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Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart 
dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
(CCR) in samenwerking met de Europese Commissie 
wordt uitgebracht, is onlangs verschenen. Een 
beknopte samenvatting van het rapport staat 
hieronder. Het volledige rapport kan worden 
gedownload in pdf-formaat in het Nederlands, Frans, 
Duits en Engels of online worden geraadpleegd op: 
www.inland-navigation-market.org.

SAMENVATTING

Ondanks de lockdown-maatregelen in verband met 
de pandemie begin 2021, is de vervoersprestatie 
(TKM) over de binnenwateren in de EU in de eerste 
helft van 2021 met 4,3% gestegen in vergelijking 
met dezelfde periode het jaar ervoor (van 66.021 
mln. TKM naar 68.864 mln. TKM). Nederland en 
Duitsland, de twee landen met het hoogste aandeel 
binnenvaart in Europa, hebben beide een toename 
van de vervoersprestatie gemeld. Voor Nederland 
bedroeg de toename 5,5% en voor Duitsland 4,7%. 

Voor de Rijn kan gezien over de eerste drie kwartaal 
van 2021 vergeleken met 2020 een stijging van 7,0% 
worden waargenomen. Deze positieve ontwikkeling 
hangt voornamelijk samen met zowel een grotere 
vervoersvraag naar kolen (+30%) als naar ijzererts 
(+18%). In de discussie over het uitfaseren van kolen 
zijn de termijnen enigszins gaan schuiven als gevolg 
van de zeer hoge gasprijzen en de sterke stijging 
in de vraag naar kolen door de energiesector. Het 
segment drogelading zag de hoeveelheden in het 
algemeen toenemen, terwijl vloeibare landing 
stabiel bleef met weinig verandering. Wat het 
containervervoer betreft kan voor de Rijnoeverstaten 
een verdere toename worden vastgesteld.

Het passagiersvervoer liet gedeeltelijk herstel zien in 
het aantal riviercruiseschepen dat bepaalde sluizen 
passeerde. De maximale capaciteit van de schepen 
werd echter bij verre niet gehaald, hetgeen de 
winstgevendheid van dit segment onder druk zette. 

De prognoses voor de olieprijzen blijven onzeker 
vanwege de huidige geopolitieke omstandigheden. 
Begin maart overschreden de olieprijzen de grens 
van 100 US$. Hoewel voor 2022 wordt uitgegaan van 
vallende prijzen, is er wat dit betreft geen zekerheid.  

In het rapport is een speciaal hoofdstuk gewijd 
aan Zwitserland, waar aardolieproducten in de 
binnenvaart het grootste vrachtsegment vormen. 
Het aandeel van de Rijn in de modal split ligt bij 
de invoer van aardolieproducten naar Zwitserland 
bij 24%, terwijl pijpleidingen met 36% in 2020 het 
grootste modale aandeel voor hun rekening namen. 

Een groot deel van het binnenvaartpassagiersvervoer 
komt voor rekening van Zwitserland. In deze sector is 
de omzet van Zwitserse ondernemingen goed voor 
25,1% van de totale omzet die in de EU en Zwitserland 
gegenereerd wordt. De Zwitserse ondernemingen 
zijn actief in het segment van de riviercruises op 
de Europese rivieren, maar op de Zwitserse meren 
en op het Zwitserse gedeelte van de Rijn varen ook 
dagtochtschepen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

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 CCR 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.

D E  M A R K T O V E R Z I C H T  E N 
MARKTOBSERVATIE IN HET KORT

Het jaarrapport van de marktobservatie en de 
Market Insight zijn publicaties van de CCR over de 
binnenvaartmarkt in Europa. De CCR publiceert ook 
thematische rapporten, waarvan het onderwerp 
in overleg met de Europese Commissie wordt 
bepaald. Deze gratis publicaties bevatten analyses 
van de economische situatie die zowel voor de 
beroepsgroep en het bedrijfsleven als voor het 
vervoersbeleid en de administraties kunnen 
bijdragen aan de strategische besluitvorming. De 
vergaring en de analyse van deze gegevens door 
de CCR maken sinds 2005 onderwerp uit van een 
cofinanciering door de Europese Commissie. Deze 
vruchtbare samenwerking heeft de CCR in staat 
gesteld deze activiteit, die de CCR nu al bijna twee 
eeuwen voor de Rijnvaart verricht, uit te breiden tot 
alle Europese waterwegen.
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