Om	de	gevolgen	van	de	teruglopende	omzet	op	te	vangen,	

zullen in 2009 naar verwachting relatief veel banen in de 

branche verdwijnen. 

•	 Hierdoor	daalt	de	loonkostendruk	en	zullen	de	loonkosten	

in de restaurantbranche redelijk stabiel blijven.

•	 In	2007	zien	we	een	lichte	daling	van	het	aantal	voorraad-

dagen ten opzichte van 2006. Door de hoge volumes, 

zowel doordeweeks als in het weekend, raakten de  

voorraden van restaurateurs sneller op.

•	 Het	aantal	crediteurendagen	laat	een	schommelend	beeld	

zien. Vanaf 2006 zien we een stijging. In 2007 en komt het 

aantal dagen ruim boven de wettelijke betalingstermijn 

van 30 dagen uit.

•	 Het	aantal	restaurants	groeit	al	jaren.	Deze	laagdrempelige	

branche met relatief lage investeringen is een voedings-

bodem voor de startende horecaondernemer.

•	 In	de	periode	2000-2008	is	het	totaal	aantal	bedrijven	ge-

groeid met 12,4%.

•	 Voor	2009	verwachten	wij	echter	een	daling	van	3%	van	

het aantal restaurants. Onder de overblijvers verwachten 

wij een groter aandeel van bedrijven met vernieuwende of 

meer voordelige restaurantconcepten.
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Deze leeswijzer geeft u inzicht in de opbouw van de brancheanalyses en geeft bovendien een 

verklaring van enkele veel gebruikte termen. 

De brancheanalyses bestaan uit twee volledige pagina’s. Op de eerste pagina staan 

achtereenvolgens de volgende onderdelen: 

•	 Drie	bullets

De drie bullets bovenaan de pagina geven de kern van de analyse weer. In drie korte zinnen 

wordt een kernachtige samenvatting van de brancheanalyse weergegeven.

•	 Het	blok	‘Branchebeschrijving’

Het blok ‘Branchebeschrijving’ geeft een beknopte omschrijving en definitie van de branche. 

De belangrijkste karakteristieken van de branche worden hierin beschreven.

•	 Het	blok	‘Trends	en	ontwikkelingen’

Het blok ‘Trends en ontwikkelingen’ gaat in op de huidige ontwikkelingen in de branche. De 

tijdspanne van dit blok ligt in veel gevallen tussen maart 2008 en maart 2009. In dit blok wordt 

in sommige gevallen ook enkele jaren teruggekeken om de huidige ontwikkelingen en trends 

beter te kunnen begrijpen.

•	 Het	blok	‘Onze	visie’

Het blok ‘Onze visie’ geeft de visie over de branche weer van de sector economen van  

ABN AMRO Sector Research. De analyse heeft betrekking op het huidige jaar (2009) en in 

sommige gevallen het komende jaar (2010).

•	 Het	blok	‘Kerngegevens’

Het blok ‘Kerngegevens’ geeft een overzicht van de meest relevante (economische) variabelen 

die kenmerkend zijn voor de branche. De gegevens hebben betrekking op 2008, tenzij anders 

vermeld. Bij het zoeken naar de gegevens voor dit blok is gebruik gemaakt van een veelheid 

van bronnen. Er is vooral gebruik gemaakt van de gegevens van het CBS, maar tevens zijn 

andere bronnen geraadpleegd, zoals brancheorganisaties, onderzoek- en adviesbureaus, 

kranten, tijdschriften, internet en overheidsinstanties (waaronder product- en bedrijfschappen, 

ministeries). 

