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Disclaimer 

This document is issued by Eden McCallum LLP, is for information purposes only, and is intended 

solely for Gemeente Amsterdam. It is provided subject to the terms and conditions in Eden 

McCallum’s Contract to Provide Consultancy Services to a Client (the “Contract”), dated April 11, 

2019. The document is incomplete without the accompanying oral commentary. 

This document is for the benefit and information of the addressees only and should not be copied, 

referred to or disclosed, in whole or in part, without our prior written consent, except as specifically 

permitted in the Contract. The scope of work for this document has been agreed by the addressees 

and to the fullest extent permitted by law, we will not accept responsibility or liability to any other 

party (including the addressees’ legal and other professional advisers) in respect of our work or the 

document. 

The information contained here has been compiled from sources believed to be reliable. While every 

reasonable effort has been made to ensure that the information is correct, that the views are 

accurate, and all reasonable care has been taken in the preparation of this document, no 

responsibility or liability is accepted for errors or omissions of fact or for any opinions expressed 

herein, or any decisions which any party make while relying on this document. Facts, opinions, 

projections and estimates are subject to change without notice. You are advised to form your own 

independent judgement with respect to any matter contained in this document. 
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Terugverdientijd rondvaart Amsterdam 
 

1. Context en doelstelling onderzoek 

 

1.1 Context 

De Gemeente Amsterdam voert een nieuw vergunningenstelsel in voor de passagiersvaart 

(rondvaartboten). Het aantal vergunningen in het nieuwe stelsel is gemaximeerd en de vergunningen 

zijn voor bepaalde duur. Hierdoor krijgen nieuwe spelers een kans om toe te treden. Om de 

vergunningsduur vast te stellen moet onder andere onderzoek verricht worden naar de 

‘terugverdientijd’ van de benodigde investering voor een reder voor verschillende typen boten 

(variërend van traditionele Amsterdamse rondvaartboten tot salonboten en open sloepen). Eerder 

onderzoek heeft op dit punt nog onvoldoende duidelijkheid opgeleverd.  

 

1.2 Doelstelling 

Tegen deze achtergrond is Eden McCallum gevraagd om vervolgonderzoek uit te voeren. Dit 

vervolgonderzoek is uitgevoerd over een periode van 6 weken en richt zich op die factoren die (1) het 

antwoord sterk bepalen, en die (2) onvoldoende diepgaand onderzocht zijn in eerder onderzoek. 

Factoren die de terugverdientijd in mindere mate bepalen en waaraan al een gedegen analyse ten 

grondslag lag zijn niet opnieuw bekeken, maar overgenomen uit eerder onderzoek (met minimale 

aanpassingen).  

 

In dit onderzoek is een conservatieve aanpak gehanteerd. Hiermee wordt het volgende bedoeld. Uit 

het onderzoek is gebleken dat geen enkele boot hetzelfde is. Er is een grote spreiding in de 

aanschafwaarden en restwaarden van verschillende typen boten en ook in de gehanteerde 

bedrijfsvoering van reders (aantal tochten, bezettingsgraden, ticketprijzen, inkomsten uit horeca, etc.). 

Dat betekent dat voor elk uitgangspunt een bandbreedte van mogelijkheden bestaat. In dit onderzoek 

is gewerkt met uitgangspunten die eerder leiden tot een overschatting van de terugverdientijd, dan 

tot een onderschatting. Hiermee wordt voorkomen dat de berekende terugverdientijden door veel 

reders niet gehaald kunnen worden. De terugverdientijden worden daarom gezien als conservatief. 

 

1.3 Structuur van dit document 

Dit document vat de uitkomsten van het onderzoek samen op hoofdlijnen. In hoofdstuk 2 wordt een 

samenvatting gegeven van de uitkomsten. Hoofdstuk 3 beschrijft de rekenmethodiek die gehanteerd 

is. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van alle uitgangspunten die gebruikt zijn voor het 

bepalen van de terugverdientijden, en de onderbouwing van de uitgangspunten toegelicht. In 

hoofdstuk 5 wordt tenslotte besproken hoe de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd.  
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2. Samenvatting uitkomsten 

 

2.1 Onderzochte boten 

Bij het bepalen van de terugverdientijden voor verschillende typen rondvaartboten is het van belang 

om duidelijk vast te stellen wat de karakteristieken zijn van de boot omdat afmetingen en capaciteit 

invloed hebben op aanschafwaarden, maar ook op inkomsten en kosten voor een reder. Om te 

voorkomen dat we in de berekeningen met onwerkbare brandbreedtes moeten werken, en meerdere 

bandbreedtes met elkaar moeten combineren, zijn we uitgegaan van 6 representatieve boten met 

bijbehorende specifieke karakteristieken zoals aangegeven in slide 1. Om tot deze selectie van 

standaardboten te komen is onderzocht welke type boot in een bepaalde categorie het vaakst 

voorkomt. De 6 representatieve boten zijn dus in elke categorie niet de gemiddelde boot, maar een 

veel voorkomende boot.  

 

 
Slide 1: Beschrijving boten meegenomen in het onderzoek 

2.2 Uitkomsten terugverdientijden boten  

Voor de 6 standaardboten uit slide 1 zijn de terugverdientijden berekend. Slide 2 geeft een 

samenvatting van de resultaten. Op slide 2 is de operationele terugverdientijd in blauw aangegeven, 

en de aanloopperiode weergegeven met een gestippelde lijn. De optelsom van de operationele 

terugverdientijd plus de aanlooptijd levert de totale terugverdientijd1.  

 

De operationele terugverdientijd is het aantal jaren dat nodig is om het verschil tussen de 

aanschafwaarde en de restwaarde te kunnen terugverdienen. De aanloopperiode is het aantal jaren 

                                                           
1 Het getoonde aantal jaren is naar boven afgerond 

33

Karakteristieken van 6 representatieve ‘standaardboten’ als basis voor 

dit onderzoek

Beschrijving boten meegenomen in het onderzoek

Eigenschap
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6

Rondvaart groot Rondvaart klein Salonboot groot Salonboot klein Sloep groot Sloep klein

Type boot
Amsterdamse

type

Amsterdamse

type
Salonboot Salonboot Open sloep Open sloep

Oud segment Bemand groot
Bemand 

gesloten
Bemand groot

Bemand 

gesloten
Bemand open Onbemand

Nieuw segment Groot Groot
Beeldbepalend 

en historisch

Beeldbepalend 

en historisch

Klein en 

middelgroot
Onbemand

Passagiers 

capaciteit
80 - 90 64 - 67 30 12 44 7 - 12

Afmetingen 

(LxB)
20 x 4,25 14 x 3,75 14 x 3 10 x 2,6 10 x 3,15 5,5 x 2

Bron: RPA lijst; Eden McCallum analyse
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dat een nieuw toetredende partij nodig heeft om een boot in het water te krijgen, door deze te laten 

bouwen en certificeren, en de benodigde organisatie te creëren om voldoende tickets te verkopen. De 

aanloopperiode wordt geacht te beginnen op het moment dat de vergunning aan de reder is verstrekt 

en de reder dus weet dat hij een vergunning krijgt. Dit valt niet noodzakelijk samen met de datum 

waarop de vergunning begint. Stel dat een reder op 1 maart de beschikking tot verlening van een 

vergunning ontvangt, waarbij die vergunning op 1 september ingaat, dan start de aanloopperiode op 

1 maart. Vanaf dat moment kan de reder immers de benodigde processen in gang zetten om zo snel 

mogelijk operationeel te worden.  

 

 
Slide 2: Terugverdientijd van een investering in passagiersrondvaart per type boot 

2.3 Rendement op investering 

Ter validatie is in het onderzoek ook berekend wat het rendement op geïnvesteerd vermogen is bij de 

verschillende typen boten, gebruikmakend van dezelfde uitgangspunten als hierboven. Een 

ondernemer zal immers niet alleen zijn investering willen terugverdienen, maar tevens op zoek zijn 

naar rendement op zijn investering.  

