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Als gevolg van internationale luchtvaartverdragen is de internationale luchtvaart
vrijgesteld van accijns op brandstof en geniet btw-voordelen. Heffingen op verkochte vliegtickets – ook wel bekend als vliegbelasting of ticket tax – zijn inmiddels echter niet meer weg te denken van het Europese luchtvaarttoneel. Per 1 juli
2008 voerde kabinet-Balkenende IV een vliegbelasting in als één van de instrumenten om het Nederlandse belastingstelsel te ‘vergroenen’. De verwachting was
dat het aantal reizigers op Schiphol met 8 tot 10% zou dalen (KiM 2011). De afname in passagiers was inderdaad substantieel. Enerzijds door het samenvallen van
de vliegbelasting met de economische crisis, anderzijds door weglek van het passagiersvolume naar het buitenland. Veel Nederlandse reizigers weken uit naar met
name de Duitse grensluchthavens Weeze en Düsseldorf. De economische schade
van de vliegbelasting bedroeg naar schatting 1,2 miljard euro (SEO 2009). Mede
als gevolg van de hevige protesten van de luchtvaartsector en de reisbranche stelde
het kabinet de vliegbelasting per 1 juli 2009 op nul in het crisis- en herstelpakket.
Veel andere Europese landen hebben inmiddels ook kennisgemaakt met de
vliegbelasting. Op 1 januari 2011 kent Duitsland de Flugabgabe, variërend tussen
de 8 en 35 euro per persoon. Het Verenigd Koninkrijk heeft per 1 november de Air
Passenger Duty verhoogd: een business class passagier naar Singapore betaalt een
indrukwekkende 170 pond aan vliegbelasting. En ook Ierland, Frankrijk en Oostenrijk kennen vergelijkbare belastingen, terwijl in landen als Denemarken overwogen
wordt een vliegbelasting in te voeren.
De eerste twee artikelen in dit nummer van TPEdigitaal gaan in op belastingen
en heffingen in de luchtvaart. Joost Kolkman en Joost Zuidberg bespreken de motieven voor het nemen van belastingmaatregelen in de luchtvaart en de verschillende mogelijkheden die daarvoor bestaan. Het internaliseren van externe effecten is
het belangrijkste motief voor een vorm van belastingheffing in de luchtvaart. De
auteurs bespreken vervolgens de voor- en nadelen van drie verschillende instrumenten om externe effecten te internaliseren: vliegbelasting, emissieheffingen en
emissiehandel. Tot slot brengen ze de mogelijke maatschappelijk-economische effecten van dergelijke maatregelen in kaart.
Eric Pels geeft een kritische reflectie op de economische effecten van de vliegbelasting en prijszetting op luchthavens. Pels wijst hierbij onder meer op de verwarring die schattingen van economische effecten oproepen: werkgelegenheidseffecten van luchtvaartgroei zijn veelal verdringingseffecten op de arbeidsmarkt.

TPEdigitaal 2011 jaargang 5(3) 1-3

2

Inleiding

Bovendien wordt volgens Pels de discussie over economische bemoeilijkt door het
gebrek aan goed inzicht in de prijselasticiteit van de vraag en de mogelijkheid van
luchtvaartmaatschappijen om prijsverhogingen door te voeren. Uiteindelijk is deze
informatie nodig om de prijs te kunnen berekenen die de markt kan dragen: de prijs
moet de maatschappelijke kosten kunnen dekken. Als dit onduidelijk is kan iedere
prijsverhoging of belastingheffing afgedaan worden met argumenten over banenverlies en is het mogelijk dat we bedrijven of passagiers subsidiëren.
Kosten en baten van de luchtvaart zijn tevens onderwerp van het artikel van
Robert Ossevoort en Robert Piers ‘Single European Sky in economisch perspectief’. Zij zetten de economische baten en kosten op een rij van de initiatieven die
worden genomen om het Europese luchtruim efficiënter in te richten. Het Europese
luchtruim is momenteel nog een gefragmenteerde verzameling van (sub)nationale
luchtruimen. Deze fragmentatie leidt onder meer tot extra brandstofgebruik door
luchtvaartmaatschappijen, reductie van luchtruimcapaciteit, tijdsverlies voor reizigers en productiviteitsverlies van luchtverkeersleiding.
Het Single European Sky iniatief van de Europese Commissie moet deze inefficiëntie verminderen via harmonisering van het luchtruim (Functional Airspace
Blocks, FABs), alsmede de ontwikkeling en inzet van geharmoniseerde technologie
(SESAR). Zowel FABs als SESAR leiden tot significante netto welvaartsbaten.
Voor luchtvaartmaatschappijen zijn de benodigde investeringen voor de Single European Sky echter een lastige business case: de investeringen moeten gedaan worden op korte termijn terwijl de baten zich verder weg in de tijd liggen.
De laatste bijdrage is van de hand van Franziska Kupfer, Hilde Meersman,
Tom Pauwels, Els Struyf, Eddy Van de Voorde en Thierry Vanelslander. Zij stellen de economische regulering van luchthavens aan de orde met specifieke aandacht voor de regulering van de luchthaven Brussel. De auteurs geven een overzicht van de verschillende vormen van tariefregulering en uiteenlopende
reguleringsmodellen die aangetroffen worden bij de grotere Europese luchthavens.
Blijkbaar is regulering maatwerk afgestemd op de marktmacht van de individuele
luchthavens. Het traditionele argument voor sectorspecifieke regulering, te weten
een natuurlijk monopolie, gaat bij luchthavens volgens recente inzichten niet meer
op. Geconstateerd wordt dat er in het geval van de luchthaven Brussel geen risico
op marktfalen is en eigenlijk ook geen regulator nodig is, te meer omdat het belang
van de groeiende op de passagiers geënte commerciële activiteiten het gevaar van
misbruik van eventuele marktmacht aanzienlijk intoomt. Dus komt de intrigerende
kernvraag naar voren: vallen de kosten van reguleringsinterventie nog wel lager uit
dan de kosten die gepaard gaan met eventueel marktfalen?
Toch zijn de auteurs van mening dat toezicht op de luchthaven Brussel noodzakelijk blijft ‘om het algemeen belang te garanderen’. De auteurs gaan helaas niet in
op de vraag wat het verschil is tussen dit algemeen belang en de klassieke redenen
voor economische regulering. Alle aspecten van het toekomstige reguleringsarrangement passeren daarna de revue. Ex ante of ex post, single till of dual till, meerjarige of jaarlijkse tariefafspraken, benchmarking of een financieel model. De antwoorden daarop bepalen uiteindelijk het nieuwe reguleringsmodel dat de auteurs
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voor de luchthaven Brussel voorstellen. Intrigerend blijft dan de vraag wat de verschillen zijn tussen dit reguleringsarrangement en het voor Schiphol gekozen model. Te meer omdat momenteel de evaluatie van dat laatste model in de afronding
verkeert.
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