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Excellentie, 

1. PROCEDURE 

1. Bij brief van 27 februari 2008, op diezelfde dag bij de Commissie ingeschreven 
onder nummer CP 45/2008, ontving de Commissie een klacht van een 
luchtvaartmaatschappij over vliegbelasting en vermeende onrechtmatige 
staatssteun in verband met deze belasting, die in Nederland zou worden ingevoerd.  

2. Bij brief van 29 april 2008 verzocht de Commissie om informatie over de 
potentiële steun van de Nederlandse autoriteiten; deze werd ontvangen bij brief van 
26 juni 2008, die diezelfde dag nog is ingeschreven. 

3. Op 1 juli 2008 hebben de Nederlandse autoriteiten de maatregelen ten uitvoer 
gelegd. 

4. Op 8 oktober 2008 vond een bijeenkomst plaats tussen de Nederlandse autoriteiten 
en de Commissie. 

5. Aangezien de vermeende steun al zonder voorafgaande aanmelding bij de 
Commissie ten uitvoer was gelegd, werd de zaak onder nummer NN 18/2009 als 
niet-aangemelde maatregel ingeschreven. 

6. Bij brief van 9 september 2009 verzocht de Commissie de Nederlandse autoriteiten 
om gegevens betreffende de stand van de maatregelen. Bij brief van 3 november 
2009 antwoordden de Nederlandse autoriteiten dat de belasting per 1 juli 2009 was 
afgeschaft. 
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2. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL IN KWESTIE 

2.1. De Nederlandse vliegbelasting 

7. Met ingang van 1 juli 2008 hieven de Nederlandse autoriteiten een belasting ter 
zake van "het vertrek van een passagier met een vliegtuig vanaf een in Nederland 
gelegen luchthaven". De belasting was gebaseerd op de artikelen 36r tot en met 
36rg van de Wet belastingen op milieugrondslag, die in december 2007 door de 
Eerste Kamer was aangenomen. Hoewel de belasting was bedoeld om via de 
ticketprijs uiteindelijk aan de passagiers te worden doorberekend, waren de 
luchtvaartmaatschappijen gehouden tot voldoening van de belasting voor 
passagiers die met een van hun vliegtuigen vertrokken.  

8. "Vertrek" in dit verband werd gedefinieerd als het vertrek aan het begin van een 
heen- of terugreis vanaf een in Nederland gelegen luchthaven, ongeacht de 
eindbestemming van de passagier. Indien een vertrek echter vanaf een Nederlandse 
luchthaven plaatsvond als onderdeel van een reis die in een ander land was 
begonnen1, viel dit niet onder de definitie van een belastbaar vertrek 
overeenkomstig de Nederlandse wet betreffende vliegbelasting. Dit betekent dat 
transfer- en transitopassagiers buiten het toepassingsgebied van de belasting 
vielen. 

9. Er waren twee belastingtarieven, naar gelang van de eindbestemming van de 
passagier: i) 11,25 euro wanneer de eindbestemming in de EU is gelegen en ten 
hoogste 3 500 km van de luchthaven van vertrek ligt2 of indien de eindbestemming 
buiten de EU en ten hoogste 2 500 km van de luchthaven van vertrek ligt en ii) 45 
euro voor alle overige eindbestemmingen.  

10. Aangezien het belastbare feit het vertrek van een passagier met een vliegtuig was, 
viel het vertrek van een vrachtvlucht buiten het toepassingsgebied van de belasting. 

11. De vliegbelasting is per 1 juli 2009 afgeschaft. 

2.2. Vermeende onrechtmatige staatssteun 

12. Volgens de klacht vormde de belasting, omdat deze niet op transfer- en 
transitopassagiers en op vrachtvluchten werd toegepast, onrechtmatige staatssteun 
ten gunste van luchthavenexploitant Schiphol en luchtvaartmaatschappij Air 
France/KLM, aangezien deze ondernemingen een relatief hoog aandeel van dit 
soort passagiers en vluchten hebben.  

