
       

 
Aan Mr.Drs. M.C.G. (Mona) Keijzer 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 
 
Zwijndrecht, 16 juni 2020  
 
Briefnummer: 1334 
 
Betreft: Tegemoetkoming schade door COVID-19 binnenvaartbranche 
 
 
Geachte mevrouw Keijzer, 
 
De economische en maatschappelijke gevolgen van het COVID-19 virus voor de binnenvaartsector zijn groot. 
Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de ladingstromen 
als gevolg verminderde productie en afname van overslag in de zeehavens. De vrachtenmarkt is door de 
coronacrisis ernstig ontwricht en de vrachtprijzen zijn in een vrije val geraakt.  
 
Het kabinet ondersteunt ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke financiële regelingen. Om in 
aanmerking te komen voor ondersteuning dient de SBI code van een sector op de lijst van getroffen sectoren 
te zijn opgenomen. Binnenvaart vrachtvaart, code 5040, is niet opgenomen in deze lijst en dat betekent dat 
getroffen ondernemers geen tegemoetkoming kunnen aanvragen als zij door COVID-19 een fors deel van hun 
inkomsten kwijt raken. 
 
Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Algemeene Schippers 
Vereeniging menen dat dit niet terecht is en er sprake is van rechtsongelijkheid wanneer de binnenvaart niet 
in de SBI-codelijst opgenomen zou worden. In de bijgevoegde notitie tonen wij cijfermatig en met 
voorbeelden aan dat de sector onevenredig zwaar wordt getroffen door COVID-19.  
 
Wij vragen u met klem code 5040, binnenvaart vracht-, tank- en sleepvaart toe te voegen aan de lijst van SBI 
codes van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de schade door COVID-19.                
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Dominic Schrijer, Voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer 
 
 
  
Paul Goris, Voorzitter CBRB 
 
 
 
Gerberdien Le Sage, Voorzitter ASV 
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Vraag voor schadevergoeding COVID-19 voor binnenvaartbranche 
 
Met deze notitie geven de gezamenlijke brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Cen-
traal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Algemeene Schippers Vereeniging een duidelijke on-
derbouwing waarom ondernemers in het binnenvaartvrachtvervoer in aanmerking moeten kunnen 
komen voor tegemoetkoming in de schade door COVID-19. 
 
Inleiding 
De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus voor Nederland en de binnen-
vaartsector zijn groot. Het kabinet ondersteunt ondernemers van getroffen sectoren met tijdelijke 
financiële regelingen. Voor deze ondersteuning is een lijst opgesteld van SBI codes. Alleen sectoren 
genoemd in deze lijst mogen een aanvraag voor ondersteuning indienen. Binnenvaart vracht-, tank- 
en sleepvaart, code 5040, is niet opgenomen in de lijst en dat betekent dat getroffen ondernemers 
uit de binnenvaart geen tegemoetkoming kunnen krijgen als zij door corona een fors deel van hun 
inkomsten kwijt raken.  
 
Het is evident dat wanneer fabrieken, door overheidsmaatregelen vanwege COVID-19, hun productie 
verminderen of tijdelijk staken, er ook minder transport van grondstoffen plaatsvindt. Wanneer de 
horeca stilligt en er minder bier gebrouwen wordt, is er ook een terugloop in het transport van mout 
en andere grondstoffen. Zo zijn er tal van voorbeelden die aantonen dat de binnenvaart grote verlie-
zen lijdt als gevolg van COVID-19. 
 
De binnenvaartbranche ondervindt momenteel in diverse segmenten een grote terugloop in lading-
volumes en daarmee daalt de omzet van veel ondernemers fors. In deze notitie beschrijven wij aan 
de hand van cijfers en voorbeelden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het vrachtvervoer 
per binnenvaart. Wij tonen aan dat het onrechtvaardig is dat getroffen ondernemers geen aanvraag 
tot ondersteuning kunnen indienen. 
 
Wij vragen met klem ook code 5040, binnenvaart vracht-, tank- en sleepvaart toe te voegen aan de 
lijst van SBI codes van sectoren die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade 
door COVID-19. 
 
Markt ontwricht 
Als gevolg van de COVID-19 pandemie was het eerste en tweede kwartaal van 2020 een zeer uitzon-
derlijke periode met ernstige verstoringen in productieprocessen op nationale en mondiale schaal. 
Gesloten fabrieken, strengere grenscontroles en beperkingen in persoonlijke bewegingsvrijheid heb-
ben wereldwijd samenlevingen ontwricht en dat heeft invloed op wereldwijde en nationale handels-
stromen.  
 
