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1.  Inleiding 

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Nederland te maken met een tekort aan 
luchthavencapaciteit. Eind 2017 bereikte Schiphol diens capaciteitslimiet van 500.000 vluchten per 
jaar. De opening van Lelystad Airport - bedoeld om Schiphol te ontlasten - is inmiddels meermaals 
uitgesteld wegens zorgen over geluidhinder en emissies. En ook de belangrijkste regionale 
luchthavens - Eindhoven en Rotterdam – lopen tegen hun grenzen aan. Ondertussen groeit de 
vraag naar luchtvaart in Nederland onverminderd door. Afhankelijk van de economische 
ontwikkeling neemt de vraag naar luchtvaart in Nederland de komende 20 jaar met 1,6% – 3,4% 
per jaar toe (Significance en To70, 2019). Deze vraag kan alleen in Nederland worden 
geaccommodeerd als de luchthavencapaciteit wordt uitgebreid. Dergelijke uitbreidingen liggen 
echter gevoelig. 

Eerder dit jaar bleek dat de luchtvaartsector, omwonenden, milieuorganisaties en overheden –
vertegenwoordigd in de Omgevingsraad Schiphol – het niet eens konden worden over de 
toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Het is nu aan het Kabinet om te bepalen in hoeverre de 
toekomstige vraag naar luchtvaart binnen Nederland moet worden geaccommodeerd. Later dit 
jaar verschijnt de nieuwe Luchtvaartnota. Daarin schetst het Kabinet de beleidsrichting voor de 
luchtvaart tot 2050. Het beleid dient de belangen van de verschillende stakeholders zorgvuldig af 
te wegen. Maximalisatie van de totale Nederlandse welvaart moet daarbij leidend te zijn. Welvaart 
bevat alles wat van belang wordt geacht door de Nederlandse samenleving, inclusief negatieve 
externe effecten op de leefomgeving en het klimaat.  

Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een nieuw perspectief nodig in 
het luchtvaartbeleid vanwege een toenemende spanning tussen de luchtvaart enerzijds en het 
klimaat en de leefomgeving anderzijds. In het rapport ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe 
aanvliegroute’ (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2019) en het daarop gebaseerde 
artikel ‘Beschouw de luchtvaart meer als normale bedrijfstak’ (Van Duinen en Swanenvleugel, 
2019) in dit tijdschrift doet de Raad een aantal aanbevelingen om de negatieve externe effecten van 
de luchtvaart te beperken. De aanbevelingen bestaan uit een combinatie van beprijzing, 
beïnvloeding van reizigersgedrag, en normstelling.  

De voorstelde aanbevelingen hebben weliswaar tot doel de externe effecten van luchtvaart te 
beperken, maar leiden niet per definitie tot een maximalisatie van de Nederlandse welvaart. Dat 
komt doordat een analyse van de omvang van de externe effecten ontbreekt. Daarnaast vormen de 
aanbevelingen geen samenhangend geheel. Bepaalde aanbevelingen maken andere aanbevelingen 
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uiteindelijk aan de passagier worden doorbelast. 

overbodig. In combinatie kunnen de aanbevelingen leiden tot een dubbele belasting van hetzelfde 
externe effect. Tenslotte is er weinig aandacht voor de gevolgen van de aanbevelingen op de 
Nederlandse concurrentiepositie. De ‘nieuwe aanvliegroute’ kan wel een doorstart gebruiken. 

2.  Beprijzing 

De kosten die de luchtvaart toebrengt aan de maatschappij in de vorm van geluidhinder, emissies 
en onveiligheid komen momenteel niet volledig tot uitdrukking in de prijs. Daardoor is de prijs 
van luchtvaart lager dan maatschappelijk optimaal. De vraag en het aanbod (het aantal vluchten) 
zijn daardoor groter dan gewenst. De Rli stelt terecht voor om de kosten van de negatieve externe 
effecten tot uitdrukking te brengen in de prijs (‘internalisatie’). Daardoor dalen vraag en aanbod 
tot een maatschappelijk optimaal niveau. Het internaliseren van de externe effecten is dan ook een 
efficiënte manier om de welvaart te maximaliseren.  