                                                 
1  De daaraan verbonden voorwaarden waren: a) dezelfde vervoersovereenkomst voor alle delen van 
de reis, b) vertrek verbonden met het ogenblik van aankomst van de passagier per vliegtuig op die 
luchthaven, c) waarbij de verbinding de belangrijkste reden is voor het gebruik van de luchthaven en d) de 
zone van de luchthaven die een vertrekkende passagier gedurende meer dan 24 uur tussen het tijdstip van 
aankomst en het tijdstip van vertrek niet verlaat. 

2  Alle bestemmingen in Europa vallen binnen deze afstand, met uitzondering van enkele overzeese 
gebieden van lidstaten. 
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13. De klager wees er voorts op dat de belasting voor lagekostenmaatschappijen een 
groter deel van de ticketprijs uitmaakte dan voor traditionele 
luchtvaartmaatschappijen.  

14. De klager betoogde voorts dat, alhoewel de belasting deel uitmaakte van een 
belasting op milieugrondslag, deze geen milieuheffing was maar gewoon bestemd 
was voor het genereren van overheidsinkomsten. Volgens de klager zou de 
vermeende steun aan de luchthaven Schiphol en aan Air France/KLM tussen 
111 miljoen euro en 444 miljoen euro per jaar belopen. 

2.3. Het standpunt van de Nederlandse autoriteiten 

15. Volgens de Nederlandse autoriteiten vallen vrachtvluchten en transfer- en 
transitopassagiers eenvoudig buiten het toepassingsgebied van de belasting omdat 
er geen sprake is van een belastbaar feit: goederen zijn immers geen passagiers en 
transferpassagiers vangen hun reis niet aan op de Nederlandse luchthaven, maar 
stappen er slechts over. Derhalve vallen vrachtvluchten en transfer- en 
transitopassagiers geheel buiten het toepassingsgebied van de vliegbelasting. 

16. Uiteindelijk zijn de passagiers degenen die de kosten van de belasting dragen en zij 
moeten niet worden gestraft voor het feit dat een tussenstop in Nederland 
plaatsvindt. De vliegbelasting is op zodanige wijze opgezet dat het voor het tarief 
geen verschil maakt welke route wordt gevlogen tussen de begin- en de 
eindbestemming (dat wil zeggen of er wel of geen transfer of stopover plaatsvindt). 
Het enige dat in dit verband telt is de luchthaven van vertrek (waar de reis 
aanvangt) en de eindbestemming (waar de reis eindigt). Op deze wijze is er voor de 
luchthavenexploitanten en voor de passagiers sprake van belastingneutraliteit.  

17. De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat zo werd voorkomen dat 
luchtvaartmaatschappijen die transfer- en transitopassagiers vervoeren werden 
geconfronteerd met (mogelijke) dubbele belasting in het geval op de luchthaven – 
buiten Nederland – waar de reis werd aangevangen een vergelijkbare belasting van 
toepassing was en Nederland vervolgens opnieuw een dergelijke belasting zou 
heffen. 

18. Bovendien zou, volgens de Nederlandse autoriteiten, in situaties waarin zowel de 
luchthaven van vertrek als de luchthaven van bestemming buiten Nederland is 
gelegen, de band met de jurisdictie van het land van overstap zeer zwak zijn. Het 
land waar de transito plaatsvindt zal voor deze passagiers nauwelijks van meer 
betekenis zijn dan de landen waar overheen wordt gevlogen zonder te landen.  

19. De Nederlandse autoriteiten bevestigden dat, ondanks het aanvankelijke groene 
label van de belasting, deze geen milieudoelstelling had maar gewoon bestemd was 
voor het genereren van inkomsten voor de overheidsbegroting. De opbrengst op 
jaarbasis van de vliegbelasting bedroeg circa 350 miljoen euro (waarvan Schiphol 
321 miljoen euro bijdrage).  

20. Daarom vormen, naar de mening van de Nederlandse regering, de belasting en het 
feit dat deze niet op transfer- en transitopassagiers en op vrachtvluchten van 
toepassing was geen steun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. 
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3. BEOORDELING 

3.1. Bestaan van steun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU 

21. Krachtens artikel 107, lid 1, VWEU zijn "steunmaatregelen van de staten of in 
welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd die de mededinging door 
begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of 
dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun 
het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt."  