Royal Haskoning geeft in haar onderzoek “Gevolgen coronacrisis voor de binnenvaart” aan dat de 
korte termijneffecten voor de transportsector hevig zijn, slechts een deel van de verladers is erin 
geslaagd tijdelijke oplossingen te vinden en de negatieve gevolgen van de coronacrisis enigszins te 
beperken. Bijna alle verladers hebben geprobeerd de productie neerwaarts bij stellen en op een la-
ger niveau te brengen. Uit voorzorg hebben verladers vaak extra opslagruimte gehuurd om op afroep 
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te leveren wanneer er weer vraag is (Royal Haskoning DHV, 2020). De binnenvaart ondervindt de 
gevolgen van deze terugloop van productie en overslag doordat er minder lading te vervoeren is en 
bepaalde transportlijnen zelfs tijdelijk geheel gestopt zijn.  
 
Het Havenbedrijf Rotterdam houdt rekening met een niet eerder geziene daling van de goederen-
overslag dit jaar met 10 tot 20% als gevolg van de coronacrisis. Topman Allard Castelijn van het HBR 
houdt zelfs rekening met een terugval van 30% in het tweede kwartaal (Nieuwsblad transport, 2020). 
Zie bijlage 1 voor de kwartaalcijfers van het HBR voor het 1ste kwartaal 2020. 
 
Relatievaart en vrije markt 
Veel scheepvaartondernemers varen voor een vaste opdrachtgever of zijn aangesloten bij een sa-
menwerkingsverband. De opdrachtgevers van deze ondernemers proberen hun relatieschepen in de 
vaart te houden. Contracten bij relaties, de samenwerkingsverbanden en vaste opdrachtgevers staan 
al geruime tijd onder druk waarbij contracten ontbonden worden en/of de tarieven naar beneden 
worden bijgesteld.  
 
Ongeveer 45% tot 50% van het totale ladingpakket wordt op de vrije markt verhandeld (de spot-
markt). Vooral op de spotmarkt is de vrachtprijs nu erg laag en kan er door ondernemers, die hiervan 
afhankelijk zijn, moeilijk werk gevonden worden. Er zijn schepen die normaliter voor een vaste relatie 
varen, die nu doordat zij hun werk door COVID-19 zijn kwijtgeraakt, op de spotmarkt varen. Daar-
naast zoeken samenwerkingsverbanden en grotere bevrachtingskantoren voor hun relatieschepen 
op de spotmarkt naar werk, omdat hun eigen ladingpakket is afgenomen. Deze ontwikkelingen ma-
ken dat het aanbod van scheepsruimte op de spotmarkt toeneemt en dat zet de prijzen extra onder 
druk. 
 
De spotmarkt fungeert in normale tijden als buffer van het transportsysteem en heeft daarmee een 
belangrijke functie. Door de spotmarkt is er altijd een “flexibele schil” van scheepsruimte beschikbaar 
die de schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. Het zijn vooral de kleinere ondernemers en 
de man-vrouw bedrijven die op de spotmarkt varen. Deze zijn nu extra kwetsbaar, omdat zij een 
minder sterke onderhandelingspositie hebben. Vaak hebben zij geen andere bedrijfsactiviteiten die 
het verlies van de transportonderneming kan opvangen. Wanneer zij hun bedrijf verliezen, raken zij 
naast hun werk ook vaak hun woning kwijt en zijn de sociale gevolgen groot. Ook voor de maat-
schappij kan de prijs hoog zijn want bij kleinere schepen is de kans groot dat deze schepen geheel 
van de markt verdwijnen (door sloop of een andere bestemming) waardoor dit vervoer niet langer 
over water zal plaatsvinden.  
 
Bij de grotere binnenvaartondernemingen loopt men het risico dat zij anderen in hun val meeslepen 
zoals werknemers die hun baan kwijtraken en leveranciers zoals bunkerstations wier rekeningen niet 
meer betaald kunnen worden. Dat hebben we in het verleden zien gebeuren en dat heeft een groot 
negatief effect op de economie, en het vertrouwen in de toekomst van de binnenvaart.  
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Terugloop van ladingstromen als gevolg van coronamaatregelen 
Het vrachtvervoer per binnenvaart ondervindt een forse omzetdaling door terugloop van de lading-
stromen als gevolg verminderde productie en afname van overslag in de zeehavens. De vrachten-
markt is door de coronacrisis ernstig ontwricht en de vrachtprijzen op de vrije markt zijn in een vrije 
val geraakt. Samenwerkingsverbanden en ladingaanbieders geven aan veel minder ladingaanbod te 
hebben door de coronacrisis. Een aantal van hen hebben geholpen met het samenstellen van deze 
notitie. 
 
