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13 september 2022

Stagnatie economie kan groei hotelmarkt
vertragen
Het herstel van de Nederlandse hotelmarkt na de coronacrisis dreigt volgend jaar te vertragen. Sinds het
einde van de laatste lockdown trok de markt weer aan, maar in 2023 zullen de wereldwijde economische
problemen de hotelmarkt parten spelen.
Dat verwacht adviesbureau Horwath HTL in zijn jaarlijkse Hosta-rapport. Voor het rapport heeft het bureau circa
vierhonderd drie-, vier- en vijfsterrenhotels onderzocht. Evenals andere sectoren kampt ook de hotelbranche met de
gevolgen van in atie, hogere energiekosten en personeelstekorten. Het rapport verwacht dat de in atie volgend jaar
afneemt, maar dat de economische groei stagneert.
Dit jaar laat de Nederlandse hotelmarkt juist nog een sterke groei zien. Volgens de onderzoekers kan de landelijke
bezettingsgraad dit jaar uitkomen op ongeveer 62 procent, mocht de groei doorzetten. Met een gemiddelde kamerprijs
van zo'n 125 euro kan de omzet per kamer daarmee op het dubbele uitkomen van het niveau van vorig jaar. Toch is dat
nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis.

Duurdere kamers
Mocht de economie in de tweede helft van 2023 weer aantrekken, dan wordt voor 2024 weer rekening gehouden met
een sterk herstel van de hotelmarkt. Naar verwachting kan de landelijke bezettingsgraad in 2025 uitkomen op het
niveau van voor de coronacrisis. Toen was gemiddeld 78 procent van de hotelkamers bezet. Door de in atie zal de
gemiddelde kamerprijs met 142 euro dan 18 procent hoger liggen dan in 2019.
Het Hosta-rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in Nederland, België en Luxemburg.
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28 september 2022

Zitting in bodemprocedure KHN tegen Staat over
coronaschade
Bij de rechtbank in Den Haag vond op 28 september een zitting plaats in de
bodemprocedure die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft
aangespannen tegen de Staat... 
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31 augustus 2022

Nederlanders geven meer uit in horeca dan voor
corona
Nederlandse restaurants, cafés en hotels hebben in het tweede kwartaal meer
omzet behaald dan voor de coronacrisis. 

NIEUWS

31 mei 2022

Einde coronalockdown zorgt voor flinke omzetgroei
horeca
De Nederlandse horeca heeft in het eerste kwartaal ink meer omgezet
dankzij de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen. Vergeleken met
de eerste drie maanden... 

NIEUWS

12 mei 2022

ING: horeca maakt dit jaar grote inhaalslag van
coronacrisis
De horeca gaat dit jaar een grote inhaalslag maken van de coronapandemie,
toen cafés en restaurants tijdens de lockdowns gesloten bleven. 
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01 maart 2022

Omzet horeca groeide in 2021, maar bleef onder precoronaniveau
De horeca heeft vorig jaar meer omgezet dan een jaar eerder, maar de
omzetstijging woog niet op tegen het verlies in 2020, meldt het Centraal
Bureau voor de Statistiek... 

