
    

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deze rapportage is alleen bedoeld voor de geadresseerden. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. 
Zowel SRA als haar aangesloten leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van 
een onjuiste of onvolledige weergave van de gegevens in dit rapport. Dit rapport bevat een verkorte weergave van de 
jaarrekening en kan niet als officiële plaatsvervanger van de wettelijke jaarstukken worden beschouwd. Op de in dit 
rapport opgenomen gegevens is geen accountantscontrole toegepast.
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Leeswijzer 
In deze rapportage combineren we algemene brancheontwikkelingen met een overzicht van uw financiële 
positie. In hoofdstuk 2 gaan we in op de actuele trends en thema’s in de branche. Uw financiële situatie 
komt aan bod in hoofdstuk 3. We zoemen in op uw balans en resultatenrekening en zetten deze af tegen 
die van uw branchegenoten. Hoofdstuk 4 biedt een blik op de toekomst: wat vinden deskundigen van de 
vooruitzichten voor de horeca? We sluiten de rapportage af met een overzicht van de belangrijkste 
kansen en bedreigingen. 
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2. Actuele trends en thema’s 
 
De volumes van Nederlandse horecaondernemingen, van eetcafés tot hotels en discotheken, staan nog 
altijd onder druk. Dat komt enerzijds doordat de financiële situatie van consumenten nog niet verbetert; zij 
geven per saldo minder uit en consumeren ook nog eens op andere plekken dan voorheen. Daarnaast 
zijn de inkoopprijzen van grondstoffen en energie veelal gestegen, terwijl bijvoorbeeld veel restaurants 
hun verkoopprijzen juist hebben verlaagd om de bedachtzame consument toch over de streep te trekken. 
Tegelijkertijd ziet de horeca zich geconfronteerd met toenemende concurrentie van branchevreemde 
aanbieders van horeca-activiteiten. Voorbeelden zijn supermarkten die hun aanbod van maaltijden 
uitbreiden, particulieren die zelf kamers verhuren (Airbnb) en festivals en muziekevenementen die 
concurreren met discotheken. Om dit soort uitdagingen het hoofd te bieden, is innovatie en creativiteit 
nodig. Consumenten zijn op zoek naar authenticiteit, een bijzondere ervaring en beleving. Ondernemers 
die zich aan deze ontwikkelingen weten aan te passen, hebben de toekomst. 
 

 
Trends en ontwikkelingen in de horeca 
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De consument blijft pessimistisch 
Het consumentenvertrouwen is in oktober 2013 
verbeterd. Consumenten werden vooral minder 
somber over de economie in de komende 12 
maanden. Ook de deelindicator koopbereidheid 
trok aan. Het vertrouwen en de koopbereidheid 
blijven echter wel negatief: er zijn nog steeds 
veel meer pessimisten dan optimisten. 

Horecabezoeker geeft gemiddeld minder uit 
In de eerste helft van 2013 gaven bezoekers van 
horecagelegenheden over het algemeen minder 
uit dan in voorgaande jaren. In eetcafés telde 
men bijvoorbeeld gemiddeld nog geen 13 euro 
per bezoek neer, ten opzichte van meer dan 16 
euro in 2010 en 2011. Ook restaurants en 
discotheken zagen de bestedingen afnemen. 

Omzet traditionele horeca neemt af 
De traditionele horeca (restaurants, discotheken eetcafés en hotels) zag de omzet over 2012 met 1,5% 
stijgen ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste helft van 2013 nam de omzet per saldo echter 
met 1,3% af. Vooral discotheken en de eetcafés (onder meer ijssalons, snackbars en fastfood) hadden 
het in die periode niet makkelijk. Restaurants en hotels zagen de omzet juist toenemen. 
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Meer horecabedrijven vallen om 
Het aantal faillissementen in de horecabranche 
als geheel is in de eerste helft van 2013 
opnieuw toegenomen. Er gingen in totaal 192 
bedrijven op de fles, ten opzichte van 166 in de 
eerste zes maanden van 2012. Alleen in de 
eerste helft van 2011 waren dat er meer (216). 
De pijn zat vooral onder eetcafés en de 
restaurantsector. In de discotheek- en 
hotelsector nam het aantal faillissementen juist 
licht af. 
 

