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Persbericht
Omzet horeca lager in eerste kwartaal 2004 
De horeca heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 0,8 procent minder 
omgezet dan in dezelfde periode van 2003. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van 
het CBS. In het vierde kwartaal van 2003 was er nog sprake van een geringe 
omzetstijging.  
Met een prijsstijging van 1,2 procent in het eerste kwartaal van dit jaar groeien 
de prijzen in de horeca beduidend minder snel dan in voorgaande jaren. Het 
omzetvolume daalde per saldo met 2 procent. Daarmee wordt de neerwaartse 
trend van de laatste jaren voortgezet.  

 
Omzet cafetaria’s daalt het meest 
De cafetaria’s hebben 3,9 procent minder omgezet in het eerste kwartaal van 
2004 dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging bedroeg  
1,2 procent. Het omzetvolume is daardoor 5,1 procent onder het niveau van 
het eerste kwartaal 2003 uitgekomen. Dit is het tweede kwartaal op rij dat het 
omzetvolume bij de cafetaria’s meer daalt dan in de overige onderdelen van 
de horeca.  

 
Ook minder omzet bij hotels en restaurants 
In het eerste kwartaal van dit jaar was de omzet van de hotels 0,9 procent 
lager in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Ook restaurants 
noteerden een lichte omzetdaling, namelijk van 0,1 procent. De lagere omzet 
van de restaurants over de eerste drie maanden van 2004 ging gepaard met 
een prijsstijging van 1,2 procent. Per saldo daalde het omzetvolume met 1,3 
procent.  

 
Omzet cafés stijgt  
De cafés boekten 0,7 procent meer omzet in het eerste kwartaal van 2004 dan 
een jaar eerder. In deze branche overtrof de prijsstijging met 2,2 procent 
echter ruim de groei van de omzet. Het omzetvolume daalde hierdoor met 1,5 
procent. Vanaf het eerste kwartaal 2001, dus al dertien kwartalen op rij, is er 
in de cafébranche sprake van een afnemend omzetvolume ten opzichte van 
een jaar eerder.  
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Technische toelichting 
De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de 
overeenkomstige periode in het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld.  
Voor het berekenen van de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van de 
consumentenprijsindexcijfers van het CBS.  
De cijfers in dit persbericht hebben betrekking op hotels, restaurants, 
cafetaria's (inclusief snackbars, lunchrooms en fastfood-restaurants e.d.) en 
cafés. Deze bedrijven vormen samen de traditionele horeca. De catering en 
verblijfsrecreatie maken geen deel uit van deze cijfers. 
De meest recente gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers van 
voorafgaande perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente 
gegevens. In de tabel zijn de bijgestelde cijfers cursief aangegeven.  
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Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW), prijzen en volumes in de horeca 
t.o.v. overeenkomstige periode voorgaand jaar 
 1e kw. 4e kw. Jaar 

2004* 2003 2003 

%

Horeca totaal  
Omzet -0,8 0,2 -2,3
Prijs 1,2 2,2 2,2
Volume -2,0 -2,0 -4,3

w.v. 
Hotels, pensions en conferentieoorden 
Omzet -0,9 1,5 -3,5
Prijs . .
Volume . .

Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d. 
Omzet -1,6 -0,7 -2,4
Prijs 1,2 1,6 2,1
Volume -2,7 -2,2 -4,4

w.v. 

Restaurants 
 

Omzet -0,1 0,5 -2,7
Prijs 1,2 1,7 2,0
Volume -1,3 -1,2 -4,6

Cafetaria's, snackbars, lunchrooms, 
fastfood-restaurants, ijssalons 
Omzet -3,9 -2,8 -1,5
Prijs 1,2 1,5 2,3
Volume -5,1 -4,2 -3,7

Cafés e.d. 
Omzet 0,7 1,7 -1,0
Prijs 2,2 3,4 3,4
Volume -1,5 -1,7 -4,2

* Voorlopige cijfers 
Bron: CBS 


