
Passagiersvaart: 
out of the blue

De economische 

betekenis van de 

passagiersvaart in 

Nederland

C.J. Plaisier 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Uitgevoerd in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en 

Binnenvaart 

November 2011



Inhoud

- Inleiding         3

- Achtergrond       4

- Onderzoeksopzet      5

- Passagiersvaart       6

- Onderzoeksmethodiek     8

- Dagpassagiersvaart      9

- Riviercruisevaart      10

- Chartervaart       11

- Resultaten        12

- Kwalitatieve analyse     13

- Conclusie en aanbevelingen   15



CECENTNTRARAALAL B BURURUREAEAEAEAU U VOVOOROROR DE RIRIJN- EN BINNENVAARTCECECECECECENTNTNTNTNTNTRARARARAALALRARAALALALAL B BURURURURURUREAEAEAEAEAEAEAU EAU U VOVOVOVOOROROROROROR DE RIRIJN- EN BINNE DE E RIRIRIJNRIJNJN- ENEN BININNENENVNVAARTNVNVAANVAAAARTAARTRTRT

Inleiding

Voor u ligt de samenvatting van een onderzoek naar de economische betekenis van de passagiersvaart in Nederland, uit-

gevoerd tussen mei en november 2011. Deze samenvatting is gemaakt om de resultaten van het onderzoek toegankelijk 

te maken voor een groter publiek, daar het volledige rapport erg lijvig is en in het Engels is geschreven. Voor meer details, 

uitgebreidere uitleg, volledige redeneringen en bijlagen kunt u het volledige rapport bekijken dat te vinden is op de website 

van het CBRB (www.cbrb.nl/economischbelangpassagiersvaart).



Achtergrond

De passagiersvaart in Nederland is een sector die vele gedaantes kent. Zo zijn er de rondvaarten (zoals in de Amster-

damse grachten) en partyschepen, maar ook riviercruises en veerdiensten. De rondvaart op de Amsterdamse grachten 

is zelfs de op één na grootste toeristische attractie van Nederland1 . Opvallend is dat, hoewel de passagiersvaart intuïtief 

een belangrijke bijdrage levert aan het toerisme in het waterrijke Nederland, er eigenlijk nauwelijks iets bekend is over 

de grootte en economische waarde van de sector. Bekendheid met deze economische en andere kengetallen is ech-

ter noodzakelijk voor effectieve en ef�ciënte beleidsmaatregelen richting de sector. Om deze reden heeft het Centraal 

Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) dit onderzoek naar het economisch belang van de passagiersvaart laten 

uitvoeren. 

Deze samenvatting van het onderzoek is als volgt opgebouwd: Om te beginnen zullen de onderzoeksopzet en de on-

derzochte segmenten besproken worden. Daarna worden de onderzoeksmethodiek en de belangrijkste resultaten 

gepresenteerd. Afsluitend zullen de resultaten van de kwalitatieve analyse van de sector en de belangrijkste conclusies 

en aanbevelingen worden besproken. 

1. NBTC: Kerncijfers Toerisme en Recreatie: Editie 2010
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Onderzoeksopzet

 

De hoofdvraag van het onderzoek luidde: 

Wat is de economische betekenis van de passagiersvaart in Nederland en welk beleid zouden de relevante actoren ten 

aanzien van de sector moeten voeren zodat deze optimaal kan functioneren?

Deze hoofdvraag valt uiteen in de volgende deelvragen:

1. Hoe kan de passagiersvaart worden gede�nieerd?

2. Wat zijn de relevante actoren in de passagiersvaart?

3. Hoe kan economische betekenis worden gekwanti�ceerd?

4. Wat is de huidige economische impact van de passagiersvaart?

5. Welk beleid zou moeten worden gevoerd ten aanzien van de passagiersvaart zodat de sector optimaal kan functio-

neren?