Meer bedrijven actief in de branche 
Het aantal horecabedrijven is gestegen van iets 
meer dan 40.000 in 1995 tot bijna 45.000 in 
2013. De groei zit vooral in de restaurant- en 
hotelsector, terwijl de discotheeksector juist is 
gekrompen.  
 

Minder werk sinds het uitbreken van de crisis 
Het aantal werknemers in de horecabranche is afgenomen van bijna 340.000 in 2008 tot bijna 335.000 
in 2012. Alleen bij eetcafés is het personeelsbestand (iets) uitgebreid, maar de restaurantsector houdt 
de meeste werknemers op de loonlijst (ruim 102.000 in 2012). De verwachting is dat het aantal 
werknemers in de branche als geheel in 2020 zal zijn opgelopen tot ruim 341.000. 
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Thema’s 
 
In de horeca speelt een aantal generieke thema’s waarmee alle horecaondernemers in meerdere of 
mindere mate te maken hebben. In deze rapportage noemen we de vijf belangrijkste: 
 

 
 
De nieuwe consument: prijsbewust en kritisch 
De consument is, mede door de financiële crisis, prijsbewuster en kritischer op zijn uitgaven geworden. 
De gemiddelde besteding per klant neemt af, ook in de horeca. Datzelfde geldt voor de bezoekfrequentie. 
Sommige horecaondernemers trachten dit op te vangen met prijsverhogingen, maar omdat ook de kosten 
toenemen, leidt dit meestal niet tot een beter rendement. Bovendien hebben de prijzen voor de 
consument (bijna) een kritisch punt bereikt. Restaurants hebben de menuprijzen over het algemeen juist 
verlaagd, maar ook hier heeft de krappere consumentenkas duidelijk effect gehad op de omzetcijfers. 
Verwacht wordt wel dat de consumptie buitenshuis op de langere termijn zal toenemen.  
 
Gezondheid en authenticiteit 
Daarnaast hebben de gezondheidstrend en de maatschappelijke aandacht voor obesitas hun weerslag op 
de horecabranche. De nieuwe consument zoekt authenticiteit en wil ‘bewust en verantwoord’ genieten. Dit 
vraagt om innovatieve concepten die beleving, gemak en gezond eten combineren. Verse en eerlijke 
producten, steeds vaker ook streekgebonden, krijgen meer aandacht. Het inspelen op een specifieke 
doelgroep of het inrichten van horecagelegenheden op bijzondere locaties blijkt succesvol. 
 
Een steeds competitievere markt 
Een toenemend aantal aanbieders van horecadiensten dingt naar de gunst van de consument, die toch al 
de hand op de knip houdt. Enerzijds komen er meer traditionele horecabedrijven bij, bijvoorbeeld doordat 
de leegstand in winkelstraten wordt opgevuld met horeca. Daarnaast neemt de concurrentie van nieuwe 
vormen van horeca-activiteiten en branchevreemde aanbieders zonder horecaverleden toe. Dit kan tot 
bijzondere ontwikkelingen leiden. Denk aan particuliere initiatieven (overnachten bij de boer, Airbnb), de 
verzelfstandiging van sportkantines, het aanbod van supermarkten en de uitgebreide horecafaciliteiten op 
benzinestations, meubelboulevards en in warenhuizen.  
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ICT en internet 
Een andere concurrent voor de traditionele horeca is het internet: het online bestellen van maaltijden wint 
aan populariteit. Maar het internet en nieuwe technologie bieden ook mogelijkheden, zoals het efficiënter 
maken van betaalsystemen, het verbeteren van de toegangscontrole of beveiliging, e-ticketing en online 
reserveringen. Consumenten gebruiken het internet steeds vaker om uitgaans- en eetgelegenheden te 
zoeken en reserveren bij voorkeur online. In het kielzog hiervan spelen een goede eigen website, 
reserveersites, social media en online beoordelingen van bezoekers een steeds grotere rol. Daarnaast 
biedt technologie kansen om inzicht te krijgen in het gedrag van (potentiële) bezoekers.  
 