Een deel van de klimaatkosten van de luchtvaart komt momenteel overigens al wel tot uitdrukking 
de prijs. Sinds 2012, valt de CO2-uitstoot van vluchten binnen Europa onder het EU ETS 
emissiehandelssysteem. Luchtvaartmaatschappijen moeten voor deze vluchten emissierechten 
kopen.2 De prijs van de rechten schommelde jarenlang tussen € 5 – 10 per ton CO2, maar door een 
aantal aanpassingen aan het systeem is de prijs in één jaar tijd gestegen tot € 30 per ton CO2. De 
verwachting is dat de prijs de komende jaren verder toeneemt, doordat het aantal beschikbare 
rechten ieder jaar wordt gereduceerd. Vanaf 2021 krijgt ETS gezelschap van het wereldwijde 
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). CORSIA zal in de 
eerste jaren overlappen met ETS, waardoor vliegtuigmaatschappijen mogelijk dubbel betalen voor 
hun CO2-uitstoot. Wat er op termijn met ETS gebeurt is afhankelijk van het ambitieniveau van 
CORSIA.  

Om de externe kosten tot uitdrukking te brengen in de prijs stelt de Rli een combinatie van 
aanvullende maatregelen voor waaronder: (1) accijns op kerosine, (2) herintroductie van een 
vliegbelasting en (3) differentiatie van luchthaventarieven op basis van milieuprestatie. Hierbij is 
het wel van belang dat de opbrengsten van deze maatregelen worden geïnvesteerd in het 
reduceren van de externe effecten. 

Het heffen van accijns op kerosine is een effectieve manier om de CO2-kosten tot uitdrukking te 
brengen in de prijs. De CO2-uitstoot is namelijk direct gekoppeld aan het brandstofverbruik. Een 
vliegbelasting is minder effectief, omdat de belastingtarieven doorgaans niet gerelateerd zijn aan 
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.3 Maatschappijen met relatief zuinige toestellen en hoge 
bezettingsgraden worden in zo’n geval te zwaar belast, terwijl maatschappijen met onzuinige 
toestellen en lage bezettingsgraden juist worden ontzien. Een vlaktaks of een tarief op basis van 
afstand biedt maatschappijen daardoor geen prikkel om te investeren in zuinigere toestellen of een 
efficiëntere benutting van hun capaciteit. Een vliegbelasting is beter geschikt om de kosten van 
geluidhinder tot uitdrukking te brengen in de prijs. 4   Door de heffing te baseren op de 
geluidsproductie van een toestel kunnen de geluidskosten aan de luchtvaartmaatschappij en  

                                                        
2 Een deel van de rechten wordt ook gratis toegekend. 
3  Hooguit worden de tarieven gedifferentieerd naar afstandsklasse. De voorgestelde Nederlandse 
vliegbelasting gaat uit van een vast tarief ongeacht de vliegafstand (vlaktaks). Dat betekent dat korte 
vluchten relatief zwaar worden belast, terwijl lange vluchten die de meeste CO2-uitstoot produceren 
juist te licht worden belast. 
4  In het verleden was in Nederland ook een geluidsheffing van kracht. Luchtvaartmaatschappijen 
betaalden een tarief op basis van de geluidsproductie van het toestel (afhankelijk van het type, gewicht 
en type motoren). De inkomsten werden gebruikt ter financiering van geluidsisolatieprojecten rondom 
de luchthaven. 
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kwaliteit van de leefomgeving (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019b). 

De combinatie van een accijns en een vliegbelasting, zoals de Raad voorstelt, heeft bovendien het 
gevaar in zich dat dezelfde effecten dubbel worden belast. Wanneer met een accijnsheffing op 
kerosine al de volledige CO2-kosten worden geïnternaliseerd, zorgt een aanvullende vliegbelasting 
op basis van de CO2-uitstoot of vliegafstand ervoor dat klimaateffecten dubbel worden belast. Dat 
leidt tot een prijs die hoger is dan het maatschappelijke optimum. Dat betekent ook dat een 
eventuele accijnsheffing of vliegbelasting moet worden gecorrigeerd voor de klimaatkosten die al 
via het ETS-emissiehandelssysteem worden geïnternaliseerd. Hetzelfde geldt voor duurzame 
brandstoffen, zoals biobrandstoffen en synthetische brandstoffen. Deze hebben een netto kleinere 
klimaatimpact dan fossiele brandstoffen, waarmee rekening gehouden dient te worden in het 
vaststellen van het niveau van een accijnsheffing of vliegbelasting. 

