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Zicht op herstel voor de vrijetijdseconomie 
De vrijetijdseconomie heeft na een ongekend rampjaar, het dieptepunt achter de rug. Vanwege de 

lockdowns bereikt zij nog niet het niveau van voor de pandemie. Fastfood, vakantieparken en 

campings komen redelijk door de crisis. Voor reisondernemers, restaurants, musea, attractieparken, 

dierentuinen en bioscopen geldt dit niet. Zij zien hun omzet fors terugvallen door de verplichte 

sluitingen. Deze publicatie behandelt de laatste ontwikkelingen en vooruitzichten. 

 

Na forse krimp van de economie in 2020 volgt geleidelijk, maar geen volledig herstel in 2021. De eerste en 

tweede lockdown zetten delen van de economie op slot en zorgden voor een flinke krimp van de 

consumentenbestedingen met 6,6 procent in 2020. Ook in 2022 zullen de bestedingen nog niet op het 

niveau van voor de coronapandemie komen. 

 

Prognose Nederlandse economie 
2020 2021 2022

BBP -3,8 2,1 4,1 
  Particuliere consumptie -6,6 -0,3 4,9 
  Overheidsconsumptie -0,6 2,5 2 
  Uitvoer goederen -4,2 2,2 4,1 
Consumentenprijsindex (HICP) 1,1 1,4 0,9 
Werkloosheid (% beroepsbevolking) 3,8 4,7 5,5 
Besteedbaar inkomen 0,1 -1,6 -1,3 
Faillissementen -16 35 35 

Bron: ABN AMRO Economisch Bureau, j-op-j % verandering 
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Het herstel zal geleidelijk verlopen en niet volledig zijn. ABN AMRO verwacht dat niet-essentiële winkels 

vanaf juni hun deuren weer mogen openen. Hoewel de terrassen eerder open kunnen, volgt de heropening 

van de rest van de horeca pas in juni. Na een stapsgewijze afbouw van de restricties en opbouw van 

groepsimmuniteit door vaccinaties, zal aan het eind van het derde kwartaal de economie weer vrijwel open 

zijn. Dit betekent dat de tweede helft van 2021 weer wat perspectief biedt voor organisaties waar veel 

mensen bij elkaar komen, zoals musea, pretparken, dierentuinen, concerten en sportevenementen. Bovenop 

de terughoudendheid van consumenten en ondernemers, zullen in de tweede helft van 2021 de tweede-

ronde-effecten echter zwaarder gaan wegen. Onder meer de hogere werkloosheid en de 

bedrijfsfaillissementen kunnen de opleving van de groei dempen.  

 

De afbouw van restricties is sterk afhankelijk van het tempo van vaccineren. Wanneer de aanlevering van 

vaccins niet hapert en het tempo van vaccineren omhoog gaat, is het mogelijk dat sommige maatregelen 

eerder opgeheven worden. Zo wordt nu gesproken over mogelijke opening van de terrassen tijdens het 

Paasweekend. Ook massaal inzetten op sneltesten kan ervoor zorgen dat de sector minder gebukt hoeft te 

gaan onder verlies aan capaciteit. Door middel van fieldlabs wordt momenteel onderzocht hoe bijvoorbeeld 

triage en sneltesten tijdens evenementen kunnen bijdragen aan preventie en reductie van de verspreiding 

van het coronavirus. De uitkomsten van het onderzoek kunnen bijdragen aan versnelling van herstel van 

deze subsector. 

 

Consumentenvertrouwen en -bestedingen 

De beide lockdowns, reisbeperkingen en andere maatregelen om onderling contact te minimaliseren 

zorgden voor een flinke daling van de consumentenbestedingen. Het herstel hiervan in 2021 is nog niet 

volledig. Door de huidige lockdown in de eerste kwartaal van het jaar krimpen de bestedingen met 9,6 

procent ten opzichte van het eerst kwartaal in 2019. Hoewel deze daarna weer herstellen, komen ze dit jaar 

nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Wel verwachten we dat de consument zodra het weer kan 

tijdelijk meer zal uitgeven in de vrijetijdssector; veel mensen kunnen niet wachten om weer activiteiten buiten 

de deur te ondernemen. 

 

ABN AMRO transactiedata, % verschil met zelfde maand vorig jaar 

  
2020 
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2021 
Jan Feb 

Bars/Cafés 12% 6% -51% -85% -78% -14% 9% 1% 4% -48% -74% -72% -77% -75% 

Restaurants 12% 5% -43% -59% -50% -11% 14% 10% 13% -28% -50% -52% -50% -56% 

Catering 5% 3% -49% -89% -84% -66% -57% -53% -52% -70% -71% -69% -80% -78% 

Thuisbezorging en afhaal 28% 28% 33% 97% 92% 57% 57% 61% 46% 76% 76% 94% 111% 94% 

Pret- en Dierparken 12% -26% -69% -97% -74% -28% 6% -14% -7% -36% -52% -72% -96% -91% 

Bioscopen 7% 18% -65% -96% -93% -73% -65% -62% -55% -75% -92% -94% -98% -98% 
 
Niet inbegrepen zijn zakelijke en contante betalingen. Ook de bestedingen van buitenlandse toeristen ontbreken in deze tabel.   

 

Bij de analyse van particuliere klanten van ABN AMRO valt op dat de bestedingen in de horeca en de 

dagrecreatie tijdens beide lockdowns flink zijn afgenomen. Alleen het afhalen of bezorgen van maaltijden 

profiteert van de verplichte sluiting van de horeca. In sommige gevallen is de omzet praktisch opgedroogd, 
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zoals in het geval van nachtclubs die al sinds 16 maart gesloten zijn, terwijl ook de reisindustrie en de 

evenementenbranche hebben harde klappen gekregen.  