 

Het gemiddelde gerealiseerde rendement is afhankelijk van de exploitatieduur en van de wijze van 

financiering, specifiek de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Als wordt 

uitgegaan van een 50/50 verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen2 dan ontwikkelt het 

rendement op geïnvesteerd vermogen per type boot zich zoals weergegeven in slide 3. Zoals te zien is, 

is het rendement afhankelijk van de exploitatieduur. Het rendement op geïnvesteerd vermogen is voor 

                                                           
2 In lijn met Schuiteman Accountants en adviseurs 2013, rapport feitelijk bevindingen, waar een solvabiliteit van 
maximaal 87,1% wordt gerapporteerd (2009), wat overeenkomt met 53% vreemd vermogen en 47% eigen 
vermogen. Andere jaren waarover gerapporteerd wordt impliceren een hoger aandeel vreemd vermogen.  

44

• Operationele jaren

– Tijdens de operationele tijd (dat de boot 

in de vaart is) moet de investering 

worden terugverdiend

– Tijdens deze periode hebben partijen een 

afgebouwde boot, de juiste 

vergunningen, een efficiënte organisatie 

en een effectief verkoopnetwerk

• Aanloop jaren

– De aanloopperiode wordt geacht te 

beginnen op het moment dat de reder 

weet dat hij een vergunning krijgt

– De aanloopperiode kan gebruikt worden 

om de boot te laten (ver)bouwen, 

personeel aan te trekken en voldoende 

passagiersvolume op te bouwen om als 

“operationeel” te gaan gelden

– In de aanloopperiode verdient een reder 

minder, of helemaal niets

Terugverdientijd van een investering in passagiersrondvaart per type 

boot

Terugverdientijd (in hele jaren*)

4

3

5

3

4

3
Type 6

Sloep klein

Type 2

Rondvaart klein

1-2

Type 1

Rondvaart groot
1-2

1-2

Type 3

Salonboot groot

3-4

4-5

4-5

5-6

0-1

4-5
Type 5

Sloep groot
0-1

Type 4

Salonboot klein

6-7

1-2

Operationeel Aanloop

Toelichting

* Naar boven afgerond op hele jaren



6 
 

het eerst positief in het jaar dat de investering is terugverdiend3. In de jaren kort daarna stijgt het 

rendement, waarna het gemiddelde rendement stabiliseert. Voor elk type boot is een rendement op 

geïnvesteerd vermogen te behalen van 5 procent of meer (na 6 jaar) en 8 procent of meer (na 8 jaar).  

 

  
Slide 3: Rendement op geïnvesteerd vermogen afhankelijk van duur exploitatie 

Wanneer de ondernemer de investering volledig met eigen vermogen financiert is het gemiddelde 

rendement lager, en de terugverdientijd iets korter. Het gemiddelde rendement is lager, doordat 

dezelfde winsten worden verdeeld over een grotere inleg. Tegelijkertijd is de terugverdientijd iets 

korter, doordat er geen rentelasten zijn die de winst verlagen. De gevoeligheid voor dit uitgangspunt 

wordt weergegeven op slide 4, waar de gemiddelde jaarlijkse rendementen worden getoond per type 

boot, in jaar 8 dat de boot operationeel is. De linkerkant van de slide toont het basisscenario met 50 

procent eigen vermogen en 50 procent vreemd vermogen (zelfde als de basis van slide 3). De 

rechterkant van de slide toont het scenario waarin de investering volledig met eigen vermogen wordt 

gefinancierd. Zoals te zien is op slide 4 bedragen de rendementen op geïnvesteerd vermogen bij 

volledige financiering met eigen vermogen voor elk type boot 6 procent of meer (na 8 jaar), tegen 8% 

of meer in het basis scenario. 

 

                                                           
3 De lijnen beginnen in het jaar dat het rendement op de Y-as van de grafiek kan worden weergegeven. Niet 
getoonde rendementen voor de beginjaren zijn lager dan -10%.  

66

Rendement op geïnvesteerd vermogen afhankelijk van duur exploitatie

Gemiddeld jaarlijks rendement* in %

* Gemiddelde rendement in het weergegeven jaar. Aangenomen dat de boot wordt verkocht, en openstaande leningen afgelost. Berekend als volgt: 

((-/- investering + dividenden + restwaarde boot – af te lossen vreemd vermogen) / investering)  ̂(1 / aantal jaar) – 1

** Base case: vreemd vermogen 50% van de investering, tegen 5% rente, lineaire aflossing in 10 jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5%

-10%

5%

0%

15%

10%

20%

25%

Operationele jaren

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6
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Slide 4: Rendement op geïnvesteerd vermogen, afhankelijk van aandeel eigen vermogen 

  

77

Rendement op geïnvesteerd vermogen afhankelijk van aandeel eigen 

vermogen

Gemiddeld jaarlijks rendement* na 8 operationale jaren in %

18%

22%

8%

18%

12%

21%

Type 2

Rondvaart klein

Type 1

Rondvaart groot

Type 3

Salonboot groot

Type 4

Salonboot klein

Type 5

Sloep groot

Type 6

Sloep klein

* Aangenomen dat de boot wordt verkocht, en openstaande leningen afgelost. Berekend als volgt: 

((-/- investering + dividenden + restwaarde boot – af te lossen vreemd vermogen) / investering)  ̂(1 / aantal jaar) – 1

** Base case: vreemd vermogen 50% van de investering, tegen 5% rente, lineaire aflossing in 10 jaar

12%

15%

6%

12%

8%

14%

Type 1

Rondvaart groot

Type 2

Rondvaart klein

Type 3

Salonboot groot

Type 6

Sloep klein

Type 5

Sloep groot

Type 4

Salonboot klein

Basis scenario zoals meegenomen in het rekenmodel Alternatief scenario, met lagere rendementen, maar ook kortere

terugverdientijden dan vermeld in de samenvatting

Bij volledige financiering met eigen vermogenBij 50% financiering met eigen vermogen**
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3. Gehanteerde rekenmethodiek en focus van het onderzoek 

  

3.1 Rekenmethodiek terugverdientijd 

Om de terugverdientijd te bepalen hebben we de rekenmethodiek gehanteerd zoals op slide 5 

weergegeven. In het kort komt het erop neer dat we per type boot een inschatting hebben gemaakt 

van de beschikbare winst per jaar, die gebruikt kan worden om het verschil tussen de aanschafwaarde 

en de restwaarde van een boot te dekken. Voor het bepalen van de beschikbare winst is per type boot 

een inschatting gemaakt van de omzet (uit tickets en horeca) minus de operationele kosten. Na aftrek 

van afschrijving4, rente5 en belasting6 is vervolgens de winst bepaald, die gebruikt kan worden om het 

verschil tussen aanschafwaarde en restwaarde terug te verdienen. De operationele terugverdientijd is 

het aantal jaren dat nodig is om het verschil tussen aanschafwaarde en restwaarde te dekken.  

 

 
Slide 5: Toelichting financiële rekenmethodiek zoals toegepast in rekenmodel 

3.2 Focus van het onderzoek 

Het onderzoek heeft zich toegespitst op met name (1) het aanscherpen van aanschafwaarden en 

restwaarden van verschillende typen boten, (2) het nauwkeuriger inschatten van aantallen vervoerde 

passagiers per type boot, (3) het verfijnen van de inkomsten per passagier uit ticketverkoop/huur en 

                                                           
4 Uitgangspunt voor de afschrijvingstermijn is 10 jaar, in lijn met een richtlijn van de belastingdienst 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011780/2001-01-01 
5 Uitgangspunten bij de financiering is een rente van 5%, en lineaire aflossing in 10 jaar 
6 Met belasting wordt vennootschapsbelasting bedoeld. Voor boten van type 1 en 2 wordt gerekend met een 
vennootschapsbelastingtarief van 25% wat recht doet aan de typische grootte (meer dan € 200k belastbare 
winst) van bedrijven die met dit type boot varen. Voor boten van type 3 tot en met 6 wordt gerekend met een 
vennootschapsbelastingtarief van 20%. 

