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Matige omzetgroei horeca 
- Volume-afname in vierde kwartaal 
- Krimp cafés houdt aan 
- Omzetgroei snackbars het grootst 

In het vierde kwartaal van 2013 heeft de horeca 1,0 procent meer omzet behaald dan een jaar 
eerder. Hoewel de omzet toenam, daalde het volume met 0,6 procent. De prijzen stegen met 
1,6 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.  
 

Cafés hebben in het vierde kwartaal 5 procent minder omgezet.  De omzet van cafés daalt al 
bijna twee jaar onafgebroken. Consumpties in cafés waren, mede door accijnsverhogingen, 
ruim 3 procent duurder dan een jaar eerder. Het volume daalde met 8 procent opnieuw fors. 
 
De overige horecabranches behaalden in het vierde kwartaal meer omzet dan een jaar eerder. 
Snackbars presteerden het best en realiseerden 3 procent meer omzet. Bij een prijsstijging van 
1,8 procent nam het volume van de snackbars met ruim 1 procent toe. Ook hotels deden het 
met een omzetstijging van 2,9 procent prima, maar presteerden minder goed dan in het 
uitmuntende derde kwartaal. 
 
Over heel 2013 behaalde de horeca een bescheiden omzetgroei van 0,5 procent, de kleinste 
groei in drie jaar tijd. Het volume kromp met 1,4 procent. Vooral cafés droegen hier met een 
volumekrimp van 9 procent fors aan bij. De prijzen in de horeca stegen in 2013 met gemiddeld 
2 procent. 
 

Volume- en omzetontwikkeling in de horeca per kwartaal 

Bron: CBS  *) Voorlopige cijfers      
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Technische toelichting 
De cijfers in dit persbericht hebben betrekking op hotels (inclusief pensions en 
conferentieoorden), restaurants, snackbars (inclusief lunchrooms, ijssalons en 
fastfoodrestaurants e.d.) en cafés. Deze bedrijven vormen samen de traditionele horeca. De 
catering en verblijfsrecreatie maken geen deel uit van deze cijfers. 
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 (CPI) van het CBS. 
 
Wijzigingen 
Ten opzichte van het persbericht van 28 november 2013 (PB13-074) zijn de cijfers over het 
derde kwartaal van 2013 bijgesteld op grond van de meest recente gegevens. 
 

2013      
4e kw* 3e kw* 2013* 2012

verandering in % t.o.v. een jaar eerder 
Horeca totaal  
Omzet 1,0 1,9 0,5 1,5
Prijs 1,6 2,3 2,0 1,8
Volume -0,6 -0,4 -1,4 -0,3

w.v. 
Hotels, pensions en conferentieoorden 
Omzet 2,9 6,3# 2,8 1,5
Prijs 

 Volume 

Restaurants, andere eetgelegenheden 
 Omzet 2,5 2,4# 1,8 2,7

Prijs 1,6 2,0 1,8 2,0
Volume 0,9 0,4# 0,1 0,6

w.v. 
 Restaurants 
 Omzet 2,2 2,5# 2,4 3,1

Prijs 1,4 2,1 1,7 1,9
Volume 0,8 0,4# 0,6 1,3

Snackbars, ijssalons e.d. 
Omzet 3,0 2,3# 0,9 1,8
Prijs 1,8 1,9 1,9 2,4
Volume 1,1 0,4# -1,0 -0,5

Cafés e.d. 
Omzet -5,0 -4,8# -5,8 -1,7
Prijs 3,2 3,8 3,6 2,4
Volume -8,0 -8,3# -9,1 -4,0

*) Voorlopige cijfers      
#) Deze cijfers zijn bijgesteld op basis van de meest recente gegevens 
Bron: CBS 

 


