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SAMENVATTING
In dit verslag wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘In welke beleidsaspecten verschillen treinen
en vliegtuigen van elkaar en hoe beïnvloedt dit het klimaat?’ Hierbij is er een scheiding gemaakt
tussen de twee deelvragen ‘Wat is het beleid in Europese landen voor treinen en vliegtuigen?’ en
‘Hoe verschillen de trajecten naar Berlijn en Parijs voor de verschillende transportmethoden?’
De eerste deelvraag, wat we de ‘beleidsanalyse’ zullen noemen, is opgedeeld in vier verschillende
hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt er gekeken naar de invloed die de verschillende
Europese overheden hebben op de prijs van trein- en vliegtuigkaartjes. Hierbij wordt er rekening
gehouden met de verschillende soorten kosten die van belang zijn bij deze transportmethodes.
Daarnaast kan de overheid invloed uitoefenen door het invoeren van heffingen, belastingen en
emissierechten, zoals de Emissions Trading System (ETS) voor vliegtuigen of de brandstofbelasting
voor treinen.
In het tweede hoofdstuk wordt de issue-attention cycle geïntroduceerd met als issue de impact van
vliegen op het milieu en wordt omschreven waarom we ons nu in de alarmerende ontdekkingsfase
bevinden. Dit hoofdstuk begint bij het ontstaan van besef onder wetenschappers van het effect van
CO2 op het klimaat en eindigt met hoe reizigers omgaan met hun vlieggedrag en de negatieve
effecten daarvan op het milieu.
Het derde hoofdstuk behandelt de beleidsmaatregelen die getroffen kunnen worden voor het
verminderen van de CO2 uitstoot van vliegtuigen en het aantrekkelijker maken van de trein. Hierbij
komen maatregelen aan bod zoals de ETS voor het verminderen van de CO2 uitstoot en subsidies
vanuit de EU om treinen een reëlere concurrent te maken voor vliegtuigen.
In het laatste hoofdstuk van de beleidsanalyse is er gekeken naar welke actoren betrokken zijn en
welke actoren verantwoordelijk zijn voor de reductie van CO2 uitstoot. In de treinsector is het vaak zo
dat het transport wordt gereguleerd door staatsbedrijven. Ook heeft de overheid veel invloed op
vliegvelden. Afspraken maken tussen bedrijven op Europees niveau is een uitdaging, omdat er
verschillende bedrijven met elkaar verbonden zijn en ze zich ook moeten houden aan de nationale
regelgeving.
Voor de tweede deelvraag, wat we de ‘trajectanalyse’ zullen noemen, is er onderzoek gedaan naar
de afstand, uitstoot, kosten en mogelijke verbeteringen voor de trajecten Amsterdam-Parijs en
Amsterdam-Berlijn voor treinen en vliegtuigen. In het eerste hoofdstuk van de trajectanalyse is er
gekeken naar eventuele verbeteringen voor het treinvervoer. Hierbij komen
multisysteemlocomotieven en het overslaan van haltes in Duitsland aan bod. Er kan ook worden
gekozen voor het aanleggen van een hogesnelheidslijn op de lange termijn. Het verschil in
spanningen tussen de verschillende landen zorgt voor een langere reis. Dit verschil weghalen zou
voor tijdwinst zorgen.
Als laatste is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillen in reistijd en prijs van de twee
trajecten. Hieruit blijkt dat reizen met de trein naar Parijs gemiddeld een tot drie kwartier sneller is
dan met het vliegtuig als je niet hoeft te wachten op ruimbagage. Reizen naar Berlijn is dan
gemiddeld anderhalf tot twee uur langzamer met de trein dan met het vliegtuig.
Reizen van en naar Berlijn is gemiddeld €96,93 goedkoper met de trein in de tweedeklas dan vliegen
met KLM in economy class. De totale kosten voor een reis van Amsterdam naar Parijs voor reizen in
de eerste klas van de Thalys zijn bijna 6,5 keer en 6,7 keer minder dan businessclass vliegen met
respectievelijk KLM en AirFrance.
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INTRODUCTIE
Om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃, moet in 2050 de uitstoot
van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. In 2015 tijdens de klimaatconferentie van Parijs sloten
196 landen de handen ineen, samen hebben zij een klimaatakkoord opgesteld om dit doel gaan
halen. Een tekortkoming van het akkoord is het feit dat de luchtvaart en scheepvaart niet vermeld
worden. Binnen de Europese Unie draagt de luchtvaart voor slechts 3.5% bij aan de totale uitstoot
van broeikasgassen. Dit aandeel zal echter groter worden, in 2050 zal het aantal vliegbewegingen
verdubbeld zijn. De luchtvaart is momenteel één van de snelst groeiende sectoren, waardoor ze een
grote oorzaak van koolstofdioxide-uitstoot zijn en zodoende een versterkt broeikaseffect creëren. Er
wordt momenteel gewerkt aan vergroening van vliegtuigen, zoals verbeteringen in het
brandstofgebruik en ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof, maar deze technieken zullen
waarschijnlijkheid onvoldoende zijn om de afspraak van het parijs akkoord van 2050 te halen.
Naast vergroening in de vliegtuigsector is het aanmoedigen van (zaken)reizigers om met de trein te
gaan een mogelijke strategie om de doelen te behalen. De trein stoot een fractie van CO2 uit die een
vliegtuig over dezelfde route uitstoot. In dit rapport weiden wij ons uit over de ontwikkelingen die
gaande zijn om de CO2-uitstoot van de luchtvaart terug te dringen en de trein te promoten, welke
actoren hierbij betrokken zijn en welke actoren hiervoor verantwoordelijk zijn, onderzoeken we hoe
het publiek reageert op de toename van de uitstoot van de luchtvaart, analyseren we hoe
spoorwegen verbeterd kunnen worden en tenslotte wat bij eenzelfde route de verschillen zijn wat
betreft tijd, kosten en uitstoot tussen het vliegtuig en de trein. In dit rapport focust elk hoofdstuk
zich op Europa, omdat op dit continent de trein een reële concurrent kan zijn van de vliegtuig, wat de
tijdsduur van een route betreft.
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METHODIEK
Hoe beïnvloedt de Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse overheid de prijs van
treinkaartjes en de prijs van vliegtuigkaartjes?
Bij het beantwoorden van de vraag ‘Hoe beïnvloedt de Nederlandse, Duitse, Belgische en Franse
overheid de prijs van treinkaartjes en de prijs van vliegtuigkaartjes?’ is er gebruik gemaakt van een
variatie aan bronnen. Allereerst is er uitgebreid gekeken naar de websites van de bovengenoemde
overheden. Er is gezocht naar specifieke kamerstukken die gaan over de prijs van trein- en
vliegtuigkaartjes en hoe deze prijzen zijn opgebouwd door verschillende kosten. Deze gegevens
waren vooral voor de Nederlandse overheid goed te vinden. Daarom is er besloten dat hier vooral de
focus op wordt gelegd in dit verslag. Stukken over verschillende heffingen zijn gebaseerd op artikelen
die op nieuwssites zijn gevonden. Daarnaast is er ook naar artikelen en verslagen gezocht van
onafhankelijke organisaties die hier onderzoek naar hebben gedaan. Een voorbeeld hiervan is het CE
Delft.

In welke fase van publieke aandacht voor de klimaatimpact van de vliegtuigsector bevinden
West-Europese landen zich volgens de issue-attention cycle?
Bij het beantwoorden van de vraag ‘In welke fase van publieke aandacht voor de klimaatimpact van
de vliegtuigsector bevinden West-Europese landen zich volgens de issue-attention cycle?’ is gebruik
gemaakt van verscheidene bronnen. Het framework van de issue-attention cycle is ontworpen door
Anthony Downs, een Amerikaanse econoom, gespecialiseerd in publiek beleid en administratie. Per
fase van de attention cycle is gezocht naar de beschrijving van deze fase in de recente geschiedenis
en actualiteit in West-Europese landen, om zodoende een beeld te krijgen van de opkomst van
publieke aandacht voor de klimaatimpact van de vliegtuigsector. De focus op West-Europa is
vanwege twee redenen. Over West-Europese landen is de meeste informatie te vinden is wat betreft
verandering in houding van inwoners ten opzichte van vliegen en uitstoot. Verder zijn West-Europese
landen de reikwijdte omdat dit rapport zich focust op vlieg en treinverkeer binnen Europa. De
gebruikte zoek platformen zijn WUR library, google scholar en aanvullende journalistieke bronnen.

Beleidsinstrumen die internationaal treingebruik aanmoedigen en de uitstoot van de
vliegtuigsector doen afnemen
Bij het aankaarten van beleidsinstrumenten die de toename van internationaal treingebruik en
afname van internationaal personenverkeer per vliegtuig trachten te beïnvloeden zijn voorbeelden
gegeven van bestaande beleidsinstrumenten om de verscheidenheid aan tactieken door
verschillende actoren weer te geven. De weergegeven beleidsinstrumenten zijn gecategoriseerd in
een wetenschappelijke classificatie van wetgevende, coöperatieve, communicatieve en
marktgebaseerde instrumenten. Vanuit dit kader is vervolgens literatuuronderzoek gedaan.
Wetgevende instrumenten zijn gevonden door onderzoek te doen naar bestaande regels omtrent
treinen en vliegen, waarbij geselecteerd is op wetten die trachten de omstandigheden van
treinpassagiers en spoorwegmaatschappijen te verbeteren en de vliegtuigmaatschappij te
vergroenen. Coöperatieve instrumenten zijn gevonden door te zoeken naar
samenwerkingsverbanden die streven naar vergroening van de luchtvaartsector en
samenwerkingsverbanden die de omstandigheden van treinpassagiers en spoorwegmaatschappijen
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proberen te verbeteren. Communicatieve instrumenten zijn gevonden door te kijken naar hoe de
media en het web wordt ingezet om reizen per trein aan te moedigen. Marktgebaseerde
instrumenten zijn gevonden door te kijken naar wat voor financiële beloningen of ontmoedigingen
worden ingezet binnen de trein- en vliegtuigsector. De gebruikte zoek platformen zijn WUR library,
google scholar en aanvullende journalistieke bronnen.

Welke instanties zijn betrokken en welke actoren zijn betrokken? Wie is verantwoordelijk
voor het inkorten van vluchten om CO2 uitstoot te besparen? En waarom?
De vraag ‘Welke instanties zijn betrokken, welke actoren zijn betrokken? Wie is verantwoordelijk
voor het inkorten van vluchten om CO2 uitstoot te besparen? En waarom?’ is beantwoord door een
variatie aan bronnen. Als eerste is er gefocust op de invloed van de Europese Unie. Hierdoor kon er
worden uitgebreid naar verschillende actoren die invloed hebben op Europees gebied. Dit zijn zowel
organisaties als overheden. Daarna is er gekeken naar de verschillende individuele landen en welke
instanties binnen deze landen invloed hebben op het beleid. Als laatste zijn er verschillende
voorbeelden bekeken waarbij er een idee is om de CO2 uitstoot te beperken (of dit idee is al
geïmplementeerd). Hierbij is er gekeken naar welke actoren verantwoordelijk zijn.

Spoor en stroomspanning
Voor de informatie van ‘Spoor en stroomspanning’ is informatie gebruikt uit een artikel uit SpoorPro,
een vakblad voor de spoorsector, en een pagina van de website van The Locomotive and Carriage
Institution, een van origine Britse institutie die zich focust op het verspreiden van informatie over de
spoorwegindustrie.

Afstand en tijdsduur
In het stuk ‘Afstand en tijdsduur’ zijn de websites van Moovit en afstand-berekenen.nl gebruikt.
Moovit is een internationale reisplannerapp en afstand-berekenen.nl is een website die ingericht is
om een handig overzicht te geven over de afstand en reistijd tussen twee punten.

Mogelijke verbeteringen Amsterdam-Berlijn
Het stuk ‘Mogelijke verbeteringen Amsterdam-Berlijn’ is gebaseerd op een rapport van de
Nederlandse en Duitse overheden en op het eerder genoemde artikel uit het vakblad SpoorPro en op
het eerder genoemde artikel uit het vakblad SpoorPro.
De bronnen zijn gevonden door via google te zoeken en verschillende bronnen te vergelijken om
betrouwbaarheid te bepalen.

Wat is de koolstofdioxide-uitstoot van de verschillende trajecten naar Berlijn en Parijs?
Om de vraag ‘Wat is de koolstofdioxide uitstoot van de verschillende trajecten naar Berlijn en Parijs?’
te beantwoorden is zowel data van Thalys en Deutsche Bahn als de carbon emission calculator van de
International Civil Aviation Organisation (ICAO) gebruikt. De treinbedrijven meten CO2-equivalent in
kilogram en de ICAO en Deutsche Bahn CO2-uitstoot in kilogram. Ze meten dus in verschillende
waarden, maar dat is op dit onderzoek weinig van invloed, omdat het verschil tussen de
verschillende vervoerstypen vele malen groter is dan het verschil tussen CO2-equivalent en CO2uitstoot bij de treinmaatschappij Deutsche Bahn (factor 10 à 13 t.o.v. 0.037).
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Hoeveel kost reizen met het vliegtuig vergeleken met reizen met de trein naar Berlijn en
Parijs? En hoelang is de totale reistijd van begin- tot eindpunt met het vliegtuig op deze
trajecten vergeleken met de trein?
Om de vragen ‘Hoeveel kost reizen met het vliegtuig vergeleken met reizen met de trein naar Berlijn
en Parijs?’ en ‘Hoelang is de totale reistijd van begin- tot eindpunt met het vliegtuig op deze trajecten
vergeleken met de trein?’ te beantwoorden zijn de volgende stappen en beslissingen genomen. De
totale reistijd van een vlucht bestaat uit het reizen naar de luchthaven; de verplichte wachttijd op de
luchthaven voor vertrek; de tijd van de vlucht zelf; het wachten op uw bagage; de luchthaven
verlaten en het reizen naar de bestemming. In dit onderzoek zijn de Dam in Amsterdam, de
Brandenburger Tor in Berlijn en de Eiffeltoren in Parijs als begin- en eindpunt genomen, omdat het
herkenbare punten in het centrum van de stad zijn. De enige trajecten waar naar gekeken wordt, zijn
Amsterdam-Berlijn, Berlijn-Amsterdam, Amsterdam-Parijs en Parijs-Amsterdam, omdat in dit rapport
wordt gekeken vanuit Nederlands oogpunt. Om reizen met het vliegtuig en met de trein beter te
kunnen vergelijken, worden alleen rechtstreekse vluchten meegenomen, maar zijn overstappen met
de trein wel mogelijk. De reden hiervoor is dat dezelfde spoorwegen worden gebruikt en dat men
met de trein vaak kiest voor de meest directe optie en niet omreist via bijvoorbeeld Dublin naar
Berlijn. We willen een gemiddelde reistijd en gemiddelde prijs voor de trajecten. Dit is uitgezocht op
de volgende manier: er is gezocht naar alle maatschappijen die directe vluchten en treinreizen naar
Berlijn en Parijs aanbieden en daarna zijn interessante gegevens van alle tickets van wisselende
periodes van vier maanden tot een jaar ingevoerd en verwerkt in Excel. Het aantal tickets dat per
maatschappij is onderzocht is afhankelijk van hoe constant de vluchttijden en prijzen waren. We
hebben ook gekeken naar de gegevens van de kortste en goedkoopste reizen. Bij veel
maatschappijen is het niet mogelijk om een jaar vooruit tickets te boeken en COVID-19 zou de prijzen
kunnen beïnvloeden dus is er voor gekozen om in maart, april en mei 2020 tickets te bekijken vanaf
september 2020. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om als wachttijd voor een vliegreis de tijd die
men voor vertrek op de luchthaven aanwezig moet zijn te nemen en voor een treinreis vijf minuten
te nemen, omdat je van de Dam naar Amsterdam Centraal kan lopen en metro’s in Berlijn en Parijs
vaak genoeg gaan. De gemiddelde reistijd en gemiddelde prijs van reizen van en naar het station of
de luchthaven zijn berekend door aan te nemen dat men even vaak kiest voor de taxi als voor het
openbaar vervoer in de stad als lopen geen optie is. Als lopen wel een logische optie is, wordt de
looptijd aangenomen als reistijd van en naar het station. Er kan geen informatie gevonden worden
op de sites van luchthavens over de tijd die men moet wachten op zijn bagage en de luchthavens
willen ook niet reageren, dus deze tijden zijn gebaseerd op fora waarop mensen hun ervaringen
delen. Dit kan de nauwkeurigheid van deze tijden negatief beïnvloeden, omdat zij die nare
ervaringen hadden met lange wachttijden waarschijnlijk eerder geneigd zijn om dit op de fora te
delen en minder vaak de positieve ervaringen, omdat dit als normaal wordt beschouwd. Verder
worden prijzen van economy class in het vliegtuig vergeleken met prijzen van de tweedeklas in de
trein en de prijzen van business class met de prijzen van de eersteklas in de trein, omdat deze qua
comfort het meest vergelijkbaar zijn. Verschillende vliegmaatschappijen vliegen direct op Parijs,
waaronder Transavia. Transavia heeft geen business class mogelijkheden is daarom buiten
beschouwing gelaten bij de prijsvergelijking tussen business class en eersteklas.
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BELEIDSANALYSE
HOE BEÏNVLOEDT DE NEDERLANDSE, DUITSE, BELGISCHE EN FRANSE OVERHEID DE
PRIJS VAN TREINKAARTJES EN DE PRIJS VAN VLIEGTUIGKAARTJES ?
De prijzen van zowel internationale vlieg- als treinkaartjes zijn sterk afhankelijk van het moment
waarop dit kaartje wordt gekocht (Meer, 2018). Afgezien van het aspect van de markt wat de prijs
van kaartjes beïnvloedt, hebben de overheden ook een bepaalde invloed op de financiële kant van de
transportsector. Dit kan echter per land verschillen, waardoor er bij internationale treinreizen een
goede communicatie tussen de verschillende actoren moet plaatsvinden.
In Nederland heeft de staat, en dan specifiek het ministerie van Financiën, alle aandelen van de NS in
handen (Berg & Vlist, 2017). Dit betekent dat de staat ook een autoritaire rol speelt op bepaalde
gebieden. Voorbeelden hiervan op financieel gebied zijn het vaststellen van de jaarrekening en het
goedkeuren van investeringen.