55

De totale terugverdientijd is gelijk gesteld aan het aantal benodigde 

operationele jaren voor terugverdienen investering plus de benodigde 

aanlooptijd om operationeel te worden

Per boot is aan de hand van onderstaande financiële 

variabelen geschat wat de winstgevendheid is per jaar 

dat een boot operationeel is

De investering is terugverdiend zodra restwaarde van de boot plus de 

cumulatieve winst groter is dan de boekwaarde van de boot

Toegepaste rekenmethodiek voor bepalen terugverdientijden

Toelichting financiële rekenmethodiek zoals toegepast in rekenmodel

* Onder Commissie wordt ook de betaalde vermakelijkheidsretributie gevat, aangezien die belasting volledig volume-afhankelijk is

** EBITDA: Earning Before Intertest, Taxes, Depreciation and Amortization

Beschikbare winst voor afbetalen investering

"Horeca" aan boord

Bruto Omzet Tickets

Commisie*

Netto omzet tickets

Winst voor belasting

Operationele kosten

EBITDA**

Afschrijving en rente

Winstbelasting

Winst na belasting

Operationele terugverdientijd

Boekwaarde

boot

Cumulatieve

winst +

restwaarde

Restwaarde

boot

Aanschaf

boot

Jaarlijkse

afschrijving

Jaarlijkse winst

Operationele terugverdientijd
Tijd

(jaren)

Waarde

(euro)

Totale terugverdientijd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011780/2001-01-01
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(4) het inschatten van additionele inkomsten uit horeca. In het onderzoek is weinig tijd besteed aan 

het aanscherpen van operationele kosten aangezien er in eerder onderzoek (met name door Ecorys) 

al veel aandacht besteed is aan de kosteninschatting en een verfijning van deze inschatting geen grote 

invloed heeft op de terugverdientijden.  

 

3.3 Uitgangspunt voor omgaan met onzekerheden in de berekening 

Gezien de grote variatie in typen boten met daarbij behorende aanschafwaarden en restwaarden, 

gecombineerd met een grote verscheidenheid in de bedrijfsvoering die reders hanteren (ticketprijzen, 

bezettingsgraden, horeca, bijzondere tickets, huwelijken, etc.) is het onmogelijk om tot antwoorden 

te komen die juist zijn voor alle boten die de Amsterdamse grachten bevaren. Daar waar we te maken 

hebben met grote spreiding tussen datapunten is gekozen voor een representatief (dus veel 

voorkomend) datapunt dat tevens leidt tot een conservatief antwoord. Dit wil zeggen dat gekozen is 

voor uitgangspunten die eerder leiden tot een langere dan een kortere terugverdientijd. Door het 

werken met conservatieve uitgangspunten wordt de kans verkleind dat een groot deel van de boten 

in een bepaalde categorie in de praktijk niet terugverdiend kan worden in de berekende tijd. Dat de 

aannames in het rekenmodel als conservatief kunnen worden beschouwd, zal in de hierna volgende 

paragrafen in groter detail worden toegelicht.  
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4. Gehanteerde uitgangspunten voor berekeningen  

 

4.1 Aanschafwaarden en restwaarden 

Een van de meeste kritische factoren bij het berekenen van de terugverdientijd is het uitgangspunt 

voor de aanschafwaarde van een boot minus de ingeschatte restwaarde. De aanschafwaarde minus 

de restwaarde is immers de waarde die over de operationele looptijd terugverdiend moet worden. De 

uitgangspunten die zijn meegenomen in het rekenmodel worden samengevat getoond in slide 6 in de 

kolom ‘terug te verdienen’.  

 

 
Slide 6: Toelichting uitgangspunten startinvestering en restwaarde 

Voor het bepalen van de aanschafwaarde en de restwaarde hebben we een combinatie van bronnen 

gebruikt, waaronder koopaktes van boten, interviews met experts, jaarverslagen van reders en 

tweedehands aanbod voor zover dit op het internet gepubliceerd is op marktplaatsen voor boten. De 

verzamelingen van datapunten wordt getoond op slide 7. Datapunten worden getoond in gekleurde 

vormen. Het uitgangspunt voor de terug te verdienen investering wordt getoond in de tweezijdige 

groene pijl.  

1010

Startinvestering en restwaarde zoals gehanteerd in model

Toelichting uitgangspunten startinvestering en restwaarde

Type boot Aanschaf Restwaarde 
Opstart

kosten

Terug te 

verdienen*
Toelichting

Type 1

Rondvaart groot
€ 600 k € 0 € 1 k € 600 k

• Type case: nieuw kopen en volledig afschrijven

• Inschatting aanname: conservatief 

• Toelichting: conservatieve aanname voor de 

restwaarde omdat de tweedehandsmarkt voor 

Amsterdamse rondvaartboten klein/onzeker is (de 

restwaarde van deze boten is door middel van 

historische koopaktes geschat op € 280-400 k, maar 

met onzekere verkoopduur)

Type 2

Rondvaart klein
€ 400 k € 0 € 1 k € 400 k

Type 3

Salonboot groot
€ 650 k € 300 k € 1,2 k € 350 k

• Type case: nieuw laten bouwen/renoveren en 

tweedehands verkopen

• Inschatting aanname: conservatief 

• Toelichting: conservatieve aanname voor 

aanschafwaarde, namelijk nieuw bouwen (terwijl er een 

tweedehandsmarkt bestaat, waar de aanschafwaardes 

aanzienlijk lager liggen)

Type 4

Salonboot klein
€ 450 k € 150 k € 1,2 k € 300 k

Type 5

Sloep groot
€ 80 k € 24 k € 1,2 k € 56 k

• Type case: nieuw kopen en tweedehands verkopen

• Inschatting aanname: conservatief

• Toelichting: conservatieve aanname voor 

aanschafwaarde (er bestaat een aanzienlijke 

tweedehandsmarkt voor sloepen) en conservatieve 

aanname voor restwaarde op slechts 30% van de 

nieuwprijs

Type 6

Sloep klein
€ 35 k € 11 k € 1,2 k € 24 k

*    Naast aanschaf, is er ook voor €1 200 aan opstartkosten voor het aanvragen van benodigde vergunningen meegenomen in de investering (niet getoond hier)

Bron: Kadaster; Jaarverslagen; Interviews; Yachtfocus.nl; Belastingdienst
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Slide 7: Overzicht gebruikte datapunten voor aanschaf- en restwaarde boten 

Zoals te zien is in slide 7 beslaan de schattingen van de waarde van boten, zelfs voor eenzelfde type, 

een vrij grote bandbreedte. Wat duidelijk te zien is, is dat de totaal terug te verdienen investering sterk 

afhangt van of de boot nieuw gekocht wordt, of tweedehands. Om te komen tot een conservatieve 

inschatting van de terug te verdienen investering zijn wij in het rekenmodel voor elk type boot 

uitgegaan van een nieuwprijs voor de aanschafwaarde en een conservatieve (aan de lage kant) 

restwaarde. Indien een ondernemer een tweedehands boot zou kopen, dan zal de aanschafwaarde 

lager liggen, wat leidt tot een kortere terugverdientijd. Om die reden beschouwen wij de in dit 

onderzoek gehanteerde uitgangspunten als conservatief.  