Passagiersvaart

De passagiersvaart in Nederland bestaat uit verschillende segmenten. Het CBRB onderscheidt de volgende segmen-

ten: 

- Dagpassagiersvaart: De dagpassagiersvaart organiseert tochten op schepen zonder overnachtingsfaciliteiten. Dit 

segment kent een grove onderverdeling in twee subsegmenten:

o Rondvaarten en dagtochten: Bestaande uit enerzijds de rondvaarten in steden en natuurgebieden en anderzijds 

de wat langere tochten, bijvoorbeeld van de ene naar de andere stad en weer terug.

o Evenementen: Bekend zijn de klassieke partyschepen die overal in Nederland te vinden zijn, voor bruiloften, 

familiefeesten, reünies en dergelijke evenementen. Wellicht iets minder bekend zijn de schepen waarop grotere 

evenementen, zoals productpresentaties of congressen, worden gehouden. 

 Opvallend is dat veel bedrijven in de dagpassagiersvaart zowel rondvaarten en dagtochten, als evenementen aan-

bieden. Er is een aantal bedrijven dat slechts evenementen aanbiedt, maar eigenlijk geen of nauwelijks bedrijven die 

zich slechts richten op de rondvaarten en dagtochten. 

- Riviercruisevaart: Onder de term riviercruises worden de meerdaagse reizen over de Europese waterwegen ver-

staan. Over het algemeen hebben deze reizen een internationaal karakter. Binnen dit segment worden eveneens 

twee subsegmenten onderscheiden: de reguliere reizen en de reizen met de zogenoemde hospitaalschepen. Dit zijn 

reizen die bedoeld zijn voor mensen die ziek of minder valide zijn. Deze reizen vinden plaats op schepen die daartoe 

speciaal zijn uitgerust. In dit onderzoek wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen de reguliere riviercruises en 

de hospitaalreizen. 

- Chartervaart: De chartervaart bestaat van oorsprong uit oude zeilschepen die zijn omgebouwd en geschikt gemaakt 

voor personenvervoer. Tegenwoordig zijn er ook veel oudere motorvrachtschepen die worden omgebouwd tot pas-

sagiersschepen. Binnen dit segment kan ook onderscheid gemaakt worden tussen dagtochten en meerdaagse 

reizen. Het aandeel dagtochten is echter betrekkelijk klein en zal niet apart worden onderzocht in dit onderzoek. 

- Veerdiensten: Veerdiensten zijn over het algemeen bedoeld om mensen van de ene oever van een rivier te vervoeren 

naar de andere oever. In Nederland zijn echter ook voorbeelden waarbij veerdiensten meer de rol van openbaar 

vervoerder aannemen, door verschillende plekken die langs een bepaalde rivier liggen aan te doen. De belangrijkste 

onderverdeling in dit segment is het onderscheid tussen ‘zoete’ en ‘zoute’ veren. Dit onderscheid refereert aan het 

type water waar de veerdiensten op opereren. De veerdiensten zijn in dit onderzoek niet meegenomen omdat dit 

segment in een andere behoefte voorziet dan de andere segmenten en er in het recente verleden al meerdere on-

derzoeken naar deze sector zijn gedaan2.

2. Oostinjen, M.A. (2004), Hoe ver is de overkant, Hartogh, H.F.A. den (2010), De verdiensten van veerdiensten: De maatschappelijke 

en economische betekenis van de zoete veren in Nederland anno 2009
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De scope van dit onderzoek is dus de dagpassagiersvaart, de riviercruises en de chartervaart. Om een duidelijk beeld te 

krijgen van de grootte van de sectoren volgt hieronder een tabel met het aantal schepen, onderverdeeld naar segment: 

Passagiersvloot Nederland

Reguliere passagiersvloot

Hotelschepen 42

Dagschepen 303

Totaal 345

Chartervloot

Hotelschepen 341

Dagschepen 56

Totaal 397

Totaal 742

Zoals te zien is in de tabel zijn er in totaal 742 passagiersschepen in Nederland. Gegevens over de veerdiensten zijn niet 

opgenomen in deze tabel, enerzijds omdat deze geen onderdeel uitmaken van het onderzoek, anderzijds omdat er geen 

gegevens beschikbaar bleken over het aantal schepen in deze sector. 