Soorten kosten voor de trein
Alle kosten van de rit bij elkaar opgeteld worden voor ongeveer de helft gecontribueerd door de
inkomsten van de kaartverkoop. De staat betaalt de andere helft van de kosten door het gebruik van
een subsidie. Deze subsidie wordt voor het grootste deel ontvangen door ProRail, de
infrastructuurbeheerder. Ook de regionale overheden financieren deze railinfrastructuur deels.
Op en rond het spoor zijn er drie soorten kosten. Allereerst zijn er de variabele kosten die vooral de
kosten voor slijtage aan het spoor dekken. Ook kosten zoals de elektriciteit, wat nodig is voor de
aandrijving van de treinen, behoren tot de variabele kosten. De vaste kosten daarentegen zijn niet
afhankelijk van het aantal kilometers dat is afgelegd door de trein in kwestie. Hierbij kan worden
gedacht aan de kosten voor het materiaal dat wordt gebruikt voor het spoor. Als laatste zijn er nog
de uitbreidingskosten. Hierbij wordt er verwezen naar de kosten voor bijvoorbeeld investeringen om
de capaciteit van het spoor te vergroten (Kleijn, 2019).
Vervoerders die gebruik maken van de diensten betalen een gebruiksvergoeding aan ProRail en dit
bestaat voornamelijk uit variabele kosten. Vanuit de EU zijn er regels opgesteld waarbij wordt gesteld
dat in ieder geval de kosten die direct te maken hebben met het gebruik, moeten worden betaald
door de vervoerder. Deze vergoedingen zijn echter niet genoeg om de totale infrastructuurkosten te
kunnen subsidiëren. De staat betaalt met een subsidie 85 procent van deze kosten. Daarbovenop is
het ook mogelijk om niet alleen de variabele kosten, maar ook de vaste kosten en uitbreidingskosten
in rekening te brengen bij de vervoerders. Dit wordt gedaan zolang de markt dat toelaat, maar dit
wordt bepaald door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het is dus mogelijk om de
gebruiksvergoeding te verhogen wanneer vervoerders de mogelijkheid hebben om dit te kunnen
voorleggen aan de reizigers (Kleijn, 2019).
De vervoerders bepalen dus in grote lijnen de prijzen van de treinkaartjes met gebruik van de regels
die zijn opgesteld door de overheid. Bij de NS is er sprake van een concessie waardoor de organisatie
niet alleen afhankelijk is van de kosten van het spoorvervoer, maar ook van de opgelegde heffingen
van de staat. Voor de prijzen van internationale kaartjes is de NS ook afhankelijk van de betrokken
Europese organisaties, zoals bijvoorbeeld de Thalys. Dit maakt de internationale reizen erg
gecompliceerd, omdat een nationale overheid beperkt is in de invloed die zij uit kan oefenen. Als
voorbeeld kan de gebruiksvergoeding worden genomen; het aanpassen van deze gebruiksvergoeding
is alleen zinvol wanneer dit in het andere land in kwestie ook gebeurt (Meer, 2018).
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Om te bekijken hoe de prijs van zowel trein- als vliegtuigkaartjes zijn opgebouwd, is het van belang
om alle verschillende kostenposten in beeld te brengen. De kosten waar aan gedacht moeten
worden zijn naast de externe ongevalskosten en vaste en variabele infrastructuurkosten, ook de
kosten van geluid en emissies van brandstof- en elektriciteitsproductie. Daarnaast is er ook sprake
van kosten voor het milieu: kosten van luchtvervuiling, klimaatkosten en kosten van schade aan
natuur en milieu.

Belastingen
Zowel bij vliegtuigen als bij treinen komen er verschillende belastingen en heffingen bovenop.
Allereerst wordt hier gefocust op de heffingen voor vliegtuigen. Zo zijn er voor vliegtuigen
luchthavengelden, die onder andere de start- en landingsgelden en de heffingen voor passagiers
omvatten. Daarnaast zijn er beveiligingsgelden waarbij de opbrengst naar de luchthaven en overheid
gaan om de beveiliging van de luchthavens te financieren. De Air Traffic Control heffingen zijn voor
het gebruik van diensten van de luchtverkeersleidingtoren. Ook zijn er en routeheffingen voor de
overige diensten van de luchtverkeersdienstleiding (Schroten & Wijngaarden, 2019).
Bij treinen zijn er belastingen op de brandstof of elektriciteit die er wordt gebruikt. Bovendien zijn er
specifieke kosten voor het gebruik van infrastructuur en is de CO2-uitstoot van elektriciteitsproductie
omvat door het Emissions Trading System, wat hieronder wordt uitgelegd in ‘Heffingen voor
vliegtuigen’. (Schroten & Wijngaarden, 2019).

Heffingen voor vliegtuigen
Verder zijn er ook belastingen en heffingen die te maken hebben met de invloed van vliegtuigen op
het klimaat. Hier zullen drie voorbeelden van worden gegeven. Sommige hiervan zijn al van kracht en
andere zullen in de toekomst worden geïmplementeerd. Als eerste voorbeeld hiervan kan een
overheid er voor kiezen om een vliegbelasting in te stellen. Nederland heeft deze in 2008 ingesteld
om vervolgens in 2009 weer te besluiten deze af te schaffen. De Nederlandse overheid is van plan
om de vliegtaks in 2021 weer in te voeren. In 2008 brak kort na het invoeren van de vliegtaks de crisis
uit en daalde de hoeveelheid reizigers in Nederlandse luchthavens sneller dan in andere Europese
luchthavens. Met het opnieuw invoeren van de vliegbelasting in 2021, hoopt de regering bij te
dragen aan de verbetering van het klimaat en milieu, zonder dat de gebeurtenissen van 2008 zich
herhalen. Per vliegticket wordt er ongeveer 7 euro geheven (Markus, 2020).
Als tweede is er vanuit de Europese Unie een Emissions Trading System van kracht gegaan vanaf
2015. Dit emissiehandelssysteem houdt in dat er per jaar rechten voor binnenlandse en
internationale vluchten binnen de EER moeten worden ingeleverd (Faber, 2019). Hierbij wordt er
gehandeld over deze emissierechten, met als doel de reductie van uitstoot van broeikasgassen te
bevorderen. De EU ETS omvat ongeveer 40 procent van alle broeikasgasemissies in Europa. Volgens
de ETS Registry, een organisatie die kijkt naar de boekhouding van ETS, was KLM in 2018
verantwoordelijk voor 1,7 Mton aan CO2-emissies op de Europese Economische Ruimte1 vluchten (de
Bruyn, Rozema & Faber, 2019). Dit was een flinke prijs voor KLM als je bedenkt dat één ton CO2emissies gemiddeld 16 euro kost (Volleberg, Romijn, Tijm, Brink & Bollen, 2019).
Het derde heffingssysteem wat te maken heeft met de beïnvloeding van het klimaat door de
vliegtuigbranche is CORSIA. Dit is een Carbon offsetting-systeem dat internationaal van kracht is.
CORSIA wordt in 2021 in de Europese Unie geïmplementeerd en omgezet zodat het zal voldoen aan
de Europese regelgeving. Het systeem bestaat uit het kopen van CO2-offsets, waarbij het de
1

De Emissions Trading System geldt alleen maar in de Europese Economische Ruimte en dus niet
voor de overige vluchten naar andere landen.
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bedoeling is dat de emissiegroei wordt gecompenseerd ten opzichte van de emissies van vluchten in
de basisjaren (2019-2020) (Schroten & Wijngaarden, 2019).

Kostenverschil trein en vliegtuig
In een onderzoek van de Schroten & Wijngaarden (2019) zijn de kosten tussen verschillende
transportopties bekeken waarbij er ook rekening is gehouden tussen de betrokken landen.
In het kostenplaatje van de trein- en de vliegsector zijn er aanzienlijke verschillen te zien tussen de
landen Nederland, Duitsland en Frankrijk.
Wanneer er als eerste naar het personenspoorvervoer wordt gekeken, is er te zien dat de
gemiddelde externe en infrastructuurkosten hoger zijn in Nederland dan in Frankrijk en Duitsland. De
infrastructuurkosten in Nederland zijn onder andere relatief hoog, omdat het spoornetwerk erg
complex in elkaar zit. Daarentegen zijn de externe kosten, zoals bijvoorbeeld elektriciteitskosten, in
Duitsland aanzienlijk hoger dan in Nederland. In Duitsland wordt de elektriciteit meer uit steenkool
gehaald dan in Nederland, waardoor de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie groter is. Door
deze grotere uitstoot, zijn ook de WTT-emissies in Duitsland hoger. WTT- emissies staan voor Well to
Tank en dit geeft de emissies aan die worden uitgestoten vóórdat de brandstof wordt gebruikt. De
waardes van deze WTT-emissies zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het transport van de brandstof en
de compositie van de grondstof (Verbeek, Smokers & Verbeek, 2017). De externe kosten in Frankrijk
zijn lager dan in Nederland, omdat er in Frankrijk veel gebruik wordt gemaakt van kernenergie voor
het opwekken van elektriciteit, waarvan de WTT-emissies lager zijn.
Daarnaast zijn de gemiddelde belastingen en heffingen in zowel Frankrijk als Duitsland hoger dan in
Nederland. Dit kan worden uitgelegd aan de hand van het feit dat er relatief veel
hogesnelheidstreinen in deze twee landen zijn, waarvan de gebruiksvergoedingen hoger zijn en deze
zwaarder meewegen in de gemiddelde heffingen. Bovendien zijn er in Duitsland hogere geluids- en
ongevalskosten dan in Nederland, wat kan worden verklaard door een grotere hoeveelheid van
mensen die last hadden van het geluid en een hoger ongevalsrisico. In Nederland is er minder sprake
van een dekking van de externe en infrastructuurkosten door belastingen en heffingen dan in
Frankrijk en Duitsland, omdat er in Nederland hoge vaste infrastructuurkosten zijn en daarnaast dat
er lage gebruiksvergoedingen zijn die betaald hoeven te worden. Voor de luchtvaartsector is er het
een stuk complexer om duidelijke verschillen tussen de landen zichtbaar te maken, omdat hier ook
per luchthaven grote verschillen in zitten.
De infrastructuurkosten zijn voor het vervoer via het spoor het hoogst, omdat er in verhouding met
andere vervoersmiddelen (en dus ook de luchtvaart) relatief hoge vaste infrastructuurkosten zijn. In
het geval dat deze vaste kosten niet worden meegenomen en er wordt gekeken naar de externe
kosten, dan zijn deze het hoogst voor korte afstandsreizen via de luchtvaart. Dit komt voornamelijk
door de WTT-emissies en de klimaatkosten die relatief hoog uitvallen door het hoge
brandstofverbruik. Korte afstandsreizen verbruiken relatief gezien meer brandstof, omdat de LTOfase (Landing-and-Take-Off fase) veel brandstof verbruikt en dit bij elke vlucht onafhankelijk van de
afstand nodig is (Schroten & Wijngaarden, 2019).
Overheden van de betrokken landen kunnen in bepaalde gebieden bij deze kwestie een belangrijke
rol spelen in het bepalen van de prijs van de tickets. Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid voor een
verandering in de vaste kosten minimaal is. Daarentegen zijn er door de overheden wel kosten voor
bijvoorbeeld het klimaat, belastingen en heffingen opgesteld zoals hierboven staat beschreven. Voor
internationale vluchten binnen de EU zijn er ook meerdere systemen bedacht en / of
geïmplementeerd waarbij de prijs van zowel de trein- als de vliegtuigkaartjes worden beïnvloed.
Hoewel de vaste kosten een ‘standaardprijs’ noodzaken en de overheid invloed heeft met bepaalde
belastingen en heffingen, heeft de markt nog steeds een grote invloed op de wisselingen in de prijzen
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van vlieg- en treintickets. Door de grotere hoeveelheid aan verschillende actoren voor de
vliegtuigsector, is de variatie in prijzen voor vliegreizen groter dan de prijs voor een treinreis.
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IN WELKE FASE VAN PUBLIEKE AANDACHT VOOR DE KLIMAATIMPACT VAN DE
VLIEGTUIGSECTOR BEVINDEN WEST-EUROPESE LANDEN ZICH VOLGENS DE ISSUEATTENTION CYCLE ?
Dit hoofdstuk introduceert de ‘issue-attention cycle’, een maatschappelijke theorie die zich uitweidt
over vijf verschillende fases van publieke aandacht voor een ontstaan probleem en past deze theorie
toe op de wijze waarop het publiek, inwoners van West-Europa, reageert op de impact van de
vliegtuigindustrie op het klimaat. Hiermee beantwoordt dit hoofdstuk de vraag: ‘In welke fase
bevinden West-Europese landen zich volgens de issue attention cycle wat betreft publieke aandacht
voor de klimaatimpact van de vliegtuigsector?’ De ‘cycle’ bestaat uit de volgende stadia: ‘preprobleemfase’, ‘alarmerende ontdekking’, ‘realisatie van de kosten om vooruitgang te boeken’,
‘geleidelijke afname van publieke interesse’ en ‘post-probleemfase’.

Pre-probleemfase
In deze fase is er sprake van een zeer ongewenste sociale toestand waar het publiek nog niet vanaf
weet, maar experts al wel van op de hoogte zijn. Die ongewenste sociale toestand (issue) staat in dit
hoofdstuk voor de impact van de vliegtuigindustrie op de abrupte globale klimaatverandering. Dat
het klimaat abrupt wereldwijd aan het veranderen is, werd pas in de jaren zestig en zeventig door
verschillende wetenschappers aangenomen. Men ging er echter toen nog vanuit dat het klimaat
radicaal zou veranderen in de loop van een paar honderd jaar. Inmiddels er is bewezen dat
aanzienlijke verandering in minder dan een decennium kan plaatsvinden. 1993 is het jaar waarin
klimaatexperts het merendeels erover eens werden dat het klimaat radicaal zal veranderen in enkele
decennia. Zij kwamen tot deze consensus dankzij een gepubliceerde analyse van de Groenlandse
ijskappen in 2013. In 2002 rapporteert het NAS-comité (National Academy of Sciences) echter dat er
nog weinig besef bij beleidsmakers en het publiek was over de gevolgen van de klimaatverandering
(S. Weart, 2003). Een aantal jaar later, rond 2010, vond echter een uitgebreide enquête plaats
waaruit inmiddels wel bleek dat 97% van de wetenschappers die iets publiceren in het domein van
klimaatwetenschap, erachter staan dat abrupte klimaatverandering momenteel plaatsvindt (William
R, 2010).

