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Hotels en pensions
De markt
Hotels en pensions zijn een onderdeel van de horeca. Ook hotel-restaurants en conferentiecentra worden hier tot
de branche gerekend. Deze groep bedrijven biedt overnachtingsmogelijkheden en faciliteiten voor het houden van
vergaderingen, conferenties en andere bijeenkomsten.

Figuur 1. Aantal hotels en pensions 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.
• Als gevolg van de welvaartstijging zijn hotels en pensions
voor meer mensen betaalbaar geworden. Het bezoek neemt
dan ook toe.
• Binnen deze branche zijn bepaalde niches in opkomst. Bed
& breakfasts bijvoorbeeld bieden bezoekers een authentieke
beleving op vaak bijzondere plekken.
• De zakelijke markt is een groeimarkt met een toenemend
aantal congressen, conferenties en andere bijeenkomsten.
• Veel buitenlandse bezoekers komen niet alleen voor
vrijetijdsbezoeken naar steden als Amsterdam, maar ook
voor zakelijke bezoeken. Steden zijn daardoor economisch
veel afhankelijker van de horeca dan andere regio’s.
• De faciliteiten die hotels hun gasten bieden, met name die op
het gebied van ‘wellness’, worden steeds verder uitgebreid.
• Nederlandse gasten kiezen voor hun korte vakanties
steeds vaker buitenlandse bestemmingen, terwijl vanuit het
buitenland juist gasten toestromen voor een korte vakantie in
Nederland.

•

•
•

•

Als gevolg van de grotere afhankelijkheid van buitenlands
bezoek ontstaat een sterkere relatie met de ontwikkeling van
de wereldeconomie, vooral met de economie in de landen
van herkomst van de buitenlandse gasten. Een zwakke
dollar heeft bijvoorbeeld invloed op het aantal Amerikaanse
toeristen en hotelbezoekers in Nederland.
Steeds meer hotels gaan op in grote, soms internationale
ketens.
Kleinere hotels en pensions verdwijnen, terwijl grotere juist
in omvang uitbreiden. Het middensegment lijkt van deze
ontwikkeling het meest te profiteren. Low budget hotels
blijven stabiel of nemen iets af in aantal.
Het aantal dure hotels blijft de laatste tijd min of meer
constant.
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Feiten en cijfers
•
•
•
•
•
•
•
•

 e branche van hotels en pensions bestaat uit circa 2.400 bedrijven.
D
Ruim 600 bedrijven zijn zelfstandigen.
De bedrijven met 1 tot 10 werknemers vormen met ruim 1.100 bedrijven een grote groep.
Ruim 600 bedrijven uit deze groep zakelijke dienstverleners hebben meer dan 10 werknemers.
Deze grotere bedrijven leveren de grootste bijdrage aan de werkgelegenheid in de branche.
Hotel-restaurants vormen de grootste groep bedrijven binnen deze branche.
In 2006 waren er circa 100 starters.
De gerealiseerde omzet in 2007 bedroeg circa € 3,4 miljard.

Figuur 2. Index omzetontwikkeling bij hotels
en pensions

Figuur 3. Hotels en pensions aantal starters en
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Figuur 3. Hotelsopheffingen
en pensions
aantal starters en
(2001-2006)!
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Figuur 2 laat de omzetontwikkeling zien bij hotels en
pensions in de periode 1995-2007.
De branche is conjunctuurgevoelig en heeft in economisch minder
goede tijden vaak te kampen met terugval in het aantal gasten.

Dit beeld komt overeen met de moeizame tijd die de branche
heeft doorgemaakt tijdens de recessie die volgde op het
hoogtepunt in 2000. Ook door de schaalvergroting in de branche
is het aantal opheffingen relatief groot.

In de periode 2001-2004 heeft de branche stilgestaan en is hier
en daar zelfs gekrompen. Ten opzichte van de totale markt heeft
de recessie voor deze branche iets langer geduurd. De branche
groeit inmiddels weer flink.

Startende ondernemers in deze branche zijn ten opzichte van de
markt wat ouder en vaker vrouw: 85% is ouder dan 34 en 54% is
vrouw.

In totaal werd in 2007 circa € 3,4 miljard omzet gerealiseerd.
De branche kent een beperkte bedrijfsdynamiek.
Het aantal bedrijfsbeëindigingen in de branche had tussen 2001
en 2006 de overhand.

De meeste hotels bevinden zich in het driesterrensegment (42%).
De meeste kamers echter bevinden zich in het viersterrensegment
(47%)
De branche behaalde gemiddeld tussen 2001 en 2005 een
bedrijfsresultaat van 11%, wat aanzienlijk hoger is dan het
marktgemiddelde (6,3%). Bedrijven in deze branche maken dus
meer winst dan gemiddeld.
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Trends, ontwikkelingen en risico’s
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•
•
•
•

 e top 3 meest gesloten verzekeringen binnen de branche zijn brand, personenauto en leven.
D
In figuur 4 is weergegeven welk type verzekeringen vaker dan gemiddeld worden afgesloten in deze branche.
Met name verzekeringen op het gebied van fraude & geld, leven en WEGAM worden in deze branche vaker gesloten
dan gemiddeld in de zakelijke markt.
In het algemeen zijn bedrijven in de branche meer dan 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.