Op de tweede pagina van de brancheanalyse staan vier verschillende figuren. In de donkere 

balk boven de figuren staat de titel van de figuur in het betreffende blok, inclusief een 

bronvermelding. In veel gevallen heeft ABN AMRO Sector Research eigen bewerkingen en 

ramingen gemaakt met behulp van de gegevens van de genoemde dataleverancier. Indien een 

dergelijke bewerking heeft plaatsgevonden, dan staat dit vermeld in de donkere balk. De figuren 

op pagina 2 hebben betrekking op economische ontwikkelingen. Onderwerpen die hier onder 

andere kunnen worden behandeld zijn: omzetontwikkeling, kostenontwikkeling, exploitatiebeeld, 

exportontwikkeling, aantal bedrijven, werkgelegenheid, marktaandelen, en dergelijke. Een 

vaste rubriek voor de meeste branches op deze pagina is werkkapitaal. De gegevens wat betreft 

werkkapitaal zijn afkomstig uit de database van ABN AMRO en bewerkt door de afdeling Sector

Vrijetijdsindustrie
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Research. De gegevens met betrekking tot het werkkapitaal MKB hebben betrekking op de 

periode 2003-2007. Voor 2008 waren helaas nog geen gegevens beschikbaar.

In de figuren treft u regelmatig een letter ‘r’ of ‘v’ achter het jaartal aan. In deze gevallen staat 

de ‘r’ voor een raming (op basis van beschikbare gegevens t/m bijvoorbeeld november 2008 is 

een inschatting gemaakt voor de rest van het jaar). De ‘v’ staat voor voorspelling en betreft de 

verwachting van de betreffende sector econoom van ABN AMRO Sector Research.

Tot slot van deze leeswijzer een opsomming van enkele veel gebruikte termen in deze 

publicatie, inclusief de definitie volgens ABN AMRO (afdeling Sector Research).

•	 Bandbreedte	voorspelling	

Bij sommige branche-analyses wordt een voorspelling gegeven van de omzet in 2009.  

ABN AMRO Sector Research heeft deze voorspelling gemaakt op basis van beschikbare 

informatie en data van de betreffende branche. De voorspelling van de omzet wordt hierbij 

weergegeven binnen een 5%-punts bandbreedte, met als uitersten ‘meer dan 15% groei/krimp’.

•	 Definitie	ZZP

ZZP-er staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Het begrip kent nog geen éénduidige 

definitie. Een ZZP-er heeft geen personeel in loondienst, heeft meerdere opdrachtgevers, 

verricht het werk meestal in dienstverband, neemt werkzaamheden onder eigen 

verantwoording zelfstandig voor zijn rekening en is daar qua inkomen volledig van afhankelijk.

•	 Definitie	MKB

MKB staat voor Midden- en KleinBedrijf. In deze publicatie hanteren we als definitie voor MKB 

de volgende veel gebruikte tabel:

 Categorie onderneming Werknemers Jaaromzet of jaarlijks balanstotaal

 middelgroot < 250 ≤ € 50 mln. ≤ € 43 mln.

 klein < 50 ≤ € 10 mln. ≤ € 10 mln.

 micro < 10 ≤ € 2 mln. ≤ € 2 mln.

•	 Definitie	FTE

FTE staat voor ‘full-time-equivalent’. Eén fte staat voor een volledige werkweek van 38 uur.

•	 Definitie	werkkapitaal	en	onderdelen.

Werkkapitaal wordt in deze publicatie gedefinieerd als voorraden + debiteuren – crediteuren. 

Voorraaddagen is het aantal dagen dat de voorraad in magazijn ligt. Debiteurendagen is het 

aantal dagen dat een verstuurde factuur open staat voordat de factuur wordt voldaan door de 

afnemer. Crediteurendagen is het aantal dagen dat een ontvangen factuur open staat, voordat 

wordt betaald aan leveranciers. 

•	 Definitie	BBP

Bruto Binnenlands Product is de totale waarde van alle in een land geproduceerde goederen 

en diensten in een bepaalde periode.

Waar staan de letters  ‘r’ 

en	‘v’	voor	in	de	figuren?

Veel gebruikte termen, 

inclusief	definities
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