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Aansprakelijkheidsbeperking
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Algemene inleiding

algemene ontwikkeling van de bedrijfseconomische situatie in de binnenvaart. Er wordt tevens
een beschrijving gegeven van de algemene tendensen van vraag en aanbod zoals deze in

waarvan men een eerste indruk kan krijgen van het recente verleden van de binnenvaart,

gegevens beschikbaar zijn.

methodologie. Aangezien het de bedoeling is de economische situatie zo te beschrijven dat 
de gehele markt en het gehele betrokken bedrijfsleven met al hun geografische en sectorale
bijzonderheden kan worden weergegeven, moet het waarnemingsinstrument in zijn huidige
vorm worden uitgebreid en verfijnd, door meer relevante gegevens bij het onderzoek te

gedaan, en dat terwijl overeenkomstige afzetmogelijkheden voor de verouderde tonnage die

markt de ontwikkeling van vraag en aanbod nauwlettend gevolgd wordt, en ook onderzocht 
wordt of de vloot in deze twee hoofdsectoren van de binnenvaart ook in de toekomst nog in
de volle omvang voor het goederenvervoer zal kunnen worden ingezet.

volgen. Zelfs als een groot deel van het waterwegennet qua neerslag en waterhuishouding niet 
wezenlijk door de gevolgen van de klimatologische veranderingen wordt getroffen, moeten

bijeen worden gebracht.
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Hoofdstuk 1
Overzicht van de vervoersvraag in 2006 en 2007

1. Ontwikkeling van de economische groei 

ongetwijfeld aan deze ontwikkeling bijgedragen.

Tegen de achtergrond van een groeiende wereldmarkt kan voor de economie in de eurozone 
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Bron : EUROSTAT

2. Vervoersvraag in de binnenvaart in Europa 

die staten die over grensoverschrijdende binnenvaartactiviteiten beschikken. Daarbij wordt en. Daarbij wj wordt 
een onderscheid gemaakt tussen de Rijnoeverstaten samen met Luxemburg en België en Belgelgië, en de 

economische groei doormaken. 
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Situatie in de West-Europese staten 
(België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland)

Algemeen  gezien kwam de vervoersvraag in deze landen voor het grootste deel voor rekening 

Situatie in de Donaustaten 
(Oostenrijk, Hongarije, Slowakije, Kroatië, Servië, Roemenië en Bulgarije)

Het wegvervoer komt dankzij zijn flexibiliteit als grootste winnaar uit de bus. Er moet echter 

Ontwikkeling van de gemiddelde prestaties voor de verschillende vervoersmodi

Donaugebied 2006/2004
Binnenvaart

Wegvervoer
West-Europa
Binnenvaart

Wegvervoer

Bron : Basisgegevens ECMT

Situatie in de staten in Midden-Europa (buiten het Donaubekken)
(Polen en Tsjechië)

voldaan door het wegvervoer. De binnenvaart kon zich echter niet zo sterk ontwikkelen als in 
de Donaustaten, hetgeen te wijten is aan een tekortschietende in de infrastructuur.
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3. Binnenvaart in Europa

was.

containers geleid. Deze toename heeft echter niet in dezelfde omvang geleid tot een toename in het 

Grafiek 2
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4. Binnenvaart onderverdeeld naar gebieden

4.1 Waterwegennet in Frankrijk
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ton nog duidelijker zichtbaar. 

4.2 Waterwegennet in België

beschikbaar zijn, kan de ontwikkeling van het vervoer uitsluitend aan de hand van de 

bijvoorbeeld aardolie en steenkolen, dalende tendensen zichtbaar zijn, met dalingen van 

4.3 Waterwegennet in Nederland

Nederland bijgedragen. 

overslagmogelijkheden in de haven van Rotterdam bij de interface met de binnenvaart. Bij de 
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4.4 Waterwegennet in Duitsland

en staalnijverheid en de grotere vraag naar stookkolen door elektriciteitscentrales vanwege 

Voor zover dit de Rijn betreft, is deze daling hoofdzakelijk het gevolg van de moeilijkheden 

teleurstellender voor de binnenvaart is de ontwikkeling van het containervervoer van en naar 
de zeehavens Hamburg en Bremen, zeker als men bedenkt dat de sterke groei in het via deze 

van het vervoer door de binnenvaart heeft geleid. Het kwantitatieve aandeel van de binnenvaart 

slechte weersomstandigheden. Het kanaal was in totaal 37 dagen vanwege ijsgang niet 
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4.5 Donaubekken

in deze verkeerscorridor gehad.