Opvallend was dat geen enkele organisatie in staat bleek een betrouwbaar overzicht te verschaffen van het aantal schepen 

in de sector. Door de Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW) werden twee totaal verschillende lijsten met passagierssche-

pen geleverd. Ook navraag bij de IVR (internationale vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen 

van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa) leverde weinig 

duidelijkheid op; zij leverden een derde, weer compleet andere lijst aan. Met de beschikbare kennis is uiteindelijk beslo-

ten een van de lijsten van de IVW te gebruiken voor wat betreft de dagpassagiersschepen, omdat deze, hoewel ook niet 

volledig kloppend, het meest betrouwbaar lijkt. 

Het aantal Nederlandse riviercruiseschepen werd bepaald aan de hand van een onderzoek van Hader & Hader3. Het 

aantal schepen in de chartervaart werd ontleend aan onderzoek van de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ)4 . 

Tabel 1: Passagiersvloot Nederland. Bron: IVW, BBZ en Hader & Hader (2011), bewerkt; cijfers 2010

3. Hader, A. Hader, U. (2011), The River Cruise Fleet; Handbook 2011/12

4. BBZ; Kerncijfers chartervaart 2011



Onderzoeksmethodiek

Om de economische impact van een sector te kunnen bepalen is het noodzakelijk om te weten wat er verstaan wordt 

onder economische impact. Allereerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de directe en indirecte 

economische betekenis. 

De directe economische betekenis bestaat uit de omzet, toegevoegde waarde, het aantal werknemers en dergelijke 

economische kengetallen. De indirecte economische betekenis bestaat uit achterwaartse en voorwaartse effecten. Ach-

terwaartse effecten zijn de leveringen van andere sectoren aan de onderzochte sector. Bijvoorbeeld: de brandstofkosten 

van een transport�rma zijn achterwaartse effecten. Voorwaartse effecten zijn de leveringen van de onderzochte sector 

aan andere sectoren. Voorwaartse effecten worden ook wel omschreven als de ‘uitstraling’ van een sector. Voorbeelden 

zijn bijvoorbeeld leveringen van halffabricaten. 

Deze achterwaartse en voorwaartse effecten worden vaak gepresenteerd in zogenoemde input/output modellen5  waarin 

alle voorwaartse en achterwaartse effecten van een economie staan. 

Er zijn ook nog de zogenoemde zijwaartse effecten. Dit houdt in dat de activiteiten van de ene sector invloed hebben op 

de omzet van een ander sector. Een voorbeeld daarvan is dat mensen die een bepaald museum gaan bezoeken vaak ook 

geld uitgeven in de plaatselijke horeca. Zonder het museum had ook de horeca inkomsten misgelopen. Deze zijwaartse 

effecten worden vaak ook onder de voorwaartse effecten gerekend. 

5. Leontief, W.W. (1986), Input-Output Economics
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Dagpassagiersvaart 

Naar alle bekende rederijen in de dagpassagiersvaart is een enquête verstuurd met vragen naar onder meer het aantal 

schepen, de omzet en het aantal personeelsleden, om zo de directe economische betekenis van de dagpassagiersvaart 

te achterhalen. Deze enquête is uiteindelijk door 29 rederijen volledig ingevuld. Deze rederijen hadden gezamenlijk 146 

schepen in bezit, wat betekent dat ongeveer de helft van de sector in beeld is gebracht; er zijn immers in totaal 303 sche-

pen in de dagpassagiersvaart (zie tabel 1). De resultaten vanuit deze enquête zijn opgehoogd om uitspraken te kunnen 

doen over de gehele sector. Normaal gesproken zou dit betekenen dat de resultaten van de enquête vermenigvuldigd 

zouden moeten worden met 2,08 (303/146). Echter, door verschillende vertekeningen door een niet gelijke verdeling van 

de rederijen die niet gereageerd hebben is besloten om de resultaten te vermenigvuldigen met 1,7. 