 

Het herstel van de sector is onder meer afhankelijk van het consumentenvertrouwen en daarmee de 

bereidheid tot het doen van (grote) uitgaven. In februari 2021 kwam de indicator voor het 

consumentenvertrouwen uit op -19. Dit is weliswaar de hoogste stand sinds april 2020, maar ten opzichte 

van het gemiddelde van -4 sinds 2010 relatief gezien nog steeds erg laag. Dit lage vertrouwen heeft 

waarschijnlijk te maken met de onzekerheid rondom eventuele mutaties van het coronavirus, 

beschikbaarheid van vaccins en snelheid van vaccineren. Ook de verwachting dat de werkloosheid zal 

toenemen, draagt bij aan een lager consumentenvertrouwen.   
 
 

 
 

  

 

Hoe nu verder? 
De vrijetijdsector heeft een ongekend harde klappen gehad en ook dit jaar startte dramatisch. Hoewel het 

aantal faillissementen relatief laag is, is het aantal opheffingen met 21 procent gestegen ten opzichte van 

2019. ABN AMRO verwacht dat het aantal faillissementen toeneemt zodra de economie weer open gaat en 

de overheidssteun wordt afgebouwd. Bedrijven in de sector moeten allereerst overleven, maar tegelijk 

blijven investeren in medewerkers, digitalisering, inventaris, gebouwen, attracties en collecties om 

aantrekkelijk en relevant te blijven voor hun gasten. In veel gevallen zijn de financiële buffers echter 

weggeslagen. 
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Voor de horeca rekent ABN AMRO met noodzakelijke investeringen van 10 procent van de omzet. Bij de 

vakantieparken en het hotelvastgoed rekent de bank, afhankelijk van het serviceniveau, de locatie en de 

staat van onderhoud, met 2 tot 5 procent van de omzet als noodzakelijke vervangingsinvestering. Door de 

verplichte energiebesparende maatregelen nemen de noodzakelijke vervangingsinvesteringen de komende 

jaren eerder toe dan af. 

 

Naar verwachting melden schuldeisers, waaronder verhuurders, belastingdienst, toeleveranciers en banken 

zich bij getroffen ondernemers zodra er perspectief op herstel is. Veel schuldeisers zijn zeker bereid om het 

herstel te ondersteunen, mits ook zij perspectief zien en de ondernemers volledige openheid blijven geven. 

Volgens ABN AMRO moet gezocht worden naar evenwichtige afspraken met aandacht voor die 

noodzakelijke investeringen. Als de investeringen structureel achterblijven, veroudert het productaanbod van 

deze bedrijven en valt het doek op termijn alsnog. 

 

Overleven is helaas niet in alle gevallen mogelijk. Al in 2020 sloten 12 procent meer horecazaken hun 

deuren vergeleken met 2019. Bierbrouwers als Heineken en AB Inbev verwachten dat 10 tot 15 procent van 

de horeca de coronacrisis niet meer te boven komt. De klappen vallen met name in de nachthoreca en bij 

restaurants die met relatief hoge huren kampen. 

 

De situatie is buitengewoon zorgelijk. Wel kunnen vier partijen hun steentje kunnen bijdragen om de 

investeringen op niveau te houden. 

 

Aantal faillissementen relatief laag, maar opheffingen wel flink gestegen 
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1. Belastingdienst 

Een (groot) deel van de opgebouwde schulden staat uit bij de Belastingdienst. Positief is dat in 

kabinetskringen wordt nagedacht over gedeeltelijke kwijtschelding of afkoop van deze schulden en over het 

eventueel verlengen van de termijn waarbinnen het restant moet worden terugbetaald. De overheid neemt in 

tegenstelling tot veel andere schuldeisers ook de neveneffecten van faillissementen mee in haar 

afwegingen. Te denken valt aan hogere WW-uitkeringen en meer jeugdwerkeloosheid, evenals derving van 

toekomstige belastinginkomsten. En wellicht nog belangrijker: het gevoel van rechtvaardigheid. Diverse 

rechters hebben de coronacrisis inmiddels aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid waar een 

individuele ondernemer niet verwijtbaar gehandeld heeft. Inmiddels heeft de bodemrechter zelfs een formule 

geïntroduceerd, waarop afspraken over huurkortingen kunnen worden gebaseerd. 

 

In de kern levensvatbare bedrijven kunnen, indien nodig, ook een beroep doen op de wet homologatie 

onderhands akkoord (WHOA). Belangrijke uitgangspunten bij de toepassing van deze wet is dat soortgelijke 

schuldeisers gelijkwaardig worden behandeld en dat zij niet slechter uit zijn dan bij een faillissement. 

 

2. Banken 

Tussen maart vorig jaar en maart dit jaar hebben de banken 39,9 miljard euro extra kredietruimte verstrekt. 

De coronacrisis ontslaat de banken echter niet van hun zorgplicht. Bij het verstrekken van een krediet 

moeten zij aantonen, mét jaarcijfers, crediteurenoverzichten en (liquiditeits)prognoses, dat de kans op 

terugbetaling zeer groot is. Dekking is minder relevant dan aantoonbaar perspectief. Dat blijkt ook uit de 

cijfers. Van de extra kredietruimte is slechts 2,8 miljard (7 procent) voorzien van een overheidsgarantie. 

Deze door de overheid gedekte zogeheten KKC, BMKB-C- en GO-C-kredieten maken het wel veel 

eenvoudiger om in onzekere situaties een krediet te verstrekken tegen gunstige voorwaarden. De banken 

maken zich nu sterk om mogelijk te maken om deze noodkredieten in te kunnen zetten voor herstel en voor 

noodzakelijke investeringen.  

 

3. Investeerders 

Tot 2011 werd investeren in het midden- en kleinbedrijf (mkb) aangemoedigd met fiscale voordelen. Zo bood 

de Tante Agaath-regeling mogelijkheden om investeringsverliezen in mindering te brengen op de te betalen 

inkomstenbelasting. Voor getroffen ondernemers is volgens ABN AMRO een dergelijke regeling een beter 

alternatief dan bijvoorbeeld een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek.  

Nog vaker dan banken kijken investeerders naar de financiële rapportage van ondernemingen. Het is voor 

getroffen ondernemers en hun adviseurs dan ook lonend om te kijken naar mogelijkheden om deze te 

verfraaien en te stroomlijnen. 

