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1. Hoe uniek is de luchtvaartsector in beleid? 

In een recent advies van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli 2019) en een opiniestuk 
voor een themanummer van het Tijdschrift Vervoerswetenschap (van Duinen and Swanenvleugel 
2019) stelt de Rli dat de belangrijkste oorzaak van het falen van het Nederlandse milieubeleid voor 
de luchtvaart ligt in de uitzonderingspositie die de luchtvaart heeft. Zo stelt de Rli dat de luchtvaart 
geen milieubelastingen betaalt, niet alleen op milieueffect maar ook op volume – aantal vluchten – 
wordt gestuurd en dat beproefde milieubeleidssystemen als ALARA (as low as reasonably possible) 
in de luchtvaart niet lijken te gelden. En inderdaad vormen de internationale lucht- en scheepvaart 
een uitzondering in het klimaatbeleid. Waar de emissies van alle sectoren onder het in Parijs 
gemaakte plafond voor de Nederlandse emissies vallen, is in Parijs door de UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change) ook besloten de emissies van internationale lucht- 
en scheepvaart daar buiten te laten (UNFCCC 2015). Daarnaast vertoont het Nederlandse 
klimaatbeleid ten aanzien van verkeer ernstige hiaten die soms zelfs onwettelijke zijn. Zo is een 
Milieueffect Rapportage (MER) de plek voor het berekenen van de klimaateffecten van 
alternatieven voor infrastructuurprojecten als wegen en luchthavens. Dat staat ook letterlijk zo 
benoemd in de meest recente regeling over de MER (Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017). 
Er zijn echter maar weinig luchthaven- en wegen-MERen te vinden die daaraan voldoen. 
Interessant genoeg vormt het reikwijdteadvies voor de Luchtvaartnota daar een uitzondering op. 
Dat advies vraagt expliciet om een alternatief waarin de luchtvaart-emissies in 2030 met 49% zijn 
afgenomen (Commissie voor de milieueffectrapportage 2019). Die doelstelling is vergelijkbaar met 
wat andere sectoren samen moeten doen volgens de klimaatafspraken. Dit advies gaat dus ook 
voorbij aan de Parijse afspraak over de uitzondering van de internationale luchtvaart, maar de 
Commissie MER beroept zich op een voorstel van het Europees Parlement om de 
verantwoordelijkheid van de internationale luchtvaartemissies gewoon in de Europese 
emissiereductiedoelstelling op te nemen (European Parliament 2019). Kortom, wel een 
uitzonderingspositie, maar mogelijk, in het geval van de Luchtvaartnota, in positieve zin. Tenzij 
de regering het advies van de CMER negeert.  
De UNFCCC heeft de verantwoordelijkheid voor emissies van de internationale luchtvaart bij de 
internationale VN luchtvaart organisatie ICAO (International Civil Aviation Organisation) gelegd. 
Een eenvoudige en robuuste oplossing was geweest om alle emissies veroorzaakt door de kerosine 
verkocht op luchthavens van een land ook onder dat land te laten vallen. Die zogenaamde 
‘bunkeremissies’ worden al jaarlijks gerapporteerd aan UNFCCC maar daar wordt verder niks mee 
gedaan. De huidige regeling via ICAO is om een aantal redenen ongelukkig: 
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1. De doelstelling van ICAO was en is het bevorderen van de wereldvrede door het zoveel 
mogelijk bevorderen van de internationale luchtvaart. Hiertoe wordt nog altijd de 
oprichtingsconventie uit 1944 (United Nations 1944) aangehaald. 

2. Het scheiden van internationale en binnenlandse luchtvaart voor milieubeleid is 
ongelukkig omdat beide vormen van luchtvaart door dezelfde luchtvaartmaatschappijen 
worden uitgevoerd en met dezelfde typen vliegtuigen worden bediend. Daardoor ontstaan 
veel langdurige discussies over definities en verantwoordelijkheden waardoor 
beleidsvorming zich over decennia uitstrekt.  