De belangrijkste vertekening was het feit dat Amsterdamse rederijen meer dan gemiddeld hebben gereageerd. Aan-

gezien de Amsterdamse rederijen vanwege de populariteit van de grachtenrondvaart veel hogere omzetten behalen, 

vertekent dit de resultaten behoorlijk. Een ander probleem was dat bedrijven motieven zouden kunnen hebben om hun 

omzet te overdrijven, omdat de sector dan als belangrijker gezien zou worden.

De achterwaartse en voorwaartse effecten van de dagpassagiersvaart zijn onderzocht met behulp van de input/output 

tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)6. 

De sector passagiersvaart is niet beschikbaar in deze overzichten. Daarom werd het gemiddelde genomen van drie sec-

toren waarvan elementen in de passagiersvaart terugkomen: Binnenvaart, Sport en Recreatie, en Horeca. 

Het resultaat hiervan is een multiplier van 1,62 wat betreft achterwaartse effecten en een multiplier van 1,32 voor de 

voorwaartse effecten. De zogenoemde zijwaartse effecten zijn niet meegenomen, omdat het onmogelijk bleek causale 

relaties te ontdekken. Met andere woorden: Het is onbekend of bijvoorbeeld toerisme gerelateerde activiteiten een zijef-

fect zijn van de passagiersvaart, of andersom. 

6. CBS; Nationale rekeningen, 2010



Riviercruisevaart 

Vanwege het internationale karakter was de directe economische betekenis van de riviercruises een stuk lastiger te be-

rekenen. Een onderzoek dat zich slechts zou richten op rederijen gevestigd in Nederland zou geen goed beeld geven, 

omdat deze bedrijven vaak ook activiteiten in het buitenland hebben, zoals veel buitenlandse rederijen ook actief zijn in 

Nederland. Eigenlijk zou er daarom een onderzoek moeten plaatsvinden naar de totale West-Europese riviercruisemarkt. 

Om toch in staat te zijn een uitspraak te doen over de economische betekenis van riviercruises in Nederland is aan een 

aantal riviercruiserederijen de vraag gesteld wat de gemiddelde omzet is per schip, wat het gemiddeld aantal vaardagen 

per schip is en hoe lang de gemiddelde reis is. Dit aangevuld met cijfers van de gemeenten Amsterdam en Arnhem, de 

plekken in Nederland waar de meeste riviercruises vertrekken, over het aantal reizen dat per jaar vertrekt vanuit hun 

havens, kon een uitspraak gedaan worden over de directe economische betekenis van riviercruises vertrekkend vanuit 

Nederland. De hieruit volgende resultaten zijn gecorrigeerd met een factor van 0,8, om zo te voorkomen dat de directe 

economische betekenis veel te hoog zou worden geschat. De bijbehorende vergelijking is als volgt: 

Directe economische betekenis van riviercruises in Nederland = aantal reizen vertrekkend vanuit Nederland * gemiddelde 

lengte van een reis / gemiddeld aantal vaardagen per schip * gemiddelde omzet per schip

De werkgelegenheid, die ook onder de directe economische betekenis valt, werd in het geval van de riviercruises niet 

onderzocht, omdat het onmogelijk bleek om in het aantal Nederlandse werknemers van de totale West-Europese vloot 

op een enigszins betrouwbare wijze in te schatten, terwijl het buiten de scope van het onderzoek viel om een diepgaand 

onderzoek te doen naar de totale West-Europese vloot. 