 

4. Leveranciers en verhuurders 

Nederland heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Een stevige bijdrage verwacht ABN AMRO van 

‘Product-as-a-Service’. Te denken valt aan keukens die niet worden gekocht, maar worden gehuurd op basis 

van gebruik. De leverancier of investerende verhuurder wordt dan gestimuleerd om storingen te beperken. 

Daarnaast zullen de gebruikte grondstoffen aan het einde van de economische levensduur voor een 

gespecialiseerde leverancier waardevoller zijn dan voor een individuele horecaondernemer. Als deze 

restwaarde wordt meegenomen in het contract, is huren vaak aantrekkelijker dan kopen. Een 
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omzetafhankelijke huur vergroot bovendien weerbaarheid van leisure-ondernemers tijdens crises als de 

huidige. 
 
 
Uitsplitsing naar subsector 
Niemand weet precies hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen. ABN AMRO maakt daarom gebruik van een 

basisscenario. Hierin wordt verondersteld dat de terrassen in april en de horeca eind juni weer open kunnen 

en dat begin oktober groepsimmuniteit is bereikt middels vaccinaties. De ontwikkelingen van de subsectoren 

binnen de sector leisure lopen sterk uiteen. De ene subsector weet beter met de beperkingen om te gaan 

dan de andere. In sommige gevallen is de schade door faillissementen en vertrek van personeel zo groot dat 

herstel moeizaam verloopt en in andere gevallen wordt min of meer geprofiteerd van de enorme 

veranderingen die de coronacrisis teweegbrengt.  

 

 
Subsector Eenheid Groei 2020 Groei 2021 Volledig herstel verwacht 

  
j-op-j j-op-j 

 

Restaurants  Omzet [1] -36 20 2022 

Fastfood  Omzet [1] -21 17 2022 

Catering  Omzet [1] -37 -6 Structurele omzetuitval 

Hotels Overnachtingen [2] -46 25 2024 

-waarvan zakelijk Overnachtingen [2] -64 20 Structurele omzetuitval 

Campings Overnachtingen [2] -4 8 2021 

Vakantieparken Overnachtingen [2] -20 20 2021 

Travel Omzet [3] -80 15 2023 

Personenvervoer Omzet -60         15 2024 

Sport (fitness) Abonnementen  -30         18 2023 

Evenementen Evenementen [4]  60  2023 

Musea Bezoekers [5] -73 4 2023 

Bioscopen Bezoekers [6] -56 9 2023 

Attractieparken & Dierentuinen Omzet -61 5 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bron prognoses 2021: ABN AMRO Sector Advisory 

[1] Bron: FSIN 

[2] Bron: CBS 

[3] Bron: CBS, gecorrigeerd op 600 miljoen aanbetaalde reisgelden (vouchers) 

[4] Bron: Onderzoeksbureau Respons, als percentage van 2019.  

[5] Bron: Museumvereniging, op basis van aantal bezoekers, inkomsten uit horeca en subsidies niet inbegrepen 

[6] Bron: NVPI, inkomsten uit horeca zijn niet inbegrepen 
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Restaurants  
ABN AMRO verwacht dat de omzet van restaurants in 2021 stijgt met ongeveer 20 procent. Ondanks de 

verplichte sluiting van de horeca in het vorige voorjaar en de herhaling hiervan sinds half oktober laten de 

restaurants veerkracht zien. We zien dit terug in de bestedingen van klanten van ABN AMRO die in de 

maanden juli, augustus en september met zo’n 12 procent stegen ten opzichte van 2019. Ook de data van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ondersteunen deze bevinding; de data tonen een opleving in 

de omzet van restaurants tussen de flinke krimp in het tweede en vierde kwartaal in.  

 

Tijdens de lockdowns startten veel restaurants de mogelijkheid om maaltijden af het afhalen of te bezorgen. 

Maaltijdbezorging nam daardoor een enorme vlucht en realiseerde een totale omzet van zo’n 2,7 miljard 

euro. Met een groei van ruim 37 procent is deze branche de fastfood en catering voorbijgestreefd.  

 

 

Afgelopen jaar hebben vooral supermarkten geprofiteerd van de sluiting van de horeca. Zo nam de totale 

omzet in at home-kanalen toe met 10 procent ten opzichte van 2019 (FSIN). Zodra de restaurants weer 

open mogen zullen zij proberen deze nieuwe omzet vast te houden door blijvend in te zetten op food service, 

zoals het bezorgen en afhalen van maaltijden, maaltijdboxen, en ‘dark kitchens’. Ook restaurants doen er 

goed aan te blijven inspelen op de vraag naar maaltijden die buiten de restaurantmuren genuttigd kunnen 

worden, door bijvoorbeeld ook ruimte in te richten voor bezorging en afhalen.  

 

Tijdens de eerste lockdown, waarin restaurants nog maximaal dertig personen mochten bedienen, soms in 

twee shifts per avond, hebben meer ondernemers gebruikgemaakt van alternatieve ‘metrics’ om hun bedrijf 

op te sturen. Zo werd vanwege de beperkte capaciteit meer ingezet op het verhogen van de omzet per 

beschikbare stoel per uur. Deze meer economische benadering levert informatie en ideeën op waarmee 

nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt. Bovendien kon met deze aanpak een meer onderbouwde 

keuze worden gemaakt om op bepaalde uren of dagen open of dicht te zijn, of om bepaalde tijdsblokken 

voor gasten in te stellen. Het is raadzaam voor restaurants om ook na de coronacrisis gebruik te maken van 

data-analyses om zo de bedrijfsvoering efficiënter in te richten.  

Restaurants toonden veerkracht na de eerste lockdown 

Bron: Horeca indexcijfers seizoensgecorrigeerd 2015=100 CBS
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Juist na een jaar van beperkingen en verplicht thuisblijven hebben veel mensen behoefte om in de watten 

gelegd te worden. Gastvrijheid en service blijven daarom belangrijke pijlers om meerwaarde te creëren. 

Duurzaamheid wordt daarnaast ook een steeds belangrijkere factor om gasten aan te trekken.  

