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Meest veerkrachtige bedrijfstak van Nederland



Hotels profiteren van de vergrijzing. ‘Stel je hebt meer tijd. Wat ga je doen?’ 

Reizende professionals en…. Opa & oma

Bron: Q&A (juli 2022)



In iedere bedreiging schuilt een verdienmodel

Bron: Hotel Leaders Network (september 2022)

Betrek ons netwerk bij uw uitdaging



Koploper in Europa

Bronnen; Parool (9 juni 2020), 

Hotel Leaders Network & ABN AMRO 

(november 2019)

Al voor corona maakte 82 procent van de hoteliers zich grote zorgen over de toeristenbelasting 



• De meeste kandidaten voor ‘beste zakelijke bestemming’ 

heffen geen of nauwelijks toeristenbelasting

• Een voorspelbare overheid is belangrijk als je 2 jaar

vooruit werkt

Ook Rotterdam & Den Haag prijzen zich uit de markt

6Bron: World Mice Awards 2022



‘

Een meerderheid van de Amsterdamse hoteliers vindt dat de leefbaarheid in hun stadsdeel in de 

afgelopen vijf jaar is verbeterd. In een aantal wijken is dat ook volgens de inwoners het geval.

Geen sprake van overtoerisme (?)

Foto: Konstantin Tronin / Shutterstock.com 



Bezoekerseconomie Amsterdam

We hebben elkaar nodig:

• 18,6 miljard euro omzet met 

7 miljard toegevoegde 

waarde

• 77.000 banen, 12 procent 

van het totaal aantal banen in 

de hoofdstad

• Begroting politie Amsterdam 

kleiner dan eenheden Den 

Haag & Rotterdam

Bronnen: CBS en ‘Begroting & beheersplan 2022-2023’,                      

Nationale Politie
Foto: Resul Muslu / Shutterstock.com



Steeds meer dagbezoeken

▪ Aantal Airbnb’s buiten 

Amsterdam met ‘Amsterdam’  

in de naam groeide met 250 

procent naar 3.349

▪ Ook hotels in omliggende 

Gemeenten noemen zichzelf 

Amsterdam

▪ Het aantal hotelkamers in de 

MRA is de afgelopen vijf jaar 

met 40 procent toegenomen, 

van 41.385 kamers naar 

58.108 kamers. 

Figuur: Egbert van der Zee, Universiteit Utrecht, op basis van AirDNA

Bron hotelkamers: CBS



Waterbedeffect wordt groter ‘

79.703 ‘Airbnb’ locaties met 961 miljoen euro omzet in 2019 



Praktisch uitvoerbaar

▪ Venetië heft (weer) 

toegangsgeld voor de stad.

▪ Gemeentewet biedt ruimte

voor vrijstelling

Amsterdammers

▪ Uber & KLM beprijzen drukte 

al jaren. Is er draagvlak in 

omliggende Gemeenten?

▪ Alleen grote spelers nodig: 

GVB, NS & Parkeerbeheer 

Amsterdam

Foto: Artur Bogacki / Shutterstock.com



Herpositionering haalbaar

▪ 21 procent van alle toeristen 

op de wallen komt voor een 

coffeeshop 

▪ 11 procent zegt niet meer te 

komen als zij daar geen 

gebruik meer van mogen 

maken

▪ Zou er entree worden 

geheven op de Wallen zelf, 

dan zegt 32 procent niet 

meer te komen 

Bron: Gemeente Amsterdam

In 2015, twee jaar na de invoering van de 

mogelijkheid, hadden 80 van de 103 gemeenten 

met coffeeshops het I-criterium al doorgevoerd.
Foto: hurricanehank / Shutterstock.com



Samen sterk

Bron figuur: Horwath HTL

Vóór corona wilde 70 procent van de hoteliers 

een actieve rol tegen over-toerisme, volgens 

ABN AMRO & Hotel Leaders Network

Vraag aan Amsterdamse hoteliers: ‘Bent u bereid uw gasten actief te informeren over hoe de 

leefbaarheid in de stad kan worden gewaarborgd?’



Dank!
Voor uw aandacht & interesse

14



Koffie of een bankkrediet?

Tip! Kijk ook eens op: abnamro.nl/leisureOnder meer deze collega’s horen graag van u!

Stef Driessen

Sector Banker Leisure

stef.driessen@nl.abnamro.com 

06 – 5398 5329

Robin Koorevaar

Relatiemanager Leisure

arjan.van.der.bij@nl.abnamro.com 

06 – 5172 1013

Pascal Wallet

Sr. Relatiemanager Leisure

pascal.wallet@nl.abnamro.com 

06 – 8213 7992

Richard de Wee

Manager Leisure 
richard.de.wee@nl.abnamro.com 

06 – 5145 8320

Jan-Erik Huininga

Relatiemanager Leisure

jan-erik.huininga@nl.abnamro.com 

06 – 2424 4081

Ingrid de Bruïne-Verjans

Sr. Relatiemanager Leisure

Ingrid.de.bruine@nl.abnamro.com 

06 – 3022 6060

Remko Schelfhout

Directeur RE Hotels & Leisure

remko.schelfhout@nl.abnamro.com 

06 – 1647 1026

Joost Leupen

Relatiemanager Leisure

joost.leupen@nl.abnamro.com

06 – 5336 0657
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