Grafiek 4
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de groei van de binnenvaart tegenhouden, worden geëlimineerd. Deze belemmeringen bestaan

langzaam maar zeker verder zullen ontwikkelen. Als voorbeeld kan de haven Constanza aan de 

4.6 Activiteiten in de zeehavens 

niet meer dan logisch en van groot belang dat de binnenvaart, en dan met name in het 

ontwikkelingen zijn namelijk van doorslaggevend belang voor de vraag naar vervoer door 

waterwegenstructuur de vervoersdrager binnenvaart slechts in geringe mate ten goede. 

De wereldwijd sterke economische groei en het gebruik van steeds grotere eenheden in de 
zeevaart leidt tot een sterke toename van de bedrijvigheid in de zeehavens. Het belang 
van de zeehavens voor de binnenvaart hangt echter nauw samen met de verkeerstechnische 
aansluiting met het achterland. Als deze niet tevredenstellend is, vinden er verschuivingen 

Havens
Goederen in 1000 ton Ontwikkeling

in %2005 2006
Hamburg 125 743 7,3
Bremen 54 342
Amsterdam 12,7
Rotterdam 2,1

167 3722 4,6
Zeebrugge 22 222 24 143
Gent 34 557 4,214,
Duinkerken 53 437 56 642
Le Havre

Totaal 5,5

Bron: Haven Rotterdam
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van het overslagvolumen in de zeehavens. 

Indrukwekkend is de buitengewoon sterke stijging van de overslaghoeveelheden in Bremen, 

containeroverslag uit te breiden. 

Havens
Container in 1000 TEUs Ontwikkeling

in %2005 2006
Hamburg
Bremen 3 735
Amsterdam 65
Rotterdam 4,3

Zeebrugge 36
Gent 1 653 17,4
Duinkerken
Le Havre 2 121 3,3

Totaal 31 364 34 345
Bron: Haven Rotterdam

De volgende tabel laat zien hoe belangrijk de haven van Amsterdam voor de binnenvaart is, 
te meer omdat deze vervoersdrager uitstekende verbindingen met het achterland biedt. Het 

een reeds verregaand overbelaste infrastructuur.
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Havens
Marktaandeel in %

2002 2003 2004 2005 2006
Rotterdam
Binnenvaart 31,3
Spoor
Wegvervoer
Amsterdam
Binnenvaart 41,5 41,3 41,1
Spoor 3,6 3,5 3,5
Wegvervoer 47,1 55,1 55,4
Antwerpen
Binnenvaart 31,3 32,1
Spoor 7,4 7,3
Wegvervoer

Bron: Haven Rotterdam

De laatste cijfers over de verdeling over de verschillende vervoersdragers voor vervoer vanaf 

de mogelijkheden voor een uitbreiding van het marktaandeel vanwege een overbelasting van 

Amsterdam

reden voor de toename van de voor de binnenvaart relevante activiteiten in de haven van 

waardoor er zich verschuivingen hebben voorgedaan. 

Rotterdam
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De totale goederenoverslag in de haven van Rotterdam is, voor alle goederensoorten samen, 

zodat men de zeer snel groeiende stroom containers beter zal kunnen verwerken. 

Antwerpen

waargenomen. Daar staat tegenover dat het vervoer van containers in de eerste zes maanden met 

5. Ontwikkeling van de binnenvaart in diverse economische sectoren

onderneming een andere ontwikkeling laat zien. 

5.1 Landbouwsector
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5.2 Energiesector

en de sterke vraag naar kolen door elektriciteitscentrales in het licht van de zeer hoge 

gevolg van de zeer zachte winter en het geringere kolenverbruik. In de haven van Rotterdam 

geregistreerd.

van de binnenvaart structureel bevorderen, ook al kunnen er zich, net als nu, om conjuncturele 

Aardoliesector

12 miljoen t bereiken.

weer werden aangevuld. Door de milde weersomstandigheden in de wintwinter en het lage 
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5.3 Staalnijverheid

Gezien de te verwachten groei van de mondiale vraag kan er vanuit worden gegaan dat de 

gedaald is, hetgeen een dalende ontwikkeling schijnt aan te kondigen, en dit ondanks de 

5.4 Zand, kiezel, stenen, aarde en bouwmaterialen

het gebied rond de Benedenrijn weer aantrekt.
Deze gunstige ontwikkeling van de vraag naar vervoer van bouwmaterialen hangt samen met 

de groei die samenvalt met een conjuncturele bloei. Deze trend zal zich naar verwachting in 