Nieuwe vormen van financiering 
Bij de banken heerst een angstcultuur, waardoor ze nauwelijks nog reageren op financieringsaanvragen. 
Ook horecabedrijven die slechts een klein overbruggingskrediet nodig hebben, krijgen nul op het rekest. 
Hierdoor dreigen redelijk gezonde horecabedrijven met een kleine liquiditeitskrapte onnodig om te vallen. 
Het dwingt horecaondernemers om creatiever om te gaan met hun financiering. Er ontstaan alternatieve 
manieren om kapitaal aan te trekken, zoals crowdfunding. Dit soort oplossingen is echter nog marginaal 
en komt voor veel ondernemers wellicht te laat. De accountant kan hier een belangrijke rol spelen. Een 
proactieve houding richting zowel de bank als de ondernemer kan veel problemen voorkomen. 

Benchmark rapport 22 juni 2014 Pagina 6



Benchmark rapport 22 juni 2014 Pagina 7

3. Uw financiële prestatie versus branchegenoten

In onderstaande tabellen worden de verkorte resultatenrekening en verkorte balans afgezet tegen het 
gemiddelde van de referentiegroep.

Uw bedrijf ? Referentiegroep (n=164)*

x � 1 % x � 1 %

Netto omzet 0 .. 1 100 %

Voorraadmutaties 0 .. 0 0 %

Inkoopwaarde 0 .. 0 30 %

Brutomarge 0 .. 1 70 %

Overige bedrijfsopbrengsten 0 .. 0 0 %

Bedrijfskosten 0 .. 1 58 %

Personeelskosten 0 .. 0 34 %

Exploitatiekosten 0 .. 0 1 %

Inventariskosten 0 .. 0 0 %

Huisvestingskosten 0 .. 0 14 %

Autokosten 0 .. 0 1 %

Verkoopkosten 0 .. 0 3 %

Algemene kosten 0 .. 0 5 %

Overige bedrijfskosten 0 .. 0 1 %

Afschrijvingen 0 .. 0 4 %

Bedrijfsresultaat 0 .. 0 9 %

Financiële baten en lasten 0 .. 0 -2 %

Gewoon resultaat vóór belasting 0 .. 0 7 %

* Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op basis van de netto omzet van de testonderneming (linker kolom).

 

Uw bedrijf ? Referentiegroep (n=164)**

x � 1 % x � 1 %

Activa

Immateriële vaste activa 0 .. 0 4 %

Materiële vaste activa 0 .. 1 61 %

Financiële vaste activa 0 .. 0 2 %

Voorraden 0 .. 0 6 %

Vorderingen 0 .. 0 14 %

Liquide middelen 0 .. 0 13 %

Totaal activa 0 .. 1 100 %

Passiva

Eigen vermogen 0 0 % 0 20 %

Voorzieningen 0 .. 0 3 %

Langlopende schulden 0 .. 0 38 %

Kortlopende schulden 0 .. 0 39 %

Vermogensbehoefte 0 .. 0 ..

Totaal passiva 0 0 % 1 100 %

** Posten in deze (rechter)kolom zijn geschaald op het totaal vermogen van de testonderneming (linker kolom).
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Bandbreedtes resultatenrekening en balansposten

In onderstaande grafieken worden uw financiële prestaties afgezet tegen de referentiegroep. 
Hieronder staat middels een legenda toegelicht hoe u de grafieken dient te interpreteren.
 

