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Toekomst luchtvaart 
 
De coronacrisis heeft de luchtvaartsector praktisch geheel lamgelegd. Hoewel het nog niet goed valt te 
overzien hoe lang het herstel van de sector in het “post-corona” tijdperk gaat duren moet aangenomen 
worden dat dat zeker tot ver in de nieuwe kabinetsperiode zal zijn. Zeker is ook, dat de huidige crisis 
potentieel zeer ernstige gevolgen gaat hebben voor de werkgelegenheid in de sector en tot grote 
onzekerheid bij werknemers zal leiden. 
 Tegelijkertijd moet worden vastgesteld, dat in brede kring de positie van de luchtvaart in Nederland en 
de groeiplannen voor Schiphol onder vuur liggen vanwege de geluidshinder en milieuschade als gevolg van 
uitstoot van fijnstof, stikstofoxides en CO2

 . De adempauze, die ontstaan is door de coronacrisis biedt ook 
een gelegenheid om de toekomst van de Nederlandse luchtvaart en internationale mobiliteit op een 
andere, meer duurzame leest te schoeien en tegelijk zoveel mogelijk van de economische waarde van de 
sector en de werkgelegenheid voor de toekomst te borgen. Met het oog daarop wil de PvdA, samen met 
Europese zusterpartijen, lange termijn scenario’s laten ontwikkelen voor de hele luchtvaartsector, 
rekening houdend met verschillende ontwikkelingen van wereldeconomie, techniek (brandstofverbruik, 
lawaai) en beschikbaarheid van duurzame brandstof. 
 
Vooruitlopend op de conclusies over die scenario's stellen wij voor: 
• Het aantal bestemmingen vanaf Schiphol te beperken tot die bestemmingen, die essentieel zijn 

vanuit het oogpunt van de netwerkfunctie en hun zakelijk belang voor Nederland. Daarmee kan het 
aantal luchtbewegingen op Schiphol tot zo’n 400.000 worden teruggebracht (zie onderstaande 
toelichting). 

• Nachtvluchten tussen 19:00 en 07:00 uur vanaf de Nederlandse vliegvelden, inclusief Schiphol, te 
verbieden. 

• Lelystad niet te openen, omdat bij 400.000 luchtbewegingen op Schiphol de overloopfunctie van 
Lelystad, en daarmee de business case voor uitbreiding, is komen te vervallen. 

• Het beëindigen van de luchtverbindingen naar bestemmingen binnen 750 km, mits er een goede 
treinverbinding bestaat. Vliegverkeer naar populaire bestemmingen als Berlijn, Parijs en Londen kan 
dan worden beperkt tot 2 vluchten per dag: één ’s morgens en één ’s avonds voor het noodzakelijke 
zakelijke verkeer, terwijl het toeristische verkeer (“Stedentripjes”) zoveel mogelijk per trein wordt 
gedaan.  

• Het investeren in nieuwe, duurzame vliegtuigtechnologie, zoals elektrische en hybride aandrijvingen. 
Maar ook het stimuleren van het zuiniger en minder lawaaiig maken van vliegtuigmotoren, alsmede 
de inzet van biofuels zal de sector duurzamer maken. 

• Het investeren in internationale openbaar-vervoersverbindingen op Europees en nationaal niveau. 
Overdracht van bevoegdheden van nationale spoorwegmaatschappijen en nationale overheden naar 
Europees niveau kan hierbij nodig blijken te zijn. 

• Het bevorderen van een gelijk speelveld voor de verschillende vormen van internationaal vervoer. 
Daartoe bepleit de PvdA een terugkeer naar realistische ticketprijzen voor de luchtvaart. De 
Nederlandse regering zal daarbij in gesprek moeten gaan met partnerlanden in IATA, ICAO, VN en EU 
om de vrijdom van accijns, BTW, kosten CO2-emissies, etc., te beëindigen. Een minimum ticketprijs 
van € 40 per enkele reis kan noodzakelijk zijn om evenwicht in de concurrentieverhouding tussen de 
luchtvaart en andere, duurzame vervoersvormen te bevorderen, zeker zolang de belasting- / 
accijnsissues nog niet internationaal zijn opgelost. 