Restaurants kunnen zich bijvoorbeeld richten op zaken als energie- en waterverbruik, afvalvermindering, 

plantaardige producten en lokale toeleveranciers.  

 

 
Fastfood  
ABN AMRO voorspelt voor de fastfoodbedrijven een omzetstijging van 17 procent in 2021. Het omzetverlies 

in 2020 was minder groot dan in restaurants, omdat de ketens goed waren ingericht op de groei in bezorgen 

en afhalen. Ook profiteerden ze van de vele gezinnen die afgelopen zomer in eigen land op vakantie gingen. 

Fastfood blijft profiteren van de sterke toename in maaltijdbezorging; ook in 2021 neemt deze markt naar 

verwachting nog flink toe. Bezorgketens, waaronder pizzabezorgers, spelen hier verder op in door te 

investeren in nieuwe vestigingen in kleinere steden waardoor de bezorgtijd steeds korter wordt.  

 

De kracht van grote ketens als McDonalds en Domino’s zit in het continu verhogen van de productiviteit, 

mede als gevolg van een verdere digitalisering. Zo wordt het bestellen en betalen in fastfoodrestaurants 

vereenvoudigd en wordt verspilling bij het bereiden van gerechten steeds verder teruggedrongen.  

 

In de afgelopen vijf jaar namen de verkopen van fastfoodrestaurants in Nederland met maar liefst 29 procent 

toe. Van iedere euro die Nederlanders aan eten en drinken in 2019 spendeerden, ging ruim vijf cent naar 

een fastfoodzaak. Dit jaar gaan de fastfoodrestaurants met een omzet van naar schatting 2,4 miljard euro de 

sterk geraakte cateraars (2,2 miljard) ruimschoots voorbij en naderen ze de jaaromzet die restaurants (3 

miljard) in 2020 realiseerden.  
 
 
Catering 
In 2021 wordt een terugval in de omzet van kantines en cateraars verwacht van 6 procent. Catering voor 

bedrijven (-49,5 procent), instellingen (-9,5 procent), onderwijs (-50,9 procent) en het vliegverkeer (-66,1 

procent) heeft in 2020 ongekend harde klappen gekregen door massaal thuiswerken, bezoekbeperkingen in 

ziekenhuizen, de sluiting van schoolkantines en de instorting van passagiersluchtvaart. Catering kampte 

voor de coronacrisis al met problemen. De omzet herstelde moeizaam en is nog niet op het niveau van voor 

de financiële crisis van 2008 gekomen. Ook verloor het kanaal marktaandeel aan andere foodservicekanalen 

als de horeca en fastfood. FSIN verwacht nu zelfs dat 10 tot 20 procent van de contractomzet helemaal niet 

terugkomt.  
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Bron: FSIN, omzet in miljoenen euro’s 

 

Aan catering op scholen wagen steeds minder cateraars zich vanwege de eisen aan gezonde voeding. 

Leerlingen onttrekken zich hier bovendien aan en bezoeken liever de supermarkt, de horeca of de bezorger 

in de buurt van het schoolplein. Zodra weer meer mensen op kantoor gaan werken, zullen de cateraars in 

kantoorpanden het beter doen. We verwachten echter dat nieuwe concurrenten, zoals bezorgers, kleine 

winkeltjes en moderne automaten, terrein winnen op het gebied van bedrijfslunches.  

 

Overnames en fusies liggen in deze branche voor de hand, met als doel schaalvergroting. Druk op de 

volumes is sinds de crisis namelijk het grootste gevaar. Voor het uitbreken van de pandemie was prijsdruk 

juist de grootste zorg. Werknemers kochten voorheen zelden volledige lunches en besteedden daarom 

relatief weinig in de bedrijfskantines. Door het vele thuiswerken worden de wat schaarsere contactmomenten 

op het werk belangrijker. Cateraars kunnen hierop inspelen door de lunch juist luxer en dus wat duurder te 

maken.  

 

 
Hotels  
De Nederlandse hotels worden hard geraakt door de reisbeperkingen. Zo bedroeg de bezettingsgraad in van 

de hotels in Amsterdam slechts 8 procent in de eerste twee maanden van het jaar. Veel hotels spelen pas 

quitte bij een bezetting van 55 procent of meer.  

 

Uit een steekproef onder 145 hoteliers in maart 2021 bleek dat de helft van hen verwacht in het najaar 

break-even te draaien. Een kwart denkt dit punt in de eerste helft van 2022 te bereiken en nog een kwart 

denkt dat het langer zal duren. Slechts 35 procent van de hoteliers verwacht dat hun omzet in 2022 volledig 

hersteld is. De overige 65 procent denkt dat het meer tijd gaat kosten. ABN AMRO rekent voor dit jaar op 

een stijging van het aantal overnachtingen met 25 procent. 
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Bron: Hotel Leaders Network (maart 2020, N = 131)                          Bron: Hotel Leaders Network (maart 2020, N = 131) 
 

Het potentiële herstel verschilt van hotel tot hotel. Naast de locatie is de doelgroep bepalend voor de duur 

ervan. Naar verwachting komt het intercontinentale vliegverkeer vanaf oktober op gang en ligt dit pas in 

2024 op niveaus van voor het uitbreken van de pandemie. Hotels die afhankelijk zijn van toeristen doen er 

goed aan om zich te verdiepen in de voorkeuren van vakantiegangers uit Nederland, Duitsland en België. 

Net als bij de vakantieparken zijn zij sterk geïnteresseerd in de directe omgeving. Alles wat het verkennen 

daarvan vereenvoudigt, verhoogt de kans op een boeking.  

 

Voorheen had 40 procent van alle hotelgasten een zakelijk motief. Collega’s van grote internationale 

bedrijven zoeken elkaar naar verwachting na het bedwingen van het virus minder vaak fysiek op. Voor hen is 

videobellen een goed alternatief geworden. Hotels die gericht zijn op de zakelijke markt doen er dan ook 

goed aan om zich meer dan voorheen te richten op lokale bedrijven. Naar verwachting maken zij een 

inhaalslag in het najaar, met trainingen, teambijeenkomsten en strategiesessies.  