Laagste waarneming
binnen de referentiegroep*

Hoogste waarneming
binnen de referentiegroep*

Gemiddelde van
de referentiegroep

Gemiddelde 50% van alle waarnemingen
binnen de referentiegroep

Positie van uw
onderneming*

 
* Indien de laagste of hoogste waarneming, of de positie van uw onderneming buiten het bereik van de referentiegroep valt, 
wordt dit met een pijl aan het eind van de as weergegeven.

 
Netto omzet
De netto omzet is de totale omzet van alle 
verkochte goederen en diensten.
 
Bedrijfskosten
Hierin zijn alle bedrijfskosten, zoals 
personeelskosten, auto- en transportkosten, 
huisvestingskosten, onderhoudskosten, 
verkoopkosten en andere bedrijfskosten 
opgenomen.
 
Winst voor belastingen
De winst voor belastingen is het commerciële 
resultaat; omdat we geen rekening houden met 
fiscale correcties, kan dit afwijken van het resultaat 
volgens de fiscale aangifte.
 
Materiële vaste activa
Bestaat uit grond, gebouwen, machines, 
vervoermiddelen en inventaris.
 
Voorraden
Hieronder zijn alle voorraden handelsgoederen, 
grondstoffen en gereed product begrepen, evenals 
de kosten van onderhanden projecten.
 
Eigen vermogen
Bevat naast het (aandelen)kapitaal ook de 
wettelijke, statutaire en overige reserves.
 
Langlopende schulden
Dit zijn alle leningen en andere financieringen die 
op de langere termijn moeten worden afgelost. De 
aflossingsverplichting voor het komende jaar is hier 
niet bij inbegrepen.
 
Balanstotaal
Dit is het totaal van alle activa, gelijk aan het totaal 
van alle passiva.
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Kengetallen

Op basis van de resultatenrekening en de balans is een aantal kengetallen berekend. Van de 
belangrijkste kengetallen zijn de bandbreedtes hieronder weergegeven.
 

Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaan we de verhouding tussen winst en het vermogen (eigen vermogen, dan 
wel totaal vermogen) dat deze winst heeft gegenereerd. De rentabiliteit is een belangrijke maatstaf 
voor beslissingscalculaties op de lange termijn.
 
Brutomarge
De brutomarge is de omzet minus de kostprijs van 
de omzet, gedeeld door de omzet.
 
Rentabiliteit eigen vermogen
De rentabiliteit van het eigen vermogen is de winst 
(voor belastingen) gedeeld door het eigen 
vermogen.
 
 

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan 
verschaffers van vreemd vermogen (lang- en kortlopende schulden) kan nakomen.
 
Solvabiliteit
Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en 
vreemd vermogen (langlopende en kortlopende 
schulden).
 
Interest coverage ratio
Dit geeft aan hoeveel maal een bedrijf zijn 
rentelasten verdient. Het is een maatstaf voor de 
mate waarin de winst voor rente en belasting kan 
dalen zonder dat het bedrijf in financiële 
moeilijkheden komt.
 
 

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan 
voldoen.
 
Current ratio
De current ratio meet de financiële toestand en 
specifiek de liquiditeit van een bedrijf. Het geeft de 
mate aan waarin een bedrijf de verschaffers van 
het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden) 
kan betalen uit de vlottende activa (voorraden, 
vorderingen en liquide middelen).
 
Defensive interval (weken)
Het defensive interval geeft aan (in weken) hoe 
lang een bedrijf bij het ontbreken van activiteiten 
niet in liquiditeitsproblemen komt.