3. De politieke verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor luchtvaart gerelateerde 
broeikasgassen ligt bij nationale regeringen: het zijn landen die besluiten om al dan niet 
luchthavens te bouwen en daar een bepaald aantal vluchten toe te staan. Onlosmakelijk, 
verbonden met dat beleid is de hoeveelheid brandstof die vervolgens op de luchthavens 
wordt verkocht. En die hoeveelheid brandstof – de bunkerbrandstoffen – geven een directe 
maat voor de CO2-emissies van luchtvaart voor dat land. Een nationale regering kan de 
afweging maken waaraan de in Parijs afgesproken CO2-budgetten worden besteed: 
landbouw, autoritjes naar de winkel of city-trips naar Barcelona. De ICAO kan dergelijke 
afwegingen niet maken.  

Het is wat ongelukkig dat de Rli vooral de uitzonderingspositie in het Nederlands beleid 
benadrukt en minder op de hierboven geschetste weeffout in het internationale VN-klimaatbeleid 
ingaat. Wanneer dat wel was gedaan, dan zouden adviezen als het opnemen van luchtvaart in het 
klimaatbeleid beter onderbouwd zijn door ook te stellen dat de verantwoordelijkheid voor CO2-
emissies weg moet bij de VN (in casu de ICAO) en terug naar de individuele landen. Ook zou het 
een beter aanknopingspunt geven voor enkele andere adviezen van de Rli. 

2. Wereldwijde klimaateffecten van luchtvaart 

Een gemis in het Rli advies is een technische analyse van de mogelijkheden om luchtvaart CO2-
emissieloos te maken. Deze mogelijkheden bestaan uit verminderen van het luchtverkeer, al dan 
niet door vervanging door elektrische vervoer over land of water, alternatieve brandstoffen, 
nieuwe vliegtuigontwerpen of een combinatie daarvan. Weliswaar wordt in het advies gerefereerd 
aan deze mogelijkheden, maar onduidelijk blijft wat de werkelijke potenties zijn en op welke 
termijn. Het is belangrijk hier inzicht in te hebben om te beoordelen of de adviezen van de Rli 
voldoende kunnen bijdragen aan deze oplossingen. In deze paragraaf zetten we een en ander op 
een rijtje.  

Wereldwijd draagt de luchtvaart voor 2-3% bij aan de wereldwijde CO2 emissies als gevolg van het 
verbranden van fossiele brandstoffen (Rli 2019) en ongeveer 6% aan de totale CO2 emissies van 
Nederland (gebaseerd op cijfers van de Rli 2019, UNFCCC 2018). Na het Parijse akkoord (UNFCCC 
2015) stelden vrijwel alle landen emissiereductieplannen op. In totaal moeten de emissies van de 
verbranding van fossiele brandstoffen tegen het eind van deze eeuw tot nul zijn gereduceerd 
(IIASA 2015). Van Duinen and Swanenvleugel (2019) stellen dat in 2050 de Nederlandse luchtvaart 
evenveel uitstoot als alle andere sectoren samen volgens de klimaatdoelen van de regering mogen 
doen. Figuur 1 laat zien dat een soortgelijke situatie voor de wereldwijde luchtvaart tegen 2080 
ontstaat. Wanneer we de aanbeveling voor een 1,5° C scenario van IPCC (2018), dan gebeurt dit al 
in 2060.  