 

Voor rondvaartboten van type 1 en type 2 wordt in het model zelfs uitgegaan van een restwaarde van 

0. Dit is in de praktijk waarschijnlijk niet zo, zoals ook blijkt uit koopaktes die erop duiden dat er in het 

verleden wel degelijk tweedehands boten van eigenaar zijn gewisseld. Echter, de tweedehandsmarkt 

voor Amsterdamse rondvaartboten is klein (zeker nu vergunningen niet verlopen), en dit leidt tot 

onzekere restwaarden, en mogelijk (zeer) lange periodes waarin boten te koop staan. Het is voor een 

ondernemer dus onzeker of, en wanneer een boot tweedehands verkocht zal worden, en tegen welke 

restwaarde. Om die reden zijn wij uitgegaan van een conservatief uitgangspunt, namelijk een 

restwaarde van 0 voor grote en kleine rondvaartboten (type 1 en 2).  

 

4.2. Omzet uit ticketverkoop en bootverhuur 

De dominante inkomstenbron van reders is omzet uit ticketverkoop, dan wel bootverhuur. De 

inschatting voor omzet uit ticketverkoop en bootverhuur wordt getoond op slide 8. Deze omzet is 

bepaald aan de hand van (1) een inschatting van het aantal vervoerde passagiers per jaar per boot, en 

(2) de gemiddelde prijs per passagier per type boot. Bij het bepalen van de netto jaaromzet per type 

1111

Overzicht gebruikte datapunten, met in groene pijl de terug ter 

verdienen investering

Schatting aanschaf- en restwaarde boot in € x 1 000

* Een brede schatting, waarbij de bovenkant van de schatting betrekking heeft op boten met een gewelfde romp, een overkapping met gebogen glas, authentiek hardhout 

binnenwerk en ander mogelijk denkbare luxe uitstraling en uitrusting

** Gebaseerd op overdracht meerdere boten 

*** Salonboot nieuw laten bouwen, met oud casco

Bron: Kadaster; Jaarverslagen; Interviews; Yachtfocus.nl; Belastingdienst

Salonboot groot

650***

286

170

300

275

250

300

Sloep klein

25

35

40

Sloep groot

70 - 90

55

Rondvaart klein

350-450

350

Salonboot klein

450***

200

45

110

80

Rondvaart groot

473

400**

280**

300

350-1200*

462
600

400

350
300

56
24

Kleuren: Koopakte Jaarverslag Interview 30% aanschafprijs Online aanbod

Vormen: Nieuwprijs Gebruikt / restwaarde Terug te verdienen investering

x x x x x

x x x

10

24

11
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boot is rekening gehouden met het feit dat reders vaak commissie betalen over tickets die door derde 

partijen worden verkocht, en dat er een vaste belasting in de vorm van vermakelijkheidsretributie 

wordt afgedragen per vervoerde passagier.  

 

 
Slide 8: Toelichting uitgangspunten netto jaaromzet (exclusief horeca) 

Hieronder lichten we in meer detail toe hoe we zijn gekomen tot (1) een inschatting van het aantal 

vervoerde passagiers per boot per jaar, en (2) de gemiddelde prijs per passagier.  

 

4.2.1 Aantal vervoerde passagiers per boot per jaar 

Jaarlijks maken vele miljoenen passagiers een rondvaart in Amsterdam. Reders zijn verplicht bij te 

houden hoeveel passagiers zij vervoeren, omdat hierover vermakelijkheidsretributie moet worden 

afgedragen. Om het gemiddeld aantal passagiers per boot per jaar te bepalen (voor de verschillende 

type boten), hebben wij voor dit onderzoek groepen van bedrijven samengesteld met een 

vergelijkbare vloot, dus een vloot die bestaat uit vergelijkbare boten (bijvoorbeeld: kleine salonboten). 

Aangezien de reders die met rondvaartboten van het Amsterdamse type varen vaak zowel grote (type 

1) als kleinere (type 2) rondvaartboten hebben, zijn deze samen in één groep geplaatst. Voor de 

overige 4 typen boten konden aparte groepen worden gemaakt. De bedrijven die we niet goed konden 

indelen omdat de vloot bestaat uit een mix van boten hebben we geplaatst in de ‘overige groep’. Voor 

deze 6 groepen is, in samenwerking met de afdeling belastingen van de gemeente Amsterdam, 

vastgesteld wat de som van de afgedragen vermakelijkheidsretributie is. Aangezien voor iedere 

passagier een vast bedrag aan belasting wordt afgedragen, is hiermee het aantal vervoerde passagiers 

in 2018 per groep in te schatten.  
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Omzet uit ticketverkoop en verhuur per type boot

Toelichting uitgangspunten: netto jaar omzet per boot uit ticketverkoop en verhuur

Type boot

Passagiers 

per boot per 

jaar

x 1 000

Gemiddelde

prijs per 

passagier

(ex BTW) 

Bruto jaar 

omzet per 

boot uit 

tickets en 

verhuur**

Commissie 

aan derden 

en belasting

Netto jaar

omzet per 

boot uit 

tickets**

Toelichting onderliggende 

uitgangspunten

Type 1

Rondvaart groot
47,8 € 11,3 * € 539 k € 82 k € 457 k • 60% reguliere verkoop, 30% via derden 

en 10% grote groepen

• Prijs regulier ticket € 13; prijs grote 

groepen € 6; (beiden incl. 9% BTW)
Type 2

Rondvaart klein
39,1 € 11,3 * € 441 k € 67 k € 374 k

Type 3

Salonboot groot
3,8 € 40,3 € 154 k € 16 k € 138 k

• 70% reguliere verkoop, 30% via derden

• Prijs per uur € 284 (incl. 9% BTW)

• Gemiddelde groepsgrootte 22 personen

• Gemiddelde duur huur: 3,4 uur

Type 4

Salonboot klein
3,5 € 53,3 € 186 k € 18 k € 168 k

• 70% reguliere verkoop, 30% via derden

• Prijs per uur € 232 (incl. 9% BTW)

• Gemiddelde groepsgrootte: 8 personen

• Gemiddelde duur huur: 2 uur

Type 5

Sloep groot
4,1 € 14,7 € 60 k € 9 k € 51 k

• 60% reguliere verkoop, 40% via derden

• Prijs regulier ticket € 16 (incl. 9% BTW)

Type 6

Sloep klein
1,3 € 17,9 € 26 k € 2 k € 24 k

• 70% reguliere verkoop, 30% via derden

• Prijs per uur € 36 (incl. 21% BTW)

• Gemiddelde groepsgrootte: 5 personen

• Gemiddelde duur huur: 3 uur

* 10% van het volume zijn grote groepen, die een lager tarief betalen dan reguliere passagiers 

** Voor veel type boten is de omzet uit ticketverkoop de voornaamste bron van inkomsten. Voor Type 3, 4 en 5 wordt ook gekeken naar Horeca omzet

Bron: Meerdere bronnen

• €0,66 belasting per passagier, geen vrijstelling

• 30% commissie bij verkoop via derden
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Naast belastingplichtige passagiers, mag iedere belastingplichtige (‘subject’ genoemd) ieder kwartaal 

250 passagiers vervoeren zonder verplichting tot afdracht van de belasting. Dit aantal vrijgestelde 

passagiers is bij het totale volume opgeteld. Als voorbeeld: in de steekproef groep van grote 

rondvaartboten zaten 9 belastingplichtige bedrijven. Elk bedrijf mag 250 passagiers per kwartaal (dus 

1 000 per jaar) vervoeren zonder belasting af te dragen. Deze 9 000 vrijgestelde passagiers (1 000 

passagiers voor 9 belastingplichtige bedrijven) zijn opgeteld bij het aantal passagiers waarover wel 

belasting is betaald om te komen tot het totaal aantal vervoerde passagiers in de steekproef. 