22. Belastingverlagingen resulteren in derving van belastinginkomsten voor de staat en 
worden derhalve met staatsmiddelen gefinancierd. Aangezien dergelijke 
verlagingen door de nationale autoriteiten wordt vastgesteld, moeten zij aan de 
staat worden toegerekend. De vermeende begunstigden zijn bepaalde 
luchtvaartmaatschappijen en een luchthavenexploitant. Aangezien deze 
ondernemingen concurreren op markten die openstaan voor concurrentie, vervalst 
iedere vorm van steun de mededinging op de interne markt of dreigt die te 
vervalsen en kan hij het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden. 

23. Om onder artikel 107, lid 1, VWEU te vallen moet een maatregel echter ook 
selectief zijn3. Het Hof heeft geoordeeld dat ingevolge dat artikel moet worden 
bepaald of een nationale maatregel binnen het kader van een bepaalde 
rechtsregeling 'bepaalde ondernemingen of bepaalde producties' kan begunstigen 
ten opzichte van andere die zich, gelet op de doelstelling van de betrokken 
regeling, in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden4.  

24. Een selectief voordeel kan zowel voortvloeien uit een uitzondering op de fiscale 
bepalingen van wettelijke of bestuursrechtelijke aard als uit een discretionair 
optreden van de belastingdienst. Het selectieve karakter van een maatregel kan 
evenwel worden gerechtvaardigd door "de aard of de opzet van het stelsel"5. De 
Commissie moet daarom nagaan of dit soort vrijstellingen wordt gerechtvaardigd 
door de aard of de algemene beginselen van het belastingstelsel in de lidstaat. 
Indien dat zo is, wordt de maatregel niet als steunmaatregel in de zin van artikel 
107, lid 1, VWEU aangemerkt.  

                                                 
3  Zie zaak C-66/02 (Italië tegen Commissie) Jurispr. 2005, blz. I-10901, punt 94. 

4  Zie bijvoorbeeld zaak C-143/99, (Adria-Wien Pipeline en Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke) Jurispr. 2001, blz. I-8365, punt 41, zaak C-308/01 (GIL Insurance Ltd en anderen), Jurispr. 
2004, blz. I-4777, punt 68, zaak C-172/03 (Heiser), Jurispr. 2005, blz. I-1627, punt 40, zaak C-88/03 
(Portugal), Jurispr. 2006, blz. I-7115, punt 54, zaak C-172/03 (Wolfgang Heiser tegen Finanzamt 
Innsbruck), Jurispr. 2005, blz. I-1627, punt 40 en zaak C-169/08 (Presidente del Consiglio dei Ministri 
tegen Regione Sardegna), Jurispr. 2009, blz. I-10821, punt 61. 

5  Zie bijvoorbeeld zaak 173/73 (Italië tegen Commissie), Jurispr. 1974, blz. 709, en punt 13 e.v. 
van de mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van 
de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen, PB C 384 van 
10.12.1998, blz. 3. 
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25. Volgens vaste rechtspraak6, is een belastingmaatregel selectief wanneer deze 
verder gaat dan de normale toepassing van het algemene belastingkader. De 
Commissie moet daarom eerst vaststellen wat het referentiebelastingstelsel is. 

26. Ten aanzien van belasting merkt de Commissie op dat de vaststelling van het 
belastingstelsel in beginsel tot de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten 
behoort. Bij het opzetten van haar belastingstelsel heeft de Nederlandse regering 
ervoor gekozen het belastbare feit van de vliegbelasting te omschrijven als het 
vertrek van een passagier vanaf een in Nederland gelegen luchthaven. De 
belastingwetgeving in kwestie is bedoeld om de betaling van heffingen op 
passagiers die met een vliegtuig vanaf een in Nederland gelegen luchthaven 
vertrekken, te regelen. In het onderhavige geval beschouwt de Commissie de 
belasting op het luchtvervoer van passagiers als het referentiebelastingstelsel. 