Het volledig internaliseren van de externe kosten maakt enkele van de maatregelen die de Rli 
voorstelt ook overbodig. Luchtvaartmaatschappijen zullen in dat geval de meest kostenefficiënte 
maatregelen treffen om de externe kosten die zij veroorzaken te reduceren. Dat kunnen 
bijvoorbeeld investeringen zijn in zuinigere en stillere toestellen, het bijmengen van 
biobrandstoffen of het aankopen van emissierechten. Alleen de luchtvaartmaatschappijen zijn in 
staat om voor te bepalen wat voor hen de meest efficiënte mix aan maatregelen is. Aanbevelingen 
van de Rli als een bijmengverplichting voor biobrandstoffen en differentiatie van 
luchthaventarieven zorgen alleen maar voor extra eisen en verhinderen dat maatschappijen de 
meest kostenefficiënte mix aan maatregelen kunnen treffen. 

De kosten die de maatregelen met zich meebrengen zullen in concurrerende markten worden 
doorbelast aan de passagiers. Dat zorgt ervoor dat passagiers hun gedrag aanpassen. Zo zal een 
deel van de passagiers besluiten om niet meer te vliegen of minder vaak te vliegen. Zoals eerder 
aangegeven daalt de vraag tot een maatschappelijk optimaal niveau wanneer de volledige externe 
kosten worden geïnternaliseerd. Dat maakt aanvullend beleid om het gedrag te beïnvloeden, zoals 
de Rli voorstelt eveneens overbodig. 

Het is ook maar de vraag hoe effectief dergelijk beleid is. Uit een recent onderzoek van I&O 
Research (2019) blijkt dat de gemiddelde Nederlander, ondanks goede intenties, nauwelijks bereid 
is om het eigen (niet zo duurzame) gedrag aan te passen. Ter illustratie: slechts 12% van de 
Nederlandse luchtreizigers compenseert wel eens zijn of haar CO2-uitstoot. We blijken het 
terugdringen van klimaatverandering toch vooral een taak van de overheid en het bedrijfsleven te 
vinden. Een beter milieu begint bij voorkeur dus niet bij onszelf.  

3.  Sturing op grenswaarden 

Een andere aanbeveling is om niet langer te sturen op aantallen vliegtuigbewegingen, maar op 
grenswaarden voor geluidhinder en  emissies, met veiligheid als randvoorwaarde. Sturing op 
grenswaarden heeft als voordeel dat het maatschappijen prikkelt om te investeren in schonere en 
stillere vliegtuigen. Op die manier kunnen zij immers extra capaciteit ‘verdienen’. Bij het sturen op 
aantallen staat het capaciteitsplafond vast en hebben maatschappijen geen perspectief op groei. 

Het idee van sturing op grenswaarden is niet nieuw. Tien jaar geleden werd in het Aldersakkoord 
tussen omwonenden, de overheid en de luchtvaartsector al vastgelegd dat Schiphol na 2020 weer 
perspectief zou krijgen op groei. Wanneer de geluidsproductie zou zijn afgenomen, zou de helft 
van de geluidswinst mogen worden benut voor extra vluchten, de andere helft zou ten goede 
komen aan de omgeving (de zogenaamde 50/50-regel). In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de 
toekomst’ (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 2017) is deze afspraak herbevestigd. Tevens werd 
aangekondigd dat in toekomstig beleid de focus zou komen te liggen op hinderbeperking in plaats 
van aantallen vliegtuigbewegingen. Deze zomer heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
aangegeven dat luchtmaatschappijen op Schiphol na 2020 extra capaciteit kunnen ‘verdienen’ 
wanneer dit gepaard gaat met een aantoonbare reductie van de hinder en een verbetering van de  
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Een relevante vraag die in het Rli-rapport onbeantwoord blijft is hoe de ‘verdiende’ capaciteit moet 
worden verdeeld onder luchtvaartmaatschappijen. Bij voorkeur wordt die toegewezen aan 
maatschappijen naar rato van hun bijdrage aan (1) de reductie van geluidhinder en emissies of (2) 
de verhoging van de Nederlandse welvaart. Het is echter de vraag of dit mogelijk is op basis van 
Europese regels ten aanzien van het toewijzen van luchthavencapaciteit aan 
luchtvaartmaatschappijen (Europese Commissie, 2004). 5  Een alternatief is dat de ‘verdiende’ 
capaciteit simpelweg wordt verdeeld onder alle maatschappijen. Daarin schuilt echter het risico 
van free-rider-gedrag.6 

De Rli stelt voor het huidige plafond in stand te houden totdat een nieuw stelsel met grenswaarden 
is opgetuigd. Dat komt erop neer dat de 50/50-regel uit het Aldersakkoord niet langer hoeft te 
worden nagekomen en er voorlopig geen perspectief is op groei. Wanneer de grenswaarden het 
resultaat zijn van een onderhandelingsproces tussen belanghebbenden, zullen de nieuwe waarden 
de maatschappelijke welvaart waarschijnlijk niet maximaliseren. Zo’n onderhandelingsproces kan 
er immers toe leiden dat aan bepaalde externe effecten, zoals geluidhinder, teveel waarde wordt 
toegekend, iets waar de Raad zelf al voor waarschuwt. 