De door ICAO voorgestelde maatregelen reduceren de emissies maar in een beperkte mate. Het 
scenario bevat het effect van een per 2023 in te voeren brandstofefficiency standaard voor nieuw 
te bouwen vliegtuigen, het CORSIA programma (ICAO 2018), een programma waarin de extra 
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emissies van internationale luchtvaart na 2020 worden gecompenseerd en ambities voor invoering 
van duurzame biobrandstoffen. De brandstofefficiency standaard is gebaseerd op de huidige in 
productie zijnde vliegtuigen en geen enkel nieuwer vliegtuig zal daardoor worden beïnvloed. 
CORSIA levert een kosten voor luchtvaartmaatschappijen met enig effect op de groei van het 
volume en dus van de emissies. De gecompenseerde emissies zijn niet afgetrokken van die van de 
luchtvaart. Ten eerste kun je met compensatie weliswaar reducties verplaatsen naar de 
goedkoopste sectoren maar nooit op nul brengen zoals wel blijkt uit het kruisen van de lijnen in 
Figuur 1. Ten tweede is compensatie een open systeem zodat de verkochte emissiereducties 
additioneel moeten zijn, wat theoretisch onmogelijk is aan te tonen. Een derde probleem vormt 
controle op de geclaimde hoeveelheid reducties. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Cames 
et al. (2016) na bestudering van meer dan 5000 compensatieprojecten tot de conclusie komen dat 
van slechts 2% correct zijn, terwijl dat bij 85% van deze projecten zeker niet het geval is. Deze 
problemen gelden niet voor een gesloten emissiehandel systeem als het Europese ETS (Emission 
Trading System). De Rli is dus terecht kritisch over het compensatieplan van de ICAO.  

Figuur 1 laat zien dat zelfs extreem hoge belastingen ($1000/ton CO2 of een 200% tickettaks) de 
emissies van luchtvaart niet omlaag kunnen brengen. Daarbij rekent het GTTM met 
verschuivingen naar alternatieve vormen van vervoer binnen het wereldwijde toeristische systeem 
en ook met verschuivingen in de afstanden die mensen afleggen. Uiteindelijk blijkt alleen het 
maximeren van het aantal slots in de wereld de luchtvaartemissies daadwerkelijk onder de 2 °C 
lijn te kunnen krijgen.  

 
Figuur 1: wereldwijde CO2-emissies voor luchtvaart en voor alle sectoren samen tussen 1990 en 2100. 
Wereldwijde emissies gebaseerd op IIASA (2015); Luchtvaartemissies zijn berekend met het Global Tourism 
& Transport Model (GTTM; zie Peeters 2017). 
 

Toch zijn er recent een aantal technologische ontwikkelingen die zo’n volumereductie beperkt 
kunnen houden en de CO2-emissie werkelijk naar nul kunne reduceren. Het gaat hierbij om de 
combinatie e-fuels en elektrische vliegtuigen op basis van brandstofcellen. E-fuels worden gemaakt 
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met behulp van het power-to-liquids proces (PtL) uit water, CO2 en een duurzame energiebron 
(Schmidt et al. 2018). Waar de huidige generatie biobrandstoffen het klimaateffect maar ten dele 
kunnen wegnemen – ergens tussen de 50% en 80% - halen e-fuels tot 99%. Watergebruik van PtL 
is minder dan 1% van die van de meest efficiënte biobrandstof op basis van microalgen (Schmidt 
et al. 2018). Het ruimtegebruik is ten minste vijf keer kleiner vergeleken met micro-algen en wel 
twintig tot dertig beter vergeleken met nu op de markt zijnde biobrandstoffen. De techniek voor 
PtL is nu voorhanden; opschaling naar productie is in enkele proefprojecten in gang gezet. Het 
belangrijkste nadeel van e-fuel is de twee tot drie keer grotere hoeveelheid energie die voor de 
productie nodig is vergeleken met wat ze opleveren. Daarnaast is een liter e-fuel twee tot zes keer 
zo duur als fossiele kerosine. Dat laatste betekent dat een ‘vrije-markt’ introductie niet mogelijk is. 
Bij 100% bijmengen van e-fuels zullen de kosten van vliegen ongeveer verdubbelen, een mooie 
manier om de milieukosten te internaliseren en tegelijk de milieueffecten tot nul te reduceren. 
Uiteraard zal dat de groei van de luchtvaart verminderen met als voordeel dat het grotere 
energiegebruik deels wordt gecompenseerd.  