27. Wat de doelstelling van de vliegbelasting betreft, suggereert invoering van de 
belasting als onderdeel van de Wet belastingen op milieugrondslag, dat de 
grondbeginselen van het referentiebelastingstelsel de vermindering van 
milieuschade tot doel hebben. Afgezien van het groene label dat aan de wet is 
toegekend is de Commissie van oordeel dat de vliegbelasting in feite geen 
milieubelasting is. Een verhoogde prijs zal waarschijnlijk inderdaad de vraag naar 
luchtvervoer van passagiers doen dalen en kan derhalve positieve gevolgen voor 
het milieu hebben, bijvoorbeeld zoals in de vorm van geringere uitstoot of minder 
geluidsoverlast. Maar het feit dat de belasting, zoals iedere belasting op vervoer, 
positieve gevolgen voor het milieu zou kunnen hebben neemt niet weg dat het 
belangrijkste doel ervan gewoon het genereren van overheidsinkomsten is. Deze 
redenering wordt geschraagd door het feit dat de belasting in kwestie niet duidelijk 
of evenredig gerelateerd is aan de terugdringing van energiegebruik, van vervuiling 
of van uitlaatgassen, van de geluidsniveaus, enz. De Commissie merkt daarnaast op 
dat de klager en de lidstaat het op dit punt eens zijn. Zij concludeert daarom dat het 
doel van het referentiestelsel erin bestaat, passagiers die met een vliegtuig vanaf 
een in Nederland gelegen luchthaven vertrekken te belasten om inkomsten voor de 
overheidsbegroting te verwerven.  

28. Het feit dat de belasting niet zal worden geheven op andere vormen van vervoer 
dan luchtvervoer houdt op zich niet in dat aan die alternatieve vormen van vervoer 
staatssteun wordt verleend. Vervoer met andere middelen valt buiten het belastbare 
feit als gedefinieerd in de nationale wetgeving. Bovendien zijn verschillende 
wetsvoorschriften, regelgeving en belastingbepalingen van toepassing op 
verschillende vormen van vervoer. Zo is bijvoorbeeld vliegtuigbrandstof 
vrijgesteld van brandstofbelasting7 en valt de luchtvaartsector, in tegenstelling tot 
bepaalde andere vormen van vervoer, vanaf 1 januari 2012 onder de regeling voor 

                                                 
6  Zie bijvoorbeeld het arrest in de reeds genoemde zaak C-88/2003 (Portugal), punt 56, en in zaak 
C-487/2006 P (British Aggregates), Jurispr. 2008, blz. I-10505, punten 81 tot en met 83. 

7  Bijvoorbeeld artikel 14, onder b), van Richtlĳn 2003/96/EG van de Raad (PB L 283 van 
31.10.2003, blz. 51) tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van 
energieproducten en elektriciteit bepaalt dat vrijstelling wordt verleend voor energieproducten die worden 
geleverd voor gebruik als brandstof voor andere luchtvaart dan particuliere plezierluchtvaart. 
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de handel in emissierechten van de EU8. Het is derhalve niet mogelijk één enkel 
referentiebelastingstelsel aan te wijzen dat voor alle vormen van vervoer zou 
gelden. De verschillen op het gebied van wet- en regelgeving en ten aanzien van de 
feitelijke situatie van exploitanten van diverse vormen van vervoer kunnen 
eveneens de toepassing van verschillende belastingstelsels rechtvaardigen (zoals 
verschillende veiligheidsvoorschriften, verschillende verkeersbeheerssystemen en 
uiteenlopende steun voor en behoefte aan infrastructuur). De Commissie is 
derhalve van oordeel dat andere vormen van vervoer dan luchtvervoer geen deel 
moeten uitmaken van het referentiestelsel voor de vliegbelasting dat hier wordt 
beoordeeld. Daarom kan niet worden gesteld dat de vliegbelasting de sectoren 
zeevervoer en spoorwegvervoer een selectief voordeel verleent.  

