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Markt, trends, ontwikkelingen en risico’s

Delta Lloyd Brancherapport

Horeca

Café’s
De markt
Café’s, bars en discotheken zijn een onderdeel van de horeca. Het is een veelvormige groep etablissementen,
van de ‘kroeg op de hoek’ tot moderne discotheken, zowel in steden als, steeds meer, op het platteland.

Figuur 1. Aantal café’s verdeeld over subbranches en werknemersklassen (2006)
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Figuur 1 laat de verdeling van deze groep bedrijven
zien naar type activiteiten en naar omvang van het
aantal werknemers.
• De traditionele kroeg is een uitstervend fenomeen. Steeds
meer mensen hebben voldoende geld te spenderen en willen
méér dan alleen een biertje of een wijntje aan de bar.
• Om diezelfde reden zijn uitgaansgelegenheden in opkomst
die inspelen op ‘beleving’ en lifestyle.
• De branche heeft een lokaal karakter. De relatie met
internationale economische ontwikkelingen is daardoor
minder direct.

•

•
•

Er worden grote, moderne uitgaansgelegenheden ontwikkeld
op locaties buiten de stadscentra, niet alleen in de periferie
maar ook op het platteland.
Dit segment ondervindt ook concurrentie van allerlei
(grootschalige) dance- en muziekevenementen.
Leveranciers van dranken zijn sterk geconcentreerd
en hebben daardoor een relatief sterke invloed en
onderhandelingsmacht. Vaak zijn zij eigenaar van het
pand. De café-exploitanten hebben dan te maken met
een verplichte afname van de merken van de betreffende
leverancier.
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Feiten en cijfers
•
•
•
•
•
•
•
•

 e branche van café’s bestaat uit ruim 10.000 bedrijven.
D
Bijna 2.800 bedrijven zijn zelfstandigen.
De bedrijven met 1 tot 10 werknemers vormen met bijna 7.000 bedrijven een grote groep.
Ongeveer 500 bedrijven uit deze groep bedrijven heeft meer dan 10 werknemers.
Deze grotere bedrijven leveren de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid in de branche.
De grootste groep bedrijven binnen de branche wordt gevormd door café’s en bars.
In 2006 waren er circa 600 starters.
De gerealiseerde omzet in 2007 bedroeg circa € 2,8 miljard.

Index omzetontwikkeling
bij Cafés
Figuur 2.Figuur
Index2.omzetontwikkeling
bij café’s

Figuur 3. Cafés aantal starters en opheffingen (2001-2006)!

Figuur 3. Café’s aantal starters en opheffingen
(2001-2006)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bron: CBS (trendlijn gebaseerd op kwartaalcijfers)

Bron: KvK

Bron: CBS (trendlijn gebaseerd op kwartaalcijfers)
Bron: KvK

Figuur 2 laat de omzetontwikkeling zien bij café’s in de
periode 1993-2007.
Rond de jaren 1994 en 1995 was sprake van duidelijke
groeivertraging. Ook in de periode 2002-2005 heeft de branche
beperkte omzetgroei gekend als gevolg van de economische
recessie vlak na de millenniumwisseling. Daarnaast speelden
in die periode de introductie van euro en de (vermeende)
prijsstijgingen in de horeca de branche parten.

Startende ondernemers in deze branche zijn ten opzichte van de
markt relatief wat ouder en vaker vrouw: 60% van hen is ouder
dan 34 en 38% van hen is vrouw.

Inmiddels houdt de omzetgroei in de branche weer gelijke tred
met de economie. Het lijkt of de consumenten een inhaalslag
maken. In totaal werd in 2007 circa € 2,8 miljard omzet
gerealiseerd.

De branche behaalde gemiddeld tussen 2001 en 2005 een
bedrijfsresultaat van bijna 16%, wat flink hoger is dan het
marktgemiddelde (6,3%). Bedrijven in deze branche maken dus
relatief veel winst.

Bijna de helft van de café’s (45%) heeft een beperkt
vloeroppervlak van 50-100 m2. Discotheken zijn daarentegen
aanzienlijk groter: circa 66% van de bedrijven heeft een
vloeroppervlak groter dan 200m2.