De grenswaarden kunnen volgens de Rli periodiek worden geactualiseerd op basis van het 
ALARA-beginsel7. Dit beginsel gaat er vanuit dat geluidhinder, emissies en de onveiligheid ‘zoveel 
als redelijkerwijs mogelijk’ moeten worden gereduceerd door toepassing van de best beschikbare 
technologieën. Hier kleeft een aantal nadelen aan. Ten eerste is ‘zoveel als redelijkerwijs mogelijk’ 
een vaag en subjectief begrip. Ten tweede kunnen luchtvaartmaatschappijen geen extra capaciteit 
‘verdienen’ door te investeren in nieuwe technologie, omdat bij iedere technologische 
ontwikkeling de grenzen verder worden aangescherpt. Hierdoor verdwijnt de prikkel om te 
innoveren. Ten derde dwingt ALARA luchtvaartmaatschappijen om te investeren binnen de 
luchtvaartsector, terwijl een even grote investering in een andere sector waarschijnlijk een groter 
klimaateffect heeft. Het voordeel van een emissiehandelssysteem als ETS is dat daar wordt 
geïnvesteerd, waar dat het meest kostenefficiënt is. Dat kunnen ook andere sectoren dan de 
luchtvaartsector zijn. Opmerkelijk genoeg ziet de Rli liever dat de luchtvaart zich beperkt tot het 
reduceren van eigen uitstoot, ook wanneer dat per geïnvesteerde euro minder oplevert voor het 
klimaat. Tot slot heeft ALARA als nadeel dat voortdurende aanscherping van de grenswaarden op 
een bepaald moment leidt tot een afname van de welvaart. Doordat luchtvaartmaatschappijen eerst 
de meest kostenefficiënte maatregelen nemen, zullen toekomstige investeringen per geïnvesteerde 
euro steeds minder opleveren. Op termijn wegen de kosten van verdere verduurzaming niet langer 
op tegen de baten. Door dan vast te blijven houden aan het ALARA-beginsel daalt de 
maatschappelijke welvaart. 

Ook voor grenswaarden geldt dat ze overbodig worden wanneer de externe kosten volledig 
worden geïnternaliseerd. Vraag en aanbod dalen dan immers een maatschappelijk optimaal 
niveau, waardoor aanvullende normen om dit niveau af te dwingen onnodig zijn. 

  

                                                        
5 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2019a) heeft aangegeven zich in te zullen spannen 
voor een nieuwe slotverordening die meer mogelijkheden biedt om slots toe te wijzen op basis van 
duurzaamheid.  
6 De Europese slotverordening vereist ook dat de helft van de slots wordt toegewezen aan nieuwe 
toetreders. Zij zouden onder de huidige verordening profiteren van de investeringen door 
maatschappijen die al op Schiphol actief zijn. 
7 ALARA is een afkorting voor ‘As low as reasonably achievable’. 
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4.  Internationale concurrentie 

De luchtvaartsector opereert in een internationale omgeving. Dat heeft geleid tot specifieke 
regelgeving en uitzonderingen. De Rli pleit ervoor om de luchtvaart meer als gewone bedrijfstak 
te behandelen in het beleid. Om het speelveld niet te verstoren dienen de aanbevelingen daarom 
bij voorkeur op internationaal niveau te worden geagendeerd. De Raad is echter ook van mening 
dat wanneer dit proces te lang duurt, Nederland eigen beleid moet voeren om de knelpunten in de 
luchtvaart aan te pakken. Dat strookt niet met de notie dat de aanbevelingen moeten worden 
gezien als langetermijnperspectief, waarbij het tempo waarin deze worden ingevoerd afhankelijk 
moet zijn van de ontwikkeling van de internationale concurrentiepositie. Het blijft hierdoor 
onduidelijk wat de Rli nu precies adviseert. Wel of geen rekening houden met de Nederlandse 
concurrentiepositie op de langere termijn?  