Een alarmerende ontdekking
In deze fase wordt het publiek door een gebeurtenis of drama zich plotseling bewust van het kwaad
van het probleem en keren zij zich naar de autoriteiten. Door een actie van Greta Thunberg werd in
2018 een deel van het publiek zich plotseling meer bewust van de impact van hun vluchten op het
klimaat. Dit deel van het publiek keerde zich echter vervolgens niet tot de overheid maar tot zichzelf.
Greta Thunberg nam vrijwillig de trein als aanduiding van haar schaamtegevoel over het gebruiken
van het vliegtuig als transportmiddel. Het concept ‘flight shame’ ontwikkelde zich. Inwoners die flight
shame ervaren, nemen aan dat men een individuele verantwoordelijkheid heeft voor het klimaat, de
klimaatcrisis een acuut probleem is en dat, in plaats van technologische ‘fixes’, zij zelf hun gedrag
moeten aanpassen (K.S. Hasberg, 2019). Deze ontwikkeling gaat in principe in tegen de theorie van
de issue-attention cycle, die beweert dat het publiek door een gebeurtenis zich keert tot de
autoriteiten voor een oplossing.
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Ondanks het opkomend gevoel van eigen verantwoordelijkheid vinden er ook tendensen in Zweden
en Duitsland plaats van inwoners die zich wel tot de autoriteiten wenden en van hen verwachten dat
ze het probleem oplossen (J. Larsson, 2020):
‘Less coercive measures, as well as regulatory measures targeting the aviation industry rather than
individuals directly, are more readily supported by the public than market-based policies aiming to
push individuals away from air travel’.
Wat verwacht het publiek van de autoriteiten? In een recente Duitse enquête geeft tweederde van
de ondervraagden aan dat zij op de markt gebaseerde maatregelen die de kosten van vluchten doen
toenemen en een overheid die luchtvaartmaatschappijen subsidies weg neemt en hen dwingt hun
uitstoot te verminderen, zou steunen (S. Gössling, 2020).
Een ander onderzoek (Niva & Timonen, 2008) bevestigt dat burgers in West-Europese landen zich
wat klimaatproblemen betreft, voornamelijk wenden tot de autoriteiten. Het onderzoekt toont aan
dat toeristen wat verduurzaming in het algemeen betreft, vinden dat de producenten de
verantwoordelijkheid hebben om de de impact te reduceren.

Realisatie van de kosten om vooruitgang te boeken
In de derde fase beseft het publiek zich dat de kosten van het oplossen van het probleem inderdaad
erg hoog zijn. Ze worden zich er bewust van hoe de relatie tussen het probleem en de oplossing in
elkaar steekt. Men beseft zich dat een deel van de oplossing voortkomt uit regelingen die
aanzienlijke nadelen opleveren voor henzelf, zoals het afname van hun vakanties per vliegtuig.
Uit studies bleek dat de meeste Zweedse vliegtuigconsumenten geloven dat klimaatverandering
plaatsvindt en de vliegtuigindustrie hieraan bijdraagt (Gössling, 2008). Britse toeristen die regelmatig
naar Nieuw-Zeeland vliegen zijn zich ook bewust van de klimaatimpact van deze vluchten (S. Cohen,
2010).
Rond 2008 is er aangetoond dat het publiek zich inmiddels bewust was van de klimaatimpact van hun
vlieggedrag. In het algemeen vindt het publiek niet dat zij hier verantwoordelijkheid voor moet
nemen. Een aantal studies toonden toentertijd aan dat weinig consumenten in West-Europa bereid
zijn hun gedrag aan te passen. Britse inwoners willen verandering in de vliegtuigindustrie maar een
verandering met de minst negatieve impact op henzelf: de consument (J. Katenbacher, 2017). Onder
Britse toeristen die regelmatig naar Nieuw-Zeeland vliegen, zijn er nauwelijks toeristen zijn die hun
vlieggedrag willen aanpassen vanwege het klimaat (S. Cohen, 2010). Slechts een derde van de
Zweedse vliegtuigconsumenten zien vliegen als hun verantwoordelijkheid (Gössling, 2008). Een
studie uit 2010 laat zien dat weinig toeristen bereid zijn om hun vlieggedrag aan te passen (B.
Preston, 2006). Men kan zeggen dat studies uitgevoerd rond 2008 aantonen dat sommige toeristen
zijn gaan beseffen dat zij deel zijn van het probleem, maar dat de meeste niet bereid zijn om hier
eigen verantwoordelijkheid te nemen door minder te gaan vliegen.
Volgens de issue-attention cycle theorie kan in deze fase technologische vooruitgang sommige van de
ongewenste resultaten van een probleem elimineren zonder een ingrijpende herstructurering van de
samenleving of het verlies van huidige voordelen (P. Peretz, 1996). In dit geval houdt dat vergroening
van de vluchten in, opdat vliegtuigen met minder CO2-uitstoot zullen vliegen. Voorbeelden zijn
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verbeteringen van de motoren en de aerodynamica en het gebruik van lichtere materialen. Deze
technologie reduceert tot slechts een beperkte mate de CO2-uitstoot. Er is nog uitgebreid onderzoek
nodig, wilt men de luchtvaartindustrie emissievrij verklaren, maar wellicht kunnen hybrideelektrische toestellen de sleutel hiervoor zijn. Deze toestellen zijn de eerste stap in de technologische
ontwikkeling die ons dichterbij vliegtuigen die volledig op elektriciteit functioneren kan brengen (R.
Koppula, 2018). De overheid van Noorwegen speelt hierop in. Zij wilt in 2040 alle binnenlandse
luchtvaart laten plaatsvinden via elektrische vliegtuigen, waarmee zij haar CO2-emissies verminderd
met 80% vergeleken met 2020 (Avionbenefits, 2020).

Geleidelijke afname van publieke interesse
In deze fase zijn er tekenen dat de publieke interesse voor het probleem geleidelijk afneemt. Steeds
meer mensen beseffen zich hoe moeilijk en hoe kostbaar een oplossing voor het probleem zou zijn.
Er ontstaan drie reacties. Mensen raken ontmoedigd, mensen voelen zich bedreigd wanneer ze over
het probleem nadenken en onderdrukken vervolgens hun gedachten over het probleem en er is ook
een groep mensen voor wie het probleem gaan vervelen. De meeste mensen ervaren een combinatie
hiervan. Uiteindelijk neemt de publieke aandacht af. (P. Peretz, 1996).
Er is geen onderzoek gevonden dat aantoont dat interesse in het probleem van de CO2-uitstoot door
de vliegtuigsector afneemt. Er is wel onderzoek dat aantoont hoe het publiek over het probleem, de
vervuiling en hun eigen vlieggedrag, denkt. Raken zij ontmoedigd? Voelen ze zich bedreigd wanneer
ze over het probleem nadenken? Onderdrukken ze hun gedachten over het probleem of gaat het
probleem voor hen vervelen?
Onderzoek onder inwoners uit Verenigd Koninkrijk en Noorwegen die frequent vliegen laat zien dat
zij 1. Schuldgevoelens ervaren 2. Gedachten over de impact van de vliegtuigindustrie op het klimaat
onderdrukken of 3. De impact van de vliegtuigindustrie op het klimaat ontkennen. Deze reacties
komen voort uit het ervaren van cognitieve dissonantie: hun bewustzijn en hun acties rijmen niet
met elkaar en dat geeft een naar gevoel waar zij een uitweg zoeken. De toeristen vinden het moeilijk
om hun gedrag aan te passen en te rechtvaardigen. Daarnaast zien veel het vliegen als iets waar ze
nu eenmaal ‘verslaafd’ aan zijn (Scott, 2011).
Een van de drie reacties uit de ‘issue-attention cycle’ die zou ontstaan bij het besef hoe moeilijk en
kostbaar een oplossing voor het probleem zal zijn, komt voor in de praktijk in West-Europa. Wanneer
het publiek zich beseft hoe moeilijk en kostbaar een oplossing voor de vervuiling van door de
vliegtuigindustrie zal zijn, minder vliegen, voelen zij zich onder andere bedreigd en onderdrukken zij
vervolgens hun gedachten over het probleem. De andere twee reacties uit de ‘issue-attention cycle’,
het probleem gaat vervelen of men raakt ontmoedigd, is (nog) niet door wetenschappelijke studies in
de praktijk verondersteld. De ontwikkeling dat publieke interesse voor dit probleem aan het afnemen
is, is ook (nog) niet in West-Europese landen wetenschappelijk aangetoond.

Post-probleemfase
In de laatste fase is het probleem vervangen en in het ongewisse gebracht. Er wordt niets mee
gedaan. Soms laait het probleem ineens weer op. Het probleem heeft nu echter een andere relatie
met het publiek. De aandacht van het publiek is afgenomen, maar gedurende de tijd dat het
probleem veel aandacht krijgt, worden er nieuwe instellingen en een nieuw beleid gecreëerd en
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opgezet om het op te lossen (P. Peretz, 1996). Piekperiodes van organisatorische activiteit vinden dus
plaats tijdens of in de piek van publieke bezorgdheid met het probleem (B. Pee, n.d.).
Er is geen onderzoek gevonden dat aanduidt dat het probleem is vervangen en in het ongewisse is
gebracht. Momenteel werken vele onderzoeksinstituten, waaronder Delft, voortdurend samen om in
de toekomst de vliegtuigsector CO2-neutraal te laten functioneren. Het huidige klimaatbeleid in
West-Europese landen wat betreft de luchtvaartindustrie is momenteel onvoldoende om het
probleem op te lossen, maar wel continu in ontwikkeling (S. Gössling, 2020). Zo betrekt de Europese
Unie momenteel de luchtvaartindustrie bij het reductieschema van internationale luchtvaart (Carbon
Offsetting and Reduction Scheme) en wilt Frans Timmermans, Eurocommisaris en vicevoorzitter van
de Europese Commissie, in de nabije toekomst belasting gaan heffen op de vliegtuigbrandstof
kerosine (R. Koster, 2020)

Conclusie vliegtuigsector en de issue-attention cycle
De theorie van de ‘issue-attention cycle’ kent vele overeenkomsten met de ontwikkeling van de
publieke aandacht in West-Europa voor de impact van de vliegtuigindustrie op het klimaat. De eerste
fase, waarin sprake is van een probleem waar alleen experts nog van op de hoogte zijn en het publiek
niet, speelde zich af rond 1993. Klimaatexperts werden het met elkaar eens dat het klimaat in abrupt
tempo aan het veranderen is door extra CO2-uitstoot door de mens, terwijl politici en het publiek zich
hier nauwelijks bewust van waren. Vervolgens ontpopt zich uit deze situatie, volgens de theorie, fase
2: Door een gebeurtenis is het publiek zich plotseling bewust van het probleem en keert zij zich tot
de autoriteiten. Verscheidene studies tonen aan dat West-Europese burgers die zich bewust zijn van
het probleem, zich keren tot de instantie.
Een enkele studie laat echter ook zien dat er gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die bewustwording
creëren waarbij een klein deel van het publiek zich juist niet tot de autoriteiten maar tot zichzelf
keert en de verantwoordelijkheid op zichzelf neemt. In de derde fase beseft het publiek zich dat de
kosten van het oplossen van het probleem hoog zijn, snapt het publiek de relatie tussen het
probleem (klimaatverandering) en de oplossing (minder CO2-uitstoot van vliegtuigen) en beseft men
zich ook dat een deel van de oplossing voortkomt uit regelingen die aanzienlijke nadelen opleveren
voor henzelf. Ze beseffen dus dat het probleem deels kan worden verminderd wanneer zij zelf
minder vliegen.
Veel studies tonen aan dat West-Europese burgers al deze drie punten beseffen. Fase 3, het publieke
besef van haar eigen rol in het probleem en de hoge kosten daarvan en fase 2, het zich keren tot de
instanties, lopen in de praktijk door elkaar heen. Er is geen sprake van een chronologische volgorde
van fase 2 en 3. Het is, op basis van dit onderzoek, mogelijk dat men in West-Europa zich deels in fase
4 bevindt. Deels niet, omdat in deze fase tekenen moeten zijn dat de publieke interesse voor het
probleem geleidelijk afneemt, terwijl onderzoek juist aantoont dat de bezorgdheid over de uitstoot
van de vliegtuigsector toeneemt. Deels kunnen we ons momenteel misschien wel bevinden in fase 4,
omdat er momenteel een reacties optreden die overeenkomt met een van de drie reacties uit de
theorie van de ‘issue-attention cycle’ in fase 4, namelijk: zich bedreigd voelen wanneer men over het
probleem nadenkt en vervolgens eigen gedachten over het probleem onderdrukken. Er is geen
onderzoek die aanduidt dat West-Europa zich in fase 5 bevindt: dat het probleem is vervangen en in
het ongewisse is gebracht. Momenteel zijn onderzoekers en beleidsmakers juist volop bezig met
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oplossingen bedenken voor het probleem, een situatie die bevestigd dat in de praktijk het WestEuropese publiek zich momenteel nog vóór fase 5 van de ‘issue-attention cycle’ bevindt, wat betreft
de problematiek rondom de uitstoot van de vliegtuigindustrie.
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BELEIDSINSTRUMENTEN DIE INTERNATIONAAL TREINGEBRUIK AANMOEDIGEN EN DE
UITSTOOT VAN DE VLIEGTUIGSECTOR DOEN AFNEMEN
De vliegtuigsector groeit. De CO2-uitstoot van de Europese vliegtuigsector neemt sinds de afgelopen
jaren toe met 5% per jaar (Emissieautoriteit, 2019). Een CO2-neutrale vliegtuigindustrie is nodig om
te voorkomen dat in 2050 de aarde is opgewarmd met anderhalve graad. De trein kan daarentegen
een relatief groen alternatief bieden tegenover het vliegtuig in Europa. Reizen over spoorwegen
loopt echter nog niet als een trein. De trein sector heeft te maken met veel concurrentie het
vliegtuig. De EU, overheden en private bedrijven willen de populariteit van treinnetwerken doen
toenemen. Daarvoor moet het Europese spoor efficiënter, geïntegreerder, moderner en
klantvriendelijker worden. Plannen om zodoende het internationaal treingebruik te doen toenemen
en de CO2-uitstoot van de vliegtuigsector te doen afnemen worden in dit hoofdstuk gepresenteerd
en gecategoriseerd in een binnen de wetenschap bekende classificatie: wetgevende, coöperatieve,
communicatieve en op de markt gebaseerde beleidsinstrumenten (Bouwma et al, 2015).

