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Vandaag stemt u over amendementen en moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van 

het wet Vliegbelasting, een kleine drie weken geleden. In de aanloop naar deze stemming vragen 
wij twee minuten van uw tijd: 
 
Air Cargo Netherlands verzoekt u te voorkomen dat er een belasting komt op 

vrachtvliegtuigen. Juist nu. 
  
Alleen in Nederland zou op deze manier belasting worden geheven op vrachtvliegtuigen. Een 
belasting die dramatische gevolgen zal hebben voor Maastricht Airport en ook de cargo hub 
Schiphol fors onder druk zal zetten. En daarmee de netwerkkwaliteit van deze mainport. 
  
Drie weken geleden informeerden wij u hier uitgebreid over. We onderstreepten daarbij het 
belang van luchtvracht voor onze economie, werkgelegenheid en internationaal opererende 
bedrijven in Nederland.  
  
Drie weken geleden… ondertussen leven we helaas in een ‘andere wereld’ waarbij de 
‘bellycapaciteit’ (vracht in passagiersvliegtuigen) is gedecimeerd. Daardoor bestaat er op dit 
moment een mondiaal tekort aan vrachtvliegtuigen én zijn er ruim voldoende slots op Schiphol. 
En dit zal de komende maanden, misschien zelfs jaren, zo blijven. Bij de onderzoeken naar de 
effecten van deze belastingmaatregel is dit scenario zéker niet meegenomen en is uitgegaan van 
een heel andere markt. 
 
Daarbij komt dat vrachtvliegtuigen de komende weken, maanden en misschien zelfs jaren 
een belangrijke lifeline zijn voor bedrijven en essentieel zijn voor een snelle opstart van 

onze economie zodra dit weer mogelijk is. Zeker ook omdat het lang zal duren voor de 
bellycapaciteit weer enigszins op orde is. 
 
Juist nu, in een periode vol onzekerheden, een uiterst kwetsbare economie én een 
luchtvaartsector die vecht om te overleven is het volgens ons niet wijs een dergelijke belasting 
door te voeren.  

 

Wij roepen u daarom op om vóór het amendement van Kamerlid Stoffer te stemmen en 

daarmee tégen een belasting op vrachtvliegtuigen of anders ten minste te besluiten tot 
gedegen nader onderzoek naar de gevolgen (Motie Laçin). 
  
Bijgaand de Luchtvrachtmonitor 2018 die de Erasmus Universiteit vorige week publiceerde en waarin 

het belang van luchtvracht voor onze economie nogmaals onderstreept wordt aan de hand van 

duidelijke cijfers. 

  

 


