
 

VLIEGPACT  
Politieke Jongeren 

  

Wij, Nederlandse politieke jongerenorganisaties,  
maken ons zorgen over de luchtvaart. We zijn ons er namelijk van bewust dat vliegen 
momenteel vervuilend en klimaatonvriendelijk is, meer dan alternatieve vervoersmiddelen. 
Betaalbare alternatieven voor vliegen zijn op dit moment echter niet tot nauwelijks 
beschikbaar. 

Wij, Nederlandse politieke jongerenorganisaties,  
geloven in het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, zoals vastgelegd in het Terlouw 
Manifest. Bij vliegen is dat momenteel niet het geval.  

Wij, Nederlandse politieke jongerenorganisaties,  
vinden het hoog tijd dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren om de broeikasgasemissies van 
de transportsector terug te dringen. Daarom hebben we ons wederom van links tot rechts 
verenigd om te laten zien dat de problematiek rond de luchtvaart urgent is en dat we dit 
samen op moeten lossen.  

Wij, Nederlandse politieke jongerenorganisaties,  
roepen de Europese Commissie in het algemeen en Frans Timmermans in het bijzonder op: 

• De uitstoot van broeikasgassen door personenvluchten binnen de Europese Unie in 
2035 met 50% terug te hebben gebracht, en in 2050 met 100% door: 

o Vol in te zetten op innovatie in onder andere emissie-armere, elektrische en 
hybride toestellen, biobrandstof en een beter georganiseerde logistiek; 

o Lidstaten aan te moedigen te investeren in alternatieve transportmiddelen 
zoals het spoorwegennet en de betaalbaarheid daarvan; 

o De luchtvaartsector bij te laten dragen aan compenserende maatregelen op 
andere terreinen. 

• Een Europese belasting in te voeren op vliegen die proportioneel is aan de uitstoot 
van broeikasgassen.  

• Een duurzaamheidsetiket in te voeren voor vliegreizen. Hiermee moet het voor de 
consument duidelijk worden wat de invloed van vliegen op het klimaat is. 

• Te investeren in het aanleggen van een sluitend en aantrekkelijk HSL-netwerk in 
Europa en in te zetten op een betere afstemming tussen treinmaatschappijen en 
spoorinfrastructuurbeheerders.  

• De bovenstaande doelstellingen aan te kaarten bij IATA en het ICAO om ook op 
mondiale schaal tot afspraken te komen. 

• Te streven naar een vrijstelling van Btw op treintickets. 



  

Wij, Nederlandse politieke jongerenorganisaties,  
roepen de Nederlandse regering in het algemeen en Eric Wiebes in het bijzonder op: 

• Geld uit het Investeringsfonds vrij te maken om te investeren in een beter 
spoorwegennet met een goede en aantrekkelijke aansluiting op metropoolregio’s in 
onze buurlanden en op innovatie in de luchtvaartsector om deze emissie-armer te 
maken. 

• Met de gevormde kopgroep zich in te zetten om Europabreed tot een heffing op 
vliegen die proportioneel is aan de uitstoot van broeikasgassen te komen. 

• De samenwerking tussen treinmaatschappijen en spoorinfrastructuurbeheerders met 
omliggende landen aan te jagen om zo tot een aantrekkelijker spoorwegennet tussen 
metropoolregio’s te komen. 
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