
 

Toelichting petitie Luchtvaart in de Klimaatwet 

 
Eis van de luchtvaart dezelfde vermindering van opwarm-
effecten als van overig Nederland 
Wij verzoeken de regering zodanige wettelijke maatregelen te 

nemen dat voor de luchtvaart op Nederlandse luchthavens 

dezelfde reductietaakstellingen gelden als voor andere Ne-

derlandse bedrijven en huishoudens. 

Opwarmeffecten van luchtvaart dreigen de energietransi-
tie van de economie en samenleving te verknoeien 
Zowel organisaties als huishoudens moeten in de komende 

decennia hun opwarmeffecten reduceren tot 5% - 10% van 

die in 1990. De internationale luchtvaart heeft die verplichting formeel (nog) niet. Er is geen enkele aanwijzing 

dat deze er binnen afzienbare tijd komt.  

VN-organisatie ICAO
1
 zorgt wel voor gedeeltelijke compensatie van CO2-uitstoot  voor zover hoger dan die in 

2020, maar is vrijblijvend over reductie van reeds bestaande CO2 -uitstoot. De even grote  non-CO2  opwarmef-

fecten van o.a. condensstrepen en NOx worden totaal genegeerd. Die nemen evenredig met het brandstofver-

bruik bij luchtvaartgroei nog toe, ook bij biobrandstoffen. De Europese Commissie werkt aan opname van EU-

luchtvaart in het EU-ETS, maar het reductietempo is laag,  luchtverkeer van/naar andere werelddelen blijft 

buiten schot en non-CO2 effecten worden ook in de EU niet aangepakt.  

Te verwachten is dat deze internationale maatregelen minder reductie opleveren dan dringend nodig is volgens 

het klimaatakkoord van Parijs. Indien er geen technologische doorbraken komen zal de luchtvaart op Neder-

landse luchthavens  in 2050 een grotere opwarming veroorzaken dan de rest van Nederland
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. Dat is zeer be-

dreigend voor het succes van de nationale energietransitie. 

Toch is dit soort internationale maatregelen te prefereren vanwege de concurrentie tussen luchtvaartonder-

nemingen en luchthavens. Echter, zolang ze te kort schieten moeten aanvullende nationale maatregelen ge-

nomen worden.  

Energieakkoord laat lucht- en scheepvaartemissies buiten beschouwing  
De doelstellingen uit het Energieakkoord en de voorspellingen over de CO2 -uitstoot in de Nationale Energie-

verkenning laten lucht- en zeevaart buiten beschouwing.  Deze worden doorgaans niet aan Nederland toegere-

kend en dus ook niet aan de sector mobiliteit. CE Delft heeft de klimaatimpact van mobiliteit inclusief lucht- en 

scheepvaart berekend
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en concludeert dat de CO2-emissie van de sector mobiliteit verdubbelt als lucht- en 

zeevaart wel worden meegenomen. Dit is exclusief de non-CO2 impact van luchtvaart.  

Luchtvaart is intensief vervlochten met de economie en samenleving 
De internationale luchtvaart op Nederlandse luchthavens biedt,  vergeleken met andere Europese landen, een 

zeer groot en intensief gebruikt netwerk van mondiale verbindingen.  

Het netwerk van zakelijke bestemmingen stelt bedrijven en andere organisaties in Nederland  in staat om fysie-

ke contacten te onderhouden met het buitenland en maakt het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk om 

zich in Nederland te vestigen. Het netwerk van toerismebestemmingen stelt burgers uit Nederland in staat voor 

vakantie en vrije tijdsbesteding naar het buitenland te vliegen en maakt Nederland bereikbaar voor buitenland-

se toeristen.   

De internationale luchtvaart is derhalve via beide netwerken onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse 

economie en samenleving.   



Zorg voor een gelijk speelveld voor luchtvaart in het nationale klimaatbeleid 
Gezien de intensieve vervlechting van luchtvaart met de economie en samenleving is wat betreft de klimaatre-

gelgeving een gelijk speelveld noodzakelijk. Daarom moet de luchtvaart van Nederland onder het regime van 

het klimaatbeleid en een mogelijke Klimaatwet gebracht worden. Dit schept een permanent bestuurlijk kader 

om de luchtvaart aan dezelfde snelle reductie  te onderwerpen als die van de rest van Nederland.  