• Géén 'koste wat het kost' behoud van een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Voortgaande 
overheidssteun aan de sector, bv. KLM/AirFrance en Schiphol zal afhankelijk worden gemaakt van de 
bereidheid om mee te werken aan bovenstaande beleidspunten en de bevordering van een 
duurzame internationale mobiliteit. Overheidssteun voor de hele luchtvaartsector moet gericht zijn 
op verduurzaming en, waar nodig, op het scheppen van nieuw werk en omscholing van werknemers. 
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Toelichting 
Het is niet gemakkelijk om in de glazen bol te zien waar de luchtvaart post-corona naar toe gaat. Het is een 
wereldwijd probleem en zoveel is zeker: de sector zal wereldwijd ingrijpend worden gesaneerd. Wat 
Nederland en Frankrijk nu willen doen met de AirFrance/KLM is, behalve een financiële verplichting om 
KLM in stand te houden (koste wat het kost), erg onduidelijk en het schijnt dat de regering daarvoor ook 
geen vastomlijnde plannen klaar heeft liggen. De nadruk ligt, geheel begrijpelijk, op het zeker stellen van 
de werkgelegenheid in de sector (met perifere sectoren, zoals catering, aan- en aftransport van lading). De 
vraag, echter, is of nationale luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand niet een anachronisme zijn 
geworden. 
 De sector heeft de laatste decennia een grote groei doorgemaakt, die gepaard ging met groeiende 
zorgen omtrent de milieugevolgen (lawaai, stikstof, fijnstof, broeikasgassen). Daarnaast ontstond een 
moordende concurrentie, die gezonde marges erodeerde en een race naar de bodem op gang heeft 
gebracht met onrealistisch lage prijzen (voor een paar tientjes naar Barcelona en terug….) en wildgroei in 
de luchtvaart op de korte en middellange afstanden.  
 De sector – dat blijkt ook uit de recente Luchtvaartnota van het kabinet – wil feitelijk zo snel mogelijk 
terug naar de pre-coronasituatie met stevige groeidoelstellingen. De Luchtvaartnota noemt zelf een 
mogelijke groei voor Schiphol op termijn naar 700.000 vliegtuigbewegingen per jaar (was 500.000 pre-
corona). Wij menen echter, dat nu de sector zozeer is aangewezen op steun van de overheid om de sector 
door de crisis  te slepen er een aanleiding is ontstaan om het groei-paradigma van de Nederlandse 
luchtvaart in het algemeen en Schiphol in het bijzonder ter discussie te stellen.  
 De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL: www.toekomstluchtvaart.nl) heeft een grondige 
bestemmingsanalyse gemaakt van het vliegverkeer van en naar Schiphol waarbij op basis van zakelijke / 
commerciële criteria, zoals handelsbelang voor NL en economische connectiviteit, een onderscheid 
gemaakt wordt tussen essentiële bestemmingen en niet-essentiële bestemmingen (Ref.: H. Buurma: 
“Mainportgroei voorbij met Internationaal Openbaar Vervoer”, juni, 2020, website WTL). Uit de analyse 
blijkt dat het mogelijk is om, met behoud van en het economisch belang van Schiphol, bijvoorbeeld op het 
gebied van de regionale werkgelegenheid, het aantal vliegtuigbewegingen terug te brengen tot zo’n 
400.000 per jaar. Daarbij blijft een groeicapaciteit van 2 – 2,5 % per jaar mogelijk. Zo’n reductie van het 
aantal vliegtuigbewegingen zou een aanzienlijke milieuwinst opleveren. 
 De heftige prijsconcurrentie in de passagiersluchtvaart van voor 2020, mede gefaciliteerd door vrijdom 
van veel heffingen en belastingen, heeft ook geleid tot het uit de markt drukken van meer duurzame 
middelen van vervoer, zoals de (hogesnelheids-) treinverbindingen, waarvoor bijvoorbeeld wel BTW moet 
worden afgedragen. Om in het internationale openbaar vervoer een gelijk speelveld te creëren zal, in 
samenwerking met andere internationale partners in EU, ICAO, IATA en VN, de accijns- en belastingvrijdom 
voor de luchtvaart – ooit in 1944 ingevoerd om de internationale vrede te bevorderen door de 
wereldbevolking meer te laten reizen - moeten worden beëindigd. Daarbij hoort ook een geleidelijke 
invoering van belasting op milieuvervuiling (broeikasgassen, fijnstof, stikstof, lawaai). Een minimum 
ticketprijs van bijvoorbeeld € 40 per enkele reis kan noodzakelijk zijn om concurrentie-evenwicht tussen 
luchtvaart en duurzaam alternatief vervoer te herstellen. Wel moet er voor worden gewaakt dat Schiphol 
onderdeel uitmaakt van een het internationale openbaar-vervoersnetwerk om de hub-functie van Schiphol 
te kunnen borgen.   
 Tot slot, doelstelling van de bovenstaande voorstellen is om de milieugevolgen (lawaai, stikstof, fijnstof 
en CO2) van de steeds verder intensiverende luchtvaart te beperken. De huidige herstart van de sector 
post-corona wordt daarbij ingezet als breekijzer. Dat leidt automatisch tot vanuit de verschillende 
overheden gecontroleerd restrictief beleid. Echter, niet uit het oog mag worden verloren dat er 
interessante nevengevolgen zijn van zo’n beleid. Te denken valt aan het mogelijk maken van woningbouw 
in gebieden, die nu nog “op slot staan” voor woningbouw vanwege geluids- en andere milieubeperkingen. 
Voor de verstokte luchtreiziger zullen de genoemde voorstellen weinig aantrekkelijk zijn, maar tegenover 
minder vliegen staat mogelijk meer gebruik maken van (hoge-snelheids) treinvervoer, dat comfortabeler is 
en vaak sneller (verbinding van stadscentrum naar stadscentrum, geen lange transfers van en naar 
vliegvelden, geen lange wachttijden op vliegvelden vanwege security, seizoensdrukte, etc.) dan vliegen, 
met name over de korte afstanden. 
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