 

Om nu te komen tot het gemiddelde aantal passagiers per boot per jaar is in voor elke groep bepaald 

hoeveel ‘actieve boten’ er in de groep zitten. Een ‘actieve boot’ wil zeggen dat de boot een vergunning 

heeft en is voorzien van een sticker die de certificering waarborgt. In de steekproef van kleine 

salonboten (type 4 boten) zaten bijvoorbeeld 7 actieve boten. Als er geen geheel getal staat, komt dit 

doordat boten die gedurende het jaar actief zijn geworden naar rato van het aantal dagen zijn 

meegeteld. Aan de hand van het totaal aantal vervoerde passagiers per type boot per jaar en het aantal 

actieve boten, is het gemiddeld aantal vervoerde passagiers per boot per jaar berekend. Voor een 

gemiddelde grote sloep (type 5 boten) betekent dit dat het aantal vervoerde passagiers per jaar 

ongeveer 4 000 bedraagt. De getallen die deze berekening onderbouwen, worden getoond in slide 9.  

 

 
Slide 9: Onderbouwing aantal passagiers per type boot per jaar, op basis van afgedragen belasting 

Zoals hierboven uitgelegd bestond één van 6 groepen uit zowel type 1 als type 2 boten. In deze groep 

zaten 9 belastingplichtige entiteiten (‘subjecten’) met in totaal 94 actieve boten, met een gemiddelde 

vervoerscapaciteit van 79. Aangezien deze gemiddelde vervoerscapaciteit sterk overeenkomt met type 

1 boten, is het gemiddeld aantal vervoerde passagiers per boot in deze groep (ruim 47 duizend) als 

uitgangspunt genomen voor type 1 boten. Voor boten van type 2 is het volume berekend door aan te 

1414

Aantal vervoerde passagiers per boot per jaar – inschatting obv 

afgedragen belasting

(Onderbouwing) aangenomen aantal passagiers per type boot per jaar, obv 2018

Type boot

Afgedragen

belasting

€ x 1 000

# belastingplichtige 

passagiers

x 1 000

# subjecten
# vrijgestelde 

passagiers

x 1 000

Totaal # 

passagiers

x 1 000

# actieve 

boten*

# passagiers per 

boot per jaar

x 1 000

Type 1 2 959 4 484 9 9 4 493 94 47,8

Type 2 39,1**

Type 3 6 8 3 3 11 3 3,8

Type 4 14 21 3 3 24 7 3,5

Type 5 35 53 3 3 56 13,7 4,1

Type 6 22 33 4 4 37 27,8 1,3

Overige 769 1 166 94 94 1 260 377,5 3,3

Totaal 3 805 5 765 116 116 5 881 523

€0,66 belasting per passagier
250 vrijgestelde passagiers 

per subject per kwartaal

Som van vrijgestelde en 

belastingplichtige passagiers

Actieve boten, met als 

criterium; stickerdatum*

Totaal passagiers gedeeld 

door actieve boten

* Bepaald op basis van stickerdatum. Boten die gedurende het jaar actief zijn geworden zijn pro rato meegeteld 

** In de groep met Type 1 zitten 94 boten, met gemiddelde capaciteit van 79 personen. De capaciteit van Type 2 boten is 65 personen. Uitgaande van dezelfde 

bezettingsgraad als in Type 1, komt het geschatte volume op 39.1 duizend passagiers per jaar 
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nemen dat deze met dezelfde bezettingsgraad, maar met een lagere capaciteit opereren van 65. 

Zodoende is het uitgangspunt voor type 2 boten ruim 39 000 passagiers per boot per jaar.  

 

4.2.2 Prijs per passagier 

Voor rondvaartboten, zowel van type 1 als 2, als voor open sloepen, wordt typisch een ticketprijs 

gehanteerd. Voor dit onderzoek hebben wij een steekproef genomen van aangeboden ticketprijzen 

voor een regulier ticket. De resultaten van deze steekproef worden getoond in slide 10. Voor het 

rekenmodel is uitgegaan van de onderkant van de geadverteerde prijzen, want een conservatief 

uitgangspunt is. Voor rondvaartboten (type 1 en 2) is € 13 per passagier aangehouden en voor grote 

open sloepen € 16 per passagier, beiden inclusief BTW. Exclusief BTW zijn deze bedragen € 11,9 en € 

14,7. 

 

 
Slide 10: Prijs per regulier ticket op basis van geadverteerde ticketprijzen voor boottype 1, 2 en 5 

Bij rondvaartboten (type 1 en 2) wordt echter een lagere prijs gehanteerd voor grote groepen, namelijk 

rond de € 6 per persoon. Om tot een conservatief antwoord te komen is het effect van grote groepen 

op de gemiddelde prijs meegenomen. In het rekenmodel is aangenomen dat 10 procent van de 

vervoerde passagiers op rondvaarboten als groep vaart. Als we dit effect meenemen bedragen de 

inkomsten per passagier € 11,3 voor grote en kleine rondvaartboten, exclusief BTW. In het rekenmodel 

is voor inkomsten per passagier voor type 1 en 2 boten dus niet met € 11,9, maar met € 11,3 gerekend 

(exclusief BTW).  

 

Veel reders hanteren op bepaalde momenten en voor specifieke tochten hogere ticketprijzen, 

bijvoorbeeld op piekmomenten in het jaar (bijvoorbeeld tijdens het Amsterdam Light Festival), op 

populaire momenten van de dag, voor lange tochten, en voor arrangementen waarbij ook eten en 

1515

Prijs per regulier ticket – boottype 1, 2 en 5

Geadverteerde ticketprijzen voor een reguliere tour obv steekproef

€ per ticket inclusief 9% BTW

1

1

4

3

9

1

4

9

4

1

€15 - €16

0

€21 - €22

€22 - €23

€17 - €18

€19 - €20

€20 - €21

€18 - €19

€16 - €17

€14 - €15

€13 - €14

€12 - €13

0

€11 - €12

Type 1 en 2: Rondvaart groot en klein

# waargenomen ticketprijzen in steekproef

4

1

1

1

2

2

1

9

4

€24 - €25

€25 - €26

€23 - €24

€22 - €23

€19 - €20

€21 - €22

€18 - €19

€20 - €21

€17 - €18

€16 - €17

0

€15 - €16

0

Bron: Websites ticketverkopers

Type 5: Bemande open sloep

# waargenomen ticketprijzen in steekproef

• Tevens meegenomen bij Type 1 en 2 is een lagere prijs voor groepen (€ 6 p.p., incl. BTW), geschat op 10% van het volume.

Daarmee komende gemiddeld gerealiseerde prijzen op € 11,3 ex BTW voor Type 1 en 2

• Niet meegenomen zijn lagere prijzen voor kindertickets, hogere prijzen voor arrangementen met eten en drinken, hogere prijzen

tijdens het Amsterdam Light Festival en hogere prijzen gedurende populaire momenten van de dag

(Conservatief) (Conservatief)

Model: € 13 

(€ 11,9 ex BTW)

Model: € 16

(€ 14,7 ex BTW)
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drinken wordt geserveerd. Het effect van deze piekprijzen en specifieke arrangementen is niet 

meengenomen. Hierdoor beschouwen wij de gehanteerde ticketprijzen als conservatief. 

 

Voor salonboten en voor onbemande verhuur van kleine sloepen wordt typisch een huurprijs per uur 

gehanteerd. Ook hier hebben wij weer een steekproef genomen van de aangeboden prijzen per uur, 

per type boot, zie slide 11.  

 

 
Slide 11: Huurprijs per uur, voor boten van type 3, 4 en 6 

De huurprijzen die in het rekenmodel zijn gehanteerd, zijn gebaseerd op (geadverteerde) aanbiedingen 

op websites, zowel van de reders zelf, als van bredere ticketverkopers of botenverhuurders, aangevuld 

met opgevraagde offertes. Voor grote salonboten is een gemiddelde uurprijs aangehouden van € 284, 

voor kleine salonboten € 232 en voor onbemande sloepen € 36 (alle prijzen inclusief BTW)  

 

Om te komen tot een schatting van de gemiddelde opbrengst per passagier voor salonboten en open 

sloepen hebben we vervolgens twee aannames moeten maken, namelijk voor de gemiddelde duur van 

een tocht, en voor het gemiddeld aantal passagiers op een boot. De gehanteerde uitgangspunten 

hiervoor worden getoond in slide 12, en worden hieronder in meer detail toegelicht.  
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Huurprijs per uur – boot type 3, 4 en 6

Geadverteerde uurprijzen per type boot obv steekproef

€ per uur, inclusief BTW

. 