5.5 Chemiesector

zal mogen worden gerekend.
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5.6 Containervervoer

1

2 gedaald, terwijl 

3

vergelijking met de traditionele resultaten van het Rijnvervoer zeer bescheiden uitvallen. Voor
alle Rijntrajecten werden de sterkste dalingen bij het vervoer van lege containers stroomafwaarts

en de maatregelen schijnen bovendien niet het gewenste effect te sorteren. Blijkbaar is de
ontwikkeling van dit segment van de binnenvaartmarkt niet geremd door de nog beschikbare

de toekomst meer rekening met de binnenvaart wordt gehouden.



Marktobservatie | voor de Europese binnenvaart20



21

Hoofdstuk 2
Overzicht over het vervoersaanbod

Nieuwe scheepscapaciteiten op de markt

de vloot mogelijk maken en er beter kan worden voldaan aan de eisen van de markt.

In de tankvaart ziet de situatie er echter anders uit. Hoewel de benuttingsgraad in het recente 
verleden eveneens als tevredenstellend kan worden beschouwd, hangt de vernieuwing van de 
vloot vooral samen met de nieuwe wettelijke voorschriften en de eisen van de verladers, en 
dan met name de aardolieondernemingen. 

nieuwe wettelijke regelingen, aangezien sommige verladers nu al hogere eisen stellen dan 
thans wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld ten aanzien van de ouderdomsgrens voor de 
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vooralsnog niet afnemen. Zowel de branche van de dagexcursieboten – en dan met name 

Grafiek 5
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Scheepstypen
2006 2007

Aantal Tonnage Aantal Tonnage
42

Duwbakken 23 5
31 [44]*

dagtochten

12 [11]*

Bron: IVR
* : Aantal verwachte schepen voor 2007
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Hoofdstuk 3
Waterstanden

1. Waterstanden en exploitatiecapaciteiten

Vanwege het economisch belang maken de waterstanden deel uit van het onderzoek. 

scheepsgrootte
Diepgang

1,50m 2,00m 2,50m 2,80m 3,50m
1 475t 2 225t

Aan de hand van deze cijfers kan goed worden beoordeeld hoe de waterstanden het 

laagwater.
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2. Waterstanden op de Rijn

Grafiek 6

ontwikkeling van de waterstand bij Kaub
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Indexatie van de waterstanden
Om de veranderingen van de waterstanden en de gevolgen voor de vrachten met elkaar te 

variabelen kunnen worden vergeleken.
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Grafiek 7

maandelijkse index van de waterstand bij Kaub
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Analyse van de situatie in 2005

uitbleef, werd de situatie steeds slechter. De maandenlange aanhoudende negatieve gevolgen 

de Rijn tot eind januari ontoereikend.

Analyse van de situatie in 2006

hoogwater in het voorjaar lagen de waterstanden de rest van het jaar al naar gelang de 

laagwater elkaar af.
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3. Waterstanden aan de bovenloop van de Donau

Grafiek 8

ontwikkeling van de waterstand bij Hofkirchen
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beschrijven.

worden stilgelegd en  vanwege hoogwater 15.
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Grafiek 9

maandelijkse index van de waterstand bij Hofkirchen
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Hoofdstuk 4
Bedrijfseconomische analyse

1. Scheepsexploitatie in 2005

Om de bedrijfseconomische situatie in de binnenvaart te kunnen beoordelen, moeten de 

mogelijk door een aantal ontwikkelingsindices met elkaar te vergelijken. Daartoe wordt een 
onderscheid gemaakt tussen drogeladingvaart en tankvaart.

1.1 Drogeladingvaart

gekenmerkt werd door zeer stabiele waterstanden, waardoor ook de vraag naar vervoer door 
de binnenvaart zich dienovereenkomstig ontwikkelde. 

vraag naar vervoer toenam. 

Rijn als basis genomen.
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Grafiek 10

ontwikkeling per kwartaal van de vrachtenindex in de droge lading
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Benutting van de beschikbare capaciteit

De verschillende markten beschikken, zowel geografisch gezien als met betrekking tot de 

een goed beeld te geven van de benuttinggraad van de drogeladingvloot. Daar komt nog bij 

of minder kan variëren.

voor droge lading niet zulke grote schommelingen als in de tankvaart. De benutting van 

goed voorbeeld daarvoor biedt de markt voor het vervoer van granen. De aangeboden 
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Resultaat in de drogeladingvaart 

bevonden.