 

Door de steunmaatregelen bleef de verwachte 

consolidatieslag in de hotellerie vooralsnog uit. 

Ook hotelspecialist Colliers zag tot dusverre 

geen gedwongen verkopen. Uit de enquête van 

Hotel Leaders Network blijkt dat vooralsnog 

slechts 2 procent van de hotelmanagers denkt 

aan verkoop. Mogelijk neemt dit percentage toe 

wanneer steunmaatregelen wegvallen en het 

herstel niet snel genoeg gaat. Aan interesse is er 

geen gebrek. Liefst 28 procent van de hoteliers 

is van plan om andere hotels in te lijven.   

 

In de periode voor de virusuitbraak waren personeelstekorten de belangrijkste belemmering voor groei. Door 

de crisis zijn veel tijdelijke contracten aangezegd. Daarnaast verwacht nog eens vier op de tien 

hotelmedewerkers de branche de komende maanden te moeten verlaten. Positief is het animo onder 

oudgedienden. Van de tijdens de pandemie uitgestroomde hotelmedewerkers zegt 61 procent graag terug te 

willen. De meest gehoorde reden is passie voor het vak en voor de hotelindustrie. 
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Andere lichtpuntjes zijn er ook. Zo grepen veel hoteliers de coronacrisis aan om hun IT-systemen te 
actualiseren. Daarmee hebben zij straks meer inzicht in het gedrag en de voorkeuren van hun gasten. Dat 
helpt bij de ontwikkeling van hun aanbod en de optimalisatie van processen.   

 

Daarnaast blijkt uit de data van marktonderzoeker AirDNa dat het aantal actief aangeboden Amsterdamse 

woningen op Airbnb tijdens de coronacrisis met 60 procent is afgenomen, van 13.833 naar 

circa 5.571 woningen. Mogelijk komt een deel van deze woningen permanent beschikbaar voor 

woningzoekenden en versnelt dat vanaf juni het herstel van de hotellerie.  
 
 
 
Vakantieparken & campings  
Vakantieparken en campings zijn in trek bij vakantiegangers uit Nederland, Duitsland en België. De 

bezettingsgraad tijdens de voorjaarsvakantie van 2021 lag maar liefst de helft hoger (29,5 procent in plaats 

van 19,9 procent) vergeleken met vorig jaar. Uit data van Stratech blijkt dat voor aankomende 

zomervakantie 15,7 procent meer zijn reserveringen gemaakt en 23,9 procent meer omzet is ingeboekt dan 

op hetzelfde moment vorig jaar. Gasten boeken dus niet alleen meer, maar zijn ook nog eens bereid meer 
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uit te geven aan een verblijf. Voor heel 2021 rekent ABN AMRO op een stijging in overnachtingen met 20 

procent voor vakantieparken en 8 procent voor campings. 

 

Soort 
accommodatie 

aantal 
(x1000) 

Daling overnachtingen 
in 2020 

uit 
Nederland 

t.o.v. 2019 
uit 

buitenland 
t.o.v. 2019 

Totaal 86.200 -30,2% 64.748 -10% 21.451 -59% 

Hotels 29.080 -46,5% 18.663 -23% 10.416 -65% 

Campings  20.970 -4,1% 17.571 10% 3.399 -42% 

Vakantieparken 34.155 -20,2% 26.694 -3% 7.463 -51% 

Groepsaccom. 1.990 -54,6% 1.818 -54% 173 -64% 

Bron: CBS 

 

De verwachte groei versnelt ook de consolidatieslag die gaande is in de branche. Zo nam Roompot tijdens 

de coronacrisis liefst 51 vakantieparken over in binnen- en buitenland. Ook Europarcs timmert met de 

overnames van Droomparken en diverse campings flink aan de weg. De Franse familiebedrijven Capfun en 

Siblu namen diverse Nederlandse campings over, waaronder Sprookjescamping, Camping de Pekele, 

Camping Rakelbos, Camping de Bongerd, en Camping Lauwersoog. Het onderstreept het vertrouwen van 

investeerders in de branche die volgens ABN AMRO ook op lange termijn aantrekkelijk is, onder meer door 

een groeiend aantal dagen met mooi weer in Nederland. 

 

Dat laat onverlet dat de uitbaters van groepsaccommodaties deze luxe niet hebben. Een groot aantal van 

hen verkeert in zeer zwaar weer. Net als bij de hotels kunnen zij op het moment niet veel meer doen dan te 

zorgen voor goede hygiëne en laagdrempelige annuleringsvoorwaarden om bezoekers alsnog over de 

streep te trekken. 

 

Om aantrekkelijk te blijven moeten vakantieparken, campings en groepsaccommodaties investeren in de 

regio. Dat kan door streekproducten aan te bieden en buurtbewoners te betrekken bij het product en door 

het aanbod van nabijgelegen restaurants, watersportbedrijven, attractieparken, dierentuinen en musea in de 

directe omgeving te ontsluiten. Dat ontsluiten kan vrij letterlijk. Zo ontvangen de gasten van Landal PUUR 

Exloo een pretparkachtige kaart waarin alle voorzieningen en bezienswaardigheden in de omgeving worden 

aangeboden. Dit verhoogt niet alleen de vakantiebeleving, maar ook de regionale samenwerking. Dat is 

zeker het geval als het boeken, bestellen en betalen op het park en bij de naburige bedrijven wordt 

vereenvoudigd met bijvoorbeeld QR-codes. 

 

 
Travel  
De afgelopen veertig jaar is onze reislust er niet minder op geworden. Ook in tijden van werkeloosheid en 

onzekerheid, bijvoorbeeld als gevolg van aanslagen, blijven Nederlanders reizen. Toch gaat het herstel deze 

keer veel trager dan gehoopt. Uit onderzoek van de European Travel Commission blijkt dat slechts 54 

procent van de Europeanen van plan is om een vakantie te boeken in de komende zes maanden. Van hen 

heeft slechts een op de vijf daadwerkelijk geboekt. Niet geheel onverwacht houden de boekingen gelijke tred 

met de vaccinaties. De reisbereidheid onder Amerikanen, die verder zijn met hun vaccinaties, is bijna twee 

keer zo hoog. 
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Nederlanders blijven reislustig 

 

 
Bron: Trends & Tourism 
 

De reisbranche vecht dan ook voor haar voortbestaan. In 2020 beëindigden liefst 35 procent meer 

reisagenten en touroperators hun bedrijfsactiviteiten. Van de overblijvende reisondernemers hebben velen 

hun bedrijfskapitaal zien slinken en, net als in de horeca, hun privévermogen opgeofferd om hun klanten en 

medewerkers aan boord te houden. 