De samenwerkingsverbanden 
Twee samenwerkingsverbanden delen een deel van hun cijfermatige bedrijfsinformatie om de urgen-
tie van de situatie aan te tonen. Samenwerkingsverband 1 is een samenwerkingsverband van inter-
nationale binnenvaartondernemingen dat een compleet logistiek dienstenpakket aanbiedt in het 
kleinere segment schepen naar voornamelijk bestemmingen in Nederland, België en Frankrijk.  
Zij hebben de cijfers van 2019 van de maanden maart april en mei vergeleken met de dezelfde 
maanden van dit jaar. Zij constateren onderstaande daling van het ladingaanbod: 
Maart 2020:   25% minder lading dan in 2019 
April 2020:  40% minder lading dan in 2019 
Mei 2020:  35% minder lading dan in 2019 
 
Samenwerkingsverband 2 is een coöperatie van binnenvaartondernemingen die voornamelijk binnen 
Nederland, België en Duitsland actief zijn. Dit samenwerkingsverband geeft aan 27% minder lading-
aanbod te hebben vergeleken bij vorig jaar. Daarbij geven zij aan dat de percentages in bepaalde 
deelsectoren veel hoger ligt, zie tabel 1. De tabel toont aan dat de kleinste en grootste schepen het 
zwaarst getroffen worden. Bij schepen in de categorie kleiner dan 750 ton komt dat voornamelijk 
door de afname van agribulk, voor de allergrootste schepen wordt dit veroorzaakt door de afname 
van kolen en staal transport.  
 

  Tabel 1  
 
Grote verladende partijen geven aan dat zij ongeveer 20% minder vervoer aan te bieden hebben. 
Deskundigen schatten in dat een terugval van 20 % minimaal 30% inkomstderving betekent voor de 
binnenvaartondernemer omdat de markt door deze terugval onder druk staat.  
 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) rapporteert 20 tot 25% terugval in het vrachtvervoer 
door de COVID-19 maatregelen en dit wordt bevestigd door cijfers van de havens langs de Rijn. De 
CCR meent dat deze pandemie tot een zeer zware economische en sociale crisis in de Rijn- en Euro-
pese binnenvaart heeft geleid en het vooralsnog niet in te schatten valt wanneer deze voorbij zal 
zijn(CCR, 2020). 
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Praktijkvoorbeelden 
Kolen en erts 
De vraag naar Kolen en staal is sterk teruggelopen door de verminderde vraag naar staal in onder 
andere de auto-industrie. ThyssenKrupp stahl de grootste afnemer van kolen en erts zag zich ge-
noodzaakt zijn productie te verminderen (ThyssenKrupp, 2020). Verlaging van de productie betekent 
minder vraag naar grondstoffen en afname van transport. De afname van het vervoer van kolen door 
COVID-19 komt boven op de afname door de energietransitie die gaande is en zorgt voor een forse 
versterking van de crisis in dit segment. Cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam laten een terugval 
van 39,6% zien in het eerste kwartaal van 2020 ten opzichte van de het eerste kwartaal in 2019 (HBR, 
2020). Een binnenvaartondernemer uit Werkendam was genoodzaakt drie weken vijf van haar tien 
koppelverbanden stil te leggen (Nieuwsblad Transport, 2020). 
 
Noord Zuid verkeer 
Op het traject naar het Canal du Nord en Frankrijk wordt een volumeterugval gemeld van 44% t.o.v. 
vorig jaar. Sluizen worden lange tijd niet bediend waardoor schepen opgesloten liggen. De autofa-
brieken van Renault en PSA, maar ook Duitse producenten liggen stil of hebben stil gelegen. De 
transportlijnen van rollen staal zijn daardoor al geruime tijd gestaakt. Over het geheel resulteert dit 
in het tweede kwartaal in een vermindering van vraag naar transporten van staal van ca 60% (ELV, 
2020). De herschikking van de markt voor persoonsvoertuigen kan een aanzienlijke impact hebben 
voor de navolgende periode.  
 