De achterwaartse effecten van de riviercruises werden berekend op exact dezelfde wijze als in het geval van de dagpas-

sagiersvaart. De voorwaartse effecten werden hier echter op een andere wijze gevonden. De voorwaartse effecten van 

de riviercruises bestaan voor het grootste gedeelte uit de uitgaven die passagiers doen in de steden waar de schepen 

aanleggen voor een bezoek. Om deze voorwaartse effecten te berekenen werd enerzijds gebruik gemaakt van onder-

zoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), die de gemiddelde uitgaven van hotelgasten (53 

euro) en huurders van bungalows (35 euro) hebben onderzocht7 . Het gemiddelde van deze twee cijfers (44 euro) wordt in 

dit onderzoek beschouwd als de meest betrouwbare benadering van de uitgaven van gasten op riviercruises. 

Anderzijds werd gebruik gemaakt van eigen onderzoek onder havenmeesters, die werden gevraagd naar het aantal ri-

viercruiseschepen dat in 2010 in hun haven heeft aangelegd en de gemiddelde duur van het verblijf. Als laatste werd een 

aantal rederijen gevraagd naar het gemiddeld aantal passagiers per schip. De bijbehorende vergelijking is als volgt: 

Voorwaartse effecten riviercruises = aantal scheepsbewegingen * gemiddelde verblijfsduur in haven * aantal passagiers 

* de gemiddelde uitgaven per persoon per dag

7. NBTC; Kerncijfers Toerisme en Recreatie: Editie 2010
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Chartervaart 

De directe economische betekenis van de chartervaart werd ontleend aan eerder genoemd onderzoek van de BBZ, dat 

middels een enquête onder haar leden de omzet en werkgelegenheid van de chartervaart heeft onderzocht. 

De achterwaartse effecten van de chartervaart werden onderzocht met behulp de input/output tabellen van het CBS. 

Omdat beredeneerd kan worden dat de achterwaartse effecten van de chartervaart vrij beperkt zijn in vergelijking tot 

andere segmenten in de passagiersvaart, er is bijvoorbeeld in veel mindere mate sprake van brandstofkosten, werd 

gekeken wat de laagste achterwaartse effecten zijn in de CBS tabellen. Dit resulteerde in een multiplier van 1,20. De 

voorwaartse effecten van de chartervaart werden wederom ontleend aan het onderzoek van de BBZ, dat zijn resultaten 

weer baseerde op eerder genoemd onderzoek van het NBTC. De BBZ schatte in dat de uitgaven van gasten op een 

charterschip gelijk zijn aan de uitgaven van huurders van een bungalow. 

De uitkomsten van dit onderzoek werden vermenigvuldigd met 0,8 omdat beredeneerd kan worden dat huurders van 

een bungalow meer geld uit zullen geven dan gasten op een schip van de chartervaart, omdat het varen als een onder-

deel van de vakantieactiviteiten kan worden gezien, terwijl het zitten in een bungalow dat niet per de�nitie is. Het is dus 

logisch om te veronderstellen dat huurders van een bungalow meer geld uit zullen geven aan activiteiten dan gasten op 

een charterschip. 

De volgende tabel vat de onderzoeksmethoden die zijn gebruikt in dit onderzoek kort samen. 

Onderzoeks- Direct Indirect - achterwaarts Indirect - voorwaarts

methodiek

Dagpassagiers- Enquête rederijen CBS input/output CBS input/output

vaart (vermenigvuldigd met 1.7) multiplier 1,62 multiplier 1,32

Riviercruises Vergelijking: CBS input/output Enquête havenmeesters

multiplier 1,62

1500 (# reizen x 7 5995 (scheepsbewegingen) x 1,044 

(lengte in dagen) / 225 (tijd in havens) x 125 (# passagiers) 

(# vaardagen) x € 2,25 miljoen x € 44 (uitgaven van passagiers)

(omzet)

 

Correctie: 0.8

Chartervaart Data BBZ CBS input/output Data BBZ

multiplier 1,20 Correctie: 0.8

Tabel 2: Onderzoeksmethodiek Bron: Eigen bewerking



Resultaten

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste kwantitatieve resultaten van het onderzoek. Daaronder zullen de resul-

taten nader worden toegelicht. 