Bron: Websites ticketverkopers

1

5

1

3

4

2

2

200-225

325-350

375-400

250-275

350-375

300-325

275-300

225-250

175-200

0

0

Type 3: Grote salonboot

# aanbieders in steekproef

Type 4: Kleine salonboot

# aanbieders in steekproef

Type 6: Kleine sloep

# aanbieders in steekproef

1

3

2

5

220-25

45-50

25-30

30-35

40-45

35-40

0

Model: € 284

(gemiddeld)

Model: € 36

(gemiddeld)

1

2

1

3

200-225

325-350

275-300

300-325

250-275

225-250

175-200

0

0

0

Model: € 232

(gemiddeld)

• Lagere prijzen per uur gaan vaak samen met een langere huurduur dan het aantal uur waar in het rekenmodel vanuit gegaan wordt. 

Zodoende wordt hier gerekend met het gemiddelde van geadverteerde prijzen
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Slide 12: Berekening prijs per passagier voor boten van type 3, 4 en 6  

De duur van de huur is voor salonboten berekend aan de hand van scheepsbewegingen, zoals 

waargenomen met AIS7 in 2018. Aan de hand van de AIS-gegevens is per type boot geanalyseerd 

hoeveel tochten er zijn gemaakt, en hoe lang deze tochten zijn geweest. Voor grote salonboten is op 

basis van een steekproef een gemiddelde tochtduur van 3.4 uur waargenomen. Voor kleine salonboten 

is een grotere waarde gemeten. Echter, voor kleine salonboten zijn ook losse tickets te koop voor een 

tochtje van 1, anderhalf of 2 uur. Het aandeel losse tickets met korte duur is niet goed in te schatten. 

Om tot een conservatief antwoord te komen hebben we aangenomen dat dit aandeel aanzienlijk is 

(circa 50 procent van de passagiers), en schatten wij de gemiddelde duur van een tocht voor een 

passagier op een kleine salonboot op 2 uur. Door te rekenen met een (naar wij inschatten) relatief 

korte duur komen de inkomsten per passagier lager uit, en daarmee is ons uitgangspunt wederom 

conservatief. Voor onbemande verhuur zijn geen scheepsbewegingen geregistreerd. De duur van de 

huur (3 uur) is daarom ingeschat op basis van aangeboden arrangementen, die typisch minimaal 2 uur 

beslaan, en korting bieden bij langere huur.  

 

De aannames over gemiddelde groepsgrootte zijn gebaseerd op de maximale capaciteit van de 

verschillende typen boten en gemiddelde benutting van de capaciteit van 60-70 procent. Dit is mede 

ingegeven doordat er voor veel voorkomende arrangementen op salonboten met eten en drinken vaak 

een lagere capaciteit geldt dan het maximum. Sommige aanbieders van kleine salonboten met een 

reguliere capaciteit van 12 passagiers bieden bijvoorbeeld diner cruises aan voor maximaal 8 personen.  

 

                                                           
7 Automatic Identification System is een transponder systeem voor de beroepsvaart ter bevordering van de 
veiligheid en verkeersmanagement.  
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Van prijs per uur naar prijs per passagier – boottype 3, 4 en 6

Berekening prijs per passagier, uit prijs per uur obv inschatting duur vaartocht en groepsgrootte 

* 9% BTW bij bemande verhuur, 21% BTW bij onbemande verhuur

Bron: Websites ticketverkopers

Type boot
Prijs per uur

(incl. BTW)

Prijs per uur

(ex BTW)*

Aanname

duur huur

(# uur)

Aanname

groepsgrootte

(# passagiers)

Prijs per 

passagier

(ex BTW)

Type 3

Grote salonboot
€ 284 € 261 3,4 22 € 40,3

Type 4

Kleine salonboot
€ 232 € 213 2 8 € 53,3

Type 6 

Kleine sloep
€ 36 € 30 3 5 € 17,9
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Validatie omzet salonboten 

Aangezien de gehanteerde methode om de omzet te schatten voor salonboten (type 3 en 4) aannames 

vereist met betrekking tot de duur van de huur en de groepsgrootte, en deze aannames een mate van 

onzekerheid bevatten, is de omzetschatting voor salonboten gevalideerd aan de hand van andere 

bronnen en schattingsmethoden. De uitkomst van deze schattingen worden getoond in slide 13. Uit 

de validatie blijkt dat de gebruikte schatting van de omzet reëel tot conservatief is. 

 

 
Slide 13: Validatie bruto jaar omzet uit verhuur en ticketverkoop 

Slide 13 toont in de groene blokjes de geschatte bruto jaaromzet per boot, voor type 3 en 4, namelijk 

€ 154k voor een grote salonboot (type 3) en € 186k voor een kleine salonboot (type 4). Deze getallen 

zijn als basis genomen voor ons rekenmodel, en komen overeen met de getallen zoals getoond in slide 

8. 

 

Validatie check 1 toont de gemiddelde omzet van een steekproef van 6 vergelijkbare boten van type 3 

(salonboot groot) en 6 vergelijkbare boten van type 4 (salonboot klein). Voor de boten in de steekproef 

is aan de hand van AIS-gegevens vastgesteld hoeveel vaaruren elke boot heeft gehad in 2018. Bij elke 

specifieke boot is het uurtarief gezocht, dat door de reder wordt aangeboden. Het product van deze 

twee is een schatting van de omzet voor een specifieke boot. Vervolgens is hiervan het gemiddelde 

genomen over de steekproef. Voor grote salonboten bedraagt dit getal € 159k en voor kleine 

salonboten € 220k. 

  

Validatie check 2 toont de gemiddelde omzet van een grotere groep (meer dan 10) vergelijkbare boten. 

Voor de boten in de steekproef is aan de hand van AIS het totaal aantal vaaruren bepaald in 2018. Dit 
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Ondergrens (n=4)

Gevaren tochten x starttarief boot

Ondergrens (n=6)

Gevaren tochten x starttarief boot

Validatie/check 2 (n = 12)

Totaal aantal vaaruren x gemiddeld uurtarief 

gedeeld door aantal boten

Validatie/check 1 (n = 6) 

Gevaren uren per boot x uurtarief van die boot

Gehanteerde methode voor model input

Totaal vervoerde passagiers gedeeld door 

aantal actieve boten x prijs per passagier

Validatie/check 1 (n = 4) 

Gevaren uren per boot x uurtarief van die boot

Validatie/check 2 (n = 14)

Totaal aantal vaaruren x gemiddeld uurtarief 

gedeeld door aantal boten

Gehanteerde methode voor model input

Totaal vervoerde passagiers gedeeld door 

aantal actieve boten x prijs per passagier

Validatie bruto jaaromzet salonboten

Schattingen bruto jaar omzet uit verhuur voor salonboten, exclusief Horeca

€ x 1 000

157

226

159

220

119 132

154 186

xx Meegenomen in model

xx Validatie/ check

Aanname duur huur 3,4 uur 2 uur

Salonboot 

groot

Salonboot 

klein
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totaal is vervolgens gedeeld door het aantal actieve boten in de steekproef. Het gemiddeld aantal 

vaaruren per boot is vervolgens vermenigvuldigd met de eerder bepaalde gemiddelde uurprijs voor 

het type boot (zoals weergegeven in slide 11). Deze schatting is dus niet op bootniveau gemaakt, maar 

is een gemiddelde voor een groep boten van hetzelfde type. Voor grote salonboten komt de bruto 

jaaromzet volgens deze rekenmethode op € 157k en voor kleine salonboten op € 226k.  

