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Vooral snackbars profiteren van het mooie
zomerweer
De horeca heeft in het derde kwartaal 6,5% meer omgezet dan in
hetzelfde kwartaal van 1998. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de
resultaten van de verschillende horecabranches sterk uiteen lopen. De
snackbars en cafetaria’s scoren bovengemiddeld; zij hebben het meest
kunnen profiteren van het mooie zomerweer. De omzet van hotels is
daarentegen mede onder invloed van een tegenvallende
augustusmaand beduidend minder sterk gegroeid. Het resultaat van
restaurants en cafés ligt rond het gemiddelde.

Cafetaria’s en snackbars scoren wederom goed

Cafetaria’s (inclusief snackbars en fastfoodrestaurants) hebben in het
derde kwartaal van dit jaar 9,7% meer omgezet dan in het derde
kwartaal van 1998. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen van 3,5% betekent
dit een reële omzetgroei van 6%. De omzetontwikkeling van de
cafetaria’s vertoont vanaf het vierde kwartaal 1998 een stijgende lijn.
Over de eerste negen maanden van dit jaar komt de omzetgroei in deze
branche uit op 8,7%.

Gemiddelde omzetgroei restaurants en cafés

De omzet van restaurants is in het derde kwartaal van 1999 met 6,2%
gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wanneer
rekening wordt gehouden met een prijsstijging van 3,5% komt de
omzetgroei ten opzichte van het derde kwartaal van 1998 neer op
2,6%. De omzet van cafés is in deze periode gestegen met 6,1%.
Gecorrigeerd voor prijsstijgingen (+4%) betekent dit een reële
omzetgroei van 2%.

Omzetgroei hotels blijft achter

De omzet van hotels, pensions en conferentieoorden is in het derde
kwartaal van 1999 minder sterk gestegen dan voorgaande perioden.
Realiseerden de hotels sinds 1996 gemiddelde groeicijfers van bijna
10%, vanaf het tweede kwartaal van dit jaar lijkt aan deze ontwikkeling
een einde te zijn gekomen. Met een omzetstijging van 4,2% in het
derde kwartaal van 1999 blijft de omzetontwikkeling onder de
gemiddelde groei van de totale branche.
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Technische toelichting
De cijfers hebben uitsluitend betrekking op hotels, restaurants,
cafetaria’s (inclusief snackbars en fastfoodrestaurants e.d.) en cafés en
niet op de horeca in ruimere zin, waartoe ook kantines, catering,
kampeerbedrijven, vakantiehuisjes en bungalowparken worden
gerekend.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, de heer P. Ras,
tel. (045) 570 63 55. Gedetailleerde informatie is op aanvraag
beschikbaar en kan op verzoek per fax worden toegezonden. Overige
informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.

Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW), prijzen en hoeveelheden
van de horeca

Indexcijfers Wijzigingen in % 1)
(1995=100) Jul.'99- Jan.'99-
Jul. Aug. Sep. Sep.'99 Sep.'99
1999 1999 1999 t.o.v. t.o.v.

Jul.'98- Jan.'98-
Sep.'98 Sep.'98

Horeca totaal
Omzet 139 136 135 +6,5 +6,1
  w.v.
  Hotels, pensions en conferentieoorden
  Omzet 141 143 169 +4,2 +5,9

  Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d.
  Prijs 108 108 108 +3,4 +3,2
  Hoeveelheid 131 127 120 +4,1 +3,4
  Omzet 141 137 130 +7,7 +6,7

    w.o.
    Restaurants
    prijs 107 107 108 +3,5 +3,1
    hoeveelheid 134 132 127 +2,6 +2,1
    omzet 144 141 137 +6,2 +5,4

    Cafetaria's, snackbars, lunchrooms,
    eetkramen, fastfood-restaurants
    prijs 109 109 109 +3,5 +3,4
    hoeveelheid 122 118 109 +6,0 +5,0
    omzet 133 128 119 +9,7 +8,7

  Cafés e.d.
  prijs 113 113 114 +4,0 +4,1
  hoeveelheid 118 113 100 +2,0 +0,9
  omzet 133 127 114 +6,1 +5,1

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.