    

 
 

4. Visie op de horeca 
 

 
 

 
 

Authenticiteit voegt waarde toe 
 
De vooruitzichten voor de consumentenbestedingen zien er voor de jaren na 2014 wat beter uit, maar 
dat betekent niet dat horecaondernemingen vanzelfsprekend herstel tegemoet kunnen zien. De sector 
zal verder versnipperen en buiten de traditionele kaders moeten denken, stelt Ton Lenting, adviseur, 
trainer en coach van ondernemers en medewerkers in de horecabranche. “Door leegstand van onder 
meer winkels en kantoren komt er in de komende jaren een groot aantal vierkante meters vrij. Dat zal 
leiden tot een toename van pop-up stores, horeca-activiteiten van tijdelijke aard. Een goed voorbeeld 
is de voormalige leerfabriek in Oisterwijk, die horecaondernemers nu gebruiken voor evenementen.”  
 
“Het aantal combinaties van horeca- en andere activiteiten zal verder toenemen”, vult Bas van Kooten 
van het Kenniscentrum Horeca aan. “Tankstations hebben vaak al een behoorlijk horeca-aanbod en 
die trend zien we ook steeds meer terug in de detailhandel. Door de branchevervaging zal het aantal 
horecaondernemingen groeien van ongeveer 45.000 naar zeker 60.000 tot 65.000.”  
 
Om in al dat concurrentiegeweld de gunst van de consument te winnen, moeten bedrijven zich heel 
duidelijk positioneren. Van Kooten: “De consument is de eenheidsworst zat. Kopieergedrag zal meer 
en meer plaatsmaken voor sterke concepten die zijn gericht op nichemarkten. Wil je succes hebben, 
dan moet je als ondernemer aansluiten bij een specifieke doelgroep, heel goed luisteren naar wat die 
doelgroep wil, iets nieuws durven doen en dat goed communiceren.”  
 
Van Kooten doelt met dat laatste onder meer op storytelling, het verleiden en binden van mensen met 
verhalen en beelden. Dit gaat verder dan een concept; het heeft betrekking op identiteit en imago. 
Lenting: “Een eerlijk, authentiek verhaal trekt de aandacht en voegt waarde toe aan een merk. Het is 
een uitstekende manier om je identiteit te versterken in een concurrerende markt. Ondernemers die 
zich op deze manier onderscheiden, zullen het zeker redden.” 
 
Storytelling kan een krachtig communicatiemiddel zijn. Met de opkomst van sociale media (Facebook, 
Pinterest, Instagram) nemen de mogelijkheden alleen maar toe, mits het marketinginstrument op een 
goede manier wordt ingezet. Van Kooten: “Het draait om een totaalconcept, waarbinnen alles op één 
centrale beleving is gericht. De menukaart, de belichting, de inrichting, de muziek, het verhaal op je 
website; alles moet op elkaar zijn afgestemd. Als dit soort aspecten klopt, kun je ook in crisistijd goed 
draaien.” 
 
Het is belangrijk dat ook medewerkers consequent aan het centrale verhaal of thema refereren. Een 
lastig punt, vindt Lenting. “In Nederland werken relatief veel jonge mensen in de horeca. Zij zijn op de 
eerste plaats minder bereid om zich dienstbaar op te stellen dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, 
waar medewerkers veel afhankelijker zijn van fooien. Jongeren klussen vaak bij in de horeca, stappen 
zonder aarzelen over naar een andere werkgever en zijn dus niet verbonden aan de onderneming. 
Dat maakt een consistent verhaal lastig.”  
 
Van Kooten is het daarmee eens: “Ik pleit daarom voor een betere balans tussen jong en oud. Neem 
mensen met meer levenservaring op in je team. Daarmee bewaak je je centrale verhaal. Ik verwacht 
dat het horecapersoneel in de toekomst hoe dan ook op een andere manier zal worden ingezet. Veel 
bedrijfsprocessen waarvoor de mens geen meerwaarde heeft, kunnen worden geautomatiseerd. Dat 
zal in de horeca op grotere schaal moeten gebeuren. Laat de rest uitvoeren door medewerkers die het 
persoonlijke contact in de genen hebben. Persoonlijke interactie met gasten versterkt je verhaal en de 
gunfactor; onmisbare facetten in deze versnipperende sector.” 
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5. Kansen & bedreigingen 
 
Wil de horeca op de lange termijn gezond zijn, dan zal de branche slim moeten inspelen op kansen en 
verstandig moeten omgaan met bedreigingen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste: 
 

Kansen 
 
Groei 

 De consumptie buitenshuis zal de komende jaren toenemen. Dat geldt eveneens voor het aantal 
online bestellingen.  