Een definitieve oplossing vormt elektrisch vliegen. Elektrisch vliegen kende altijd twee grote 
technische uitdagingen: de veel te lage vermogensdichtheid van elektrische motoren (W/kg) en de 
extreem lage energiedichtheid (Whr/kg) van batterijen. Moderne elektromotoren kennen 
inmiddels een vermogen per kg dat vergelijkbaar is met dat van turboprop motoren (Tegler 2016). 
De huidige ‘tesla’ batterij heeft een energiedichtheid van 250 Wattuur/kg ofwel 0,9 MJ/kg (Gnadt 
et al. 2019, Schäfer et al. 2019), wat vijftig keer lager is dan de 43,5 MJ/kg voor vliegtuigbrandstof  
(Hemighaus et al. 2006). Omdat een elektrische motor ongeveer drie keer zo energiezuinig is als 
een moderne vliegtuigmotor heb je uiteindelijk batterijen nodig die 15 keer zoveel energie per kg 
bevatten. De huidige Li batterijen hebben een theoretisch maximum van ongeveer 800 Wattuur/kg 
(McCloskey 2015). Daarmee kun je dus slechts een vijfde van het vliegbereik halen van wat de 
huidige vliegtuigen kunnen. Dit wordt ook bevestigd door Schäfer et al. (2019) die op basis van het 
theoretisch maximum voor Li batterijen op een range van 1100 km komt. Op dit moment wordt er 
geen enkel vliegtuig verkocht met een range onder de 2400 km en op negen regionale vliegtuigen 
na zitten ze allemaal boven de 3700 km (Casanova et al. 2019). Bovendien ontstaan verreweg de 
meeste emissies op afstanden boven de 1000 km. En dat op basis van een batterij waarvan de 
National Academies of Sciences Engineering and Medicine (2016) verwacht dat die de komende 
twintig jaar zeker niet beschikbaar zal komen. Gek genoeg is er een uitstekend alternatief dat 
aanzienlijk betere prestaties levert waarvan de haalbaarheid in 2018 op overtuigende wijze is 
aangetoond (Delgado Gosa�lvez et al. 2018). Zij ontwikkelden een regionaal passagiersvliegtuig 
met negentien zitplaatsen dat 925 km kan vliegen, en met de huidige techniek al is uit te breiden 
naar 1850 km. 
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Figuur 2: overzicht van scenario’s die de luchtvaartemissies aan het eind van de eeuw tot nul brengen.  

 
Figuur 2 toont scenario’s voor e-fuels en brandstofcelvliegtuigen gebaseerd op nog niet 
gepubliceerd werk. In het e-fuels scenario is een bijmengverplichting verondersteld die vanaf 2020 
via een s-curve tot 95% bijmenging in 2070 leidt. In het ‘Brandstofcel-waterstof-elektrisch’ scenario 
is verondersteld dat de eerste vliegtuigen van dit type voor de korte afstand op de markt komen 
in 2035, voor de middellange afstanden in 2050 en voor de lange afstanden in 2065. De introductie 
geschiedt binnen de dynamiek van de vervangingsmarkt van de vloot. Het ‘e-fuels plus waterstof-
brandstofcel-elektrisch’ scenario veronderstelt een combinatie van de twee vorige scenario’s en 
leidt uiteindelijk tot nul-emissies in 2100. In hoeverre de volumereductie uit het ‘Optimale 
maatregelmix plus slotbeperking (2.0°C)’ scenario nodig zijn hangt vooral af van de politieke vraag 
welk aandeel van het totale CO2-budget aan de luchtvaart wordt gegund. De wereldwijde 
luchtvaart heeft dus alleen nog groeikansen wanneer ze gedecideerd aan de slag gaat met e-fuels 
en fuel cell-elektrische technologie. Vergeet biobrandstoffen (onvoldoende capaciteit en te veel 
duurzaamheidsrisico’s) en batterijen (nu niet beschikbaar en mogelijk zelfs nooit). Alternatieve 
vervoerwijzen zijn van groot belang voor het korte-afstandsdeel van de markt maar kunne 
daardoor alleen maar een bescheiden rol bij de emissiereducties spelen omdat die nou juist 
grotendeels op lange afstanden worden gemaakt. 

