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Cafetaria’s sterkste groeiers horeca in 1999
De omzet van de horeca is in 1999 gemiddeld met 6% gegroeid in
vergelijking met 1998. De resultaten van de verschillende branches
lopen echter uiteen. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat vooral
de cafetaria’s goede omzetresultaten hebben geboekt.
De hotels hebben hun jarenlange positie van grootste groeier binnen de
horecabranche in 1999 niet kunnen continueren. Ook de restaurants
moeten genoegen nemen met een gemiddelde stijging van de omzet.
De resultaten van cafés liggen onder het gemiddelde.

Cafetaria’s doen goede zaken

De cafetaria’s, inclusief snackbars, lunchrooms en fastfoodrestaurants,
hebben de consument in 1999 meer aan zich weten te binden. Hun
omzet is met 7,4% gestegen ten opzichte van 1998. Gecorrigeerd voor
prijsstijgingen (+3,4%) komt de groei uit op 3,8%. Opmerkelijk is de
sterke omzetgroei van de kleine bedrijven zoals snackbars en
cafetaria’s; in 1998 zagen zij hun omzet nog dalen met 1,2%. Afgelopen
jaar hebben de kleine bedrijven juist een omzetgroei geboekt van 6%.
De grote bedrijven, voornamelijk fastfoodrestaurants, hebben afgelopen
jaar een omzetgroei gerealiseerd van bijna 12%.

Gemiddelde omzetgroei hotels en restaurants

De omzet van hotels, waartoe ook pensions en conferentieoorden
worden gerekend, is in 1999 minder gestegen dan voorgaande jaren.
Met een omzetgroei van 6,8% hebben de hotels voor het eerst sinds
jaren een gemiddelde omzetgroei gerealiseerd. Voorheen waren
uitschieters van rond de 10% groei per jaar niet ongebruikelijk.

Evenals de hotels hebben ook de restaurants in 1999 het groeicijfer van
een jaar eerder niet verbeterd. Hun omzet is in 1999 met 5,5%
gestegen. Rekening houdend met een prijsstijging van 3,1% betekent
dit een reële omzetgroei van restaurants met 2,3%.

Omzet cafés blijft iets achter

De resultaten van cafés blijven vergeleken de overige branches in de
horeca iets achter. De omzet is hier in 1999 met 4,8% gestegen ten
opzichte van 1998. Gecorrigeerd voor de forse prijsstijgingen van 4%
betekent dit een reële omzetgroei van slechts 0,8%.
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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. De scheiding tussen grote en kleine bedrijven is gerelateerd
aan het aantal werkzame personen. Bedrijven met minder dan 10
werkzame personen worden gerekend tot de kleine bedrijven.

Noot voor de redactie

De gegevens uit dit persbericht worden verder toegelicht op de
persconferentie over de horecajaarcijfers 1999, die het CBS samen met
het Bedrijfschap Horeca en Catering verzorgt op dinsdag 22 februari
om 10.00 uur in Nieuwspoort te Den Haag. Voor achtergrondinformatie
over dit onderwerp kunt u vanaf 11.00 uur contact opnemen met het
Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, de heer P. Ras, tel.
(06) 22 45 92 37 of (045) 570 63 55. Gedetailleerde informatie is op
aanvraag beschikbaar bij mevrouw L. Franzen, tel. (045) 570 63 73 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) Okt.'99- Jan.'99-
Okt. Nov. Dec. Dec.'99 Dec.'99
1999 1999 1999 t.o.v. t.o.v.

Okt.'98- Jan.'98-
Dec.'98 Dec.'98

Horeca totaal
Omzet 129 120 120 +5,3 +6,1
  w.v.
  Hotels, pensions en conferentieoorden
  Omzet 159 145 122 +8,6 +6,8

  Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d.
  Prijs 109 109 109 +3,2 +3,2
  Hoeveelheid 114 106 112 +2,1 +3,0
  Omzet 124 115 122 +5,4 +6,3

    w.o.
    Restaurants
    prijs 108 108 108 +3,2 +3,1
    hoeveelheid 123 114 124 +2,4 +2,3
    omzet 133 124 134 +5,7 +5,5

    Cafetaria's, snackbars, lunchrooms,
    eetkramen, fastfood-restaurants
    prijs 110 110 110 +3,4 +3,4
    hoeveelheid 103 94 96 +1,3 +3,8
    omzet 113 103 105 +4,8 +7,4

  Cafés e.d.
  prijs 114 114 114 +3,6 +4,0
  hoeveelheid 99 94 101 -2,0 +0,8
  omzet 113 107 115 +1,6 +4,8

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