De onderstaande grafiek 11 geeft een goed beeld van de wisselwerking tussen waterstand, 

Grafiek  11

ontwikkeling per kwartaal van de index voor volumen, vrachten en waterstanden 
(drogelading)
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Grafiek 12 

ontwikkeling per kwartaal van de index voor waterstanden en resultaat in de drogelading
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1.2 Tankvaartsector

van de tankvaart vormt, werd door sterke schommelingen gekenmerkt. Deze schommelingen 

staten. De vraag naar vervoer van grondstoffen voor de chemie, die ongeveer 1/3 van de 

Ontwikkeling van de transporthoeveelheden
5

stookolie/gasolie. Voor deze twee goederensoorten beschikken wij over gedetailleerde 

beschikbaar.
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waar te nemen en conclusies over de algemene situatie van deze vervoersdrager te formuleren. 

Index van de
getransporteerde

hoeveelheden
pp

2003 2004 2005 2006

Benzine Stook-olie Benzine Stook-olie Benzine Stook-olie Benzine Stook-olie

Verkeersassen

ARA – Duisburg 147 136 100 100 98 108 44 119

ARA – Dortmund ns 216 100 100 698 130 190 170

ARA – Köln 159 402 100 100 112 34 137 27

ARA – Frankfurt 542 142 100 100 ns 157 ns 167

ARA - Karlsruhe 40 111 100 100 83 103 86 224

ARA – Basel 190 134 100 100 61 119 27 111

Globaler Index 174 140 100 100 170 144 96 156

ns : niet significant.
Bron: Secretariaat van de CCR met behulp van gegevens van het CBS

goederenhoeveelheden voor de verschillende vervoersassen. De index laat zien dat het jaar 

Ontwikkeling van de vrachtprijzen

Index van de
vrachtprijzen

2003 2004 2005 2006

Benzine Stookolie Benzine Stookolie Benzine Stookolie Benzine Stookolie

Transportassen

ARA – Duisburg 184 191 100 100 136 139 8158 163

ARA – Dortmund 156 159 100 100 124 126 140 142

ARA – Köln 161 163 100 100 134 135 156 1591

ARA – Frankfurt 163 165 100 100 151 152 158 0160

ARA - Karlsruhe 158 160 100 100 149 150 155 1157

ARA – Basel 162 183 100 100 146 147 150150 151

Algemene index 174 170 100 100 140 144 156 154

Bron: Secretariaat CCR - P J K International b. v.
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Grafiek 13

ontwikkeling per kwartaal van de vrachtenindex in de tankvaart
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Benuttingsgraad van beschikbaar laadvermogen en in de vaart genomen nieuwe schepen

waterstanden kan men in het kader van deze marktobservatie niet om de vraag heen of de 

hier dus als een exogene factor worden beschouwd.

de waterstanden geen maximale belading toelaten.

Om de huidige marktsituatie goed te kunnen beoordelen, moet men de markt voor het vervoer 
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desbetreffende markt reageert ook sneller en vereist ook een snelle beschikbaarheid van 

worden als de vraag groot genoeg is en de waterstand dit toelaat. Bij laagwater in een 

te kunnen voldoen aan de nieuwe milieucriteria wordt aan een herclassificatie van de stoffen 

bijzondere aandacht krijgen.
Het segment voor het vervoer van chemische stoffen mag wat dit betreft niet buiten beschouwing 

te verwachten vallen.  
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Resultaat in de tankvaart

waterstanden.

Grafiek 14

ontwikkeling per kwartaal van de index voor volumen, vrachten en waterstanden 
(tankvaart)
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de tankvaart afgezet tegen de waterstanden.

Grafiek 15

ontwikkeling per kwartaal van de index voor waterstanden en resultaat in de tankvaart
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hoog niveau, hetgeen aan de zeer lage waterstanden toe te schrijven is. 

geringe winst worden geboekt.