Voor brouwgerst zijn de cijfers nog slechter. Het vervoer van brouwgerst omvat 60% van het Zuid-
Noord vervoer. Deze ladingsoort speelt een belangrijke rol in de rotatie van schepen en het voorko-
men van leegvaart. Door de sluiting van de Horeca in Benelux en Frankrijk is het verbruik met meer 
dan 70% teruggelopen en de transporten in die markt is met eenzelfde percentage afgenomen (ELV, 
2020).  
De volumedaling heeft het een enorme tariefdaling tot gevolg, het betekent minder vervoer en voor 
een lager tarief. 
 

 (evofenedex, 2020)  
 
 

Y-as: volume 
X-as: weeknummer 
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Moutvervoer 
Mout is een grondstof voor de productie van bier en wordt in veel gevallen aangevoerd per binnen-
schip. Doordat de horeca door de overheidsmaatregelen stil kwam te liggen, werd de productie van 
bier verminderd. Het transport over water naar Holland Malt is daardoor met 50 tot 70% terug gelo-
pen. Bij Heineken liep het vervoer terug met 25 tot 30%. Vooral kleine schepen worden hierdoor 
geraakt. 

 (evofenedex, 2020) 
 
Containertransport 
Door afname van de wereldwijde handel is ook het containertransport teruggelopen. In februari 
werd door evofendex gemeld dat de capaciteit in de containerlijnvaart van en naar China sterk terug 
liep met 20 tot 40% ten opzichte van vorig jaar (evofenedex, 2020). Ook het binnenlandse container-
vervoer loopt als gevolg van de coronamaatregelen terug zoals in onderstaand grafiek af te lezen is. 
 

 (evofenedex, 2020) 
 
Veevoeder industrie  
Import van veevoeders is beduidend lager doordat productie en handel hinder ondervinden van de 
coronamaatregelen. Er worden alternatieve veevoeders gevoerd aan dieren, zoals aardappelen die 
normaal voor friet naar de horeca gaan, waardoor er minder vraag was naar reguliere veevoeders. 
Hierdoor worden voornamelijk kleine schepen geraakt. 

Y-as: volume 
X-as: weeknummer 

Y-as: volume 
X-as: weeknummer 
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Individuele casussen 
Vanuit de leden van de gezamenlijke brancheverenigingen hebben tal van individuele ondernemers 
zich gemeld dat zij door COVID-19 en de coronamaatregelen gedupeerd zijn, een uitsnede: 

x Een ondernemer uit de containervaart verliest zijn werk door corona en het contract wordt 
ontbonden, vervolgens heeft hij 40% inkomstderving met varen op de spotmarkt. 

x Een binnenvaartondernemer vaart kerosine naar Schiphol. Dit transport valt een aantal 
maanden geheel stil. 

x De auto-industrie stort volledig in als gevolg van COVID-19. Autovervoer, het zogenaamde 
Ro-Ro transport, valt fors terug. De ondernemer probeert zijn personeel te detacheren bij 
collega’s. 

x De tankvaart heeft aan het begin van de coronacrisis veel brandstof getransporteerd naar de 
depots. Deze werden in geheel Europa gevuld vanwege de lage olieprijzen. Mensen moeten 
vanwege COVID-19 zo veel mogelijk thuis werken en dat verlaagt de vraag naar brandstof. 
Nu de depots vol zijn, stort ook deze markt in. Cijfers van het havenbedrijf laten een forse te-
ruggang van de import aan olie zien in de Rotterdamse haven (HBR, 2020).  

 
Klimaatdoelen 
Vervoer over water kent grote voordelen, het kan helpen de files te verminderen en is klimaatgun-
stig. Dit wordt erkend door de EU en de binnenvaart is daarom prominent genoemd in de Europese 
green deal. De Europese Green Deal heeft tot doel de transportemissies te verminderen door 75% 
van de vracht die over de weg wordt vervoerd, te verplaatsen naar de binnenvaart en spoor.  
De binnenvaart beschikt nog over voldoende capaciteit op de Europese waterwegen en heeft op dit 
moment al een lage CO2 uitstoot. Modal shift kan substantieel bijdragen aan de realisatie van de 
Green Deal, dit kan in het geding komen wanneer de sector langdurig in een diepe crisis raakt.  
 
