
Nieuw perspectief: 
duurzame luchtvaart 
voor een sterk Nederland 

Bijdrage luchtvaartsector aan het Regeerakkoord 2021 – 2025 
 
Luchtvaart verbindt Nederland met de wereld. Het sterke, diverse netwerk 
van internationale verbindingen is van groot belang voor de economie, 
werkgelegenheid en de samenleving. Zeker nu het aantal buitenlandse 
investeringen wereldwijd afneemt, groeit de concurrentie rond het aan-
trekken van innovatieve bedrijven en startups. Het belang van een goed 
vestigings- en investeringsklimaat neemt daarom alleen maar toe. 
Nederland, traditioneel met de blik naar buiten gericht, vaart al decennia 
wel bij een sterke en innovatieve luchtvaartsector. Een sector die werk 
biedt aan ruim 300.000 mensen van elk opleidingsniveau. 

verduurzaming, verdienvermogen en vestigingsklimaat



-



De coronacrisis raakt de luchtvaartsector ongekend hard. Tegelijkertijd toont 
de crisis aan dat het verlangen om elkaar en de wereld te kunnen zien blijft 
bestaan: voor zaken, studie, familiebezoek of een welverdiende vakantie. 
Onze opdracht is om het ogenschijnlijk dilemma tussen de wereld ontdekken 
en deze tegelijk beter over te dragen aan de volgende generatie, op te lossen. 
Overheid, maakindustrie, sector en kennisinstellingen moeten samenwerken, 
zodat beleid, innovatie en investeringen elkaar gaan versterken. 

De herstelperiode wordt gebruikt om – in lijn met de Luchtvaartnota - een toekomst-
perspectief te bieden. Dit betekent: het besluiten tot en invoeren van een nieuw 
stelsel van gematigde, conditionele en gefaseerde groei met minder hinder en 
uitstoot én meer innovatie. Zo kan de luchtvaart internationaal concurrerend blijven, 
leveren we een bijdrage aan het economisch herstel, terwijl de leefomgeving struc-
tureel verbetert. Het Rijk stelt kaders vast voor deze ontwikkelingen. Omwonenden, 
sector, lokale en regionale bestuurders worden actief betrokken bij de invulling van die 
kaders.    

Wij willen dat Nederland koploper wordt in het verduurzamen van de luchtvaart. 
Nederland heeft daarvoor alles in huis: internationaal gerenommeerde kennis- en 
onderzoeksinstellingen, een innovatieve maakindustrie, een sterk petrochemisch- en 
raffinagecluster en ambitieuze luchtvaartmaatschappijen gecombineerd met een 
uitstekende (luchthaven)infrastructuur. Nederland moet sterker en duurzamer uit de 
crisis komen. 

Het Europese sectorplan Destination 2050 is een goede basis om een ambitieuze 
doelstelling te behalen: net-zero emissies voor alle vertrekkende vluchten uit 
Europa in 2050. De Nederlandse luchtvaartsector speelde hierbij een leidende rol. 

De grondoperaties op de Nederlandse luchthavens dienen in 2030 emissievrij te zijn. 
De doelstelling voor 2030 uit het klimaatakkoord voor de luchtvaart wordt bereikt 
door een combinatie van maatregelen zoals vernieuwing van de vloot, een versterkt 
EU ETS (waar de intra-Europese luchtvaart al sinds 2012 deel van uitmaakt), de 
hervorming van het luchtruim en een Europese bijmengverplichting voor duurzame 
vliegtuigbrandstoffen en het wereldwijde CORSIA-systeem. Nederland maakt zich 
sterk voor de realisatie van één Europees luchtruim waardoor een CO2-reductie tot 
10% mogelijk is.  

Met deze aanpak wordt een plafond gesteld aan de CO2-uitstoot van de luchtvaart. 
Een apart Nederlands CO2 plafond is dubbelop en daarom niet nodig. In 2026 en 
2028 wordt geëvalueerd of de reductiedoelstelling voor 2030 binnen bereik is 
of dat er additionele maatregelen dienen te worden genomen. 

Er zijn grote investeringen nodig van alle partijen. Investeren in Nederland als
proeftuin van de verduurzaming van de luchtvaart leidt tot een win-win in de hele 
keten: onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid groeien en onze 
kennispositie en vestigingsklimaat worden versterkt. Ook heeft de CO2-reductie een 
aanzienlijk positief effect op de luchtkwaliteit en leefomgeving rond de luchthavens. 
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Om Nederland koploper te maken in de verduurzaming van de luchtvaart en daar-
mee bij te dragen aan het verdienvermogen en de transitie van de Nederlandse 
economie richt het kabinet een innovatieregeling Duurzame Luchtvaart in.
Tot 2030 wordt gemiddeld €100 miljoen per jaar ter beschikking gesteld. De regeling 
richt zich op de ontwikkeling en opschaling van duurzame brandstoffen, vliegtuig-
ontwikkeling, vliegtuig- en luchthavenoperaties en het versterken van de kennisbasis. 

Nederland zet in op een Europese bijmengverplichting voor duurzame luchtvaart-
brandstoffen oplopend naar 14% in 2030, in lijn met het Akkoord Duurzame Lucht-
vaart. Als de Europese bijmengverplichting lager is dan de nationale, dan komen er 
maatregelen zoals bijvoorbeeld een stimuleringsregeling om een gelijk speelveld te 
bevorderen. 

