
Op reis - vliegtaks

1. Wat is een vliegtaks?
De regering wil in 2021 een belasting 

invoeren voor iedere vertrekkende pas-

sagiers vanuit Nederland. De belasting 

bedraagt zeven euro per ticket, maar kan 

ook het dubbele worden. Het kabinet heeft 

namelijk meer geld nodig om alle klimaat-

doelstellingen te halen. 

2. Wie betaalt de taks? 
De belasting wordt geheven per ticket. 

Die wordt minimaal zeven euro duurder. 

Passagiers die vanuit Nederland vertrek-

ken betalen deze belasting. Reizigers die 

in Nederland overstappen hoeven de taks 

niet te betalen.

3. Heeft een vliegtaks nut?
Zoals het plan nu is, schiet het milieu er 

weinig mee op. De regering is van plan de 

inkomsten uit de vliegtax te besteden aan 

het verlagen van andere belastingen en 

7 
vragen 

over  
7 euro
anWb-leden over

de vliegtaks

Het kabinet wil een vliegtaks van zeven euro 
per reiziger. Dat zou goed zijn voor het milieu. 
Zeven vragen over de vliegtaks.

aan ‘niet nader aangegeven klimaatmaat-

regelen’. Het verduurzamen van de lucht-

vaart is met dit plan niet aan de orde.

4. gaan We dan minder 
vliegen?
Ook dat niet. CE Delft – het onderzoeksbu-

reau dat door de overheid is ingeschakeld 

– heeft berekend dat bij een vliegtax van 

zeven euro het aantal passagiers niet of 

nauwelijks afneemt. 

5. Wat vinden anWb-leden?
De ANWB heeft onderzoek gedaan onder 

10.000 leden. Uitkomst: ANWB-leden 

hebben een duidelijke voorkeur voor een 

belasting per vertrekkend vliegtuig in 

plaats van per ticket. Dat vinden ze eerlij-

ker, want zo wordt vliegen met schonere 

vliegtuigen gestimuleerd. Ook is er dan 

een prikkel om de bezettingsgraad van 

een vliegtuig zo hoog mogelijk te houden. 

6. Waar moet Het geld 
naar toe?
43% van de ANWB-leden vindt dat het 

geld gebruikt moet worden voor schonere 

en stillere vliegtuigen en van 48% mag het 

geld naar algemene milieumaatregelen. 

Denk aan investeringen in elektrisch rij-

den en het openbaar vervoer. 

7. de anWb verkoopt ook 
vliegreizen. Hoe zit dat?
Sinds 1 januari van dit jaar zijn alle reizen 

van de ANWB CO2-neutraal. De CO2-uit-

stoot van de reizen van de ANWB en die 

van de reisdochters FOX, Pharos, SNP en 

Travelhome worden namelijk gecompen-

seerd. Ook die van autovakanties. De reizi-

ger hoeft daar niets voor te doen en het is 

inbegrepen in de prijs.

De tweede kamer buigt zich in april 
over het wetsvoorstel. De aNWB zal 
daarbij de voorkeur van de aNWB-le-
den kenbaar maken. Je kunt de discus-
sie volgen op anwb.nl/???
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