Waarom een gelijk speelveld voor broeikasgasreductie door de luchtvaart en de rest van Nederland ? 

 Gelijkheidsbeginsel. Alle bedrijfstakken in Nederland moeten een even grote bijdrage aan de beperking 

van de opwarming van de atmosfeer leveren. Als dit niet gebeurt, zullen bedrijven die hun verplichtingen 

wel nakomen een grotere reductie-inspanning moeten leveren om het teveel aan uitstoot door andere be-

drijven te compenseren. Anders wordt de klimaatdoelstelling van maximaal 2 graden opwarming niet ge-

haald. 

 Niet alleen de baten, ook de lasten. Lucht- en scheepvaart leveren een belangrijke bijdrage aan onze eco-

nomie, en dus ook aan onze welvaart. Luchtvaart wordt vaak in één adem met “banenmotor” genoemd. 

Als luchtvaart ontzien wordt, betekent dit dat Nederland wel de vruchten van deze sectoren plukt, maar 

zich niet verantwoordelijk toont voor de nadelige klimaateffecten.  

 Broeikasgasuitstoot beprijzen is geen melkkoe. Het belasten van bunkerbrandstoffen met een opslag voor 

uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen kan de betreffende sectoren ook ten goede komen, door de 

opbrengsten te investeren in onderzoek naar verduurzaming van lucht- en scheepvaart. Nederland kan 

hiermee een voorloper worden, wat betekent dat de vergaarde kennis als exportartikel extra banen en 

welvaart kan scheppen. 

 Goed voorbeeld doet goed volgen. Het klimaatprobleem wordt wel eens met het prisoner’s dillemma 

vergeleken. Ieder individu maakt de voor hem meest gunstige keuze, wat tot een sub-optimale keuze voor 

het collectief tot gevolg heeft. Nederland zou op zijn minst op Europees niveau met voorstellen in deze 

richting kunnen komen, of zelf het voornemen kunnen uitspreken om internationale navolging te bewerk-

stelligen. Er zijn al landen die een vorm van tickettaks hebben, dus is de bereidheid mogelijk groter dan 

verondersteld
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 Werkingsgebied. Door het werkingsgebied van de voorgestelde Klimaatwet te beperken tot uitstoot bin-

nen de landsgrenzen, kunnen Nederlandse bedrijven in de verleiding worden gebracht om milieubelasten-

de activiteiten naar het buitenland te verplaatsen, wat tot banenverlies in Nederland zal leiden. Toepassing 

op luchtvaart zou uitbreiding van het werkingsgebied betekenen. Die zou uitplaatsing van economische ac-

tiviteiten naar het buitenland kunnen voorkomen. 

Welke aanvullende nationale maatregelen zijn mogelijk? 
Voor zover en zolang internationale maatregelen te kort schieten kunnen aanvullende bestuurlijke maatrege-

len genomen worden. Voorbeelden: 

 Verdere uitbreiding van luchtvaartfaciliteiten alleen toestaan voor zover de bijdrage aan de nationale re-

ductiedoelstellingen volgens het Akkoord van Parijs niet in het gedrang komt. 

 Bij verdeling van bestaande luchthavencapaciteit prioriteit geven aan luchtverkeer met de hoogste bijdra-

ge aan economische, sociale en klimaatbelangen. 

 Samen met buurlanden het voortouw nemen voor prijsmaatregelen (tickettax, CO2-heffing) indien voort-

gaande vraaggroei de reductie conform Parijs steeds verder uit beeld brengt.  

 Het gebruik van klimaatneutrale alternatieven voor internationaal vervoer (o.a. de hogesnelheidstrein) 

maximaal stimuleren. Zie de petitie Hogesnelheidstreinen. 

 De luchtvaartsector steunen in het streven naar klimaatneutraliteit. 
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