3 De adviezen van de Rli 

Het Rli idee om niet op aantal vliegbewegingen, maar op grenzen aan de milieubelasting zelf te 
sturen lijkt me van groot belang. Hoewel het aantal vliegbewegingen een makkelijk meetbare en 
voor iedereen te begrijpen maat is, is de relatie met milieu te zwak. Natuurlijk, wanneer de 
vluchtsamenstelling – de verdeling over vliegtuigtypen en bestemmingen – gelijk wordt 
verondersteld dan is de emissie van CO2 recht evenredig met het aantal vliegbewegingen, 
luchtkwaliteit met ongeveer de wortel eruit en geluidhinder de natuurlijke logaritme. Echter, zodra 
de samenstelling van de vloot niet gelijk blijft kan vermindering van aantal vliegbewegingen ook 
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samengaan met meer milieubelasting. Ter illustratie, wanneer je het gebruik van een slot voor de 
Embrear E195-E2 naar Londen vervangt door eentje voor een Airbus A380 naar Australië, dan gaat 
de geluidsbelasting van 78 EPNdB naar 92 EPNdB (EASA 2019); een zeer hoorbare verhoging. De 
emissies naar de lucht tijdens de start worden ongeveer tien keer zo groot en de CO2-emissies meer 
dan twee honderd keer (eigen berekeningen). Een verschuiving naar harde milieugrenzen zal ook 
helpen bij het verbeteren van de dialoog tussen de luchtvaart, de overheid en de omwonenden. De 
Rli beveelt terecht aan om de luchtvaart op te nemen in de nationale klimaatdoelen en de 
emissiereducties en zo mee te nemen in de afweging tussen sectoren.  

Het advies om de tickettaks te gebruiken bij de invoering van bijmengverplichting van e-fuels en 
past in het hierboven geschetste oplossingsscenario. Differentiatie van de tickettaks zal dan vanzelf 
vanuit de sector worden gevraagd omdat anders de korte-afstandsvluchten betalen voor de e-fuel 
bijdrage aan lange-afstandsvluchten. Het Rli-advies om meer in te zetten op vervanging van 
vliegreizen door treinreizen binnen Europa werkt alleen als de vrijkomende slots niet worden 
gebruikt voor een groter aandeel van langere vluchten. Belangrijk is dat het treinsysteem met 
prioriteit de reiziger die helemaal per trein reist bedient en niet vooral wordt ingericht om de 
intercontinentale reiziger snel en goedkoop naar de hub te laten reizen. Dat laatste bevordert juist 
het zo milieuschadelijke intercontinentale reizen en is een nadeel voor de Europese treinreiziger 
die daardoor extra tijd kwijt is aan een stop bij een luchthaven waar hij of zij zelf nooit uitstapt.  

Ten slotte mis ik wat adviezen. Zo mis de aanbeveling om substantieel in fuels cell-waterstof-
elektrische vliegtuigtechnologie te investeren. Dat raakt ook aan een bredere kijk op hoe 
investeringen, beleggingen en instituties zouden kunnen worden ingezet. Moeten de grote 
pensioenfondsen nog wel in bijvoorbeeld Boeing en Airbus investeren zolang die nog miljarden 
steken in de ontwikkeling van een nieuwe generatie op kerosine vliegende 
straalverkeersvliegtuigen waar de wereld dan de komende halve eeuw aan vast zit. Een voorbeeld 
van zo’n project is de NMA (New Midsize Airplane) van Boeing waarover in 2020 een ‘go’-beslissing 
zal worden genomen. 

Ten slotte zou een aanbeveling om de luchtvaartnota om te bouwen tot een volwaardige 
‘internationale bereikbaarheidsnota’ logisch zijn geweest. Want alleen dan kunnen de vele 
ontwikkelingen op het gebied van spoor, busvervoer, goederenvervoer over weg, water en rail, 
passagiersvaart en digitale bereikbaarheid geïntegreerd worden bekeken. En dat zou helpen om 
de economische effecten van bijvoorbeeld minder groei in de luchtvaart beter te beoordelen omdat 
dan de extra kansen voor andere modaliteiten groter worden en de nadelen voor de gehele 
Nederlandse economie afnemen. We hebben het te vaak over milieucompensatie en te weinig over 
economische compensatie van beleid.  
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