 

De ondergrens toont de absolute ondergrens, want hierbij is de omzet geschat door het totaal aantal 

gevaren tochten in 2018 voor een steekproef van type 3 en type 4 boten zoals bepaald aan de hand 

van AIS te vermenigvuldigen met het starttarief van de boot. Aangezien boten per definitie minimaal 

voor dat tarief worden geboekt, maar vaak langer, is dit een ondergrens voor de mogelijke omzet. Voor 

grote salonboten bedraagt dit € 119k, en voor kleine salonboten € 132k. 

 

Aan de hand van de twee validatie berekeningen en de ondergrens berekening stellen wij vast dat de 

door ons gehanteerde rekenmethodiek om de omzet te bepalen voor grote en kleine salonboten 

voldoende realistisch is. De uitkomsten van de validatie, en van de ondergrens berekening liggen allen 

voldoende in de buurt (en rondom) de door ons gemaakte inschatting. 

 

De gebruikte methode, de onderliggende bronnen en de gebruikte inputwaarden staan nader 

beschreven in slide 14.  

 

 
Slide 14: Toelichting en uitleg bij validatie van de bruto omzet voor boot type 3 en 4 

4.3. Additionele inkomsten uit horeca 

Naast ticketverkoop realiseren reders van met name salonboten en grote sloepen vaak ook inkomsten 

uit verkoop van eten en drinken aan boord. De schatting van de omzet uit horeca wordt weergegeven 
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Uitleg validatie

Beschrijving validatie omzet type 3 en 4

Beschrijving methode Inputfactoren Bron per factor Type 3 Type 4

Gehanteerde methode

Omzet is het product van het gemiddeld aantal 

vervoerde passagiers per boot (berekend uit 

totaal vervoerde passagiers gedeeld door 

actieve schepen) en de prijs per passagier 

(berekend uit de uurprijs x aantal uren voor een 

tocht gedeeld door gemiddeld aantal passagiers 

per boot)

Totaal aantal 

vervoerde passagiers

Berekend uit totaal betaalde belasting en belasting per 

passagier (€ 0,66) Zie slide 9

Aantal actieve boten RPA lijst, criterium stickerdatum

Gemiddeld huurprijs 

per uur
Bepaald obv een steekproef van werkelijke aanbiedingen Zie slide 11

Aantal passagiers per 

groep
Bepaald aan de hand van de capaciteit van de boot

Zie slide 12

Aantal uren per tocht Bepaald obv een steekproef uit AIS (scheepsbewegingen)

Validatie/ check 1:

Omzet is per boot geschat als het product van 

het aantal vaaruren per boot en de prijs per uur

Aantal vaaruren per 

boot
Gemeten per boot obv AIS (scheepsbewegingen) 550 uur 1 200 uur

Uurprijs voor huren 

boot
Website aanbieder boot € 325 € 200

Validatie/ check 2:

De gemiddelde omzet is door het totaal aantal 

vaaruren te delen door het aantal boten en te 

vermenigvuldigen met de gemiddelde uurprijs

Totaal aantal 

vaaruren
Bepaald obv een steekproef uit AIS (scheepsbewegingen) 8 400 12 700

Aantal boten De grootte van de steekpoef 14 12

Gemiddeld huurprijs 

per uur
Bepaald obv een steekproef van werkelijke aanbiedingen Zie slide 11

Ondergrens

Omzet is per boot geschat als het product van 

het aantal tochten en het startarief van de boot

# tochten Bepaald obv een steekproef uit AIS (scheepsbewegingen) 200 290

Starttarief boot Bepaald obv een steekproef van werkelijke aanbiedingen € 650 € 500

Bron: AIS; Belastingen; RPA; Eden McCallum analyse 
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in slide 15 en is alleen bepaald voor salonboten en grote sloepen. Voor rondvaartboten (type 1 en 2) 

is aangenomen dat de extra omzet uit horeca 0 is. Dit is een conservatieve aanname.  

 

Voor salonboten (type 3 en 4) en grote sloepen (type 5) is het aandeel van de tochten waarbij lunch of 

diner wordt geserveerd bepaald aan de hand van AIS-gegevens. Voor tochten die tijdens lunchtijd (12-

13) of dinertijd (18-20) hebben plaatsgevonden is aangenomen dat lunch of diner geserveerd is 

(waarbij het aandeel naar beneden is afgerond tot het dichtstbijzijnde tiental). De gemiddelde prijzen 

voor lunch of diner aan boord zijn gebaseerd op ontvangen offertes, en geadverteerde prijzen online, 

en omvatten zowel drinken als eten. Gerealiseerde inkoopkosten zijn gebaseerd op interviews.  

 

De inschatting van inkomsten uit horeca houdt expliciet geen rekening met twee zaken die grote 

invloed kunnen hebben op de inkomsten. Dat zijn enerzijds trouwerijen of andere feesten, waar over 

het algemeen een flink prijskaartje aan hangt. Anderzijds is ook geen rekening gehouden met prijzen 

voor lunch of diner op piekmomenten in het jaar, zoals tijdens de canal parade, koningsdag en het 

Amsterdam Light Festival. Tijdens deze piekmomenten zullen de opbrengsten per persoon voor horeca 

aan boord aanzienlijk hoger liggen. Omdat we geen rekening hebben gehouden met speciale 

evenementen en piekprijzen tijdens het jaar, beoordelen wij de gemaakte inschattingen uit horeca als 

conservatief.  

 

 
Slide 15: Inschatting inkomsten uit horeca voor boot type 3, 4 en 5 

4.4 Operationele kosten 

Voor het overzicht van de kosten is voortgebouwd op eerdere bevindingen uit onderzoek van met 

name Ecorys. De gehanteerde operationele kosten worden getoond in slide 16. Voor salonboten en 

sloepen zijn de personeelskosten berekend aan de hand van de kosten voor de gemiddelde inzet van 

2020

Inschatting jaar inkomsten uit horeca – boot type 3, 4 en 5

Onderbouwing inschatting jaarinkomsten uit horeca

Type
Aandeel van

alle tochten*

Gem. Prijs 

(ex BTW)**

Omzet

(ex BTW)
Inkoop kosten*** Marge

Type 3, 

salonboot 

groot

Niets, of alleen 

een drankje
60% € 2,5

c. € 63 k c. € 31 k c. € 32 kLunch 20% € 25

Diner 20% € 50

Type 4, 

salonboot 

klein

Niets, of alleen 

een drankje
30% € 2,5

c. € 90 k c. € 47 k c. € 43 kLunch 40% € 25

Diner 30% € 50

Type 5,

sloep groot

Niets, of alleen 

een drankje
100% € 4 € 16 k c. € 5 k c. € 11 k

* Gebaseerd op het aandeel tochten tussen 12:00 en 13:00 voor lunch en tussen 18:00 en 20:00 voor diner

** Prijzen gebaseerd op online aangeboden arrangementen en ontvangen offertes. BTW tarief van 9% op eten en drinken en 21% op alcoholhoudende drank

*** De inkoopkosten zijn afhankelijk van de omzetmix, en hoger voor ingekochte lunch/ diner catering (c. 70%) dan voor dranken (c. 30%)

Bron: AIS data; websites ticketverkopers

• Niet meegenomen in de inschatting van Horeca inkomsten zijn hogere prijzen en bezettingen gedurende grote 

evenementen zoals Koningsdag en de Canal Parade, of hogere inkomsten voor bruiloften
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deze boten over het jaar. Deze “part-time factor” is ook gebruikt in het onderzoek van Ecorys. Voor dit 

onderzoek is deze factor gebaseerd op de inzet van boten zoals vastgelegd in AIS-gegevens. De inzet 

per type boot, voor type 3-5 is bepaald in verhouding tot boten van type 1. Voor kleine sloepen is 

gerekend met 0,15 FTE per boot, aangezien de vergunning voor onbemande verhuur vaak per 10 boten 

wordt gegeven. Deze factor impliceert ongeveer 1 fulltime medewerker per 7 verhuurbare boten.  