Economische Betekenis Passagiersvaart

Economische betekenis Dagpassagiersvaart Riviercruises Chartervaart Totaal

Omzet € 98.639.698,40 € 84.000.000,00 € 53.403.500,00 € 236.043.198,40 

Achterwaartse Effecten € 61.156.613,01 € 52.080.000,00 € 10.680.700,00 € 123.917.313,01 

Toegevoegde Waarde € 37.483.085,39 € 31.920.000,00 € 42.722.800,00 € 112.125.885,39 

Voorwaartse Effecten € 28.605.512,54 € 34.432.750,00 € 33.303.600,00 € 96.341.862,54 

Totaal Economische Betekenis € 127.245.210,94 € 118.432.750,00 € 86.707.100,00 € 332.385.060,94 

Omzet dagpassagiersvaart ontleend aan enqûete

Werkgelegenheid Omzet riviercruise gebaseerd op schattingen vanuit de sector

Dagpassagiersvaart 1173 FTE Omzet en VE chartervaart gebaseerd op BBZ-onderzoek

Chartervaart 1029 FTE VE dagpassagiersvaart gebaseerd op CBS-data

Totale werkgelegenheid 2814 FTE VE riviercruises ontleend aan enqûete en NBTC

AE alle segmenten zijn gebaseerd op CBS-data

W dagpassagiersvaart gebaseerd op enqûete

W chartervaart gebaseerd op BBZ-onderzoek

Tabel 3: Economische Betekenis Passagiersvaart. Bron: Eigen bewerking, Cijfers 2010

Zoals te zien is in de tabel is de totale economische betekenis van de passagiersvaart in Nederland 332,4 miljoen euro. 

De achterwaartse effecten bedragen 123,9 miljoen euro, de voorwaartse effecten 96,3 miljoen euro, waarmee er 112,1 

miljoen euro toegevoegde waarde overblijft. De totale werkgelegenheid van de sector is 2814 FTE (Full Time Equivalent). 

Zoals eerder vermeld is hierin de werkgelegenheid van de riviercruisesector niet meegenomen. 

Het is opvallend om te zien dat de passagiersvaart ongeveer 10% van de omzet van de totale binnenvaart (2,3 miljard 

euro, CBS8) voor haar rekening neemt, terwijl de sector zo weinig aandacht krijgt van beleidsmakers. Mogelijk is het 

goederensegment in de binnenvaart voor beleidsmakers van een groter strategisch belang voor het vervoersvraagstuk 

in Nederland, maar ook de passagiersvaart blijkt een groot segment dat een fors deel van de omzet van de sector bin-

nenvaart voor haar rekening neemt. 

8. CBS: Bedrijfsleven; arbeids- en !nanciële gegevens, per branche, SBI 2008
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Kwalitatieve Analyse

Om tot relevante beleidsaanbevelingen te komen, is een serie interviews gehouden met personen die op de een of 

andere manier werkzaam zijn in de passagiersvaart. Geprobeerd is om de geïnterviewden zo te selecteren dat ze een 

dwarsdoorsnee van de sector vormen. Tijdens de interviews werd gevraagd naar de visie op de sector en naar de sterk-

tes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor hun bedrijf en de sector als geheel. Het resultaat van deze interviews is een 

SWOT-analyse. SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. 

Uit de interviews zijn de volgende Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen naar voren gekomen. 