Wetgevende beleidsinstrumenten
Wetgevende beleidsinstrumenten worden uitgevoerd door de overheid of door een internationale
instantie, zoals de EU. Dit beleidsinstrument houdt in dat men bindende eisen creëerd en er sancties
volgen wanneer deze niet worden nageleefd. Wat betreft wetgevende beleidsinstrumenten en de
vliegtuigindustrie is er voornamelijk sprake van internationale wetten voortgekomen uit
internationale samenwerking. Hiervoor heeft de overheid gekozen, omdat puur nationale
maatregelen de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaartsector negatief beïnvloeden,
zonder dat daar een substantiële klimaatwinst op mondiaal niveau tegenover staat (C. Van
Nieuwenhuijzen, 2019). Er komt zo ook minder investeringsruimte vrij voor de Nederlandse
luchtvaarten om groene maatregelen te nemen. Regeringen werken dus voornamelijk samen op
Europees niveau wat betreft wetten opstellen voor de verduurzaming van de vliegtuigindustrie.
EU voert bijmengverplichting in
De Europese Unie is van plan om in 2023 verplichte bijmengverplichting in te voeren. De
bijmengverplichting houdt in dat vliegtuigen worden verplicht om duurzame brandstof bij te
mengen. In Spanje en Frankrijk wordt sowieso een bescheiden bijmengverplichting (2%) ingevoerd in
2025. Als de Europese verplichting niet tijdig haalbaar is, zet Van Nieuwenhuizen, minister van
Infrastructuur en Waterstaat, in op de invoering van een verplichting in Nederland per 2023 om het
gebruik en de productie van deze brandstoffen te stimuleren. Dit betekent dat vliegtuigen in
Nederland vanaf dat moment op Nederlandse luchthavens alleen kerosine kunnen tanken die is
bijgemengd met duurzame luchtvaartbrandstof.
Verder heeft de minister afgesproken dat in 2030 14% van de brandstof voor de luchtvaart in
Nederland duurzaam is en in 2050 de volledige fossiele kerosine behoefte van de luchtvaart door
duurzame alternatieven is vervangen. In Nederland lopen inmiddels al verschillende initiatieven om
biokerosine of synthetische kerosine te creëren(A. Hoets, 2020). Het voordeel van een
bijmengverplichting is dat deze de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen doet toenemen.
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‘Duurzame vliegtuigbrandstof is een bewezen technologie en het is nodig de productie daarvan op te
schalen. Dat kan door een Europese bijmengverplichting. Zo’n bijmengverplichting is een goed
voorbeeld van beleid dat investeringen en innovatie aanjaagt.’ - CEO Schiphol Group Dick Benschop.
Duurzame brandstoffen zorgen voor een totale CO2-afname. Er zijn echter wel wat problemen wat
betreft duurzame brandstof: Er moeten nog flink wat fabrieken bijkomen om de brandstof te
realiseren. Wanneer alle biodieselfabrieken in Europa overschakelen op duurzame kerosine,
produceren ze jaarlijks zo’n twee miljoen ton. Dat is niet veel vergeleken met wat de wereldwijde
luchtvaart momenteel produceert, namelijk bijna 300 miljoen ton.
Verder kost biokerosine gemiddeld genomen twee tot drie keer zoveel, en synthetische kerosine
zelfs vier tot zes keer zoveel als fossiele brandstof. Het gebruik van deze kerosines maakt een
vliegticket duurder met als gevolg dat de concurrentiepositie van een vliegtuigmaatschappij wordt
verzwakt. Kleine prijsverhogingen in vliegtickets hebben veel effect op de luchtvaartmaatschappij,
die zeer marge-gevoelig is (J. Westerveld, 2020). Daarom is het belangrijk om internationale
afspraken te maken, zoals op het niveau van de Europese Unie, om uitwijkgedrag te voorkomen.
EU wetten om internationale treindiensten te vergemakkelijken
De EU heeft een verplicht rijbewijs geïmplementeerd voor machinisten sinds 2009, waardoor
machinisten makkelijker op het hele Europese netwerk kunnen circuleren, in plaats van alleen op het
netwerk in hun eigen land. De EU heeft verder Europese veiligheidsvoorschriften gecreëerd waaraan
moet worden voldaan, wil men treinen internationaal laten opereren. Hierdoor worden rail
operators niet gehinderd door verschil in veiligheidsstandaarden per land. Dankzij deze EU wetten
kunnen treinbedrijven diensten draaien in andere EU landen, wat de internationale competitie doet
toenemen en vervolgens ontwikkeling in het treinnetwerk veroorzaakt.
EU wet verplicht transparante boekhouding spoorwegen binnen lidstaten
EU lidstaten zijn verplicht door de EU om gescheiden, transparante boekhouding uit te voeren wat
betreft infrastructuur en operatie van de spoorwegdiensten. Volgens de vice-president Antonio
Tajani, verantwoordelijk voor transport in de EU, vermindert transparantie verspilling van geld en
moedigt het gerichte investeringen aan.

EU wet introduceert kwaliteitsvereisten voor treinpassagiers (2009)
De EU wetten voor passagiersrechten eisen dat spoorwegmaatschappijen passagiers minimum
kwaliteitsstandaarden garanderen. Garanties zoals aansprakelijkheid van spoorwegmaatschappijen
voor hun bagage en compensatie voor vertragingen. Zo vereist een vertraging langer dan twee uur
een minimum compensatie van 50% van de ticket prijs. Spoorwegmaatschappijen moeten verder
definiëren hoe ze voldoen aan deze standaarden en publiceren in hoeverre ze deze halen. Door deze
wetten wordt reizen met de trein klantvriendelijker en daarmee aantrekkelijker.

Coöperatieve beleidsinstrumenten
Dit beleidsinstrument houdt in dat actoren vrijwillig besluiten zich gezamenlijk op een bepaalde
manier te gedragen. Actoren doen mee aan dit beleidsinstrument omdat ze afhankelijk zijn van
andere actoren om hun doelen te bereiken. Er is weinig sprake van dwang. Coöperatieve
beleidsinstrumenten vinden wat betreft de Europese vliegtuigindustrie plaats op internationaal
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niveau zoals binnen de Europese Unie, waarbij voornamelijk wetten worden opgesteld, maar ook op
nationaal niveau zoals binnen het Smart and Sustainable plan en de samenwerking tussen het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de luchtvaart- en spoorsector.
Communiceren dankzij het Spoorwegbureau van de Europese Unie
Het spoorwegbureau van de Europese Unie laat de potentie van technologie zien. Het is een instituut
dat technische standaarden probeert te harmoniseren en verschillende autonome treinbedrijven
helpt om met elkaar te communiceren. Ze hebben o.a. een belangrijk systeem, het European Rail
Traffic Management System (ERTM), dat signalering en snelheidscontrole op Europese spoorwegen
bijeenbrengt. Verder heeft dit systeem een radionetwerk ontwikkeld zodat tracks en treinen met
elkaar kunnen communiceren.
Samenwerking tussen de Nederlandse overheid, trein- en vliegsector
In de komende jaren zet de staatssecretaris en minister van Infrastructuur en Waterstaat zich samen
met de luchtvaart- en spoorsector in om de interactie tussen trein en vliegtuig verder te
optimaliseren. Met de partijen van deze sectoren wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijk
plan van aanpak. Door middel van dit plan zal inzichtelijk worden gemaakt waar in de nabije
toekomst kansen liggen om de internationale treinreis beter aan te laten sluiten op de vliegreis en
hoe de internationale treinreis op bepaalde bestemmingen een meer gelijkwaardig alternatief kan
worden voor de vliegreis. De focus ligt onder andere op de verbindingen Parijs en Berlijn. Er wordt
onder andere per bestemming bekeken hoe de reistijd verkleind kan worden en de frequentie
verhoogd van beide transportmiddelen. Verder wordt onder andere aandacht besteed aan het
verkleinen van de prijsverschillen tussen beide. Tenslotte wordt er gekeken naar verbetering van het
zoeken en boeken van tickets, passagiersrechten en de overslag van bagage bij de overstap
(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019).
Smart and sustainable plan (input voor de Duurzame Luchtvaarttafel)
Dit actieplan, opgesteld in 2018 door twintig Nederlandse transportorganisaties en
onderzoeksinstituten zoals KLM, Transavia en TU Delft, heeft de ambitie om te komen tot 35 procent
minder CO2-uitstoot door de luchtvaart in Nederland in 2030. Om dit te bereiken, hebben zij de
volgende actiepunten opgesteld (M. Denise Pronk, 2019) :
1. Meer directe vluchten
- Wanneer het Europese luchtverkeersleidingssysteem gemoderniseerd wordt, het Europees
luchtruim zich ontdoet van nationale grenzen en een geheel wordt, kunnen er meer directe
vluchten plaatsvinden, wat leidt tot afname van CO2-uitstoot.
2. Door middel van heffingen vergroening van vliegtuigen aanmoedigen
- Vanaf 2021 zijn heffingen in Nederland voor het opstijgen en landen van vliegtuigen
voordeliger voor stille en milieuvriendelijke vliegtuigen. Zo betalen vliegtuigmaatschappijen
van het basistarief van de heffing voor hun meest lawaaierige en vervuilendste vliegtuigen
180 procent en voor hun stilste, meest milieuvriendelijkste 45 procent van het basistarief.
3. Duurzame kerosine introduceren
- In het Smart and Sustainable Plan heeft Royal Schiphol Group (RSG) beloofd dat in 2030 14
procent van de brandstof duurzaam zal zijn die getankt wordt op hun vliegvelden. Verder
belooft zij door middel van financiële bijdragen en kennis bij te dragen aan onderzoek en
ontwikkeling van synthetische kerosine en biokerosine.
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4. Radicale vlootvernieuwing (elektrische vliegtuigen, duurzame modellen)
- Er moeten nieuwere vliegtuigmodellen gebruikt worden, waaronder hybride en elektrische
toestellen.
5. Internationaal treinverkeer en ander duurzaam verkeer verbeteren
- De trein is een goed alternatief voor het vliegtuig op korte afstanden.Wanneer men vaker
met de trein gaat daalt de CO2-uitstoot van de luchtvaart. Wat betreft dit doel streeft men er
onder andere naar om vliegtickets met treintickets te integreren en de infrastructuur
rondom vliegtuigen te verbeteren.
6. Zero-emission airports (Schiphol gebruikt klimaatneutrale energie)
- Een ander doel van het Smart and Sustainable plan is dat de activiteiten op de vliegvelden
klimaatneutraal zullen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van LED-lampen.
7. Snelle, efficiënte reismogelijkheden van en naar het vliegvelden
- De transfer van en naar het vliegveld moet energie efficiënter. Inmiddels wordt gebruik
gemaakt van bussen die rijden op elektriciteit en wordt op schiphol carpooling met
elektrische auto’s aangeboden.
De Duurzame Luchtvaarttafel
De Duurzame Luchtvaarttafel is een samenwerkingsverband van in Nederland opererende
luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, servicediensten voor passagiers, de maakindustrie,
reisorganisaties, brancheorganisaties, kennisinstellingen, de energiesector en de overheid. De
Duurzame Luchtvaarttafel heeft een ontwerpakkoord opgesteld met doelstellingen voor de reductie
van CO2. Hierbij richt de Duurzame Luchtvaarttafel zich op de volgende vijf onderdelen
(Dutchmobilityinnovations, n.d.) :
1. Duurzame brandstoffen voor de luchtvaart
- Binnen de Duurzame Luchtvaarttafel heeft een werkgroep als doel een stappenplan op te
stellen voor de productie en inzet van duurzame luchtvaart brandstoffen. Daarbij geven zij
aan welke partijen hier direct aan kunnen bijdragen.
2. Bewustwording en Gedragsverandering
- De Duurzame Luchtvaarttafel neemt aan dat zij die regelmatig vliegen weinig weten over de
manier waarop zij hun klimaateffect van hun vliegreis kunnen verkleinen. Daarom hebben zij
tien gedragsinterventies ontworpen om de CO2-uitstoot van vliegreizen te reduceren bij
passagiers (die vliegen vanwege niet-zakelijke redenen).
3. Doelen en monitoring
- Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat buigt zich voornamelijk over dit
actieprogramma. De gestelde klimaatdoelen voor de luchtvaart worden binnen deze
werkgroep gekwantificeerd, onderbouwd, gemonitord en waar mogelijk aangescherpt.
4. Vlootvernieuwing en retrofitting
- Deze werkgroep houdt zich bezig met de inzet van nieuwe efficiëntere vliegtuigen, het
aanbrengen van retrofits bij bestaande vliegtuigen en het ontwikkelen en op de markt
brengen van innovatieve technologieën. Hierdoor vliegt de luchtvaart efficiënter en bespaard
zij zodoende CO2.
5. Hybride elektrisch vliegen en grondoperaties
- Hybride elektrisch vliegen is een mogelijk middel om in de toekomst CO2, geluid, fijnstof en
andere broeikasgassen reduceren. Daarom werkt deze werkgroep aan het innoveren, het
onderzoeken en het de praktijk brengen van hybride elektrisch vliegen.
20

Er is wel enig kritiek op de Duurzame Luchtvaarttafel. De Raad van State schrijft over de de tafel dat
zij niet in staat zijn de belangen van de samenleving integraal tegen elkaar af te wegen. Sommige
belangen wegen binnen de Duurzame Luchtvaarttafel namelijk zwaarder mee dan anderen en niet
vertegenwoordigde belangen raken gemakkelijk onderbelicht. Zo is Natuur en Milieu, een organisatie
die maatschappelijke belangen aankaart, niet meer in de Duurzame Luchtvaarttafel omdat zij
ontevreden waren over het overlegproces en de minimale speelruimte voor alternatieve geluiden,
zoals een reductie van het aantal vluchten (E. Eijgelaar, 2020).

Communicatieve beleidsinstrumenten
Dit beleidsinstrument probeert gedrag van anderen te beïnvloeden door bepaalde informatie te
verspreiden in de hoop dat dit hen zal verleiden hun gedrag te veranderen. Men spreekt daarom ook
wel van eenrichtingscommunicatie. Dit instrument richt zich op een breed publiek en gebruikt de
media om het publiek te bereiken.
Online zoekmachines voor internationale treinverbindingen
Tripadvisor is het eerste platform dat treinverbindingen heeft geïntegreerd met vluchtverbindingen
in hun zoekmachine. Om de zoekmachine in stand te houden werkt TripAdvisor momenteel samen
met de grootste spoorwegmaatschappijen in Europa, zoals Deutsche Bahn en IDTGV (Tripadvisor,
2011). Vele bedrijven zijn Tripadvisor hierin gevolgd en hebben ook online platformen opgericht
waarop men de prijzen van verschillende transportmiddelen kan vergelijken. NS Internationaal is
momenteel bezig met een platform creëren waarop men een overzicht van de kosten van treinroutes
per bedrijf van afstanden tot 700 kilometer. Raileurope biedt al tot op zekere hoogte een online
platform aan, waarop reizigers in hun eigen taal en valuta hun track kunnen boeken (Atout France,
n.d.). Een van de belangrijkste hulpmiddelen om de trein online te promoten zijn de veelbezochte
zoekmachines.
Promotie van de trein via sociale media
Een voorbeeld van promotie van de trein via social media is de campagne van Rail Europe. Rail
Europe is gaan samenwerken met Atout France, de France Tourism Development Agency aan een
YouTube reclamecampagne in 2018 waarin de voordelen van reizen met de trein gepromoot worden
(W. Plains, 2018). Verder heeft bijvoorbeeld Deutsche Bahn een zakendeal gesloten met Facebook
om de trein te promoten. Facebook verleende Deutsche Bahn gegevens over de zoekacties van
Facebookers waardoor Deutsche Bahn doelgericht kon adverteren. Deutsche Bahn verscheen met
foto’s op de tijdlijn van Facebookers, waarop hun zoekacties naar verre oorden met het vliegtuig
werden vergeleken met nabije locaties in Europa, waar men heen kan met de trein voor slechts een
fractie van prijs van het vliegticket. Deze campagne resulteerde in een extra verkoop van twee
miljoen treintickets, een winst van 24 procent (Contagious, 2019).
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Figuur 1 marketing strategie van Deutsche Bahn

Op de markt gebaseerde beleidsinstrumenten
Dit beleidsinstrument beïnvloed marktmechanismen door middel van onder andere subsidies,
leningen of belastingen. Actoren worden door dit instrument voornamelijk aangespoord om zich op
een bepaalde manier te gedragen door middel van financiële beloning of ontmoediging van bepaalde
acties.
Het Europees systeem voor emissiehandel
Emissiehandel is handel in emissierechten, deze rechten staan toe om een bepaalde hoeveelheid
broeikasgassen uit te stoten. Vragers en aanbieders handelen in emissierechten en zo komt een CO2prijs tot stand. Er is een limiet op het totaal emissierechten beschikbaar, en in de loop der tijd zal het
aantal emissierechten steeds verder beperkt worden, waardoor er een afname is in totale CO2uitstoot.
Vanaf 2021 moet de luchtvaart meedoen aan het emissiehandelssysteem ETS van de Europese Unie.
De luchtvaartmaatschappij krijgt de helft van de beschikbare rechten gratis (Demorgen, 2017).
Naarmate de luchtvaart groeit, zal de vraag naar CO2-emissierechten toenemen. Als de
beschikbaarheid van emissierechten afneemt zal als gevolg hiervan de prijs van emissierechten
stijgen. Het ontstaan van dergelijke prijsstijgingen zal de luchtvaart in toenemende mate stimuleren
om te zoeken naar de meest kosteneffectieve maatregelen en te investeren in maatregelen en
innovaties binnen de eigen sector die nu nog als relatief duur worden gezien. De prijs van vliegtickets
zal hierdoor naar verwachting stijgen omdat de kosten (deels) zullen moeten worden doorberekend
aan de consument (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2019).
EU trein subsidies
EU overheden subsidiëren elk jaar de Europese spoorwegen met miljarden euro’s. Sinds 2000 heeft
de EU al 23,7 miljard euro geïnvesteerd in spoorweginfrastructuur voor hogesnelheidslijnen
(Europese Rekenkamer, 2018). De subsidies worden vooral gebruikt om investeringen in de
infrastructuur, herstructurering van bedrijven die slecht lopen en de verplichtingen van de publieke
diensten te betalen. Door de subsidies verminderen de productiekosten van de spoorwegen,
waardoor ze een reële concurrent kunnen zijn voor andere transportwijzen, zoals het vliegtuig.
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Belasting op vluchten
Economist Marc Ivaldi en de Rijksoverheid Nederland voorspellen dat belasting aanzienlijk
vermeerderen voor vliegtuigen, via een heffing of een tol, ervoor zal zorgen dat mensen in plaats van
het vliegtuig, met de trein gaan, aangezien de prijsverschillen tussen vliegtickets en treinkaartjes
kleiner zullen worden (M. Ivaldi, 2007, Rijksoverheid). In veel landen om Nederland heen was er al
een vliegbelasting. Nederland heeft sinds 2021 een vliegbelasting ingevoerd. Voor elke vlucht moet
een passagier €7,45 extra betalen. Vluchten voor het vervoer van goederen hoeven echter geen
belasting te betalen, omdat de overheid niet wilt dat men gaat uitwijken naar vliegvelden in
omliggende landen. Dit zou Schiphol te veel benadelen omdat er op Europees niveau nog geen
eenduidig beleid is ten aanzien van vliegbelasting (Travelvalley, 2020)
Speciale aanbiedingen door Eurail France en Deutsche Bahn
De Eurail France Pass biedt voordelen aan treinreizigers. Kinderen tot 11 jaar reizen bijvoorbeeld
gratis op de EUrail en treinreizigers van 12 tot 27 jaar ontvangen ook korting. Ze hebben ook passes
gecreëerd die bezienswaardigheden combineren met kortingen, zoals de Paris Museum Pass, deze
bevat naast een treinticket toegang tot zestig musea en historische plaatsen rondom Parijs (Atout
France, n.d.). De Deutsche Bahn heeft ingesteld dat kinderen van 0 tot 5 jaar binnen Duitsland altijd
gratis reizen.
Conclusie van beleidsinstrumenten
Er zijn een aantal instrumenten om de CO2-uitstoot van de luchtvaart te verminderen.
Bijmengverplichting zal over enkele jaren zeer waarschijnlijk worden ingevoerd en spoort
vliegtuigmaatschappijen aan om groene alternatieven te ontwikkelen zoals bio kerosine en
synthetische kerosine. Deze alternatieven staan echter nog in hun kinderschoenen. Ze zijn nog erg
duur in gebruik en worden nog nauwelijks op grote schaal geproduceerd. Het belangrijk om
internationale afspraken te maken over de bijmengverplichting om te voorkomen dat
vliegtuigmaatschappijen zich naar andere buurlanden verplaatsen.
Er zijn inmiddels verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan voor de promotie van het spoor
en de vergroening van de luchtvaart. Twintig Nederlandse transportorganisaties en
onderzoeksinstituten werken samen om de CO2-uitstoot van de luchtvaart te reduceren in het Smart
and Sustainable plan. Dit samenwerkingsverband is vergelijkbaar met de De Duurzame Luchtvaart
Tafel, bestaande uit luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, service-diensten voor passagiers, de
maakindustrie, reisorganisaties, brancheorganisaties, kennisinstellingen, de energiesector en de
overheid. Ook zij willen de CO2-uitstoot van de luchtvaart reduceren. Het Europees Systeem voor
Emissiehandel heeft de potentie de CO2-uitstoot van de luchtvaart te reduceren.
Naarmate de luchtvaart groeit, zal de vraag naar CO2-emissierechten (ETS) toenemen. Er zit echter
een plafond aan het aantal beschikbare ETS. Als de beschikbaarheid van emissierechten afneemt zal
als gevolg hiervan de prijs van emissierechten stijgen, wat de luchtvaart stimuleert om te investeren
in duurzame innovaties. Volgens de voorspelling zal een aanzienlijke belasting ervoor zorgen dat door
vermindering in prijsverschil mensen in plaats van het vliegtuig vaker met de trein zullen gaan.
Door het creëren van een internationaal rijbewijs en door standaardisering van
veiligheidsvoorschriften voor spoorwegmaatschappijen, kunnen treinen internationaal rijden. EU
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lidstaten moeten boekhouding uit te voeren wat betreft het treinennetwerk, dit bevorderd gerichte
financiële investeringen aan in het treinnetwerk van de EU lidstaten. Treinen zijn verder
klantvriendelijk doordat ze van de EU passagiersrechten krijgen, waar ze aanspraak op kunnen
maken bij spoorwegmaatschappijen. Het spoorwegbureau van de Europese Unie zorgt via
technologie ervoor dat spoorwegmaatschappijen beter met elkaar kunnen communiceren. In de
komende jaren zet minister van Infrastructuur en Waterstaat zich samen met de luchtvaart- en
spoorsector in om de interactie tussen trein en vliegtuig verder te optimaliseren.
Een hulpmiddel om de consument te bereiken om met het de trein te gaan zijn zoekmachines.
Tripadvisor is het eerste platform dat treinverbindingen heeft geïntegreerd met vluchtverbindingen
in hun zoekmachine. Verder zijn spoorwegmaatschappijen actief op verschillende social media om de
trein te promoten. De EU subsidieert elk jaar spoorwegmaatschappijen, door de subsidies
verminderen de productiekosten van de spoorwegen, waardoor ze een reële concurrent kunnen zijn
voor het vliegtuig. Tenslotte geven enkele spoorwegmaatschappijen geven kortingen weg of acties
voor bepaalde leeftijdscategorieën om de trein te promoten.
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WELKE INSTANTIES ZIJN BETROKKEN EN WELKE ACTOREN ZIJN BETROKKEN ? WIE IS
VERANTWOORDELIJK VOOR HET INKORTEN VAN VLUCHTEN OM CO2 UITSTOOT TE
BESPAREN ? EN WAAROM ?
In de transportsector is er een aanzienlijke variatie aan actoren die betrokken zijn. De instanties die
het beleid samenstellen en / of uitvoeren zijn per land verschillend. Omdat er hierbij gekeken wordt
naar internationale trajecten in de landen Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, is het van groot
belang om te weten te komen wie er handelt.
Bij deze internationale trajecten speelt de Europese Unie een schakelende rol. Vanuit een
koppelende blik van de Europese Unie zijn er akkoorden vastgesteld waaraan de individuele EU
landen moeten voldoen.

Invloedrijke bedrijven
Terwijl de Europese Unie eigenlijk streeft naar een open en concurrerende spoorwegmarkt in heel
Europa, is hier op het moment nog geen sprake hiervan. Hedendaags wordt het transport via het
spoor voornamelijk gereguleerd door staatsbedrijven (Berg & Vlist, 2017). Wanneer er wordt
gekeken naar het Nederlandse spoorvervoer, komt dit erg overeen. Het gros van het spoorvervoer in
Nederland is onder de leiding van de Nederlandse Spoorwegen. Hierbuiten valt het decentrale
vervoer, wat bijvoorbeeld wordt gereguleerd door Arriva. Ook de HSL-Zuid is officieel niet behorend
bij de NS. Echter heeft het dochterbedrijf NS International wel het gezag over de treindiensten van
het Nederlandse deel van de Hogesnelheidslijn leidend naar België.
In Duitsland is het op een andere manier geregeld dan in Nederland. Er zijn verschillende
transportverenigingen, die een wettelijk en organisatorische samensmelting van regionale
autoriteiten voorstelt (Deutsche Bahn AG, 2015). De internationale trajecten worden hierbij echter
niet meegenomen. Dat zorgt ervoor dat er geen gecombineerde tickets zijn, wat soms wel kan
voorkomen bij het gebruik van de transportverenigingen. De spoortrajecten waar gebruik van wordt
gemaakt voor de internationale reis tussen Amsterdam en Berlijn, zijn deel van de Deutsche Bahn. De
Deutsche Bahn is een federale organisatie en heeft, lijkend op de situatie in Nederland, aandelen die
geheel in handen zijn van de Bondsstaat van Duitsland.
Ook in Frankrijk is er één bedrijf die het meeste gezag heeft over de treinsector in het land. Dit is de
SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) en is net als de twee bovengenoemde landen
een publieke onderneming. De aandelen zijn voor honderd procent in handen van de Franse federale
overheid. Hetzelfde geldt voor de naamloze vennootschap NMBS in België. De Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen vervoert reizigers op het Belgische spoor in opdracht van de
Belgische overheid.

Staatsbedrijven
Uit een onderzoek van Berg & Vist (2017) is gebleken dat in het merendeel van de Europese Unie, het
deel wat gereden wordt door niet-nationale vervoerders minimaal is. Voor Nederland en Frankrijk is
dit gedeelte 5% en in Duitsland wordt door 12% niet-nationale vervoerders gereden. Terwijl er een
gebrek lijkt aan een open en zeer concurrerende markt op het gebied van spoortransport door de
aanwezigheid van vele staatsbedrijven, is deze in een bepaalde mate zeker aanwezig. De
staatsbedrijven bezitten namelijk an sich in sommige gevallen dochterbedrijven in andere landen in
de Europese Unie. Op deze manier hebben de staatsbedrijven niet alleen op nationaal gebied, maar
ook op Europees gebied meer zeggenschap over het beleid van het spoor transportsysteem in
Europa.
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Naast de NS zijn er op de Nederlandse spoormarkt voor het personenvervoer verschillende partijen
actief. Zo hebben Arriva, Connexxion en Syntus ook invloed op het vervoer via het spoor in
Nederland. Deze bedrijven zijn echter allemaal een deel van een moederbedrijf uit een ander land.
Arriva is een dochterbedrijf van de Duitse Deutsche Bahn, Connexxion heeft als moederbedrijf het
Franse Transdev en Syntus is een dochterbedrijf van het Franse Keolis. Op deze manier hebben
verschillende grote bedrijven invloed op de treinsector in andere landen, waardoor er meer
concurrentie op de Europese markt zal ontstaan.
Daarnaast is de Thalys een joint venture van de bedrijven SNCF, Deutsche Bahn en NMBS (Berg &
Vlist, 2017). De Thalys is het bedrijf dat het personenvervoer regelt op het stuk van de HSL-Zuid die
tussen Amsterdam en Parijs loopt.
Het feit dat deze reizen meerdere landen betreft, maakt de situatie gecompliceerder. Bij alle landen
in kwestie zijn de bedrijven met het meeste gezag in de treinsector gekoppeld aan de staat.

Internationale bedrijven
Naast de communicatie tussen internationale overheden, zijn er ook meerdere organisaties die kijken
naar de doelen voor transport in Europa. Eén van deze organisaties is van Europese
infrastructuurbeheerders genaamd de EIM. Dit staat voor European Rail Infrastructure Managers.
Vanuit Nederland is ProRail bij deze organisatie betrokken. Samen met de andere leden van de EIM
beheren deze bedrijven 53% van het spoorwegenstelsel in de Europese Unie (Raad voor de
leefomgeving en infrastructuur, 2020). Ook Infrabel en SNCF Réseau uit respectievelijk België en
Frankrijk zijn lid van deze organisatie. Echter, het meest gezagvolle bedrijf in de treinensector van
Duitsland, de Deutsche Bahn, is niet betrokken bij deze organisatie. EIM streeft naar een groener en
aantrekkelijker treinsysteem door Europa en heeft een strategische visie opgesteld voor de jaren
2019 tot en met 2024 (European Rail Infrastructure Managers, 2019).

Actoren in de vliegsector
Wanneer er wordt gekeken naar de vliegsector, kan er duidelijk worden gemaakt dat hier nog meer
actoren betrokken bij zijn dan in de treinsector. Wanneer wordt gezocht op internet naar een
retourreis met het vliegtuig van Amsterdam naar Berlijn, zijn er erg snel al zo’n tien opties van
verschillende vliegmaatschappijen beschikbaar.
Voor individuele landen is het gecompliceerd om maatregelen te nemen tegen de verhoogde CO2uitstoot van vliegtuigen. Als er wordt gekeken naar de vluchten tussen Amsterdam en Parijs, en
Amsterdam en Berlijn, is de Nederlandse overheid op zichzelf in geringe mate in staat iets te
betekenen voor de vermindering van CO2. Dit komt omdat elk betrokken land elkaar beïnvloedt,
waardoor één land op zichzelf niet veel invloed kan hebben over de kwestie van het klimaatbeleid.
Het is daarom van belang dat er met de andere overheden die betrokken zijn met deze reizen
afspraken worden gemaakt over eventuele maatregelingen. Om hierover internationale consensus te
kunnen verkrijgen, is het van belang om duidelijke afspraken te maken. Voor het aantrekkelijker
maken van de trein, is het belangrijk om naar ‘het brede palet van maatregelen om het treinproduct
als geheel te verbeteren’ te kijken, zoals de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer zei in (Meer, 2018).

Klimaatakkoord
De complexiteit van de communicatie over internationale vluchten is goed te zien wanneer er wordt
gekeken naar het Klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord is er een plan gemaakt om de opwarming
van de aarde zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit akkoord is opgesteld door de Verenigde Naties
waarin is vastgesteld dat er niet meer dan 2 ⁰C opwarming moet komen. Opmerkelijk is dat de
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bijdrage van de vliegtuigsector aan de CO2-uitstoot niet tot nauwelijks naar voren komt.
Internationale afspraken hierover blijven complex en zijn dan ook in geringe mate besproken.

Invloed van de overheid op de vliegsector
Daarnaast hebben overheden wel een significante invloed op de prijs van een vliegticket. Zo kunnen
vliegtuigmaatschappijen subsidies krijgen, is er geen BTW op vliegtickets en kunnen er zachte
leningen worden verstrekt door een overheid, waarbij de lening gunstige voorwaarden heeft, zoals
bijvoorbeeld een lagere rente (Koster, 2018). Wanneer er wordt gekeken naar het bedrijf Schiphol
Group, die eigenaar is van zowel Schiphol als van Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport en
John F. Kennedy International Airport (Terminal 4, New York), is er bekend dat dit bedrijf voor
ongeveer 70% in handen is van de Nederlandse Staat. Daarnaast heeft het bedrijf ook aandelen in
Eindhoven Airport, Hobart International Airport (Australië) en Brisbane Airport (Australië). Omdat
vliegen erg duur is, is er een grote investering nodig, waardoor er vaak overheden zijn die vliegvelden
in handen nemen, zoals dus ook in Nederland. De overheid doet dit omdat het op de lange termijn
zeer bevorderend zou zijn voor de economie. Uit onderzoek van IATA is gebleken dat er
fundamenteel minder opbrengst is dan kosten voor luchtvaartmaatschappijen. Overheden zijn
hierdoor geneigd om deze maatschappijen financieel te helpen, omdat het slecht voor de economie
zou zijn wanneer er verlies wordt gedraaid door een nationale vliegmaatschappij (Koster, 2018).
De Nederlandse overheid heeft in 2008 de vliegtaks ingevoerd, om de belasting op het milieu te
reduceren. Deze is echter na een jaar weer teruggetrokken, omdat er hevig verzet was vanuit de
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens (Markus, 2020). In Frankrijk en Duitsland
daarentegen is de vliegbelasting die zij in respectievelijk 1999 en 2012 hebben ingevoerd, nog steeds
van kracht.
Vanuit de EU is er ook een emissiehandelssysteem (ETS) opgezet voor de luchtvaart, waarbij de
Europese Unie er voor probeert te zorgen dat er een reductie plaatsvindt in de CO2-uitstoot door de
hoeveelheid emissierechten elk jaar te verlagen. Op deze manier is het de bedoeling dat door de
handel in de hoeveelheid emissierechten die er nog zijn, een reductie in emissie plaatsvindt.
Daarnaast wordt er in 2021 in de Europese Unie CORSIA ingezet, wat een wereldwijde CO2compensatie- en reductiesysteem is (Meer, 2018).
Ook zijn er nog andere maatregelen die de overheid kan nemen om de impact op het klimaat door de
luchtvaart enigszins in te perken, zoals het aanpassen van de Europese btw-richtlijnen. Er zit geen
btw op vliegtickets, maar wel op elk ander vervoermiddel behalve zeeschepen. Wanneer deze btwrichtlijnen met Europese consensus zouden worden veranderd, zal dit een impact hebben op de prijs
van de vliegtickets.
Bij de maatregelen die kunnen worden genomen, moet het feit dat een reductie in het aantal
reizigers voor vliegtuigen niet per se hoeft te betekenen dat er een reductie komt in de CO2-uitstoot,
worden meegenomen. Vliegtuigmaatschappijen kunnen er in dit geval namelijk ook voor kiezen om
te gaan vliegen met lege stoelen, omdat het opgeven van een slot onvoordelig kan zijn voor de
positie in de markt. Ook kunnen langeafstandsvluchten met meer CO2-uitstoot de slots die zijn
vrijgekomen vervangen (Uitbeijerse, 2020).
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TRAJECTANALYSE
VERSCHILLEN TUSSEN DE TRAJECTEN AMSTERDAM-PARIJS EN AMSTERDAM-BERLIJN
In dit stuk worden de trajecten vergeleken op afstand, tijd en het spoor zelf, en er worden een paar
aanpassingen genoemd als mogelijke verbeteringen op het traject Amsterdam-Berlijn.

Spoor en stroomspanning
Er zijn een aantal verschillende typen spoor, maar in de gebieden die wij onderzoeken komt eigenlijk
alleen normaalspoor voor. Normaalspoor is het meest gebruikte spoortype in Europa en wordt voor
zowel normale lijnen als hogesnelheidslijnen gebruikt. Het spoor zelf verschilt niet tussen de
trajecten, waar wel verschil in zit is de stroom spanning over het spoor (luo, 2005).
Nederland gebruikt voor de meeste spoorlijnen 1,5 kV DC (direct current, gelijkstroom), Duitsland
gebruikt 15 kV AC (alternating current, wisselspanning), België gebruikt 3 kV DC en Frankrijk gebruikt
zowel 1,5 kV DC als 25 kV AC. Hogesnelheidslijnen in Nederland, België en Frankrijk gebruiken 25 kV
AC. Aangezien Amsterdam-Parijs een hogesnelheidslijn is, geeft dit geen problemen omdat de
locomotieven gewoon de 25 kV AC gebruiken gedurende de hele route. Amsterdam-Berlijn is wel
problematisch, omdat Duitsland en Nederland niet alleen een ander voltage gebruiken, maar ook nog
gelijkstroom en wisselspanning respectievelijk. Als een trein van Nederland Duitsland in rijdt, moet
de locomotief vervangen worden. Er zijn wel speciale locomotieven, genaamd multisysteem
locomotieven, die meerdere voltages aankunnen, maar vanwege de kosten van het bouwen en
onderhoud worden deze locomotieven weinig gebruikt (luo, 2005).

Afstand en tijdsduur
De spoorlijnen tussen Amsterdam en Parijs zijn in totaal 531 km lang, hemelsbreed is de afstand 431
km. Voor deze route heeft de trein minstens 3 uur en 20 minuten nodig, waarbij hij bij 6 haltes stopt
(inclusief begin- en eindhalte). Dit geeft de trein Amsterdam-Parijs een gemiddelde snelheid van
ongeveer 160 km/u.
De spoorlijnen tussen Amsterdam en Berlijn zijn in totaal 640 km met een hemelsbrede afstand van
575 km. Deze trein stopt in totaal 16 keer (inclusief begin- en eindhalte) en doet er ongeveer 6 uur en
20 minuten over. De intercity Amsterdam-Berlijn heeft dan een gemiddelde snelheid van ongeveer
100 km/u (Moovit; afstand-berekenen.nl). Deze trein gaat beduidend minder snel dan de Thalys.
Daarom zou dit traject verbeterd kunnen worden.

Mogelijke verbeteringen Amsterdam-Berlijn
Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Duitse Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur hebben in 2018 al gekeken naar mogelijkheden om de
treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn te verbeteren (AT Osborne & HaskoningDHV, 2018). De
mogelijke oplossingen die hierin opgenomen zijn, zijn verdeeld in korte/middellange termijn en lange
termijn, waarbij de korte/middellange termijn van het jaar 2021 tot 2030 is en de lange termijn vanaf
2030.
Volgens hun onderzoek kan er op korte en middellange termijn ongeveer 15 tot 45 minuten
bespaard worden door onder andere de inzet van multisysteem locomotieven en het overslaan van
een aantal haltes in Duitsland. Haltes overslaan in Nederland is momenteel niet mogelijk zonder
ingrijpende aanpassingen in de infrastructuur. Dergelijke aanpassingen zijn op korte termijn niet
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realistisch. Haltes overslaan zorgt misschien wel voor een kortere reistijd tussen Amsterdam en
Berlijn, maar er moet dan een nieuwe oplossing bedacht worden voor bereikbaarheid van deze
haltes.
Op de lange termijn is een tijdswinst van 60 tot 80 minuten mogelijk via de route Arnhem-Emmerich
of via Zwolle. De route Arnhem-Emmerich kan zo’n 1 uur en 20 minuten besparen, waarmee de
totale reistijd Amsterdam-Berlijn teruggebracht kunnen worden naar ongeveer 5 uur. Als de trein via
Zwolle moet rijden zouden er grootschalige investeringen nodig zijn, dus deze optie is minder
kansrijk. Verder is er op lange termijn ook nog een mogelijkheid om de reistijd tot 4 uur en 40
minuten omlaag te brengen. Dit is alleen mogelijk als de trein op grote delen van dit traject met hoge
snelheden rijdt, wat ingrijpende maatregelen een aanpassingen aan de infrastructuur vereist, zoals
een hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Hannover. Dit traject is bijna 400 km.
De NS heeft zelf ook onderzocht of dit traject verbeterd kan worden (Kruidhof, 2018). Onder de
opties die ze bekeken hebben zitten ook, net zoals bij het onderzoek van de ministeries, het gebruik
van een multisysteem locomotief en het overslaan van haltes. Onderhandelingen over het gebruik
van een multisysteem locomotief zijn in zoverre gevorderd dat het aannemelijk is dat dit
doorgevoerd wordt, maar het is niet bekend hoe lang dat zal duren. De NS verwacht hiermee 10 tot
20 minuten te besparen.
De andere optie, het overslaan van haltes, betekent dat er plaatsen minder goed bereikbaar zullen
zijn, wat de NS probeert te vermijden. Dit is op te lossen door een extra trein te laten rijden op een
deel van het traject, maar dit geeft problemen voor de dienstregeling. De NS legt een hogere
prioriteit op de nationale dienstregeling dan internationaal, maar om problemen met de
dienstregeling aan te kunnen passen voor een extra internationale trein vereist meer prioriteit op het
niveau van internationaal reizen (AT Osborne & HaskoningDHV, 2018).
Een laatste optie die de NS bekijkt is de maximale snelheid van de treinen die op dit traject rijden.
Tussen Hannover en Berlijn ligt een spoorlijn waar het mogelijk is om minstens 200 km per uur te
rijden, maar de intercity’s die hierover rijden kunnen maximaal 140 km per uur rijden.
Volgens de NS zullen onderhandelingen over deze opties nog jaren duren (Kruidhof, 2018).
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KUNNEN DE SPOORLIJNEN AANGEPAST OF VERBETERD WORDEN OM DE TREIN
AANTREKKELIJKER TE MAKEN ?
Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om eerst te kijken wat de huidige infrastructurele
situatie inhoudt van beide trajecten en specifiek in te zoomen op de verschillende landen. Hierna
volgt een analyse van al bestaande technieken om de sporen beter op elkaar af te stemmen.
Vervolgens gaat het verslag in op innovatieve technieken, die in de toekomst gerealiseerd zouden
kunnen worden. Als laatste wordt gekeken hoe de verschillende technieken toepasbaar zijn op de
trajecten Amsterdam-Berlijn en Amsterdam-Parijs.

Huidige situatie
Om de huidige situatie te bekijken is gebruik gemaakt van een classificatie van de Boston Consulting
Group (BCG), die de uitvoering van verschillende nationale spoorwegnetten beoordeeld aan de hand
van een aantal criteria:
● Intensiteit van gebruik
● Servicekwaliteit
● Veiligheid
Deze zijn hierna verder onderverdeeld zoals te zien is in figuur 2.
Nederland
De spoorwegen in Nederland worden intensief gebruikt en zijn op de schaal van de BCG een klasse 2
land. Deze schaal is gebaseerd op een aantal criteria zoals afgebeeld in figuur 2. Dit is onder andere
gebaseerd op het feit dat Nederland relatief gezien weinig vrachtverkeer heeft dat over rails
vervoerd wordt richting de buurlanden (Boston Control Group, 2017). Een voorbeeld hiervan is het
weinige gebruik van de Betuwelijn. Het totale spoorwegennet bestaat momenteel uit 2575 km aan
geëlektrificeerd spoor voor vervoer dat grotendeels draait op een directe spanning van 1.5 kV en het
veiligheidssysteem ATB en ERTMS. Hierbij is ATB een verzamelnaam voor systemen die de veiligheid
moeten waarborgen. ERTMS is een geavanceerder systeem op Europees niveau waarbij
snelheidsbewaking mogelijk is bij hogere snelheden en het een vervanging biedt voor de ouderwetse
spoorseinen. Het nadeel in Nederland is dat het door de hoge bevolkingsdichtheid weinig kansen
biedt voor treinen om maximum snelheden te bereiken. Aan de andere kant wordt de maximum
snelheid vaak laag gehouden van treinen om geluidsoverlast te beperken voor omwonenden. In
Nederland zijn er een aantal hogesnelheidsverbindingen, voornamelijk met internationale
bestemmingen, die werken op een wisselspanning van 25 kV.
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Figuur 2: BCG analysis

Duitsland
In Duitsland is er een spoorwegennet dat hevig voor gesubsidieerd door de Duitse overheid, die het
een efficiënt vervoermiddel wil houden. Er ligt momenteel 19857 km aan geëlektrificeerd spoor dat
draait op een wisselspanning van 15 kV (figuur 2). Het is een land wat in de eerste en dus de beste
klasse valt op basis van de BCG analyse. Duitsland heeft dit te danken aan het grote aandeel gebruik
van de spoorwegen, door vracht- en personenvervoer (Boston Control Group, 2017).
België
Het spoorwegennet in België is een enorm dicht spoorwegnet voor de grootte van het land, dat
bestaat uit 3500 km spoor. Hiervan wordt het meeste aangedreven door een directe spanning van 3
kV, terwijl de internationale verbindingen evenals Nederland een wisselspanning van 25 kV hebben.
Dit laat toe dat er een directe internationale verbinding kan plaatsvinden tussen de twee landen,
zonder locomotiefwissel. Er is echter ook sprake van onenigheid met betrekking tot de keuze van
verschillende soorten veiligheidssystemen, waardoor het moeilijker is om direct internationaal te
reizen voor treinstellen, die niet voldoen aan beide veiligheidseisen. België is net zoals Nederland een
land dat zich in de tweede klasse bevindt van de BCG index. Dit is te danken aan de kleine
hoeveelheid vrachtvervoer en de lage quality of service.
Frankrijk
Frankrijk heeft een geëlektrificeerd spoorwegennetwerk van 17017 km, waarvan 1876 km te
gebruiken is voor hoge snelheidsverbindingen. In Frankrijk ligt de nadruk op het gebruik van de
Thalys, die de grote Franse steden Parijs, Lyon, en Marseille verbindt. Deze hogesnelheidslijn is
echter ook direct gekoppeld aan Londen, Brussel en Amsterdam. Deze lijnen maken gebruik van
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25kV, zoals Nederland en België dit ook doen. Alhoewel er een verbinding ligt met Duitsland op
verschillende punten, verschilt de gebruikte spanning, waardoor een grotere reistijd ontstaat.
Frankrijk heeft net zoals Duitsland een koploper positie in Europa met betrekking tot spoorweg
gebruik. Hierdoor staat het ook in de 1e klasse van de BCG analyse. Het scoort op alle onderdelen
goed en maakt goed gebruik van het spoor om vracht en personen te vervoeren (SNCF, z.d.)
Europa
In het algemeen kent Europa een vrij goed spoorwegennetwerk, wat te zien is in figuur 3. Het
probleem is echter dat er door verschillen in voorkeur voor onder andere veiligheidssystemen,
hoeveelheid spanning en reis etiquette goede samenwerking moeilijk blijkt. Het werken op
internationaal niveau is een probleem, ook al wil de EU hier wel meer vorm aan geven in de
toekomst, met als voorbeeld het invoeren van het universele ERTMS (European rail traffic
management system). Om een werkelijk efficiënt Europees netwerk te creëren zoals de EU dit wil, is
het noodzakelijk dat er internationale afspraken worden gemaakt, die niet door nationale
voorkeuren kunnen worden overschreden. Op de onderstaande kaart zijn de Europese internationale
treinverbindingen weergegeven, waar duidelijk te zien is dat nog maar weinig spoor een hoge
snelheid aankan. (ERIS, 2019)

Figuur 3: Spoorwegenkaart snelheden Europa
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Amsterdam-Parijs
Het traject Amsterdam-Parijs is een vrij rechtstreekse efficiënte verbinding door middel van een
relatief kleine hoeveelheid tussenstops, waardoor de trein snelheid kan maken. Het traject bedraagt
531 km en als een hogesnelheidslijn werkt dit in zijn geheel op een wisselspanning van 25 kV,
waardoor er geen locomotiefwissel nodig is.
Amsterdam-Berlijn
Het traject Amsterdam-Berlijn is een internationale verbinding, die nog veel verbeterd kan worden.
Nog altijd is er sprake van een verschil in spanning die wordt gebruikt voor het spoor tussen
Nederland en Duitsland, wat een efficiënte oversteek van de grens onmogelijk maakt. Er moet
namelijk voor iedere oversteek een locomotief gewisseld worden, wat makkelijk 20 minuten kost per
reis (Deutsche Bahn, 2015). Na de Duitse grens, stopt de trein nog relatief veel. De steden langs het
traject willen hun internationale verbinding logischerwijs behouden. Hier is echter ook veel tijdwinst
te behalen.
Huidige mogelijkheden om spoorwegen te verbeteren
Ieder land is op een eigen manier bezig om de spoorwegen aan te passen of te verbeteren. De NS
denkt bijvoorbeeld erover om de spanning aan te passen van 1.5 kV naar 3 kV omdat dit zou leiden
tot een efficiëntere treinverbinding, die minder elektriciteitsverlies toelaat. Dit laat ook toe dat er
een betere verbinding ontstaat met België, dat ook voornamelijk gebruikt maakt van de 3 kV
spanning op haar spoornetwerk (SpoorPro, 2016).
Spoorwegbeheerder ProRail is verantwoordelijk voor het netwerk in Nederland en zet voornamelijk
in op het efficiënt en preventief onderhouden van dit netwerk om zo veel mogelijk storingen te
voorkomen. Hiernaast wil ProRail gebruik maken van innovatieve manieren van onderhoud, die met
behulp van remote sensing in bijvoorbeeld treinen, het spoor of drones het mogelijk maken om het
spoor effectiever in de gaten te houden.

België
In België is Infrabel bezig met het volledig digitaliseren van het spoorwegennet met het project Smart
Railway, waarmee het mogelijk is om de veiligheid en snelheid van het reizen met treinen een boost
te geven. Dit project houdt in dat alle onderdelen van het spoorwegennet in de gaten gehouden
worden met sensoren, waardoor het mogelijk is vanuit een centrale locatie om fouten te ontdekken
in wissels, veiligheidssystemen of zelfs constructies als bruggen (NMBS, 2017).

Frankrijk
Frankrijk wil net zoals Nederland en België inzetten op een efficiëntere variant van onderhoud,
waarmee het reizen ook aangenamer wordt. Hiernaast wordt ook een digital twin project opgezet,
waarbij net zoals in België het netwerk gedigitaliseerd wordt. Zodra dit gebeurd is, is het mogelijk om
met behulp van simulaties en metingen voorspellingen te doen over toekomstige ongelukken,
onderhoud, slijtage en reisinformatie (SNCF, z.d.)
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Duitsland
Duitsland wil juist een nadruk leggen op duurzaamheid in het treinnetwerk, waardoor mensen eerder
geneigd zijn om een trein te pakken in plaats van een ander voertuig. Hiermee speelt DB Netze in op
de huidige trends (Deutsche Bahn, 2015). Hiernaast wil DB Netze ook het onderhoud van het
netwerk op een zelfde moderne manier in de gaten gaan houden als de netwerkbeheerders van de
omringende landen.

Conclusie
Alhoewel de vooruitstrevendheid en het inspelen op moderne trends van spoorwegbeheerders
bewonderenswaardig is, is het moeilijk om een goed werkend Europees treinsysteem te creëren.
Door nationale voorkeuren voor verschillende zaken omtrent spoorwegen is het moeilijk om deze te
combineren tot een product wat voor iedereen werkt.
Een streven van de European Railway Agency (ERA) is om juist dit te realiseren met behulp van
railway packages: één aansluitend universeel grensoverschrijdend Europees spoor. Helaas blijkt dat
het ook voor de ERA een moeilijke taak is om dit te realiseren (ERA, 2016).
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WAT IS DE KOOLSTOFDIOXIDE -UITSTOOT VAN DE VERSCHILLENDE TRAJECTEN NAAR
BERLIJN EN PARIJS?
Tabel 1: De massa van de uitgestoten koolstofdioxide (CO2) of koolstofdioxide-equivalent (*) in
kilogram (kg) van de verschillende routes per reiziger. Alleen de heenreis is meegenomen.

Berlijn
Vliegtuig 81,2
Trein 7,1*

Parijs
59,8
4,52*

In Tabel 1 is te zien dat de koolstofdioxide-uitstoot per reiziger van reizen met het vliegtuig ongeveer
elf tot veertien keer zo hoog is als de koolstofdioxide-uitstoot van reizen per trein. Dit verschil is
voornamelijk te danken aan het feit dat Nederlandse treinen volledig op groene stroom rijden en dat
de treinen in Duitsland, België en Frankrijk gedeeltelijk op duurzame energie rijden, terwijl
vliegtuigen op kerosine vliegen. Bij de verbranding van 1 kg kerosine komt 3,16 kg CO2 vrij, wat
resulteert in 104 kg CO2 bij deze intracontinentale vluchten. In Duitsland is 60% van de energie die
door treinen wordt gebruikt duurzaam en in België is dat 10%.

Berlijn en Parijs
Berlijn is ongeveer anderhalf keer zo ver van Amsterdam als Parijs, maar de CO2-uitstoot van een
treinreis naar Berlijn is iets meer dan anderhalf keer zo veel als van een treinreis naar Parijs. Dit komt
door verschillende mixen van energiebronnen. Voor vliegtuigen is het juist omgekeerd: de CO2uitstoot van een vliegreis naar Berlijn is nog geen anderhalf keer de uitstoot van een vliegreis naar
Parijs, omdat opstijgen en landen relatief veel energie vragen en zodoende een grotere invloed
hebben op het brandstofgebruik van een kortere reis.

Koolstofdioxide-equivalent
De koolstofdioxide-equivalent (CO2-equivalent) is een combinatie van alle uitgestoten broeikasgassen
aangepast met een factor, waarmee deze broeikasgassen goed vergeleken kunnen worden met CO2
en gecombineerd kunnen worden door er één getal van te maken. Die factor is het broeikaseffect
van een kilogram van een bepaald gas gedeeld door het broeikaseffect van een kilogram CO2. In de
tabel staan de gegevens van de trein in kg CO2-equivalent en de gegevens van het vliegtuig in kg CO2.
De uitstoot van CO2-equivalent is bij definitie tenminste even groot als de CO2-uitstoot, wat het
verschil in uitstoot tussen vliegtuigen en treinen zelfs groter maakt dan 11,4 en 13,2.
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HOELANG IS DE TOTALE REISTIJD VAN BEGIN - TOT EINDPUNT NAAR BERLIJN EN PARIJS
MET HET VLIEGTUIG VERGELEKEN MET REIZEN MET DE TREIN ?
Een reden om te kiezen voor het vliegtuig zou kunnen zijn dat het sneller is dan de trein. Het
tegenovergestelde geldt echter voor reizen naar Parijs: de reistijd van de Dam in Amsterdam naar de
Eiffeltoren in Parijs met de trein is gemiddeld anderhalf uur korter dan met het vliegtuig via
luchthaven Charles de Gaulle (CDG) en een uur en een kwartier korter dan met het vliegtuig via
luchthaven Orly (ORY). De reistijd van de Dam in Amsterdam naar de Brandenburger poort in Berlijn
is gemiddeld bijna een uur groter met de trein dan met het vliegtuig via luchthaven Berlijn
Brandenburg (BER). Dit komt onder meer doordat Berlijn ongeveer 150 km verder van Amsterdam
ligt dan Parijs. Mocht je geen ruimbagage hebben dan is de totale reistijd naar Parijs met de trein 20
tot 35 minuten korter dan de totale reistijd met het vliegtuig en naar Berlijn is de totale reistijd dan
met het vliegtuig ongeveer een uur en vijftig minuten korter dan met de trein.

De hele reis
Het misverstand dat reizen met het vliegtuig veel sneller is dan met de trein kan veroorzaakt zijn
door het feit dat de vlucht naar Berlijn anderhalf uur duurt en de vlucht naar Parijs een uur en twintig
minuten. De treinreis naar Berlijn duurt namelijk tenminste zes uur en vijf minuten en de treinreis
naar Parijs drie uur en twintig minuten. Maar je moet twee uur voor vertrek op Schiphol zijn en
anderhalf uur voor vertrek op de luchthavens in Berlijn en Parijs zijn, terwijl zulke verplichtingen niet
gelden op stations. Het verlaten van de luchthaven duurt ook langer dan het verlaten van een
treinstation, omdat je op een luchthaven moet wachten op je ruimbagage, mocht je dit bij je hebben.
Er is aangenomen dat het een half uur kost om de luchthaven te verlaten als je niet op ruimbagage
moet wachten, wat is gebaseerd op verscheidene sites waarop mensen hun ervaringen delen. Als je
wel ruimbagage meeneemt, duurt het waarschijnlijk een uur om het vliegveld te verlaten. De
luchthavens zijn ook verder van de stadscentra verwijderd dan de onderzochte treinstations en dat
verlengt de reistijden in de stad zelf. Alles samen genomen is de reistijd naar Berlijn met KLM
gemiddelde 5 uur en 10 minuten en met Easyjet 5 uur en 35 minuten. De reistijd naar Parijs
gemiddeld 5 uur en 30 minuten via CDG (met KLM en AirFrance) en 5 uur en 20 minuten via ORY
(met Transavia).

Goedkope treinreizen naar Berlijn
De reistijden van de goedkoopste treinkaartjes naar Berlijn zijn in totaal 7 uur en 24 minuten tot 8
uur en 12 minuten. Dit zijn ook de langste treinreizen naar Berlijn. Het zijn andere routes dan die van
de IC Berlijn. Ze maken gebruik van lokale en regionale treinen waarbij twee tot vier overstappen
nodig zijn. Daarvan is er maar één in Duitsland en de rest in Nederland. De kaartjes voor deze
alternatieve route zijn maar €4 goedkoper dan de goedkoopste kaartjes met de kortste reistijd. De
kortste reistijd is 6 uur en 5 minuten en dan neem je de IC Berlijn naar Hannover en stap je daar over
op een ICE naar Berlijn. Naar Parijs is de kortste reis ook de goedkoopste reis: het is een directe reis
met de Thalys.
Samengevat: reizen met de trein naar Parijs is gemiddeld een uur en een kwartier tot anderhalf uur
sneller dan vliegen naar Parijs. Reizen naar Berlijn is gemiddeld juist een uur tot anderhalf langzamer
met de trein dan met het vliegtuig.
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Tabel 2 Opbouw van de gemiddelde reistijd per vervoerder in uren naar en van Parijs.
Naar Parijs
Deel van de reis

Naar Amsterdam

Trein

VliegtuigKLM

VliegtuigTransavia

Trein

VliegtuigKLM

VliegtuigTransavia

Reis naar het
station of het
vliegveld

0,15

0,44

0,44

0,39

0,71

0,54

Wachttijd

0,08

2,00

2,00

0,08

1,50

1,50

Reistijd

3,33

1,30

1,33

3,32

1,33

1,26

Het station of het
vliegveld verlaten

0,08

1,00

1,00

0,08

1,00

1,00

Reis naar
eindbestemming

0,41

0,77

0,54

0,15

0,41

0,41

Totaal

4,06

5,51

5,32

4,03

4,94

4,71

Tabel 3 Opbouw van de gemiddelde reistijd per vervoerder in uren naar en van Berlijn
Naar Berlijn
Deel van de reis

Naar Amsterdam

Trein

VliegtuigKLM

VliegtuigEasyjet

Trein

VliegtuigKLM

VliegtuigEasyjet

Reis naar het
station of het
vliegveld

0,15

0,44

0,44

0,15

0,83

0,83

Wachttijd

0,08

2,00

2,00

0,08

1,50

1,50

Reistijd

6,08

1,28

1,50

6,17

1,44

1,52

Het station of het
vliegveld verlaten

0,08

1,00

1,00

0,08

1,00

1,00

Reis naar
eindbestemming

0,15

0,88

0,88

0,15

0,41

0,41

Totaal

6,55

5,60

5,82

6,63

5,17

5,25
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HOEVEEL KOST REIZEN MET HET VLIEGTUIG VERGELEKEN MET REIZEN MET DE TREIN
NAAR BERLIJN EN PARIJS?
De prijzen van zowel treinkaartjes als vliegtickets verschillen erg, omdat ze afhankelijk zijn van
beschikbaarheid. De prijzen gaan omhoog als de tijd tot de reis kleiner wordt. Alleen directe vluchten
zijn meegenomen in dit onderzoek, maar overstappen tijdens een treinreis is wel mogelijk, omdat
dezelfde sporen worden gebruikt.

Reizen naar Berlijn
Van Amsterdam naar Berlijn reizen met de trein kan zonder overstappen met de IC Berlijn. De laagste
prijs voor een enkeltje tweedeklas is €39,90 met de IC Berlijn, maar als je overstapt in Hannover is de
reis korter en €2 goedkoper. De prijs voor een enkeltje Berlijn tweedeklas kan oplopen tot €89,90,
maar het is minder dan €40 als je op tijd boekt. De laagste prijs voor een treinkaartje naar Berlijn is
€33,90 maar er zijn twee tot vier overstappen in de bijbehorende route en de reis is minstens 25
minuten langer dan reizen met de IC Berlijn. Twee luchtvaartmaatschappijen zijn betrokken bij
vliegen van Amsterdam naar Berlijn: Easyjet en KLM. Over het algemeen is een retourtje bij Easyjet
€55,78 goedkoper, maar de hoogste prijs die je kan betalen voor een economy class retourtje met
Easyjet is €298,51. Dat is slechts €14,49 goedkoper dan de hoogste prijs voor een economy class
retourtje met KLM. Deze maatschappijen werken met verschillende manieren om kaartjes te kopen:
bij KLM kan je retour kopen. Dat houdt in dat de heenvlucht tenminste €98,97 kost, maar de
terugvlucht gratis kan zijn. Je kan ook een enkele heenvlucht kopen en die zijn dan €15 tot €40
goedkoper voor de heenreis dan een retourticket. Bij Easyjet moet je de heenvlucht en terugvlucht
apart betalen. Een overzicht van de prijsopbouw van de verschillende type reizen is te zien in Tabel 4.
De laagste prijs voor een enkeltje eersteklas naar Berlijn is €56,90. De prijs kan oplopen tot €139,90,
maar de gemiddelde prijs is €75,53. Dit is gemiddeld €34,29 goedkoper dan FLEXI vliegen met Easyjet
en €582,47 goedkoper dan business class vliegen met KLM. FLEXI van Easyjet is de vorm die het
meest overeenkomt met business class van de verschillende vliegmogelijkheden die Easyjet aanbiedt.
Voor de totale reis van de Dam in Amsterdam naar de Brandenburger Tor in Berlijn betaal je dan ook
gemiddeld bijna negen keer zoveel voor businessclass vliegen met KLM als eersteklas reizen met de
trein en gemiddeld bijna twee keer zoveel voor FLEXI vliegen met Easyjet als eersteklas reizen met de
trein. De prijsopbouw van de verschillende type reizen is te zien in Tabel 5.

Reizen naar Parijs
Naar Parijs reizen met de trein kan op twee manieren: direct naar Parijs met de Thalys of naar Brussel
met de IC Brussel en daar overstappen op de Thalys. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt
dat het goedkoper en sneller is om in Amsterdam in de Thalys te stappen. De prijzen voor een
enkeltje tweedeklas naar Parijs beginnen bij €35, terwijl de prijzen van een combinatie van de IC
Brussel en de Thalys beginnen bij €54. De prijs van een enkeltje tweedeklas met de Thalys kunnen
oplopen tot €116, maar opnieuw geldt: als je op tijd boekt, kost het €35. Twee maatschappijen zijn
betrokken bij vliegen van Amsterdam naar Parijs: AirFrance-KLM en Transavia. AirFrance en KLM
bieden beide vluchten van en naar luchthaven CDG aan, maar ze verschillen in reistijd en prijs. KLM is
gemiddeld 5 minuten sneller en €21,95 goedkoper dan AirFrance. Transavia vliegt naar en van
luchthaven ORY en de kaartjes van Transavia zijn gemiddeld €16,39 goedkoper dan de kaartjes van
KLM. Transavia maakt gebruik van dezelfde manier van kaartjes kopen als Easyjet en AirFrance van
dezelfde manier als KLM. Een overzicht van de prijsopbouw voor reizen naar en van Parijs in de
tweedeklas of economy class staat in Tabel 6.
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De gemiddelde prijs voor een enkel eersteklas kaartje naar Parijs is €77,93 en de prijs varieert tussen
€72 en €162. Reizen naar Parijs met de trein in de eerste klas is daardoor gemiddeld €497,07
goedkoper dan reizen met het vliegtuig in business class met KLM en €516,07 goedkoper dan reizen
met AirFrance in business class. De totale kosten voor een reis van de Dam in Amsterdam naar de
Eiffeltoren in Parijs voor reizen in de eersteklas van de Thalys zijn bijna 6,5 keer minder dan
businessclass vliegen met KLM en 6,7 keer minder dan business class vliegen met AirFrance. In Tabel
7 is een overzicht van de prijsopbouw weergegeven.

De totale prijs
De totale prijs die je betaalt voor reizen van begin- naar eindlocatie is niet alleen de prijs voor het
vlieg- of treinticket, maar ook voor het reizen van en naar de luchthavens en treinstations met
bijvoorbeeld de taxi, het openbaar vervoer of lopend als dat mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat reizen
naar en van Berlijn gemiddeld €96,93 goedkoper is met de trein in de tweedeklas dan vliegen met
KLM in economy class en €40,74 goedkoper is dan vliegen met Easyjet in economy class. Voor Parijs
geldt dat een retourtje met de Thalys in de tweedeklas gemiddeld €76,27 goedkoper is dan een
retourtje economy class met KLM via CDG en €58,15 goedkoper is dan een retourtje met Transavia
via ORY. De vliegtickets kunnen goedkoper zijn dan treinkaartjes, maar de hele reis is goedkoper met
de trein. De reden hiervoor is dat je naar een treinstation kunt lopen, wat gratis is, maar lopen naar
een luchthaven kost uren, dus openbaar vervoer of een taxi is een logischere optie. Een voorbeeld
hiervan is met Easyjet naar Berlijn: reizen met het vliegtuig en het openbaar vervoer is €10,25
goedkoper dan reizen met de trein en openbaar vervoer, maar als je de taxi neemt, is vliegen
duurder. In tabel 4 tot en met 7 zijn de verschillende prijsopbouwen te zien met de verschillende
vervoersmogelijkheden en er is een minimale, gemiddelde en maximale prijs gegeven.
Het totale plaatje is dat reizen naar Parijs goedkoper is met de trein in de tweede klas dan met het
vliegtuig in de economy class. Ook is reizen naar Berlijn gemiddeld goedkoper met de trein, maar je
kan wel heel goedkope vluchten zoeken en €10,25 besparen ten opzichte van de treinreis. Als je
eersteklas in de trein met businessclass vergelijkt, is de trein veel goedkoper.

Conclusie
De hele vergelijking van reizen met de trein of met het vliegtuig naar Parijs toont het volgende: de
trein nemen is meer dan een uur sneller dan vliegen; de koolstofdioxide-uitstoot van een vliegtuig is
bijna veertien keer de koolstofdioxide-uitstoot van een trein en reizen met de trein is goedkoper.
Voor Berlijn geldt dat vliegen meer dan een uur sneller is dan reizen met de trein, de koolstofdioxideuitstoot van een vliegtuig ongeveer elf keer de koolstofdioxide-uitstoot van een trein is en reizen met
de trein vaak goedkoper is dan vliegen.
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Tabel 4 De prijsopbouw per vervoerder van een reis in de tweedeklas of economy class van de Dam in
Amsterdam naar de Brandenburger Tor in Berlijn.

Naar Berlijn Trein

VliegtuigKLM

VliegtuigEasyjet

Naar Trein
Amsterdam

VliegtuigKLM

VliegtuigEasyjet

Reis naar het
station of
vliegveld (€)

Reis (€)

Reis naar
eindbestemming (€)

Totaal (€)

0

33,90

3,30

37,20

Gem. 0,55

53,63

6,15

60,33

Max.

1,10

89,90

9,00

100,00

Min.

4,50

49,49

6,20

60,19

Gem. 18,75

62,32

26,85

107,92

Max.

33,00

156,50

47,50

237,00

Min.