 Samenwerking tussen horeca, recreatie en de detailhandel biedt groeimogelijkheden.  
 
‘Nieuwe’ doelgroepen 

 Nederland telt steeds meer eenpersoonshuishoudens. Waar supermarkten hier met hun groeiende 
aanbod van kant-en-klare eenpersoonsmaaltijden al op inspringen, blijven restaurants overwegend 
ingesteld op meerdere personen.  

 Het aantal senioren neemt fors toe. Zij voelen zich dikwijls een vergeten doelgroep in de klassieke 
horeca. Bovendien heeft het thema gezondheid bij een groeiende groep welvarende senioren een 
grote invloed op de manier waarop zij hun vrije tijd besteden. De horeca kan hierop aanhaken met 
menu’s, stijl en sfeer. 

 
Besparen op de energierekening 

 Gegeven de druk op de omzet in de horeca is een kritische blik op de kosten van groot belang. Het 
terugdringen van het energieverbruik is een efficiënte en vaak ook snelle manier op de kosten te 
drukken. De horeca kan op dit gebied nog een grote slag maken.  

 Bovendien past dit in de trend van verantwoord ondernemen, die consumenten belangrijk vinden.  

 Vooral de nieuwe mogelijkheden op gebied van led-verlichting bieden kansen in de sector. 
 
Nieuwe technologie 

 Nieuwe technologieën maken efficiëntere processen mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van 
inkoop, planning, betaling en reservering. 

 Social media en online platforms bieden meer inzicht in het gedrag van (potentiële) bezoekers. 

 Moderne voorzieningen, zoals een digitale menukaart of touchscreens in het restaurant of eetcafé, 
trekken jongeren en zorgen tegelijkertijd voor een besparing op de personeelskosten. 

 

Bedreigingen 
 
Wet- en regelgeving 

 Jongeren onder de 18 jaar mogen vanaf 1 januari 2014 geen alcohol meer kopen in de kroeg. 
Horecabazen in de grensstreken vrezen dat de jeugd daardoor meer thuis of over de grens gaat 
drinken (in Duitsland zijn ook de accijnzen op bier lager). Veel kleine uitgaansgelegenheden in 
dorpen zullen daardoor onder druk komen te staan. 

 Sinds 2013 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het handhaven van de Drank- en Horecawet. 
In de reguliere horeca gaat dit over het algemeen prima, maar het toezicht op het alcoholgebruik in 
clubhuizen, sportkantines en verenigingsgebouwen is vaak moeilijk te realiseren. Daarmee kunnen 
deze partijen een oneerlijke concurrent voor de gewone horeca vormen. 

 
Opkomst branchevreemde partijen 

 Er is sprake van branchevervlechting door de komst van nieuwe aanbieders van horecaproducten, 
zoals warenhuizen, supermarkten en sportaccommodaties. Door de verruiming van openingstijden 
bij deze aanbieders neemt de concurrentie toe. 

 Sommige deelbranches raken verzadigd door overaanbod. 
 
Personeel 

 Het werven en behouden van personeel is een groot probleem in de horeca. Het personeel is over 
het algemeen erg jong en niet verbonden aan het bedrijf. Er wordt bovendien nog matig betaald.  

 
Hogere kosten 

 De inkoop van grondstoffen wordt duurder en de energie- en loonkosten stijgen. 
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