 

De komende weken hangt veel af van de Europese goedkeuring voor het Voucherfonds. Met dit fonds 

kunnen bij SGR aangesloten touroperators onder voorwaarden geld lenen om aanbetaalde reissommen te 

restitueren. Gecorrigeerd voor deze aanbetalingen kampte de branche in 2020 met omzetdalingen van 70 tot 

85 procent. Daarnaast maakten reisondernemers extra kosten als gevolg van repatriëring.  

 
 
Personenvervoer  
Het personenvervoer in Nederland is door de coronacrisis ook hard geraakt. Zo lijden bus-, tram- en 

metroverbindingen zwaar onder het wegblijven van toeristen. In Amsterdam waren toeristen voor het 

uitbreken van de pandemie goed voor 40 procent van hun inkomsten. Het ligt dan ook in lijn der 

verwachtingen dat routes geschrapt worden en als gevolg daarvan ook inwoners beknot worden in hun 

vervoersmogelijkheden. 

 

We zien in de bestedingen van klanten van ABN AMRO een flinke terugval tijdens de eerste lockdown, maar 

ook in januari en februari 2021 zijn de bestedingen nog ver onder het niveau van deze maanden in 2020. De 

enorme dip in april komt overeen met de cijfers van de NS die aangeven dat in april slechts 9 procent van 

het normaal aantal reizigers gebruikmaakte van de trein. Juli en september waren de beste maanden, 

hoewel ook toen slechts 49 procent van het gebruikelijk aantal reizigers werd vervoerd. 

 

De NS verwacht dat het aantal reizigers pas in 2025 weer op het niveau van 2019 ligt. Het openbaar vervoer 

worden vooral geraakt door het vele thuiswerken Voor de coronapandemie werkte mensen gemiddeld een 

op de vijf dagen thuis; in november 2020 lag dit op gemiddeld vier van de vijf dagen. De verwachting is dat 

midden 2021 mensen nog steeds gemiddeld tweeënhalve dag thuiswerken. De zakelijke OV-reizigers 
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voorzien een afname van de reisfrequentie. Vooral treinreizigers: van 3,8 dagen per week vóór de 

coronacrisis naar 2,6 dagen per week over een jaar.  

 

 

 

Ook het vliegverkeer wordt hard geraakt door het wegblijven van reizigers en wereldwijde reisrestricties. Zo 

kwamen er 500 miljoen minder internationale toeristen naar Europa. Daarnaast laat UNWTO weten dat er in 

Europa 70 procent minder vluchten waren, ondanks een kort herstel in de zomer van 2020. Het herstel van 

het vliegverkeer zal nog lang op zich laten wachten. Verwacht wordt dat in 2021 de Europese luchtvaart licht 

hersteld tot 50 procent 2019. Het intercontinentale vliegverkeer komt vanaf oktober op gang en ligt pas eind 

2024 op het niveau van voor de coronacrisis. 

 

 

 
Sport  
Sportverenigingen als voetbal- en hockeyclubs kampen als gevolg van de sluiting van kantines met een fikse 

omzetderving. Dit kost de verenigingen per competitieweek ongeveer 13 miljoen euro. Daar staan 

kostenbesparingen tegenover, onder meer bij de inkoop, energie- en personeelskosten. Veel verenigingen 

hebben gebruikgemaakt van steunmaatregelen als de NOW en de TVL. In tegenstelling tot commerciële 

sportclubs konden niet-commerciële verenigingen aanspraak maken op regelingen als de TOGS en korting 

op de huren van gemeenten. De meeste leden betaalden hun contributie door en ook daardoor is de 

verwachte uitval onder sportverenigingen zeer beperkt. 

 

Bestedingen in het openbaar vervoer flink gedaald 

Bron: ABN AMRO transactiedata, uitgesloten zijn zakelijk en contante betalingen en betalingen van buitenlandse rekeningen 
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Spannender wordt het voor de commerciële sportclubs. Tijdens de eerste lockdown wierp zo’n 30 procent 

van de leden de handdoek in de ring. Zij gingen iets minder, maar vooral anders sporten. Mensen bedrijven 

nu meer ongeorganiseerde, individuele sporten en wandelen vaker. Zo nam het aantal wandelende 

Nederlanders toe van 14 procent in januari 2020 naar 24 procent in januari dit jaar, terwijl de deelname aan 

fitness juiste daalde van 22 naar 16 procent. Naast wandelen, hardlopen zijn ook tennis en wielrennen in 

trek. Zo zag de KNLTB het aantal tennissende leden groeien van 549.000 naar 567.000 (+3 procent). 

 

 

 

 

 
 

Het is dan ook de vraag hoe lang het duurt voordat de commerciële sportclubs hun ledenaantallen weer op 

het oude niveau krijgen. Hun belangrijkste troef is volgens ABN AMRO het creëren of versterken van het 

clubgevoel. Na een periode van ‘social distancing’ smachten veel Nederlanders weer naar sportief contact 

met vrienden en gelijkgestemden. 
 
 
Evenementen  
Voor de evenementenbranche gloort er na rampjaar 2020 weer wat hoop. Hoewel evenementen verboden 

zijn tot 5 mei, is er een garantieregeling voor evenementen na 1 juli. Per saldo rekent onderzoeksbureau 

Respons op doorgang van 67 procent van de sportevenementen, 72 procent van de festivals en 52 procent 

van de vak- en publieksbeurzen. 

 

In het eerste kwartaal van 2021 vonden er succesvolle pilots van fieldlabs plaats met onder meer cabaret, 

voetbal en dance. Daarnaast vonden vooral online-evenementen plaats. Het ABN AMRO World Tennis 
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Tournament is hier een voorbeeld van. In het tweede kwartaal spelen evenementen zich naar verwachting in 

zowel een online als hybride (online + kleine aantallen live publiek) vorm af. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wereldwijd rekent acht op de tien organisatoren op een toename van het aantal online-elementen in 

toekomstige evenementen. Te denken valt aan festivals waarbij voorprogramma’s worden ingericht met 

hologram-optredens. Dit kan de kostenstructuur van organisatoren bovendien verbeteren. 

 

Daarnaast verwacht ABN AMRO veel van het biometrisch identificeren en betalen. Eind vorig jaar 

introduceerde technologieleverancier NEC in samenwerking met Star Alliance een systeem dat reizigers in 

elk stadium van hun route richting vliegtuig contactloos kan identificeren op basis van een gezichts- of 

biometrische scan. De bijbehorende app, die gebruikers eveneens biometrisch identificeert, is tevens 

uitgerust met een locatiefunctie.  

 

De kans is groot dat dit soort oplossingen breder worden toegepast bij het organiseren van de toegang tot 

grote evenementen. Een van de partijen die hier al mee experimenteert is Ticketmaster. De kaartjesverkoper 

integreert hiervoor mogelijk de digitale ‘Health Pass’ van zijn Amerikaanse tech-partner Clear, die ook al 

door vliegmaatschappij Delta wordt gebruikt.  

 

Ook dit soort initiatieven kunnen de kosten drukken, bijvoorbeeld bij de inzet van beveiligers. Die 

kostenstructuur moet op de schop, want liefst 63 procent van de organisatoren verwacht dat 

bezoekersaantallen onder druk blijven. Toch denkt slechts 14 procent dat online-evenementen de fysieke 

evenementen geheel verdringen. 

Toename evenementen maar nog niet op 2019 niveau  

Bron: Onderzoeksbureau Respons, bewerking ABN AMRO 
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Musea  
Musea kregen in 2020 naar verwachting slechts 8,7 miljoen bezoekers over de vloer. Dat zijn er 24 miljoen 

minder dan de 32,7 miljoen van 2019. Een belangrijke oorzaak van deze terugval is de afname van 

buitenlandse toeristen die in 2019 nog goed waren voor 29 procent van het totale museumbezoek. Ook 

ouderen van 65 jaar en ouder, die een kwart van de bezoekers uitmaken, bleven weg. Zij zijn huiverig om in 

openbare gelegenheden te komen en te reizen met het openbaar vervoer. 

 

De jaren 2020 en 2021 betekenen een einde van een decennium waarin de bezoekersaantallen en de eigen 

inkomsten voortdurend toenamen. Verbetering voor musea wordt tot diep in 2021 in de weg gezeten door de 

verplichte sluiting en de restricties die waarschijnlijk tot het eind van het derde kwartaal blijven gelden. 

Hierdoor hebben de musea nog lange tijd te maken met een beperking van de capaciteit, bijvoorbeeld door 

een gesteld maximum aan het aantal bezoekers per vierkante meter. Uit een enquête van de 

Museumvereniging in november 2020 blijkt dat een tiental musea verwacht binnen een half jaar definitief te 

moeten sluiten door de coronacrisis. Een kwart van alle musea gaf aan voor hoogstens nog een jaar 

vertrouwen in het voortbestaan te hebben. 

 

De terugval in bezoek loopt niet parallel aan die van de inkomsten. Van de ruim 1 miljard euro aan 

inkomsten kwam in 2019 iets minder dan de helft uit subsidies of andere giften. Musea hebben zich de 

afgelopen jaren met succes ingespannen om hun eigen inkomsten te verhogen. Zo zijn de inkomsten uit 

entreegelden, die 46 procent van de eigen inkomsten uitmaken, gestegen met 38 procent in de periode 

2014-2019. Ook de inkomsten uit de horeca en de museumwinkel zijn in dezelfde periode gestegen met 64 

procent. Van die inspanningen zien zij voorlopig echter weinig terug. Daar komt nog bij dat sponsors en 

private fondsen zich mogelijk terugtrekken waardoor de eigen inkomsten nog verder afnemen. 

 

Musea hebben slechts beperkte mogelijkheden om snel hun kosten te verlagen. Gemiddeld besteden musea 

23 procent van hun kosten aan huisvesting. Dat is aanzienlijk meer dan de horeca, hotellerie, attractieparken 

of dierentuinen in Nederland. ABN AMRO verwacht wel dat een deel van de huurcontracten in de sector 

kunst en cultuur zo wordt aangepast dat de huren meer meebewegen met de omzet, zeker wanneer het om 

publiek vastgoed gaat.  
 
 
 
Bioscopen 
De coronacrisis heeft een flinke deuk veroorzaakt in het bioscoopbezoek. In 2020 is zowel het aantal 

bezoekers als de omzet met 56 procent gedaald. Deze omzetdaling is exclusief eten en drinken, bij de 

grotere ketens goed voor 25 tot 30 procent van de totale omzet. De enorme krimp in inkomsten tijdens de 

eerste en tweede lockdown wordt duidelijk weerspiegeld in de bestedingen van klanten van ABN AMRO (zie 

transactiedatatabel). In zowel april als januari waren de bestedingen bijna 100 procent lager dan in dezelfde 

maand een jaar eerder. Ook verliezen bioscopen bij verplichte sluiting belangrijke reclame-inkomsten.  
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Voor 2021 wordt slechts beperkt herstel verwacht, 

aangezien de bioscopen nog verplicht gesloten zijn 

en ze ook na eventuele heropening te maken krijgen 

met capaciteitsreducties tot het eind van het derde 

kwartaal. Het vierde kwartaal biedt perspectief, 

omdat de bioscopen dan waarschijnlijk zonder 

restricties open kunnen. De wintermaanden oktober, 

november en december zijn traditioneel gezien 

goede maanden voor bioscoopbezoeken en er liggen 

nog een aantal aansprekende films op de plank, 

waarvan James Bond de belangrijkste is. We 

verwachten dat de vraag weer zal herstellen, zoals 

we dat ook zien in bijvoorbeeld Australië en Azië 

waar de vraag zich alweer richting het oude niveau 

beweegt.  
 