 

 
Slide 16: Overzicht aangenomen operationele kosten 

  

2222

Overzicht operationele kosten

Toelichting meegenomen operationele kosten

€ x 1 000 per jaar

Type boot Personeel
Verzekering en 

onderhoud 
Overige kosten* Totaal Toelichting personeel

Type 1

Rondvaart 

groot

186 24 13 223 • Personeelskosten: uitgegaan van 

35% van de omzet, conform rapport 

Ecorys. Ruim voldoende om kosten 

voor schipper, verkooporganisatie 

en schoonmaak te dekken

Type 2

Rondvaart 

klein

154 16 9 179

Type 3

Salonboot 

groot

36 26 5 67

• Bemanning: 1 schipper groot 

vaarbewijs en 1 hostess grote boot 

• Part-time factor** van 0,4 FTE 

Type 4

Salonboot 

klein

49 18 3 70

• Bemanning: 1 schipper klein 

vaarbewijs en 1 hostess kleine boot

• Part-time factor** van 0,7 FTE 

Type 5

Sloep groot
38,5 3,2 1,9 44

• Bemanning: 1 schipper klein 

vaarbewijs en 1 hostess kleine boot

• Part-time factor** van 0,55 FTE 

Type 6

Sloep klein
7,5 1,4 1,2 10

• Personeelskosten geschat op € 50k, 

0,15 FTE aangenomen

Kosten per FTE: 

• schipper groot vaarbewijs € 50k

• schipper klein vaarbewijs € 35k

• hostess grote boot € 40k

• hostess kleine boot € 35k

Verzekering en onderhoud: 

uitgegaan van respectievelijk 

1% en 3% van aanschafprijs,

conform rapport Ecorys

Overige kosten:

uitgegaan van 

bovengrens kosten 

geschat door 

Ecorys

* Overige kosten omvatten met name ligplaatsgelden en energiekosten. Afdracht VRM is in het financiële model meegenomen onder commissies en belasting i.t.t. Ecorys

** Boten zijn niet continu in gebruik, en het personeel schaalt mee. Het aantal vaaruren ten opzicht van Type 1 is c. 40% (Type 3), c. 70% (Type 4) en c. 55% (Type 5) 

Bron: Ecorys; jaarverslagen reders, AIS data; RPA lijst. 
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5. Nawoord  

In dit nawoord willen wij de volgende boodschappen benadrukken: 

1. Dit onderzoek is een ‘best effort’ uitgevoerd over een periode van 6 weken, waarbij vooral 

aandacht is besteed aan die factoren die de terugverdientijd het meeste beïnvloeden. 

2. In dit onderzoek is voor alle berekeningen gekozen voor een conservatieve rekenmethodiek 

waarmee we bedoelen dat (in het geval van onzekerheden) gewerkt is met uitgangspunten die 

eerder leiden tot een langere, dan een kortere terugverdientijd. 

3. De betrouwbaarheid van de uitkomsten van dit onderzoek zullen niet verbeteren door selectief 

te optimaliseren op bepaalde uitgangspunten; de uitgangspunten en uitkomsten van dit 

onderzoek moeten in samenhang beoordeeld worden. 

4. Het onderzoek gaat uit van de situatie zoals deze was ten tijde van het onderzoek, zowel de 

bestaande marktdynamiek als regelgeving. Het onderzoek gaat niet in op de mogelijke effecten 

van veranderende marktdynamiek, of gewijzigde regelgeving. 

 

5.1 Best effort  

Dit rapport is tot stand gekomen na onderzoek over een periode van 6 weken waarbij de meeste 

aandacht is besteed aan factoren die een grote invloed hebben op de uitkomsten (zie ook paragraaf 

3.2). Dit wil zeggen dat we niet alle factoren met dezelfde diepgang hebben onderzocht, maar ons 

vooral hebben gericht op de belangrijkste factoren (zie hoofdstuk 4).  

 

5.2 Conservatieve rekenmethodiek 

In sommige gevallen bleek het mogelijk om zeer precieze gegevens te verzamelen (o.a. via AIS). In 

andere gevallen hebben we moeten werken met sterk uit elkaar liggende datapunten of schattingen 

uit interviews. Om in deze gevallen te komen tot realistische uitgangspunten voor het rekenmodel, 

hebben we ernaar gestreefd om te kiezen voor veel voorkomende (ofwel ‘representatieve’) 

datapunten, die bovendien ‘conservatief’ zijn. Met conservatief bedoelen we dat de resulterende 

terugverdientijd bij deze uitgangspunten eerder te hoog dan te laag uitvalt. Hiermee voorkomen we 

dat de berekende terugverdientijden in de praktijk voor veel reders te kort zullen zijn om hun 

investering terug te verdienen.  

 

5.3 Betrouwbaarheid van de uitkomsten bij selectieve wijziging uitgangspunten 

In dit onderzoek zijn de uitkomsten tot stand gekomen door verschillende uitgangspunten met elkaar 

te combineren. Elk uitgangspunt heeft een bepaalde onzekerheidsmarge, ofwel, soms is het gekozen 

datapunt wellicht wat aan de hoge kant, en soms is het wat aan de lage kant. Bij het combineren van 

de uitgangspunten is er in samenhang naar gekeken, om te zorgen dat de berekende uitkomsten in de 

praktijk gehaald kunnen worden. Doordat we uitgangspunten hebben gecombineerd heffen 

verschillen elkaar op. Als in een eventueel vervolgtraject alleen specifieke uitgangspunten uitgelicht 

worden om aangepast te worden (mogelijk met als doel om een case te maken voor een ander type 

boot, of business model) dan brengt dat een bepaald risico met zich mee. Om de betrouwbaarheid te 

garanderen, zal altijd naar de uitgangspunten in samenhang moeten worden gekeken. 
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5.4 Bestaande marktdynamiek en regelgeving 

• Er is in het onderzoek uitgegaan van een weinig liquide markt voor rondvaartboten (type 1 en 2), 

en op basis daarvan is de restwaarde voor type 1 en 2 rondvaartboten conservatief op 0 gesteld. 

Bij een tijdelijke duur voor rondvaartvergunningen zal over de jaren waarschijnlijk een meer 

liquide markt ontstaan voor deze boten, waarmee een restwaarde van 0 minder reëel wordt. Dit 

effect is in dit onderzoek niet meegenomen. 

• Dit rapport is gebaseerd op huidige gegevens voor volume en prijs (volumegegevens uit 2018, en 

prijsgegevens uit 2019). Het is niet zeker dat deze gegevens ook voor de toekomst gelden. Zo 

berekenen we bijvoorbeeld in het onderzoek een gemiddeld aantal passagiers per boot op basis 

van huidige uitgangspunten, en we gaan ervan uit dat deze bezetting ook voor de komende jaren 

zal gelden. Deze aanname is correct als het aantal vervoerde passagiers gelijke tred houdt met de 

aangeboden capaciteit van actieve boten. De precieze grootte en groei van de markt zijn geen 

onderwerp geweest van dit onderzoek. 

• Het onderzoek gaat uit van bestaande regelgeving. Wijzigingen in regelgeving kunnen invloed 

hebben op de investering die een reder moet doen, de omzet die hij kan realiseren of de kosten 

die hij daarvoor moet maken. De Gemeente Amsterdam, maar ook de Scheepvaartinspectie, de 

Nederlandse overheid en de Europese Unie hebben daarmee mogelijk invloed op 

terugverdientijden die reders bij gewijzigd beleid zullen realiseren. In dit onderzoek is geen 

rekening gehouden met wijzigingen in beleid, of regelgeving, in de breedste zin van het woord.  

 

 


