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Stand is positief

Stand is neutraal

Stand is negatief



 Door de corona-uitbraak en de daarop volgende beperkende maatregelen, laat 

de Nederlandse economie een krimp zien in 2020 van 3,8 procent. Deze krimp 

is breed gedragen en gaat samen met lagere investeringen, minder handel en 

minder consumptie. Voor 2021 verwacht ABN AMRO een begin van herstel en 

een groei van de economie van 2,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. 

 Uitgangspunt bij deze prognoses is de verwachting dat de samenleving pas na 

het derde kwartaal van 2021 zonder maatregelen kan functioneren. Tot die tijd 

zullen de beperkingen nog in meer of mindere mate voortduren. Het tempo 

van het openstellen van de economie is sterk afhankelijk van de distributie van 

vaccins en de eventuele angst voor nieuwe mutaties van het virus.

 De werkloosheid is verder gedaald naar 3,5 procent, ondanks de economische 

tegenwind als gevolg van de coronacrisis. De vraag naar arbeid is gestegen 

door verdere versoepelingen in overheidsmaatregelen en gestegen 

consumentenbestedingen. Begin vorig jaar was de werkloosheid op het 

laagste punt in jaren; namelijk 2,9 procent in maart. Door de stijging sindsdien 

stond het percentage in augustus op 4,6. 

 Hoewel het CBS 326 duizend werklozen meldt, geeft het UWV aan dat het 

aantal WW-uitkeringen met 1,4 procent ten opzichte van februari is gedaald 

naar 282 duizend. Het aantal uitkeringen aan werknemers in de landbouw nam 

het sterkst af met -6,3 procent, gevolgd door een eveneens sterke daling 

onder werknemers in de horeca en catering met 4,6 procent. Het aantal WW-

uitkeringen is nog wel twee keer hoger dan in maart vorig jaar.

1. Macro-economie

3Bron: Economisch Bureau ABN AMRO, CBS

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 (CPI) 1,3 1,5 1

Werkloosheid 3,8 4,7 5,5

Besteedbaar inkomen 0,1 -1,6 -1,3
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 Consumenten zijn nog niet positief over de stand van de 

economie. De stijging in het vertrouwen zet echter wel door 

en komt in april 2021 uit op -14. Dit is weliswaar de hoogste 

stand sinds een jaar geleden, maar ten opzichte van het 

gemiddelde van -4 sinds 2010, is het relatief gezien nog 

steeds erg laag. Consumenten houden nu vaak de hand op 

de knip, omdat zij bang zijn in de toekomst minder goed af 

zijn, bijvoorbeeld omdat ze een grotere kans hebben op het 

verliezen van hun baan. Met name grotere aankopen worden 

hierdoor uitgesteld of niet gedaan.

 Na een opleving in het laatste kwartaal van 2020 door de 

goedkeuring van verschillende vaccins, is in het eerste 

kwartaal van dit jaar het ondernemersvertrouwen weer 

gedaald. De opkomst van de mutaties van het coronavirus 

en de daarvoor verlengde en versterkte maatregelen, 

hebben ervoor gezorgd dat ondernemers in de horeca het 

komende jaar somberder tegemoetzien dan vorig kwartaal. 

Cijfers over het ondernemersvertrouwen in het tweede 

kwartaal van 2021 volgen halverwege mei.

2. Vertrouwen
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3. Overige indicatoren
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 Ondanks de verplichte sluitingen en grote dalingen in de omzet van veel 

leisurebedrijven, is het aantal faillissementen tot en met maart beperkt 

gebleven. Door kapitaalstortingen van ondernemers, steunmaatregelen 

van de overheid en uitstel van betalingen bij de banken en de 

belastingdienst zijn veel bedrijven overeind gebleven. Het totaal aantal 

faillissementen in 2020 (406) was vrijwel gelijk aan het totaal aantal in 

2019 (407). 

 Het aantal opheffingen in de leisure is weer afgenomen na een stijging in 

de vorige drie kwartalen. Toch geeft het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) aan dat er relatief veel cafetaria’s en snackbars worden 

opgeheven. Ook geeft het CBS aan dat het aantal opgeheven restaurants 

aanzienlijk is. Er werden 105 cafetaria’s opgeheven en 100 restaurants. 

