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Omzet horeca nam een vlucht in derde kwartaal
De horeca blijft een grote verliezer van de coronacrisis. In het derde kwartaal zag de sector de omzet
evenwel met 103,6 procent stijgen ten opzichte van een kwartaal eerder. Maar op jaarbasis blijven de
opbrengsten dik 12 procent achter.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De opleving in het derde kwartaal komt niet als een verrassing. In het voorjaar moesten cafés en restaurants weken
dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De heropening van de sector zorgde er daarmee
logischerwijs voor dat er meer geld werd verdiend in het derde kwartaal. De omzet in het derde kwartaal was nagenoeg
gelijk aan die van het eerste kwartaal.
In hotels en vakantieparken en andere logiesverstrekkers werd 150 procent meer omgezet op kwartaalbasis. Op
jaarbasis lagen de opbrengsten bijna een vijfde lager. De omzet van hotels nam in het derde kwartaal van 2020 met
bijna 226 procent toe in vergelijking met een kwartaal eerder, maar ten opzichte van een jaar eerder was de omzet van
hotels een derde lager.
Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants draaiden op kwartaalbasis 91 procent meer
omzet. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 was evengoed sprake van een omzetval van 9 procent. Alleen
de fastfoodrestaurants wisten in het derde kwartaal op jaarbasis iets meer om te zetten, namelijk 0,9 procent.
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Topman Corendon: KLM misbruikt staatssteun
Reisorganisatie Corendon vindt dat KLM zijn staatssteun misbruikt,
aangezien de maatschappij ticketverwerker Airtrade heeft overgenomen. Door
middel van die deal... 
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'20 procent winkels moet sluiten als ze niet snel open
kunnen'
Winkeliers kunnen en moeten hun deuren weer openen. Als dat niet gebeurt,
moet ongeveer 20 procent van de winkels de komende twee maanden sluiten
en komen er rond... 
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Industriële omzet nog steeds stuk lager door corona
De omzet van de industrie is in het vierde kwartaal ruim 7 procent lager
uitgekomen dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). 
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'Situatie winkelstraat is in januari enorm
verslechterd'
De situatie bij onder meer kledingwinkels en woonwinkels is in januari
enorm verslechterd en er dreigt een kaalslag in de winkelstraten door de
gedwongen winkelsluitingen... 
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Planbureaus: nu al aan de slag met herstelplan voor na
corona
Het demissionaire kabinet moet nu al aan de slag met plannen om economie
en samenleving te laten herstellen van de coronacrisis. Dat schrijven het
Centraal Planbureau... 