Dit jaar zijn veel nieuwe films uitgesteld of direct aan de consument thuis beschikbaar gesteld via video on 

demand of via streamingdiensten als Disney Plus, Amazon Prime, HBO of Netflix. De angst dat deze 

diensten blijvend marktaandeel afsnoepen van de bioscopen, kan deels worden weggenomen door het feit 

dat filmproducenten meer verdienen aan bioscoopfilms dan aan het beschikbaar stellen van films via Netflix. 

Bovendien zijn veel mensen beperkt geïnteresseerd in het betalen voor een zogeheten premium aan een 

streamingsdienst om nieuwe films te kunnen zien. Een groot deel van de bezoekers heeft een voorkeur voor 

het zien van een nieuwe film in de bioscoop. Ook blijven vooral jongeren graag naar de bioscoop gaan, 

omdat het een relatief goedkoop uitje is.  

 

De vraag is of bioscopen nog genoeg vet op de botten hebben om belangrijke investeringen in ‘experience 

design’ op basis van data-analyse te doen. Veel Nederlanders zijn inmiddels gewend om kaartjes online te 

reserveren en te betalen. Door middel van het analyseren van deze data kunnen bioscopen hun klanten 

beter leren kennen en ze zo op de website leiden naar speciale aanbiedingen en naar films die het best 

passen bij de smaak van de klant. Zo denkt ABN AMRO dat dertigers en veertigers bereid zijn om een 

meerprijs te betalen voor betere stoelen, zoals ze dat ook gewend zijn in vliegtuigen. Jongere bezoeker 

kunnen dan worden overgehaald door de wat mindere plekken goedkoper aan te bieden. 
 
 
 
  

Ruime halvering aantal bioscoopbezoekers  

Bron: aantallen in miljoenen, FDN en NVBF 
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Attractieparken & dierentuinen  
Dierentuinen en attractieparken werden in rampjaar 2020 geconfronteerd met een daling van 

bezoekersaantallen van gemiddeld 39 procent. Dit jaar lijkt de verplichte sluiting langer te gaan duren. 

Uitgaande van een heropening in mei zou een stijging van de bezoekersaantallen van circa 5 procent over 

heel 2021 haalbaar moeten zijn. ABN AMRO rekent op een snel en volwaardig herstel na het opheffen van 

de beperkende maatregelen.  

 

Het kabinet heeft extra steun toegezegd, maar stelt wel de nodige voorwaarden. In de eerste plaats leidt de 

extra steun tot een korting (terugbetaling) op de NOW en TVL. In de tweede plaats wordt om een 

‘transitieplan’ gevraagd. En in de derde plaats komen hiervoor alleen de parken in aanmerking die voor het 

uitbreken van de pandemie rendabel waren.  

 

De crisis heeft als positief punt dat attractieparken en dierentuinen werden gedwongen tot een ander en 

wellicht meer bestendig bedrijfsmodel. Voor maart vorige jaar richten de parken zich vooral op het 

binnenhalen van zoveel mogelijk bezoekers. Zo werd een op de drie tickets tegen hoge kortingen verkocht 

via een supermarkt of drogisterij. In de toekomst wordt naar verwachting meer gekeken naar het type 

bezoeker en wordt getracht een meer persoonlijke relatie aan te gaan. 

 

Het inzetten van digitale middelen en bezoekersregistratie maakt deze nieuwe werkwijze mogelijk. Via 

gegevens die kunnen worden verzameld bij de betaling kunnen bezoekers worden benaderd met tips om ze 

tot een herhalingsbezoek te stimuleren. Denkbaar is ook dat terugkerende gasten worden beloond met 

bijvoorbeeld een gratis parkeerkaart voor tijden dat het normaal gesproken minder druk is. Liefst 75 procent 

van de bezoekers staat open voor gepersonaliseerde aanbiedingen. 

 

Bezoekers kiezen in toenemende mate voor een tijdsslot. Dat stelt de parken in staat om het bezoek te 

spreiden. Zeker als gevolg van de crisis is dit een interessante ontwikkeling. Bezoekers hebben door het 

vele thuiswerken meer ruimte om zomaar even overdag een bezoekje een park of dierentuin te brengen.  
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Contact 
 
Gerarda Westerhuis 
Sr. Sectoreconoom Leisure & Retail 
gerarda.westerhuis@nl.abnamro.com 
06-29098887 
 
 
Stef Driessen 
Sector banker Leisure 
stef.driessen@nl.abnamro.com 
06-53985329  
 
 
Ward van der Stee 
Sector analist  
ward.van.der.stee@nl.abnamro.com  
06-82657103 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transactiedata ABN AMRO 

Het coronavirus is een nieuw fenomeen voor economen en aangezien de meeste officiële data over consumptie weken, soms 

maanden, achterlopen is het moeilijk een inschatting te maken van de directe impact van de verspreiding van het virus op de 

Nederlandse economie. Daarom hebben wij op basis van transactiedata realtime-indicatoren ontwikkeld om consumptie te meten. De 

data bestaat uit fysieke pintransacties en online betalingen (iDEAL) van ABN AMRO klanten. Per dag gaan er miljoenen transacties 

door betalingssystemen van banken heen en op basis van deze transacties berekenen wij de geaggregeerde consumptie en de 

consumptie opgesplitst in verschillende dienst- en productgroepen. Zo kunnen wij onze klanten beter informeren over de staat van de 

Nederlandse economie en beleidsmakers helpen om goede keuzes te maken op basis van kwantitatieve analyses.  

 

Disclaimer 

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie. Door 

de onzekerheid over het verloop van het coronavirus zijn deze verwachtingen met meer onzekerheid omgeven dan gebruikelijk. Noch 

ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige 

onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere 

aankondiging worden gewijzigd. Het gebruik van tekst of cijfers uit deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.  
 
Teksten zijn afgesloten op 18 maart 2021 © ABN AMRO 