Deze regelingen kunnen worden gefinancierd uit bijvoorbeeld de algemene middelen, 
het Europees herstelfonds, de opbrengsten van het EU ETS en/of de huidige vliegbelasting. 
Daarnaast dient Nederland het voorstel van de Europese Commissie te steunen om 
de opbrengsten van het hervormde ETS ten goede te laten komen aan innovatie in de 
betreffende sector. 

Geen verdere verhoging van de nationale vliegbelasting voor een sector die moet 
herstellen van de ernstigste crisis uit haar bestaan. De voornoemde maatregelen heb-
ben al een kostenverhogend effect en leveren – in tegenstelling tot de vliegbelasting 
- wél een bijdrage aan de CO2-reductie. De luchtvaart betaalt wel degelijk belastingen 
en heffingen. Er is in Nederland sprake van een stapeling van maar liefst vier systemen 
waaraan luchtvaartmaatschappijen en passagier honderden miljoenen per jaar 
moeten afdragen (zie toelichting). Daarnaast is het de enige modaliteit die haar eigen 
infrastructuur geheel zelf betaalt.  

De komende jaren ontwikkelt Schiphol zich verder als multimodale hub waar alle 
vormen van (internationaal) vervoer samenkomen. Op Schiphol wordt ruimte behouden 
voor vrachtvluchten. Met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en 
Hoofddorp ontstaat ruimte voor het internationale treinvervoer en meer air-rail tickets. 
Ook de landzijdige bereikbaarheid van de regionale luchthavens wordt verbeterd.  

De regionale luchthavens worden behouden, richten zich op het bieden van toe-
gevoegde waarde voor de regio en zijn proeftuinen voor innovatie, bijvoorbeeld voor 
hybride en elektrisch vliegen. De Nederlandse luchthavens werken daarbij samen als 
één systeem. Ten behoeve van de internationale hubontwikkeling van Schiphol 
wordt de besluitvorming over vliegveld Lelystad afgemaakt. Dit is ook van groot 
belang voor de provincie Flevoland.  

Het Rijk, de provincie en Schiphol gaan bijdragen aan het leefomgevingsfonds. 
Met dit fonds wordt geïnvesteerd in de leefkwaliteit in de omgeving van Schiphol, 
bijvoorbeeld via de isolatie van woningen, geluidsadaptief bouwen en gebieds-
ontwikkeling. 

Nederland wordt voortrekker binnen Europa om hoge sociale normen in de luchtvaart 
te stimuleren en misstanden zoals schijnconstructies te bestrijden. Met sociale 
vestigingseisen wordt een gelijk speelveld gerealiseerd, onze sociale standaarden 
beschermd en wordt de vliegveiligheid verder verbeterd. 
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Toelichting 

 Werkgelegenheid in de luchtvaart 

De werkgelegenheidseffecten van de luchtvaart zijn te vinden in de volgende twee 
recente studies: 

 In opdracht van ATAG (Air Transport Action Group) onderzocht Oxford 
 Economics de economische effecten van de luchtvaart in Europa. Wanneer de 
 directe, indirecte, achterwaartse en katalytische effecten worden meegewogen
 draagt de luchtvaart in Nederland bij aan 306.000 banen.1 
 
 Ten behoeve van de luchtvaartnota 2020-2050 heeft onderzoeksbureau 
 Decisio ook onderzoek gedaan. Zij komen tot ongeveer 115.000 banen, 
 direct en indirect. Daarnaast zijn er nog 20.000 banen in de nauw verbonden
  maakindustrie.2 

Effectiviteit internationale aanpak 

De luchtvaart is een internationale sector. Emissies houden ook niet op bij de grens. 

■ Om het meeste effect te bereiken dienen maatregelen voor de luchtvaart daar  
 om zoveel mogelijk wereldwijd, of anders Europees te worden vastgesteld. 

■ Een goede en hoogstnoodzakelijke start is daarbij de realisatie van één Euro  
 pees luchtruim (Single European Sky). Doordat onnodig omvliegen niet langer
  nodig is wordt brandstof bespaard. Dit leidt tot een reductiepotentieel van
 -10% 

■ Een tweede route is het versterken van het Europees emissiehandelssysteem
  EU ETS en het wereldwijde VN-systeem CORSIA. Wel is het van groot belang
 om tegelijkertijd te zorgen dat de luchtvaartsector concurrerend kan blijven.   
 Zeker nu kan elke euro maar één keer worden uitgegeven en dient voorkomen  
 te worden dat er lasten worden opgelegd die het milieu niet helpen.  

■ Het afbouwen van vrije rechten onder EU ETS kan alleen trapsgewijs gebeuren   
 als het mondiale gelijke speelveld behouden blijft.  

Stapeling financiële maatregelen 

De luchtvaart betaalt – in tegenstelling tot een regelmatige herhaalde stelling – wel 
degelijk belastingen en heffingen.  

 1.   Op dit moment is in Nederland sprake van een stapeling van maar liefst vier  
        systemen : 
 2.   Europees emissiehandelssysteem EU-ETS voor luchtvaart, sinds 2012  
       VN-systeem CO2-reductie (CORSIA), sinds 2021. 
 3.  Geluidstoeslag voor lawaaiige toestellen die oploopt tot 180% overdag en   
      540% in de nacht, sinds 2019 - wordt volgend jaar weer aangescherpt. 
 4.  Ticketbelasting sinds 2021. 

Tot slot, de luchtvaart is de enige modaliteit die haar eigen infrastructuur geheel zelf 
betaalt. 
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