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MARKTOVERZICHT EN 
MARKTOBSERVATIE IN HET KORT 
De CCR publiceert jaarlijks het jaarrapport en elk 
kwartaal een bulletin over de binnenvaartmarkt 
in Europa, die gratis ter beschikking worden 
gesteld. De publicaties bevatten analyses 
van de economische situatie die zowel voor 
het bedrijfsleven als voor overheden en voor 
het vervoersbeleid in het algemeen een 
vertrekpunt kunnen vormen voor de strategische 
besluitvorming. Sinds 2005 biedt de Europese 
Commissie de CCR een cofinanciering voor de 
vergaring en analyse van de gegevens. Deze 
vruchtbare samenwerking heeft de CCR in staat 
gesteld deze werkzaamheden, die de CCR nu al 
bijna twee eeuwen voor de Rijnvaart verricht, 
uit te breiden tot alle Europese waterwegen.

DE CCR IN HET KORT 
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is 
een internationale organisatie die een essentiële 
regelgevende rol speelt voor de organisatie 
van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch, 
juridisch, economisch, sociaal en milieugebied. 
Haar werkzaamheden staan op alle taakgebieden 
in het teken van een efficiënt, veilig, sociaal 
verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over 
de Rijn. Afgezien van de Rijn, ontplooit de Centrale 
Commissie vandaag de dag talrijke activiteiten die 
betrekking hebben op de Europese waterwegen 
in ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw samen met 
de Europese Commissie, alsmede met de andere 
rivierencommissies en internationale organisaties.
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Het nieuwe kwartaalbulletin over de Europese 
binnenvaart, dat de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart (CCR) opstelt in samenwerking met de 
Europese Commissie, is zojuist verschenen. De 
Market Insight winter 2017/2018 bevat een schat 
aan informatie over de situatie in de binnenvaart 
eind 2017 en begin 2018. Een beknopte samenvatting 
van het rapport vindt u onderstaand. Het volledige 
rapport kan in pdf-formaat in het Duits, Engels, 
Frans en Nederlands worden gedownload van de 
website: http://www.ccr-zkr.org/13020800-nl.
html of rechtstreeks online worden bekeken op:  
www.inland-navigation-market.org.

BEKNOPTE SAMENVATTING
In de eerste helft van 2017 overtrof de economische 
groei in Europa de verwachtingen. Dankzij een 
gestage groei van de particuliere consumptie, steeg 
de intra-EU-handel in de eerste helft van 2017 in 
vergelijking met de eerste helft van 2016 met 2,2%. 
Diverse economische sectoren profiteerden van de 
positieve economische omstandigheden, zoals de 
staalnijverheid en bouwsector.

De economische groei kwam het vervoer in de 
Europese binnenvaart in het eerste kwartaal van 
2017 niet echt ten goede, omdat de omstandigheden 
niet bepaald meespeelden. De lage waterstanden op 
de Rijn en de Donau, met name in januari 2017, samen 
met de ijsvorming op de Donau, vormden een rem op 
de vervoersprestatie in deze twee stroomgebieden. 
Toen de waterafvoer in de tweede helft van 2017 beter 
werd, nam de vervoersprestatie op de traditionele 
Rijn tussen het eerste en tweede kwartaal van 2017 
met 11% toe. De binnenvaartactiviteiten kwamen 
weer op hetzelfde niveau te liggen als in 2016. De 
vervoersprestatie op de Rijn lag zelfs 2% hoger in het 
tweede kwartaal van 2017 in vergelijking met 2016. 
Het herstel laat zich waarnemen over de gehele linie, 
op de Donau, de Rijn, maar ook op de zijrivieren. Een 
meer gedetailleerde beschrijving van de ontwikkeling 
per land, binnenhaven en marktsegment is te vinden 
in de Winter Market Insight 2017/2018. 

In het kwartaalbulletin wordt bovendien ingezoomd 
op het vervoer van kolen. De energiesector en 
staalnijverheid zijn twee sectoren die van cruciaal 
belang zijn voor het vervoer van kolen door de 
binnenvaart in Europa. Als er meer kolen wordt 
ingevoerd, moeten er meer binnenvaartschepen 
ingezet worden om de kolen vanuit de grote 
zeehavens naar het achterland te vervoeren. Dit 
neemt niet weg dat het verbruik van kolen, met name 
voor het opwekken van stroom, blijft afnemen en 
steeds meer vervangen wordt door hernieuwbare 
bronnen, zodat ook het vervoer van kolen zal 
afnemen. Deze daling zal in 2018 naar verwachting 
gecompenseerd kunnen worden door een groei in 
andere marktsegmenten en dan vooral door het 
vervoer van landbouwproducten, bouwmateriaal 
en containers.
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