1.3 Ontwikkeling van de exploitatiekosten

2004
Motorvrachtschepen

geëxploiteerd door particulieren
Motortankschepen 

geëxploiteerd door rederijen

Brandstofkosten

Overige kosten

Bron: Secretariaat van de CCR

2003 2004 005200

Brandstofkosten

Overige kosten

Algemene jaarindex drogeladingvaart

Algemene jaarindex tankvaart

Bron: Secretariaat van de CCR
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Grafiek 16

ontwikkeling van de gasolieprijs
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gasolie 46,67 52,12

Bron: CBRB
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2. Resultaten en vooruitzichten

2.1 Scheepsexploitatie in de jaren 2003 tot 2005

Drogeladingvaart

zijn toegenomen. De betere resultaten zijn te danken aan de stijgende trend bij de gemiddelde 

Grafiek 17
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Grafiek 18
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Bron: ZKR Sekretariat

2.2 Vooruitzichten

beurt weer samenhangt met de levendige economische activiteiten. Het valt te verwachten 
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het begin van het jaar werd men geconfronteerd met een aanzienlijke daling van de vraag 

afgezien van de bovengenoemde randvoorwaarden, door zeer evenwichtige waterstanden 

langzaam maar zeker in dit marktsegment aan het ontstaan zijn. De binnenvaart schijnt er 

als de waterstanden zeer laag zijn. Gezien de traditioneel sterke vraag in de tankvaart in 

omvang te water worden gelaten, terwijl er geen tekenen zijn dat de vraag zich met gelijke 
tred zal ontwikkelen. 
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Bijlagen

1. Beschikbare laadruimte
Overzicht nieuw gebouwde schepen

Scheepstype

2002 2003 2004 2005

Aantal Laad-
vermogen

Aantal Laad-
vermogen

Aantal Laad-
vermogen

Aantal Laad-
vermogen

Duwbakken
45 113 114 34

14
71 326
23 636

34
12

totaal 74 150 294 62 167 832 42 94 962 46 99046

Tankduwbakken
22
2

45
1

131 455 54
3 2 427

46
2 2527

totaal 24 65 726 46 133 255 57 142 145 48 133387

Duwboten 2
3 1

1
1

totaal 5 1 2 0

dagtochten

17
1

5
1

5
5

totaal 26 11 6 10

Scheepstype
totaal 2002 - 2005

Aantal Laadvermogen

Duwbakken
141 361761

totaal 224 512134

Tankduwbakken
167

totaal 175 474513

Duwboten 3
5

totaal 8

37
16

totaal 53 40684
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2. Ontwikkeling van de transportprestatie van de binnenvaart

Land
Transportaard 2005 2006 Ontwikkeling

in %in milj. tkm

Duitsland Nationaal

Internationaal 52745,2

Totaal 64095,6 63975,2 -0,2%

Oostenrijk Nationaal 37,3 137,3

Internationaal 1715,2

Totaal 1752,5 1837,2 4,8%

België Nationaal 3067,0

Internationaal 5651,0

Totaal 8718,0 8718,0 0,0%

Bulgarije Nationaal 54,1

Internationaal

Totaal 754,7 759,4 0,6%

Kroatië Nationaal

Internationaal

Totaal 118,6 116,4 -1,9%

Frankrijk Nationaal

Internationaal

Totaal 7857,0 7952,0 1,2%

Hongarije Nationaal

Internationaal

Totaal 2110,0 1898,0 -10,0%

Luxemburg (*) Nationaal

Internationaal

Totaal 342,0 380,0 11,1%

Nederland Nationaal 10624,2

Internationaal 32873,5

Totaal 43067,0 43497,7 1,0%

Polen Nationaal

Internationaal

Totaal 639,8 689,5 7,8%

Tsjechische Republiek Nationaal 14,6

Internationaal 33,3 27,7

Totaal 93,5 42,3 -54,8%

Roemenië Nationaal

Internationaal

Totaal 5146,0 4957,0 -3,7%

Servië Nationaal 454,2

Internationaal 1321,6

Totaal 1486,7 1703,5 14,6%
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Slowakije Nationaal 3,3

Internationaal

Totaal 740,3 648,8 -12,4%

Zwitserland Nationaal 1,3 1,6

Internationaal 45,3

Totaal 46,6 42,0 -9,9%

Totaal Nationaal 33856,2 33301,9 -1,6%

Internationaal 103112,1 103915,1 0,8%

Totaal 136968,3 137217,0 0,2%

Bron: ECMT
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3. Ontwikkeling van het containervervoer in verschillende vervoersgebieden

Containerbeförderungen auf dem Rhein (in TEU)

totaal Rijn (dalvaart) Rijn (bergvaart)

totaal leeg beladen Nederland leer beladen

Totalen voor de traditionele Rijn

Rheinfelden Emmerich

536631

-1,32% -2,47% -33,10% 3,38% -0,06% -0,91% 1,08%

Diverse trajecten aan de Bovenrijn

12561 41527

6,28% 6,67% 24,89% 4,41% 5,85% 0,79% 11,74%

122526 115645 46671

12524

144547 127545 75277

263573 17647

-3,13% -2,73% 29,78% -6,10% -3,59% -11,09% 7,21%

35753

-2,02% -3,89% -7,71% -3,52% 0,01% 0,12% -0,21%
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Diverse trajecten van de Middenrijn

-3,80% -7,40% -43,88% -1,08% 0,21% 0,73% -0,54%

562142 316625

353477

-4,73% -7,09% -42,45% -1,28% -2,11% -2,62% -1,32%

Abschnitte des Niederheins

641434

145651

-2,23% -3,71% -41,19% 2,92% -0,60% -1,32% 0,36%

1745474 362413

-0,48% -0,49% -25,45% 3,27% -0,47% -1,89% 1,40%

Bron: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
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Noord-Zuid-vervoer (in TEU)

totaal
Invoer Uitvoer

Noord-Zuid-vervoer totaal leeg beladen totaal leeg beladen

België / Nederland

04 720378 376957 343421

05 833200 466649 366551

06 814708 433210 381298

Ontwikkeling (2006 / 2005) -2,22% -7,17% 4,02%

Frankrijk / België

04 32050 14787 10089 4698 17263 3509 13754

05 35292 16181 10913 5268 19111 3470 15641

06 38809 17441 9587 7854 21368 5986 15382

Ontwikkeling (2006 / 2005) 9,97% 7,79% -12,15% 49,09% 11,81% 72,51% -1,66%

Frankrijk / Nederland

04 4498 1949 911 1038 2549 814 1735

05 4785 2349 1040 1309 2436 789 1647

06 8493 4596 807 3789 3897 2070 1827

Ontwikkeling (2006 / 2005) 77,49% 95,66% -22,40% 189,46% 59,98% 162,36% 10,93%

totaal 04 756926 393693 363233

totaal 05 873277 485179 388098

totaal 06 862010 455247 406563

Ontwikkeling (2006 / 2005) -1,29% -6,17% 4,76%

Bron: CBS, VNF

Containervervoer op de overige Europese waterwegen

Ontwikkeling

Donau Duitsland 77415

Donau Öostenrijk 4654 3671

Bron: WSD Ost, Mitte und Süd, Statistics Austria
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Nationaal containervervoer (in TEU)

totaal leeg beladen

Nederland

04

05

06

Ontwikkeling (2006 / 2005) 9,3%

Duitsland

04

05

06

Ontwikkeling (2006 / 2005) -10,6% -17,5% -4,3%

Frankrijk

 (Bassin du Rhône)  04 46412

05

06

Ontwikkeling (2006 / 2005) 9,8%

(Bassin de la Seine)  04

05

06

Ontwikkeling (2006 / 2005) 17,8%

 (Canaux du nord)  04

05

06

Ontwikkeling (2006 / 2005) 13,0%

Bron: Statistisches Bundesamt, CBS, VNF
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4. Glossarium

ARA – havens:

Bergvaart:

Binnenvaart:

Binnenwateren:

binnenwateren worden ook bevaarbare rivieren, meren en kanalen gerekend.

Dalvaart:

Diepgang:

Drogeladinglaadruimte:

Laadruimte:

Overslag:

Prestatie:

Rivier-/zeevervoer:

Schip/schip- overslag:

Stroomafwaarts:
riviermonding of de samenvloeiing met andere waterwegen. 

Stroomopwaarts:
bron.

Tanklaadruimte:

Tonkilometer (tkm):
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verkregen door vermenigvuldiging van de vervoerde hoeveelheid in ton met de afgelegde 
afstand in km. 

Transport- of laadruimteaanbod:p  bestaat uit het totale laadvermogen van de beschikbare 
vloot en wordt uitgedrukt in ton.

Twintig-voet-equivalent-eenheid (TEU):g q ( )

Vracht:

Waterstand: Niveau van het water in een rivier of kanaal, uitgedrukt in cm. 

Resultaat:
indexcijfer de activiteit van de binnenvaart te definiëren, waarbij een gegeven vraag en de 
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5. Gegevensbronnen

Internationale Organisaties

Nationale overheidsinstanties

Instituten en consultants 

NEA Consulting

Binnenvaartorganisaties

VBW

Verenigingen

BDI
CEFIC
Fédération Française de l’Acier
Fertilizer Industrie Association
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Havens

Haven van Rotterdam
Haven van Amsterdam

Deskundigen uit het bedrijfsleveng

Europese Commissie

Lay-out

Secretariaat CCR
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