Sterktes Zwaktes

1. Verschillende business modellen 1. Veel schepen zijn wat ouderwets

2 Flexibiliteit van diensten 2. Varen is niet trendy

3. Lange traditie van de sector 3. Sector lijkt niet instaat zich voldoende te organiseren 

om belangen te verdedigen

4. Lange levensduur van de schepen 4. Sector is conservatief

Kansen Bedreigingen

1. Mensen zijn graag op het water 1. Onduidelijke en onnodige regelgeving

2. Sterk toegenomen vraag naar riviercruises 2. Investeringen in nieuwe schepen moeilijk (dagpassagiersvaart)

3. De enige manier om de grachtengordel in Amsterdam te bezoeken 3. Lozingsverbod vuilwater

4. Vergrijzing 4. Imago van de sector

5. Tekort aan nautisch personeel

Tabel 4: SWOT-analyse Bron: Eigen bewerking 

De resultaten van de SWOT-analyse zijn vervolgens geanalyseerd met behulp van een confrontatiematrix, waarbij de 

volgende vragen centraal stonden: Hoe maken we gebruik van sterkte x om in te spelen op kans y? Hoe maken we ge-

bruik van sterkte x om bedreiging y af te weren? Hoe versterken we zwakte x om in te spelen op kans y? Hoe versterken 

we zwakte x om bedreiging y af te weren? In de confrontatiematrix worden scores gegeven aan de relevante issues. De 

issues worden gevormd door sterktes & kansen, sterktes & bedreigingen, zwaktes & kansen en zwaktes & bedreigingen 

tegenover elkaar te zetten. Na het scoren van de issues blijft er een beperkt aantal over. 

Uiteindelijk bleven er in dit onderzoek vier hoofdonderwerpen over die nu kort besproken zullen worden:

1. Flexibiliteit

 De belangrijkste kracht van de passagiersvaart is de !exibiliteit van de diensten. Een schip kan daarheen varen 

waar het nodig of gewenst is, als er maar water is. Voor hotels en evenementenlocaties op het land, die in dezelfde 

behoeften voorzien, geldt dit uiteraard niet, zij kunnen hun activiteiten slechts op één locatie ontplooien. Voor indivi-

duele bedrijven heeft deze !exibiliteit echter ook nadelen. Zo maakt deze !exibiliteit de concurrentie hevig, omdat het 

moeilijk, zo niet onmogelijk, is om een geogra#sch gedeelte van de markt te monopoliseren. 



2. Innovatie

 De sector passagiersvaart is een sector die gekenmerkt wordt door weinig productinnovatie. Dat resulteert erin dat 

de sector nu lang niet alle marktsegmenten aanspreekt. Velen zien de passagiersvaart als een beetje ouderwets, het 

merendeel van de afnemers behoort tot de wat oudere mensen. De sector zou moeten proberen een iets hipper en 

meer trendy imago te krijgen om ook andere marktsegmenten aan te spreken. 

3. Onvermogen zich te verenigen

 De sector blijkt niet in staat zich te verenigen en zo haar belangen te verdedigen. Alleen al in Amsterdam zijn er vier 

organisaties die zich op de een of andere wijze bezighouden met de vertegenwoordiging van de passagiersvaart 

(VAR, VEVAG, VPAH en VKSR). Weliswaar zijn er behoorlijk wat rederijen aangesloten bij de enige landelijke belan-

genvereniging voor de passagiersvaart (CBRB), toch gaat het ook hier om een minderheid van de rederijen. Dit zorgt 

ervoor dat het CBRB de rederijen niet optimaal kan vertegenwoordigen en ook niet alles kan doen wat er gedaan zou 

kunnen worden, omdat daar nu simpelweg geen geld en tijd voor is. Het belangrijkste probleem hierin lijkt het zoge-

naamde freerider probleem; het is voor een individueel bedrijf rationeel om geen lid te zijn van het CBRB wanneer 

alle andere bedrijven dat wel zijn. Dit omdat het dit bedrijf geld bespaart terwijl ze nog net zo goed vertegenwoordigd 

zullen zijn. 

4. Overheid

 Op dit moment is er weinig regulier contact tussen beleidsmakers en de passagiersvaart. Dit geldt zowel voor de Cen-

trale Rijnvaartcommissie (CCR, de wetgevende instantie voor de internationale Rijnvaart) en de Europese Commissie, 

als voor de nationale, regionale en gemeentelijke overheden. Dit resulteert in wetgeving die door de sector vaak wordt 

gezien als onnodig. 