Conclusie 
De casussen en voorbeelden uit deze notitie tonen onomstotelijk aan dat de binnenvaart in zwaar 
weer verkeert vanwege COVID-19. Het zou een rechtsongelijkheid zijn wanneer deze sector niet in de 
SBI-codelijst opgenomen zou worden. De bedrijven in de binnenvaart, die sterk gedupeerd zijn moe-
ten net als andere sectoren in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning.  
 
De gezamenlijk brancheverenigingen voorzien een grote golf aan faillissementen, als individuele be-
drijven, die zwaar getroffen worden, niet geholpen worden om deze crisisperiode door te komen. De 
ondernemer verdwijnt, maar de schepen komen opnieuw in de vaart, dat ondermijnt de markt, 
waardoor de crisis langer zal duren en verder zal uitdiepen. Dat kan en mag niet gebeuren en daarom 
pleiten Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Alge-
meene Schippers Vereeniging ervoor de code 5040: “binnenvaart vracht-, tank- en sleepvaart” toe te 
voegen aan de lijst van sectoren die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. 



2020 2019
januari - maart januari - maart verschil in %

AANVOER EN AFVOER

IJzererts en schroot 6.774 5.854 15,7
Kolen 4.521 7.490 -39,6
Agribulk 2.480 2.641 -6,1
Overig massagoed, droog 2.966 3.461 -14,3
Totaal massagoed, droog 16.741 19.446 -13,9

Ruwe aardolie 25.797 28.054 -8,0
Minerale olieproducten 14.161 21.081 -32,8
LNG 2.082 1.766 17,9
Overig massagoed, nat 8.314 7.604 9,3
Totaal massagoed, nat 50.354 58.506 -13,9

Containers 37.931 38.035 -0,3

Roll-on/Roll-off 5.941 6.410 -7,3
Overig stukgoed 1.426 1.473 -3,2
Totaal breakbulk 7.367 7.883 -6,5

Totaal aan- en afvoer 112.393 123.870 -9,3

Totaal aantallen containers 2.089.752 2.212.954 -5,6
Totaal aantallen TEU 3.549.670 3.723.950 -4,7

Eenheid: Bruto gewicht x 1.000 metrische tonnen
Bron: Havenbedrijf Rotterdam

GOEDERENOVERSLAG IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM

Bijlage 1 Cijfers eerste kwartaal 2020 Havenbedrijf Rotterdam



2020 2019
januari - maart januari - maart verschil in %

AANVOER
IJzererts en schroot 5.815 5.315 9,4
Kolen 4.321 7.403 -41,6
Agribulk 2.176 2.409 -9,7
Overig massagoed, droog 2.398 2.878 -16,7
Totaal massagoed, droog 14.710 18.005 -18,3

Ruwe olie 25.506 27.823 -8,3
Minerale olieproducten 7.047 11.092 -36,5
LNG 2.040 1.669 22,2
Overig massagoed, nat 4.994 4.722 5,7
Totaal massagoed, nat 39.586 45.307 -12,6

Containers 19.324 19.661 -1,7

Roll on/Roll off 2.509 2.697 -6,9
Overig stukgoed 882 1.028 -14,2
Totaal breakbulk 3.391 3.724 -8,9

Totaal aanvoer 77.012 86.697 -11,2

Aantallen containers 1.089.077 1.151.716 -5,4
Aantallen TEU 1.846.296 1.940.626 -4,9

AFVOER
IJzererts en schroot 959 539 78,0
Kolen 201 87 129,6
Agribulk 304 232 31,0
Overig massagoed, droog 567 583 -2,7
Totaal massagoed, droog 2.031 1.441 40,9

Ruwe olie 291 231 26,3
Minerale olieproducten 7.114 9.989 -28,8
LNG 42 98 -56,9
Overig massagoed, nat 3.320 2.882 15,2
Totaal massagoed, nat 10.768 13.199 -18,4

Containers 18.607 18.374 1,3

Roll on/Roll off 3.431 3.714 -7,6
Overig stukgoed 544 445 22,2
Totaal breakbulk 3.975 4.159 -4,4

Totaal afvoer 35.381 37.173 -4,8

Aantallen containers 1.000.675 1.061.238 -5,7
Aantallen TEU 1.703.373 1.783.324 -4,5

Eenheid: Bruto gewicht x 1.000 metrische tonnen
Bron: Havenbedrijf Rotterdam

GOEDERENOVERSLAG IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM




