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Introductie 

In Nederland voerde de regering per januari 2021 een vliegbelasting van €7,45 per vertrekkend 

passagier in. Deze vliegbelasting geldt alleen voor burgerluchtvaart, niet voor transfer-passagiers, 

vrachtluchtvaart of militaire luchtvaart, en levert circa €200 miljoen euro op. De wens van de 

regering is om een eerlijkere prijs te gaan betalen voor de negatieve externe effecten van vliegen – 

de milieuschade, de gezondheidsschade, de geluidshinder e.d.. De vraag aan jou is in hoeverre het 

voorstel een economisch effectieve en efficiënte maatregel is, zeker gelet op de huidige coronacrisis.  

 

Andere Europese landen met een vliegbelasting  

Om dit te beoordelen is een vraag in hoeverre er een level playing field is met landen om ons heen. 

Deze kaart geeft een overzicht van Europese landen met een vliegbelasting. Hoe ligt Nederland hier? 

 

 
  



Vormgeving van de vliegbelasting deze Europese landen 

Een andere vraag is hoe onze vliegbelasting wordt vormgegeven ten opzichte van de andere landen. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de vormgeving van zes Europese landen. In hoeverre dekt 

de €7,00 per vertrekkend passagier de negatieve externe effecten? Wat doet de strakke vormgeving 

in Nederland met de concurrentiepositie van Nederlandse vliegvelden.  

 

Land  Hoogte vliegtaks per passagier* 

 

VK  A-regio (maximaal 2000 mijl van Londen): klasse 1 - 13 pond (€14,69), klasse 2 – 26 pond 

(€29,37), klasse 3 – 78 pond (€88,12). B-regio (verder dan 2000 mijl vanaf London): klasse 1 - 

73 pond (€84,54), klasse 2 – 146 pond (€169,08), klasse 3 – 438 pond (€507,25).  

 

Frankrijk   Europese vluchten een taks van €1 (Economy class) of €10 (First of Business class). Vluchten 

buiten Europa een vliegtaks van €4 (Economy class) of €40 (First of Business class).  

 

Duitsland  €7,50 voor korte afstanden, €23,43 voor medium afstanden en €42,18 voor lange afstanden.  

 

Oostenrijk  €7,00 voor korte afstanden, €15 voor medium afstanden en €35 voor lange afstanden.  

 

Noorwegen  

 

Vluchten in Europa hebben een taks van NOK 75 (€7,56), vluchten naar buiten Europa 

hebben een taks van NOK 200 (€20,15).  

 

Zweden  61 SEK (€5,72) voor korte afstanden, 255 SEK (€23,90) voor medium afstanden en 408 SEK 

(€38,24) voor lange afstanden.  

*Wisselkoersen oktober 2019 

 

 

Vraag aan de student: 

Is het Nederlandse besluit voor een vliegbelasting een economisch effectieve en efficiënte maatregel? 

Wat zou je beleidsadvies voor de komende kabinetsperiode zijn aan de regering? Hoe beïnvloedt de 

coronacrisis jouw advies? 

 

Wat zijn je bestuurlijke overwegingen? 

Wat zijn je economische overwegingen? 

Wat zijn je politieke overwegingen? 

 

 