4,50

25,82

6,20

36,52

Gem. 18,75

32,98

26,85

78,58

Max.

33,00

93,32

47,50

173,82

Min.

3,30

33,90

0,00

37,20

Gem. 6,15

53,63

0,55

60,33

Max.

9,00

89,90

1,10

100,00

Min.

6,20

49,49

4,50

60,19

Gem. 26,85

62,32

20,50

109,67

Max.

47,50

156,50

36,50

240,50

Min.

6,20

26,97

4,50

37,67

Gem. 26,85

35,47

20,50

82,82

Max.

77,30

36,50

161,30

Min.

47,50
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Tabel 5 De prijsopbouw per vervoerder van een reis in de eersteklas of business class van de Dam in
Amsterdam naar de Brandenburger Tor in Berlijn.

Naar Berlijn Trein

VliegtuigKLM

VliegtuigEasyjet

Naar Trein
Amsterdam

VliegtuigKLM

VliegtuigEasyjet

Reis naar het
station of
vliegveld (€)

Reis (€)

Reis naar
eindbestemming (€)

Totaal (€)

Min.

0

56,90

3,30

60,20

Gem.

0,55

75,53

6,15

82,23

Max.

1,10

139,90

9,00

150,00

Min.

4,50

658,00

6,20

668,70

Gem.

18,75

667,43

26,85

713,03

Max.

33,00

757,00

47,50

837,50

Min.

4,50

101,99

6,20

112,69

Gem.

18,75

109,82

26,85

155,42

Max.

33,00

122,99

47,50

203,49

Min.

3,30

56,90

0,00

60,20

Gem.

6,15

75,53

0,55

82,23

Max.

9,00

139,90

1,10

150,00

Min.

6,20

659,00

4,50

669,70

Gem.

26,85

693,23

20,50

740,58

Max.

47,50

770,00

36,50

854,00

Min.

6,20

100,89

4,50

111,59

Gem.

26,85

113,34

20,50

160,69

Max.

47,50

128,89

36,50

212,89
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Tabel 6 De prijsopbouw per vervoerder van een reis in de tweedeklas of economy class van de Dam in
Amsterdam naar de Eiffeltoren in Parijs.

Reis naar het
station of
vliegveld (€)
Naar Parijs

Trein

VliegtuigKLM

VliegtuigTransavia

Naar
Amsterdam

Trein

VliegtuigKLM

VliegtuigTransavia

Reis (€)

Reis naar
eindbestemming (€)

Totaal (€)

Min. 0,00

35,00

4,00

39,00

Gem. 0,55

48,53

19,00

68,08

Max. 1,10

116,00

34,00

151,10

Min. 4,50

49,50

14,00

68,00

Gem. 18,75

50,09

36,50

105,34

Max. 33,00

61,50

59,00

153,50

Min. 4,50

35,00

14,00

53,50

Gem. 18,75

41,65

24,50

84,90

Max. 33,00

117,00

35,00

185,00

Min. 4,00

35,00

0,00

39,00

Gem. 19,00

48,53

0,55

68,08

Max. 34,00

116,00

1,10

151,10

Min. 14,00

49,50

4,50

68,00

Gem. 36,50

50,09

20,50

107,09

Max. 59,00

61,50

36,50

157,00

Min. 14,00

35,00

4,50

53,50

Gem. 25,75

42,14

20,50

88,39

Max. 37,50

90,00

36,50

164,00
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Tabel 7 De prijsopbouw per vervoerder van een reis in de eersteklas of business class van de Dam in
Amsterdam naar de Eiffeltoren in Parijs.

Naar Parijs Trein

VliegtuigKLM

Naar Trein
Amsterdam

VliegtuigKLM

Reis naar het
station of
vliegveld (€)

Reis (€)

Reis naar
eindbestemming (€)

Totaal (€)

Min.

0,00

72,00

4,00

76,00

Gem.

0,55

77,93

19,00

97,48

Max.

1,10

162,00

34,00

197,10

Min.

4,50

575,00

18,00

597,50

Gem.

18,75

575,00

38,50

632,25

Max.

33,00

575,00

59,00

667,00

Min.

4,00

72,00

0,00

76,00

Gem.

19,00

77,93

0,55

97,48

Max.

34,00

162,00

1,10

197,10

Min.

18,00

575,00

4,50

597,50

Gem.

38,50

575,00

20,50

634,00

Max.

59,00

575,00

36,50

670,50
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ENQUÊTE
Om inzicht te krijgen in de gedachtegang van mensen die reizen in Europa, is er gebruik gemaakt van
een enquête. Deze is verspreid onder verschillende bevolkingsgroepen, maar uiteindelijk is er een
groot deel hiervan (63.3%) onderdeel van een jongere bevolkingsgroep (18-29), die studeert of
werkt. 52,7% van de geïnterviewden heeft ook geen ervaringen met het beoogde traject voor dit
onderzoek, zoals blijkt uit de eerste vraag.
Hiernaast is het moeilijk gebleken om een representatieve hoeveelheid van 385 mensen te
ondervragen door complicaties m.b.t. COVID-19.
Uit de enquête blijkt ook dat een grote meerderheid zou kiezen voor het reizen met de trein over het
vliegtuig, voor de trajecten Amsterdam-Berlijn (84,2%) en Amsterdam-Parijs (88,5%). Deze keuze is
gebaseerd op een aantal mogelijke argumenten zoals weergeven in onderstaande grafieken.

Grafiek 1: Redenen voor keuze vervoersmethode (A-P) Grafiek 2: Redenen voor vervoersmethode (A-B)

Onze ondervraagden zijn bereid om gemiddeld €80,41 te betalen voor de trein van Amsterdam naar
Parijs, en €86,72 voor het vliegtuig op hetzelfde traject. Voor de reis van Amsterdam naar Berlijn zijn
ze bereid voor de trein en het vliegtuig €76,67 en €86,90 respectievelijk te betalen. Twee van de
ondervraagden zijn niet bereid te betalen voor het vliegtuig van Amsterdam naar Berlijn.
Voor het vinden van treinkaartjes worden vooral websites gebruikt van de NS en Interrail, terwijl
voor vliegtickets verscheidene websites worden gebruikt, zoals vliegtickets.nl, CheapTickets,
Skyscanner en Google Flights.
Bij het traject Amsterdam-Parijs denken de meeste van onze ondervraagden (48,5%) dat de totale
reistijd met het vliegtuig langer is dan de reistijd met de trein. Op het traject Amsterdam-Berlijn
denkt 51,5% dat de reistijd met het vliegtuig korter is dan de trein.
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DISCUSSIE
Voor de vergelijking van de koolstofdioxide-uitstoot zijn de massa van de koolstofdioxide-uitstoot en
de koolstofdioxide-equivalent door elkaar gebruikt. Dit vormt geen probleem voor ons onderzoek,
omdat het verschil tussen de verschillende vervoerstypen vele malen groter is dan het verschil tussen
CO2-equivalent en CO2-uitstoot bij de treinmaatschappij Deutsche Bahn (factor 11,6 t.o.v. 0,028).
Daarnaast hebben de Thalys, Ecopassenger en ICAO aannamen gedaan voor hun berekeningen, zoals
de bezettingsgraad. Deze bedrijven hebben statistisch de bezettingsgraad en dus de massa van het
voertuig bepaald (ifeu, 2016; ICAO, 2016; Thalys, 2017).
Voor de reistijden en prijzen van treinkaartjes en vliegtickets zijn er in dit rapport verschillende
aannames gedaan omdat hier geen gegevens van zijn en empirisch onderzoek buitenproportioneel
veel tijd in beslag zou nemen. Deze aannames zouden onze resultaten kunnen beïnvloeden, maar de
invloed is klein omdat deze aannames weloverwogen inschattingen zijn. Deze aannames zijn: het
duurt een uur om een vliegveld te verlaten als je je ruimbagage moet meenemen en de wachttijd op
het station is slechts vijf minuten.
Ook hebben we in dit rapport niet gekeken naar mogelijke vertragingen en storingen bij de
verschillende vervoerstypen. Hier is namelijk weinig tot geen specifieke data beschikbaar van.
Daarnaast moet men hiervoor naar individuele reizen kijken en die hebben weinig effect op het hele
verhaal.
Daarnaast zijn de cijfers gedeeltelijk onderhevig aan de COVID-19 pandemie, omdat ons onderzoek in
deze tijd plaatsvond. Om hier rekening mee te houden, zijn de prijzen van treinkaartjes en
vliegtickets minstens drie maanden vooruit gekeken en kon helaas niet betrouwbaar naar prijzen een
paar dagen van tevoren worden gekeken.
Hiernaast is een enquête gebruikt om inzicht te krijgen in de gedachtegang van Nederlandse
internationale reizigers binnen Europa. Deze enquête is echter niet representatief voor de
Nederlandse bevolking, aangezien er te weinig responses waren en van deze responses was meer
dan 60% van jongeren tussen de 18 en 29 jaar. Verder was ook ongeveer de helft van de
respondenten niet bekend met de trajecten die van belang waren voor ons onderzoek. Uit de
enquête lijkt een overgroot deel (>80%) te kiezen voor de trein op beide trajecten. Helaas kunnen we
deze resultaten niet gebruiken voor de rest van ons onderzoek in verband met de niet
representatieve antwoorden.
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CONCLUSIE
Door de aanzienlijke hoeveelheid aan verschillende actoren die betrokken zijn bij de transportsector
in Europa, is het gecompliceerd om duidelijke afspraken te maken voor het verminderen van de CO2
uitstoot. Veel actoren hebben verschillende belangen bij deze kwestie, waarbij de concurrentie een
erg grote rol speelt. Door het verlagen van de prijzen voor vliegtuigen, is het voor de consument erg
aantrekkelijk om voor deze optie te kiezen, terwijl er alternatieven aanwezig zijn die aanzienlijk beter
zijn voor het milieu. Zonder de onderhandelingen en afspraken tussen verschillende landen om hierin
aanpassingen te maken waardoor er bijvoorbeeld btw zou komen op de vliegtickets, is het erg lastig.
Het is dus van groot belang dat de communicatie tussen verschillende betrokken partijen wordt
bevorderd, aangezien individuele partijen weinig invloed kunnen hebben op de CO2 reductie in de
transportsector. Zowel bij de vliegtuigsector als bij de treinsector is er sprake van een variatie aan
kosten die de prijs van een ticket beïnvloedt. Voor de treinsector kan er per land worden gekeken
hoe de kosten verschillen. Zo is heeft Nederland bijvoorbeeld hoge vaste infrastructuurkosten en
lage gebruiksvergoedingen in vergelijking met Frankrijk en Duitsland. Voor de vliegtuigsector is dit
lastiger in kaart te brengen, aangezien hier ook per luchthaven grote verschillen in zitten. Naast de al
bestaande belastingen en heffingen voor vliegtuigen en (voornamelijk) treinen, zijn er sinds 2021 in
Nederland drie soorten klimaatheffingen en emissierechten voor vliegtuigen: vliegtaks, Emissions
Trading System van de EU en CORSIA. Doordat vliegen zo duur is, hebben luchtvaartmaatschappijen
fundamenteel minder opbrengsten dan kosten, dus springen overheden bij.
De prijsvariatie van vliegtickets is groter dan van treinkaartjes, omdat er meerdere actoren bij
betrokken zijn dan bij treinreizen. Gemiddeld zijn de kosten voor passagiers voor de hele reis van het
centrum van Amsterdam naar het centrum van Parijs of Berlijn lager met de trein dan met het
vliegtuig zowel voor business als economy class. Uit de enquête is ook gebleken dat mensen
gemiddeld minder bereid zijn te betalen voor de trein. Dit is €6,31 voor het traject Amsterdam-Parijs
en €10,23 voor het traject Amsterdam-Berlijn.
Duitsland, Nederland, België en Frankrijk hebben allemaal andere verhoudingen van energiebronnen
voor de treinen. Nederlandse treinen rijden volledig op groene stroom, Franse treinen rijden voor
een groot deel op kernenergie en Duitse treinen rijden voor een deel nog op steenkool. Hierdoor is
de koolstofdioxide-uitstoot van een treinreis naar Berlijn relatief iets hoger dan de koolstofdioxideuitstoot van een treinreis naar Parijs, maar dit verschil is minimaal vergeleken met de
koolstofdioxide-uitstoot van de vliegreizen naar Berlijn en Parijs.
Uit onze enquête is gebleken dat men liever kiest voor reizen met de trein naar Parijs en Berlijn en de
hoofdreden om voor de trein te kiezen het milieu is. Toch bevindt West-Europa zich helaas nog in de
alarmed discovery fase van de issue-attention cycle met als issue de impact van vliegen op het milieu.
Hierdoor zijn er nog geen regelingen om minder koolstofdioxide uit te stoten met vliegen. Wel zijn er
experimenten begonnen met biokerosine en synthetische kerosine. Op Europees niveau zijn er ook al
wel meerdere projecten om treinen beter te maken en te promoten, zoals subsidies voor
hogesnelheidslijnen, EUrail kortingen voor jongeren en wetten met minimale kwaliteitseisen voor de
treinen. Aan de andere kant wordt vliegen op dit moment nog minder belast dan de andere
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vervoersmogelijkheden binnen Europa, maar nu in 2021 staan wel heffingen op de Europese agenda.
Er zijn ook interessante ideeën geopperd door de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur om
vliegmaatschappijen meer te laten betalen voor hun klimaatimpact. Dit zijn bijvoorbeeld: bepaal de
hoogte van de landingsrechten aan de hand van milieuprestaties, beperk de nachtvluchten en
verplicht bijmenging van biobrandstoffen.
Om vliegen echt duurzamer te krijgen, moet internationaal samengewerkt worden. Als je namelijk als
één land of luchtvaartmaatschappij duurzaam wil vliegen, worden de kosten erg veel hoger dan voor
de andere maatschappijen, zodat je jezelf weg concurreert. Daarom zijn er nu de ETS en CORSIA. ETS
werkt beter, want de hoeveelheid emissierechten wordt ieder jaar verlaagd, terwijl bij CORSIA de
koolstofdioxide-uitstoot gelijk aan het basisjaar niet betaald hoeft te worden.
Als men wilt voorkomen dat de wereldwijde temperatuur in 2050 méér dan 1,5°C stijgt, is het is
onvoldoende om ons uitsluitend te focussen op technieken om vliegtuigen duurzamer te maken,
aangezien dit op korte termijn nog niet mogelijk is. Daarom is het belangrijk om ons te focussen op
het stimuleren van gebruik van andere, duurzamere, vervoersmogelijkheden en dan met name het
treinverkeer. Op een reis van Amsterdam naar Parijs of van Amsterdam naar Berlijn, stoot een trein
minder dan 9% koolstofdioxide uit dan een vliegtuig voor een vlucht naar dezelfde bestemmingen.
Het traject Amsterdam-Parijs is al erg goed door de Thalys. De mogelijke verbeteringen op het traject
Amsterdam-Berlijn zijn op korte termijn het gebruik van multisysteemlocomotieven en het overslaan
van haltes in Duitsland, wat gezamenlijk 15 tot 45 minuten kan schelen. Op de lange termijn kan dit
traject verbeterd worden met een route via Zwolle of Arnhem-Emmerich en een hogesnelheidslijn
van Amsterdam naar Hannover. Dit levert 60 tot 100 minuten tijdwinst. Daarnaast kunnen nationale
treinnetwerken ook verbeterd worden en beter gekoppeld worden aan de treinnetwerken van
buurlanden. De NS wil graag op dezelfde spanning rijden als in België nu gereden wordt. Daarnaast
willen treininfrastructuur bedrijven ProRail en Infrabel het spoornetwerk verder digitaliseren om het
efficiënter te onderhouden. Helaas focussen bedrijven meer op de nationale voorkeuren dan op een
internationaal sterk treinnetwerk waardoor verbeteringen maar langzaam van de grond komen.
Doordat de verbinding Amsterdam-Parijs met de Thalys erg goed is, is de totale reistijd van het
centrum van Amsterdam naar het centrum van Parijs anderhalf uur korter met de trein dan met het
vliegtuig. Berlijn ligt verder van Amsterdam en er kan nog het één en ander aan dit traject verbeterd
worden. Hierdoor duurt de totale reis langer met de trein dan met het vliegtuig, maar dit verschil is
minder dan een uur. De perceptie van tijd op deze trajecten is erg wisselend, want de helft van de
ondervraagden denkt dat Amsterdam-Parijs korter is met de trein en dat Amsterdam-Berlijn langer is
met de trein.
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