Nationaal beleid kan leiden tot een verstoring van het internationale speelveld en een aantasting 
van de concurrentiepositie van Nederland. Een analyse naar de gevolgen hiervan ontbreekt. De 
Raad merkt slechts op dat de aanbevelingen ‘forse consequenties’ zullen hebben voor de 
luchtvaartsector en passagiers. Opmerkelijk genoeg verwacht de Raad niet dat deze ‘forse 
consequenties’ de Nederlandse welvaart negatief beïnvloeden. Ook bagatelliseert de Raad de 
gevolgen van de invoering van een nationale vliegbelasting; deze zou niet leiden tot de uitwijk van 
passagiers naar buitenlandse luchthavens, omdat daar al soortgelijke belastingen zouden gelden. 
Voor Duitsland is dat inderdaad het geval, maar voor België bijvoorbeeld niet (Europese 
Commissie, 2019). Met de invoering van een nationale vliegbelasting zal het speelveld met 
Duitsland gelijker worden, maar met België juist ongelijker.   

Tussen 2008 en 2009 8  gold in Nederland al een nationale vliegbelasting voor vertrekkende 
herkomstbestemmingspassagiers. Daardoor daalde het aantal passagiersbewegingen op Schiphol 
met 2 tot 3 miljoen. De helft van deze passagiers besloot niet meer te reizen of van een andere 
modaliteit gebruik te maken. De andere helft week uit naar buitenlandse luchthavens als Weeze, 
Düsseldorf en Brussel (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2011). Een belangrijk verschil met 
10 jaar geleden is dat er nu sprake is van capaciteitsschaarste. De vraag naar luchtvaart in 
Nederland is groter dan het aanbod. Om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen, 
zullen luchtvaartmaatschappijen hun prijzen verhogen en extra (schaarste)winsten incasseren. De 
invoering van een vliegbelasting zal deze winsten in eerste instantie afromen. Ticketprijzen zullen 
daardoor niet direct stijgen waardoor passagiersreacties uitblijven. Er doen zich aanvankelijk dan 
ook geen effecten voor op het klimaat. Pas wanneer de vliegbelasting groter is dan de 
(schaarste)winst, worden maatschappijen gedwongen hun prijzen te verhogen. Vanaf dat moment 
zullen zich passagiersreacties en klimaateffecten voordoen. 

Vanwege de prijsgevoeligheid van transferpassagiers, worden zij doorgaans uitgezonderd van 
belastingmaatregelen. De Rli stelt echter voor om de nationale vliegbelasting ook toe te passen op 
dit segment. Vanwege de prijsgevoeligheid kunnen luchtvaartmaatschappijen geen 
(schaarste)winsten behalen in het transfersegment. Een belastingmaatregel zorgt dan direct voor 
een toename van de ticketprijs. Veel transferpassagiers zullen dan voor andere 
overstapluchthavens kiezen. De Rli onderschat het belang van het transfersegment voor het 
Schiphol-netwerk. Bij schaarste zal de belang van transfer weliswaar afnemen, maar vooral het 
internationale netwerk blijft afhankelijk van transferpassagiers (Lieshout et al., 2015). De uitwijk 
van transferpassagiers naar andere overstapluchthavens zal op mondiaal niveau niet leiden tot een 
significante reductie van emissies en klimaateffecten. 

 
                                                        
8 De vliegbelasting werd ingevoerd op 1 juli 2008 en op nul gesteld per 1 juli 2009. De belasting werd 
daadwerkelijk afgeschaft per 1 januari 2010. 
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bereikbaarheid van Nederland vanuit andere landen en vice versa. 

Volgens de Raad dient een nationale vliegbelasting zodanig hoog te zijn dat deze doorwerkt in het 
gedrag van de gebruiker. Bij aanhoudende schaarste nemen de (schaarste)winsten voor 
luchtvaartmaatschappijen steeds verder toe en is een steeds hoger belastingtarief nodig om 
gedragsveranderingen te realiseren. Volgens de Rli is de hoogte van de belasting echter een 
politieke beslissing. De politiek bepaalt wat de vervuiler betaalt. Dat is wat anders dan het beginsel 
waarin ‘de vervuiler betaalt’ voor diens externe effecten. 