De branche kent een grote bedrijfsdynamiek, waarbij het aantal
starters al jarenlang kleiner is dan het aantal bedrijfsopheffingen.
Het verschil bedraagt ongeveer 500. Steeds meer ondernemers
in de branche sluiten kortom hun deuren. Desondanks is er nog
wel omzetgroei in de branche, wat erop wijst dat de grotere
uitgaansgelegenheden voldoende groeien om de opheffingen van
kleinere bedrijven ruimschoots te compenseren.
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Trends, ontwikkelingen en risico’s
•
•
•
•
•

 e top 3 meest gesloten verzekeringen binnen de branche zijn brand, bedrijfsaansprakelijkheid en bedrijfsschade.
D
In figuur 4 is weergegeven welk type verzekeringen vaker dan gemiddeld worden afgesloten in deze branche.
Met name verzekeringen op het gebied van bedrijfsschade, particuliere aansprakelijkheid en ziekteverzuim worden in
deze branche vaker gesloten dan gemiddeld in de zakelijke markt.
In het algemeen zijn bedrijven in de branche gemiddeld verzekerd ten opzichte van andere branches.
Belangrijke trends en ontwikkelingen bieden aanknopingspunten voor een goed advies met betrekking tot
verzekeringsproducten. Die trends en ontwikkelingen en hun uitwerking op bedrijfsrisico’s zijn hieronder in een
aantal thema’s bijeengebracht.

Figuur 4. Penetratie top-10 verzekeringen Cafés

Markt en regelgeving

Figuur 4. Penetratie top-10 verzekeringen café’s

Trends & ontwikkelingen
• Overheden stellen steeds zwaardere eisen aan hygiëne,
arbomaatregelen et cetera.
• Binnen het segment van discotheken is een afname van het
aantal zaken te zien, maar door schaalvergroting neemt het
totale vloervolume toe.
• Pure horecabedrijven worden steeds minder zichtbaar.
Wel ontstaat meer samenwerking met bedrijven buiten de
branche rondom thema-activiteiten.
• De branche heeft te maken met zeer complexe regelgeving
rond vergunningen. Om een en ander te vereenvoudigen zijn
verschillende initiatieven in het leven geroepen.
• Vanaf juli 2008 wordt de horeca rookvrij.
Risico’s
• De toegenomen behoefte aan exotische uitgaansgelegenheden en heftiger belevingen kan zijn weerslag hebben op de
aansprakelijkheid van dergelijke horecagelegenheden.
• De toegenomen behoefte aan meer luxe, comfort en beleving
stelt steeds zwaardere eisen aan bedrijven en brengt vaak
extra risico’s met zich mee.
• Het instellen van een rookverbod kan het brandrisico verlagen en positieve effecten hebben op de gezondheid.
• Evenementenverzekeringen worden steeds belangrijker voor
de branche.

laag

gemiddeld

hoog

Bron: Delta Lloyd Datakluis

Technologie & innovatie
Bron: Delta Lloyd
Datakluis

Trends & ontwikkelingen
• In veel horecagelegenheden wordt technologie ingezet,
bijvoorbeeld voor het mobiel opnemen van bestellingen.
• Ook worden tapinstallaties geautomatiseerd, waardoor er
minder verspild wordt.
Risico’s
• De inzet van technologie leidt tot afhankelijkheden in de
bedrijfsvoering.
• Een tapverzekering biedt bescherming tegen bedrijfsschade
als gevolg van defecte installaties.
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Belangrijke verzekeringsbehoeften
•
•
•

 erzekeringen voor bedrijfsschade, particuliere aansprakelijkheid en ziekteverzuim bieden belangrijke aanknopingspunten.
V
Verzekeringen voor WIA en koelschade worden ook vaker gesloten dan gemiddeld.
Milieuaansprakelijkheid kan een interessant verzekeringsgebied zijn.

Belangrijke organisaties
•
•

 oninklijke Horeca Nederland (KHN)
K
Bedrijfschap Horeca en Catering

Personeel

Duurzaamheid

Trends & ontwikkelingen
• Café’s kennen relatief veel parttime medewerkers en een
groot personeelsverloop. Telkens als nieuw personeel moet
worden ingewerkt, legt dit extra druk op de organisatie.
• Horeca heeft steeds vaker te maken met personeel van nietNederlandse afkomst. Deze krachten zijn vooral werkzaam in
de backoffice (schoonmaak, keuken et cetera).
• Vast personeel binnen de horeca kent een relatief laag
ziekteverzuim. Het aantal WAO/WIA-uitkeringen per
100 verzekerden is zelfs het laagste van alle sectoren in
Nederland.
• Het personeel werkt vaak laat, op onregelmatige uren en
verricht veel fysieke arbeid.

Trends & ontwikkelingen
• Duurzaamheid is een thema dat de horeca nieuwe kansen
biedt.
• Stijgende energiekosten zetten aan tot investeringen in
energiezuinige verlichting en apparatuur. Met het oog
op duurzaamheid wordt ook bewuster nagedacht over
openingstijden.
• Duurzaamheid heeft een plaats binnen maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). In deze branche krijgt
dit invulling door bijvoorbeeld verantwoord frituren, zorg
voor milieu, Convenant Overgewicht, Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan et cetera.

Risico’s
• De branche kent een aantal specifieke beroepsziekten,
waaronder alcoholverslaving. Preventie, reïntegratie en goede
WIA-verzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker.
• Er is een verplicht bedrijfstakpensioenfonds Horeca &
Catering in deze branche. De verplichte basisverzekering
betreft een pensioenregeling die de gelegenheid biedt
individueel bij te sparen tegen fiscaal gunstige voorwaarden.
• Ondernemers zijn wettelijk verplicht om een Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren.
• Voor mkb-bedrijven met maximaal 25 werknemers is er een
digitale RI&E van het Bedrijfsschap Horeca en Catering,
waardoor niet langer de verplichting geldt om de RI&E door
een arbodienst te laten toetsen.
• Er is een algemeen verbindend verklaarde cao voor het
horecabedrijf.

Bron
De in dit Brancherapporten gebruikte informatie is gebaseerd
op openbaar beschikbare gegevens zoals van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel (KvK),
Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM), Bedrijfschap
Horeca en Catering en brancheorganisaties.
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Disclaimer
De in dit brancherapport verstrekte informatie is geen aanbod, een advies of
een andere financiële dienst.
Inhoud
De door Delta Lloyd in dit brancherapport verstrekte informatie is ontleend aan
bronnen die Delta Lloyd betrouwbaar acht, maar voor de juistheid en volledigheid
daarvan kan niet worden ingestaan. Dit brancherapport is uitsluitend indicatief
en vormt een betrouwbaar hulpmiddel om overzicht te krijgen in de trends
en ontwikkelingen in de branche en de gevolgen daarvan voor de risico’s die een
gemiddelde ondernemer, binnen zekere bandbreedtes, loopt. Dit brancherapport
kan niet worden beschouwd als vervanging van een advies op maat van een
deskundige verzekeringsadviseur.
Aansprakelijkheid
Aan de uitkomsten van dit brancherapport kunnen geen rechten worden ontleend.
Delta Lloyd kan, gelet op het indicatieve karakter daarvan, niet garanderen dat dit
brancherapport alle risico’s blootlegt.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 van de
samenwerkingsvoorwaarden tussen Delta Lloyd en de met deze verzekeraar
samenwerkende assurantiebemiddelaars, mag dit brancherapport niet worden
gezien als een uitlating van Delta Lloyd aan cliënten van de bemiddelaar, maar
als een uitlating aan de bemiddelaar. Dit brancherapport laat onverlet de
verantwoordelijkheid van de bemiddelaar voor zijn advies aan de cliënt, ook als de
bemiddelaar daarbij gebruikmaakt van dit brancherapport.
Delta Lloyd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van
beslissingen die worden genomen op basis van de informatie in dit
brancherapport.
Verantwoordelijkheid
De informatie mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of
verspreid. Ten aanzien van de inhoud van dit brancherapport bestaat geen
overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet
worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Uw assurantieadviseur

Delta Lloyd Verzekeringen
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl

