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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

De vervoersprestatie (TKM, ton-kilometer) over 
de binnenwaterwegen van de EU heeft sinds het 
derde kwartaal 2020 een klein, nogal aarzelend 
herstel getoond. In het eerste kwartaal van 2021 
(KW1 2021) lag de vervoersprestatie 4,0% hoger 
dan in KW1 2020. De Rijnoeverstaten boekten een 
algemene stijging van 1,0%, terwijl de Donaulanden 
een dynamischere ontwikkeling lieten zien (+14,8%), 
dankzij een toegenomen vervoer van graan.

In de twee grootste binnenvaartlanden, Duitsland 
en Nederland, bleven de resultaten vrijwel hetzelfde, 
met een zeer kleine afname in Duitsland (0,1%) en 
een kleine toename in Nederland (+1,9%).

Wanneer men differentieert naar de verschillende 
vrachtsegmenten voor de Rijn blijkt dat het vervoer 
van droge lading (ijzerertsen, steenkolen en graan) 
licht gestegen is, terwijl de tankvaart in KW1 2021 
in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 
zwakkere resultaten behaalde. Dit was te wijten 
aan het geringere vervoer van aardolieproducten als 
gevolg van de pandemie voor de mobiliteitssector.

Het passagiersvervoer lag in de eerste helft van 
2021 nog steeds ver onder het niveau van voor 
de coronapandemie. Gegevens van de sluis van 
Iffezheim wijzen erop dat er slechts 55 cruiseschepen 
in de eerste zes maanden van 2021 deze sluis in de 
Bovenrijn passeerden, terwijl dat er 63 waren in 
de eerste helft van 2020, maar in de eerste helft 
van 2019 was dit cijfer 1078. Het verschil tussen 
(KW1+KW2) 2021 en (KW1+KW2) 2019 is dan ook 
94,9%.

De vrachtpri jzen voor droge lading en 
containervervoer zijn sinds KW3 2020 gestegen 
en weerspiegelen de grotere vervoersvraag. De 
vrachtprijzen in de tankvaart laten sinds dit kwartaal 
geen herstel zien. De reden is eerder structureel, 
omdat de gereduceerde mobiliteit tot gevolg heeft 
dat de vraag naar vervoer van vloeibare producten 
gedaald is.

In de loop van 2021 zijn de aardolieprijzen en dus ook 
de brandstofprijzen gestegen, waarbij de opwaartse 
trend die aan het einde van 2020 inzette, aanhield. In 
KW2 2021 lagen de olieprijzen rond de 50 euro per 
100 liter. De prognoses voor de brandstofprijzen gaan 
voor 2022 op grond van de verwachte aardolieprijzen 
uit van een prijs tussen de 54 en 60 euro per 100 liter.

In het rapport is een hoofdstuk opgenomen dat 
specifiek aan Servië gewijd is. In 2020 bedroeg 
de binnenvaartvervoersprestatie in dit land 4.225 
miljoen TKM, hetgeen overeenkomt met een aandeel 
van 3,2% in de totale vervoersprestatie in Europa 
(EU plus Zwitserland, Servië en Oekraïne). In Servië 
ligt de nadruk in de binnenvaart op het vervoer van 
droge bulk. De Servische binnenvaart heeft zich 
de afgelopen jaren positief ontwikkeld dankzij een 
sterke toename van het vervoer van ijzerertsen en 
staal in de haven van Smederovo. Deze ontwikkeling 
hangt nauw samen met de modernisering van de 
grootste staalfabriek in Servië door een buitenlandse 
staalonderneming.

De werkgelegenheid in de Servische binnenvaart 
is grotendeels te vinden in het segment van het 
vrachtvervoer. In de binnenvaart zijn in totaal 1087 
werknemers tewerkgesteld, waarvan er dan ook 
1018 in het segment van het vrachtvervoer werken.

Het modal split-aandeel van de binnenvaart in de 
totale vervoerprestatie over land is 28,7%, waardoor 
de binnenvaart in dit aan de Midden-Donau gelegen 
land een hoofdvervoersdrager vormt.  
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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 en de Market Insight (dat twee keer 
per jaar verschijnt) zijn publicaties van de CCR over 
de binnenvaartmarkt in Europa. Elk jaar wordt tevens 
een thematisch rapport door de CCR gepubliceerd 
over een thema dat in overleg met de Europese 
Commissie wordt vastgesteld. 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.

https://www.inland-navigation-market.org
https://www.ccr-zkr.org