 Een ander probleem is dat het nu vaak onduidelijk is aan welke regels en wetgeving de sector precies moet voldoen, 

omdat de sector enerzijds valt onder nautische regels en anderzijds ook elementen van horeca en recreatie in zich 

heeft. 
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Conclusies & Aanbevelingen

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zullen hieronder nogmaals opgesomd worden. Allereerst geeft de onder-

staande tabel de belangrijkste kwantitatieve resultaten weer. 

Economische Betekenis Passagiersvaart

Economische betekenis Dagpassagiersvaart Riviercruises Chartervaart Totaal

Omzet € 98.639.698,40 € 84.000.000,00 € 53.403.500,00 € 236.043.198,40 

Achterwaartse Effecten € 61.156.613,01 € 52.080.000,00 € 10.680.700,00 € 123.917.313,01 

Toegevoegde Waarde € 37.483.085,39 € 31.920.000,00 € 42.722.800,00 € 112.125.885,39 

Voorwaartse Effecten € 28.605.512,54 € 34.432.750,00 € 33.303.600,00 € 96.341.862,54 

Totaal Economische Betekenis € 127.245.210,94 € 118.432.750,00 € 86.707.100,00 € 332.385.060,94 

Omzet dagpassagiersvaart ontleend aan enqûete

Werkgelegenheid Omzet riviercruise gebaseerd op schattingen vanuit de sector

Dagpassagiersvaart 1173 FTE Omzet en VE chartervaart gebaseerd op BBZ-onderzoek

Chartervaart 1029 FTE VE dagpassagiersvaart gebaseerd op CBS-data

Totale werkgelegenheid 2814 FTE VE riviercruises ontleend aan enqûete en NBTC

AE alle segmenten zijn gebaseerd op CBS-data

W dagpassagiersvaart gebaseerd op enqûete

W chartervaart gebaseerd op BBZ-onderzoek

9. CBS: Bedrijfsleven; arbeids- en !nanciële gegevens, per branche, SBI 2008

Tabel 5: Economische Betekenis Passagiersvaart, Bron: Eigen bewerking, cijfers 2010

Het is opvallend om te zien dat de passagiersvaart ongeveer 10% van de omzet van de totale binnenvaart (2,3 miljard 

euro, CBS9) voor haar rekening neemt, terwijl de sector zo weinig aandacht krijgt van beleidsmakers.

De belangrijkste terreinen die naar voren kwamen uit de kwalitatieve analyse zijn: 

1. De kracht van de sector is dat ze zo flexibel is. 

2. Een probleem van de sector is dat er weinig productinnovatie plaatsvindt. 

3. Het onvermogen zich te verenigen leidt ertoe dat de sector niet optimaal gerepresenteerd kan worden. 

4. De weinige contacten met overheden zorgen ervoor dat er veel wetgeving als onnodig wordt beschouwd en dat het 

soms ook onduidelijk is aan welke regels en wetgeving de passagiersvaart precies moet voldoen.

De belangrijkste aanbeveling volgend uit dit onderzoek is dat er aanvullend Europees onderzoek gedaan zou moeten 

worden naar de riviercruises. Dit omdat het onderhavige onderzoek de directe economische betekenis van de riviercrui-

ses slechts in beperkte mate heeft kunnen onderzoeken. Verder zijn de voorwaartse effecten van de dagpassagiersvaart 

ook slechts in beperkte mate onderzocht, omdat het in het kader van dit onderzoek onmogelijk bleek de zogenaamde 

zijwaartse effecten op betrouwbare wijze in kaart te brengen. Een onderzoek dat hier volledig op gericht is, zou wellicht 

meer licht op deze zijwaartse effecten kunnen werpen. 
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