De Rli stelt voor om de opbrengsten van de vliegbelasting aan te wenden voor het subsidiëren van 
duurzame brandstoffen. Momenteel is de productiecapaciteit voor duurzame brandstoffen nog 
beperkt waardoor de prijs 60-70% hoger ligt dan van conventionele kerosine (European 
Environment Agency et al., 2019).9 Subsidies kunnen ervoor zorgen dat de productie toeneemt en 
de prijs daalt. Met een actief stimuleringsbeleid kan Nederland zich tevens ontwikkelen tot 
belangrijke leverancier van duurzame brandstoffen. Een nationale aanpak kan ook model staan 
voor andere landen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019a).10 Een belangrijk nadeel van 
subsidiering van duurzame brandstoffen is dat de CO2-uitstoot binnen Europa hierdoor niet 
afneemt. Dit komt doordat het aantal beschikbare emissierechten vastligt in het ETS-systeem. Een 
daling van de CO2-uitstoot in de Europese luchtvaart leidt simpelweg tot een lagere prijs voor 
emissierechten, waardoor het voor andere sectoren goedkoper wordt om CO2 uit te stoten. 
Daarmee vermindert de prikkel voor andere sectoren om te investeren in verduurzaming. 

Internationale vormen van beprijzing zijn te prefereren, doordat ze het gelijke speelveld minder 
verstoren en een grotere reikwijdte en daarmee een groter effect hebben. Systemen als ETS en 
CORSIA hebben bovendien als voordeel dat daar wordt geïnvesteerd waar dat het meest 
kostenefficiënt is. Dergelijke systemen kennen echter ook een aantal belangrijke nadelen. Zo is ETS 
momenteel alleen van toepassing op intra-Europese vluchten en CORSIA alleen op internationale 
vluchten. Daarnaast streeft CORSIA naar klimaatneutrale groei vanaf 2020, wat betekent dat 
luchtvaartmaatschappijen vanaf 2020 alleen de toename in CO2-emissies hoeven te compenseren. 
De totale CO2-uitstoot blijft vanaf dat moment constant, terwijl een significante daling nodig is om 
de Parijse klimaatdoelen te halen. In plaats van internationaal te lobbyen voor nieuwe vormen van 
beprijzing, zoals accijnsheffing of andersoortige belastingen, is het verstandiger om de bestaande 
vormen van beprijzing aan te scherpen. 

5. Ter afsluiting 

De internationale bereikbaarheid van Nederland is gebaat bij een uitgebreid 
bestemmingennetwerk dat hoogfrequent wordt bediend. Dat leidt immers tot kortere reistijden en 
lagere reiskosten, wat zich vertaalt in extra welvaart voor consumenten en bedrijven. Een goede 
bereikbaarheid en de bijbehorende lage reiskosten hebben een positief effect op het 
vestigingsklimaat. 

Om te kunnen bepalen welke verbindingen het meest waardevol zijn voor Nederland, dient de 
welvaartsbijdrage van individuele verbindingen in beeld gebracht te worden. De Rli acht een maat 
als ‘netwerkkwaliteit’ hiervoor ongeschikt. Dat klopt, maar ‘netwerkkwaliteit’ is ook nooit bedoeld 
als welvaartsmaat. Netwerkkwaliteit is een aanbodsmaat en brengt het aantal directe en indirecte 
verbindingen en de kwaliteit ervan in beeld. Daarmee biedt het inzicht in de luchtzijdige  

                                                        
9 Een concurrerende vraag van andere modaliteiten heeft eveneens een prijsopdrijvend effect. 
10  Sinds 2013 werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met private partners aan de 
totstandkoming van een productiefaciliteit voor duurzame brandstof (Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, 2019a). SkyNRG, marktleider op het gebied van duurzame brandstof voor de luchtvaart, 
wil in 2022 een commerciële productiefaciliteit voor duurzame kerosine openen in Delfzijl. Daarnaast 
wordt een business plan opgesteld voor een productiefaciliteit voor synthetische kerosine. 
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Voor de welvaartsbijdrage van individuele verbindingen is met name de vraagzijde relevant en 
dan vooral de mate waarin de verbindingen worden gebruikt door Nederlandse passagiers. De Rli 
stelt daarom voor om het aantal herkomstbestemmingspassagiers mee te nemen bij het berekenen 
van de netwerkkwaliteit. Dit geeft echter geen compleet beeld van de welvaartsbijdrage per 
verbinding, omdat de externe effecten buiten beschouwing blijven. Het is daarom aan te bevelen 
om een methodiek te ontwikkelen die per verbinding de totale welvaartsbijdrage inschat, rekening 
houdend met zowel de positieve effecten voor consumenten en bedrijven als de negatieve effecten 
op de omgeving en het klimaat. 
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