Markt en regelgeving
Trends & ontwikkelingen
• Binnen de branche is de laatste jaren duidelijke
schaalvergroting zichtbaar.
• Het luxesegment is duidelijk in trek. Er is een toename
van kapitaalkrachtige consumenten met veel vrije tijd en
geld en een uitgesproken behoefte aan ‘beleving’ van luxe
en comfort. Daarom breiden veel hotels en pensions hun
faciliteitenaanbod uit, bijvoorbeeld met wellnesscentra.
• Onder senioren bestaat vraag naar aanvullende zorgdiensten
en –faciliteiten. Men is bereid daarvoor te betalen.
• Hotels concentreren zich steeds meer op hun kernactiviteiten
en kiezen voor sale-and-lease-back constructies met
vastgoedinvesteerders.
• Hotels en pensions hebben te maken met strengere wet- en
regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.
• Vanaf juli 2008 wordt de horeca rookvrij.
Risico’s
• Schaalvergroting en uitbreiding van faciliteiten leidt tot
meer en veranderende risico’s. Het betreft vooral branden technische verzekeringen, maar ook aansprakelijkheid
(bijvoorbeeld legionelladekking).
• De strengere eisen op het gebied van veiligheid kunnen tot
betere preventie en een lagere schadelast leiden. Hierdoor
kunnen verzekeringnemers scherpere premies bedingen.
• Het aanbieden van zorgdiensten leidt tot een heel ander
risicoprofiel op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid.
• Door nieuwe financieringsconstructies zoals sale-and-leaseback kan de verantwoordelijkheid voor bepaalde risico’s bij
andere partijen komen te liggen.
• Het instellen van een rookverbod kan leiden tot lagere
brandrisico’s en positieve effecten op de gezondheid.

Figuur 4. Penetratie top-10 verzekeringen Hotels en
pensions

Figuur 4. Penetratie top-10 verzekeringen hotels en
pensions
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Technologie & innovatie
Bron: Delta Lloyd
Datakluis

Trends
* Beperkte& ontwikkelingen
steekproef
• Internet wordt voor klanten steeds belangrijker bij het vinden
van een hotel, pension of conferentiecentrum. Een goede
presentatie via een optimaal toegankelijke website is daarom
van groot belang, evenals goede mogelijkheden om via
internet snel een verblijf te boeken.
• De bezettingsgraad is minder goed voorspelbaar geworden,
doordat consumenten impulsiever zijn geworden. Zij vinden
het leuk om ‘last minute’ een hotel te boeken.
• Mensen willen moderne technologische faciliteiten op de
kamer, zoals een internetverbinding. Dergelijke voorzieningen
worden meegewogen bij de keuze voor een verblijf.
• Het grootste deel van betalingen bij hotels vindt giraal of met
creditcard plaats. Klanten gaan er tegenwoordig van uit dat
deze faciliteiten standaard beschikbaar zijn.
• Technische installaties nemen binnen hotels en pensions in
aantal en complexiteit toe.
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Belangrijke verzekeringsbehoeften
•
•

 erzekeringen voor fraude & geld, leven en WEGAM bieden belangrijke aanknopingspunten.
V
Verzekeringen voor personenauto en bedrijfsschade worden ook vaker gesloten dan gemiddeld.

Belangrijke organisaties
•
•
•

 oninklijke Horeca Nederland (KHN)
K
Bedrijfschap Horeca en Catering
Nederlandse Hotel Classificatie (NHC)

Risico’s
• Innovaties en technologische veranderingen kunnen ertoe
leiden dat de dekking van de huidige computer- en elektronicaverzekeringen tekortschiet. Analyse moet uitwijzen welke
dekkingen nog van toepassing zijn en welke niet, en of er
nieuwe risico’s zijn ontstaan die (nog) niet zijn afgedekt. Dit
kan uitbreiding of aanvulling van het verzekeringsaanbod
noodzakelijk maken.
• Een goede bedrijfsschadeverzekering kan bescherming
bieden tegen de risico’s van afzeggingen of storingen in het
reserveringssysteem.
• Toename van het aantal technische installaties kan invloed
hebben op technische verzekeringen, bijvoorbeeld machinebreukverzekeringen.

Duurzaamheid
Trends & ontwikkelingen
• Hotels en pensions zijn in het algemeen tamelijk grote
energieverbruikers en dragen dus bij aan CO2-uitstoot.
Nieuwe regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van
elektriciteitsverbruik, CO2-uitstoot en andere milieu-effecten,
kan van invloed zijn op de bedrijfsvoering.
• Duurzaamheid is een thema dat hotels en pensions nieuwe
kansen biedt om zich van concurrenten te onderscheiden.

Personeel
Trends & ontwikkelingen
• Hotels en pensions kennen een groot personeelsverloop en
hebben relatief veel parttime personeel in dienst.
• Horeca heeft te maken met relatief veel personeel van nietNederlandse afkomst.
• Vast personeel binnen de horeca kent een relatief laag
ziekteverzuim. Het aantal WAO/WIA- uitkeringen per 100
verzekerden is het laagste van alle sectoren in Nederland.
Risico’s
• De branche kent een aantal specifieke beroepsziekten, zoals
bijvoorbeeld rugklachten. Preventie, reïntegratie en goede
WIA-verzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker.
• Het hoge aandeel parttimers zorgt ervoor dat er een
specifieke vraag is op het gebied van inkomensverzekeringen.
Oproepkrachten kunnen vaak niet worden verzekerd.
• 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 Bedrijfschap 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