 Toch zijn er cafetaria-ondernemers die de toekomst zonnig in zien. 

Afgelopen kwartaal werden 130 bedrijven in deze categorie gestart. Het 

aantal opgerichte restaurant is aan de lage kant met maar 95 

oprichtingen. In het eerste kwartaal van 2020 waren dat er nog 140. 

Bron: CBS
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4. Leisuresector in beeld
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 Overheden in het buitenland geven al maanden een negatief reisadvies voor 

Nederland. Het aantal buitenlanders dat begin dit jaar overnachtte in Nederland 

was dan ook 92 procent lager dan vorig jaar. Hierdoor is het aandeel 

buitenlanders in het aantal overnachtingen gedaald van 42 procent in 2020 tot 10 

procent in 2021. Ook het aantal overnachtingen van Nederlanders blijft achter bij 

vorig jaar en is gedaald met 47 procent. 

 In de transactiedata van ABN AMRO zijn maart en april 2021 toegevoegd ten 

opzichte van de vorige editie van de stand van de Leisure. Deze maanden laten 

een ander beeld zien doordat zij vergeleken worden met maanden waarop er al 

sprake was van coronabesmettingen in Nederland.

 Ter illustratie: bestedingen in Bars/cafés groeiden met 66 procent ten opzichte van 

april 2020. Echter dit is nog steeds 75 procent minder dan in 2019. De bars en 

cafés doen het dus wel beter dan in april 2020 toen er 85 procent minder dan in 

2019 besteed werd. De terrassen, die sinds 28 april weer beperkt open mogen, 

zullen in de komende maand voor een verhoging van de bestedingen zorgen.

Bron: CBS, ABN AMRO transactiedata

ABN AMRO transactiedata, % verschil met zelfde maand vorig jaar

2020 Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2021 Jan Feb Mrt Apr

Bars/Cafés -51% -85% -78% -14% 9% 1% 4% -48% -74% -72% -77% -75% -43% 66%

Restaurants -43% -59% -50% -11% 14% 10% 13% -28% -50% -52% -50% -56% -14% 18%

Catering -49% -89% -84% -66% -57% -53% -52% -70% -71% -69% -80% -78% -42% 118%

Thuisbezorging en afhaal 33% 97% 92% 57% 57% 61% 46% 76% 76% 94% 111% 94% 80% 17%

Pret- en Dierparken -69% -97% -74% -28% 6% -14% -7% -36% -52% -72% -96% -91% -81% 80%

Bioscopen -65% -96% -93% -73% -65% -62% -55% -75% -92% -94% -98% -98% -85% 3%

Uitgesloten zijn zakelijke en contante betalingen en betalingen van buitenlandse rekeningen.

De rood omlijnde maanden worden vergeleken met maanden waarin al sprake was van corona in Nederland.

Overnachtingen in logiesaccommodaties januari en februari t.o.v. 

zelfde periode vorig jaar

Herkomst
Daling 2021 

t.o.v. 2020

Aandeel 

2021

Aandeel 

2020

Totaal landen -66%

Nederland -47% 90% 58%

Totaal buitenland -92% 10% 42%

Europa exclusief Nederland -92% 9% 35%

Duitsland -94% 2% 13%

België -91% 1% 5%

Verenigd Koninkrijk -96% 1% 6%

Frankrijk -91% 1% 2%
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5. Schaduwvakanties probleem voor vakantieparken

Veel Nederlanders zijn van plan dit jaar in eigen land op vakantie te gaan 

vanwege de reisbeperkingen, maar willen liever naar het buitenland. 

Vakantieparken moeten op hun hoede zijn voor ‘schaduwvakanties’, vakanties 

die voor de zekerheid worden geboekt in Nederland, maar worden geannuleerd 

wanneer een buitenlandvakantie alsnog mogelijk wordt.

Van de vakantiehuisjes en campings zijn voor komende zomer respectievelijk al 

70 en 63 procent geboekt, zo blijkt uit de data van leverancier van 

reserveringssystemen Stratech. Nederlanders blijken veel interesse te hebben in 

een vakantie in eigen land nu een reis naar het buitenland op losse schroeven 

staat. Vier op de tien Nederlanders gaf in april aan in eigen land op vakantie te 

willen gaan, zo blijkt uit een onderzoek van het Nederland Bureau voor Toerisme 

en Congressen (NBTC) aan. In januari waren dit nog drie op de tien 

Nederlanders. Niet toevallig zijn de huurprijzen van vakantiehuisjes flink gestegen 

met gemiddeld 8 tot 13 procent en met uitschieters tot wel 25 procent, aldus 

Parkvakanties.nl en tv-programma Radar.

De gestegen prijzen voor de huur van vakantiehuisjes en staplaatsen verzachtten 

de pijn in een verder moeizaam jaar; over heel 2020 hebben vakantieparken 20 

procent minder bezoekers gehad. De daling onder Nederlandse gasten was met 

3 procent beperkt, maar het aantal buitenlandse gasten halveerde, zo meldt het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De goede zomer van vorig jaar toen 

relatief weinig beperkende maatregelen van kracht waren, was slechts een 

druppel op de gloeiende plaat, maar geeft hoop voor de komende periode. In juli 

2020 boekten maar liefst 48 procent meer Nederlanders een vakantiehuisje in 

eigen land dan in 2019. Overigens was de schade bij campings veel minder groot 

met een afname van het aantal bezoekers van 4 procent in 2020.

Hoewel de interesse voor een binnenlandse vakantie groot is, is de kans 

aanwezig dat veel Nederlanders op de valreep toch besluiten om komende zomer 

naar het buitenland te gaan. Van de wereldwijde deelnemers aan de vakantie 

sentiment monitor van het NBTC geeft 60 procent aan korter van te voren te gaan 

boeken dan voor de pandemie. Van de ondervraagden geeft 70 procent daarbij 

aan dat de bestemming afhangt van het verloop van de coronapandemie en de 

maatregelen. Hoewel deze monitor niet specifiek over Nederlanders gaat, geeft 

het wel aan dat een groot aantal mensen de definitieve bestemming van hun 

vakantie nog niet vast hebben gelegd. Ook reisorganisatie Corendon verwacht 

dat tussen de 60 en 70 procent van de Nederlanders pas een maand van te 

voren hun vakantie gaat boeken.

Veel Nederlanders lijken dus te hopen dat ze deze zomer alsnog in het 

buitenland op vakantie te kunnen gaan, maar twijfelen nog vanwege de 

onzekerheid rond de reisbeperkingen van vakantielanden. Voor de zekerheid 

zullen een hoop Nederlanders vast een plek in eigen land boeken, zodat ze in 

ieder geval ergens terecht kunnen. Nederlandse campings en vakantieparken 

moeten daarom scherp zijn op versoepelingen van de maatregelen rondom 

reizen, zodat zij het annuleren van deze ‘schaduwvakanties’ goed kunnen 

opvangen.

Op zich hoeven mogelijke schaduwvakanties geen grote financiële problemen op 

te leveren. Het merendeel van de vakantieparken en campings heeft namelijk 

inmiddels de annuleringsvoorwaarden aanscherpt. Aanbetalingen zijn standaard 

en corona is geen geldige reden meer voor annulering. 

Desondanks blijven de inkomsten bij annulering ver achter bij normale verhuur, 

om nog maar niet te spreken van het uitblijven van extra omzet uit activiteiten op 

het vakantiepark wanneer gasten massaal wegblijven. Uitbaters van parken en 

campings doen er daarom goed aan om tijdig in te zetten op het aantrekken van 

buitenlanders om de huisjes alsnog te verhuren. Veel vakantiegangers van 

campings en vakantieparken kwamen in het verleden uit de buurlanden en zij 

smachten net als Nederlanders naar een reis over de eigen landsgrenzen. De 

kans is aanzienlijk dat zij komende zomer bij versoepelingen weer naar 

Nederland reizen. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/nbtc-vakantiemonitor-voorkeur-voor-vakantie-in-eigen-land-neemt-toe
https://www.ad.nl/geld/reisbranche-verwacht-run-op-lastminutes-maar-op-stuntprijzen-hoeven-we-niet-te-rekenen~a4c7098a/?referrer=https%3A%2F%2Fnos.nl%2F


6. Actualiteit
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NRC: Faillissement D-Reizen. Is er nog behoefte 

aan een klassiek reisbureau in de winkelstraat?

BNR: Spanje gaat weer open voor toeristen

RTL Nieuws: Burgemeesters steunen oproep 

halsma om heropening terrassen

NOS: Koningsdag soms echt veel te druk

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/09/is-er-nog-plek-voor-een-klassiek-reisbureau-in-de-winkelstraat-a4039207?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twitter&utm_term=20210410
https://www.bnr.nl/nieuws/lifestyle/10439107/spanje-gaat-weer-open-voor-reizigers
https://pretwerk.nl/news/10606/aandeel-65-plussers-groeit-tussen-2020-en-2040-met-25?actueel
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5223384/burgemeesters-utrecht-den-haag-amsterdam-terrassen-corona
https://nos.nl/artikel/2378512-koningsdag-soms-echt-veel-te-druk-op-verschillende-plekken-politie-acties


6. Actualiteit
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Skift: “US Travel getting stronger”

'Inhaalgedrag': duidelijke piek in winkelbezoek, 

minder ommetjes

Pretwerk: Horecasector ziet geen heil in 

toegang met sneltesten

Entrée Magazine: “Horeca-abonnement kans 

voor bars & restaurants”

https://skift.com/2021/04/16/u-s-travel-rebound-getting-stronger-new-skift-recovery-index/
https://nos.nl/artikel/2379602-inhaalgedrag-duidelijke-piek-in-winkelbezoek-minder-ommetjes
https://pretwerk.nl/news/10606/aandeel-65-plussers-groeit-tussen-2020-en-2040-met-25?actueel
https://pretwerk.nl/news/10976/ook-horecasector-ziet-geen-heil-in-toegang-met-sneltests
https://www.linkedin.com/pulse/horeca-abonnementen-kans-voor-koffiebars-restaurants-en-kranenburg/


7. Insights
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 Starten in de horeca, hoe dan?

 Banken mogen niet blind de kredietkraan open draaien

 Minder reizigers kost Amsterdam 8 miljard euro

 Zicht op herstel vrijetijdseconomie

 Prognoses voor 2021 in twee scenario’s

 Laagterecord faillissementen lijkt positiever dan het is

 Annuleringsvoorwaarden sleutel bij herstel reisindustrie

 Corona wakkert digitalisering kunst aan

 Alleen de rijksten wonen in een omgebouwd hotel

De laatste publicaties op abnamro.nl/leisure

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/starten-in-de-horeca-hoe-dan.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/van-de-kroeg-naar-de-bank.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/minder-reizigers-kost-amsterdam-ruim-8-miljard-euro.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/zicht-op-herstel-voor-de-vrijetijdseconomie.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/prognoses-voor-2021-in-twee-scenarios.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/headlines-insights/laagterecord-faillissementen-lijkt-positiever-dan-het-is.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/annuleringsvoorwaarden-sleutel-bij-herstel-reisindustrie.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/headlines-insights/corona-wakkert-digitalisering-kunst-aan.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/alleen-de-rijksten-wonen-in-een-omgebouwd-hotel.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/index.html


8. Contactgegevens
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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 wordt vermeld. 

©ABN AMRO, 7 mei 2021

Ward van der Stee

Sectoranalist retail & leisure

ward.van.der.stee@nl.abnamro.com

Gerarda Westerhuis

Sectoreconoom retail & leisure

gerarda.westerhuis@nl.abnamro.com

Stef Driessen

Sector Banker leisure

stef.driessen@nl.abnamro.com

“Ondernemers in de gastvrijheidseconomie 

faciliteren ontmoetingen die vorm en kleur 

geven aan vriendschappen, liefdes, 

zakenrelaties, bedrijven en mensenlevens.”


