True Price –
De echte prijs van een vliegticket
Vliegen is goedkoop, waardoor het aantal passagiers al jaren sterk groeit. Ook heeft Nederland een
grote luchtvaartsector. Dit komt vooral omdat Schiphol grote groepen transferpassagiers uit alle
windstreken aantrekt.
Hoe eerlijk is de prijs van een vliegticket? Dat is berekend door de onderzoekers van Aviation
Economics. Zij hebben in het True Price onderzoek de externe kosten berekend die niet in de prijs
van een Nederlands vliegticket zijn inbegrepen. Uit de cijfers blijkt dat de externe kosten 63%
bedragen van de prijs van een vliegticket.

Werkelijke ticketprijs is 63%
hoger dan we nu betalen

Winkelprijs
Vliegticket

Op vliegtickets wordt geen BTW geheven en de kerosine

Extra's (zoals bagage of maaltijden)

is vrij accijns. Als dit wel het geval is dan zijn vliegtickets

Gemiddelde prijs van een vliegticket

35% duurder.

Belastingvrijstellingen

€ 176,€ 19,€ 195,-

BTW-vrijstelling

€ 37,-

Als wij daarnaast ook de externe milieu-kosten in

Accijns op kerosine

€ 31,7

de vorm van klimaatverandering, luchtvervuiling en

Totaal

geluidsoverlast meenemen in de prijs, dan worden

Externe milieukosten

vliegtickets 28% duurder.

Klimaatverandering

€ 68,7
€ 48,5

Luchtvervuiling

€ 3,7

Let op, dit zijn conservatieve schattingen.

Geluidsoverlast

€ 1,9

Er is geen rekening gehouden met de potentieel hoge

Totaal

externe kosten zoals landgebruik, de uitstoot van

Werkelijke prijs van een vliegticket

ultrafijn stof en subsidies aan lokale vliegvelden.

Belastingvrij vliegen kost
schatkist 2 miljard
Wanneer alle belastingvrijstellingen worden opgeteld
voor alle passagiers die via een Nederlandse luchthaven
vliegen, dan komen de totale ontweken kosten binnen
de luchtvaartsector op 2 miljard per jaar. Tellen wij daar
bovenop ook alle niet toegerekende milieukosten dan
komt een bedrag van 5 miljard per jaar in zicht.
In dit onderzoek hebben we de werkelijke prijs (True
Price) van een enkeltje vanuit Nederland berekend.
De werkelijke prijs is de prijs die iemand zou betalen
wanneer alle externe kosten voor het milieu en de
gezondheid van omwonenden en belastingvrijstellingen
in de prijs zijn inbegrepen.

€ 54,1
€ 317,8

Tabel 1: Overzicht van de kosten

Totaal
BTW-vrijstelling
Accijns op kerosine (inclusief BTW)
Totaal

€ 823.202.108,€ 1.252.026.649,€ 2.075.228.757,-

Tabel 2: Geschatte misgelopen belastinginkomsten

Opbouw werkelijke kostprijs gemiddeld vliegticket
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Misgelopen belastingen:

Geluidsoverlast. – € 2.

BTW en accijns. – € 69.

De geluidsoverlast van

De luchtvaartsector is uitgezonderd

vliegtuigmotoren tijdens de

van BTW op vliegtickets en accijns

LTO-cyclus* heeft een negatieve

op kerosine. We hebben berekend dat

impact op de fysieke en mentale

per jaar 2 miljard euro belastinggeld

300

gezondheid van omwonenden. Dit

niet wordt geïnd. (N.B. dit is niet

uit zich in stress, vermindering van

hetzelfde als wat er potentieel aan

de productiviteit en afname van de

inkomsten voor de Nederlandse staat

kwaliteit van de leefomgeving. De

gedolven zou kunnen worden).

kosten van geluidsoverlast is 1% van

250

Klimaatverandering door CO2 –

de gemiddelde consumentenprijs.

Luchtvervuiling door NOx, CO,

€ 49.
De koolstofdioxide die een vliegtuig

200

uitstoot tijdens de vlucht heeft een

PM en SOx – € 4.
Vliegtuigen stoten tijdens het landen
en opstijgen allerlei schadelijke

effect op de wereldwijde opwarming

gassen uit voor mens en natuur. De

van de aarde. De kosten van

effecten van deze luchtvervuiling

klimaatverandering zijn 25% van de

worden berekend via de zogenoemde

huidige gemiddelde ticketprijs.

150

LTO-cyclus* de gemiddelde
ticketprijs.

Gemiddelde consumentenprijs –
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€ 195.

Een aantal factoren zijn niet meegenomen
in de berekeningen, zoals: de externe
(milieu)kosten van landgebruik, van de

aan extra’s zoals extra bagage en

aanleg en onderhoud van infrastructuur

services aan boord van het vliegtuig.

op en rond luchthavens, van het verkeer

Yield/Costs (€)

Dit is inclusief gemiddeld 19 euro

50

van en naar luchthavens, van de productie
van vliegtuigen en kerosine en van
de milieudruk van sectoren die sterk
afhankelijk zijn van de luchtvaartsector
(bijv. toerisme). Ook de economische
voordelen van de luchtvaartsector zijn

0

* LTO-cyclus, dat is de tijd waarin een vliegtuig op een luchthaven
aankomt of vertrekt. De kosten voor luchtvervuiling zijn 1,9%
van de gemiddelde ticketprijs.

niet meegenomen.