29. Wat vrachtactiviteiten betreft, merkt de Commissie op dat sommige wetgevingen 
op zowel passagiers- als vrachtvervoer van toepassing zijn9, terwijl andere de twee 
soorten vervoer afzonderlijk regelen10. Vrachtvervoer is echter een andere activiteit 
met een heel andere klantenbasis. Daarnaast is, uit het oogpunt van de 
eindgebruiker, de dienst die door vrachtvervoerders wordt verleend niet 
substitueerbaar met de dienst die door vervoerders in de markt voor luchtvervoer 
van passagiers wordt verleend. Aangezien vrachtvervoerders zich niet in dezelfde 
feitelijke situatie bevinden als vervoerders in de markt voor luchtvervoer van 
passagiers, kan niet worden gesteld dat het feit dat zij van de werkingssfeer van het 
referentiestelsel zijn uitgesloten hun een selectief voordeel verleent.  

30. Transfer- en transitopassagiers, daarentegen, zijn passagiers die vanaf een 
Nederlandse luchthaven vertrekken; zij maken dus schijnbaar deel uit van het 
referentiestelsel, en de niet-toepassing van de belastingen op deze passagiers houdt 
een afwijking van dat stelsel in. Overeenkomstig de door het Hof geformuleerde 
selectiviteitsanalyse moet wel worden bepaald of de vrijstelling rechtstreeks  
voortvloeit uit de algemene of grondbeginselen van het belastingstelsel van de 
lidstaat.  

31. De Commissie herinnert eraan dat, toen zij in 2005 de eventuele invoering van een 
Europese vliegbelasting onderzocht, haar diensten al enige aanwijzingen hadden 
gegeven over de haalbaarheid van dit soort belasting. In een werkdocument van 
200511 wees de Commissie erop dat de kwestie van transitopassagiers en passagiers 
met aansluitende vluchten bijzondere aandacht verdiende. Zij beval, om redenen 

                                                 
8  Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3). 

9  Zo zal bijvoorbeeld, zoals reeds vermeld, de regeling voor de handel in emissierechten van de EU 
vanaf 2012 op de gehele luchtvaartsector van toepassing zijn. 

10  Zo is, bijvoorbeeld, vrachtvervoer aan btw onderworpen, terwijl dit niet geldt voor 
passagiersvervoer (zie bijvoorbeeld artikel 371 (Bijlage X, deel B, punt 10) van Richtlijn 2006/112/EG 
van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 
347 van 11.12.2006, blz. 1) en artikel 2, lid 1, onder c) van dezelfde richtlijn volgens welke btw moet 
worden geheven op vrachtvervoer). 

11  Werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2005) 1067 van 1.9.2005) 
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van belastingneutraliteit, uitsluiting van transfer- en transitopassagiers aan. 
Daarenboven zou bij uitsluiting van deze passagiers het risico van dubbele 
belastingheffing worden vermeden ingeval de in een andere lidstaat gelegen 
luchthaven van vertrek een soortgelijke belasting heft. Wanneer geen belasting aan 
transfer- en transitopassagiers wordt opgelegd kunnen, bij ontbreken van 
belastingharmonisatie, verschillende vliegticketbelastingregelingen naast elkaar 
bestaan.  

32. Tegen deze achtergrond gaven de Nederlandse autoriteiten belastingneutraliteit met 
het oog op de passagier, die niet altijd over de route naar zijn eindbestemming kan 
beslissen, en de voorkoming van dubbele belastingheffing als reden op. Het doel 
van de belasting is, passagiers die met een vliegtuig vanaf een in Nederland 
gelegen luchthaven vertrekken te belasten om inkomsten voor de begroting te 
genereren. Het lijkt er derhalve op dat de niet-toepassing van de belasting op 
transfer- en transitopassagiers, als gevolg waarvan passagiers op dezelfde wijze 
worden belast ongeacht via welke route zij reizen, binnen de aard en opzet van het 
betrokken belastingstelsel in kwestie valt12. Daarnaast rechtvaardigt de voorkoming 
van dubbele belastingheffing dat transfer- en transitopassagiers niet aan de 
belasting worden onderworpen. De Commissie is dan ook van mening dat het niet 
opleggen van de belasting aan transfer- en transitopassagiers in de aard en opzet 
van het stelsel besloten ligt en derhalve niet selectief is. 

33. Wat het gebruik betreft van vaste belastingtarieven in plaats van een percentage 
van de ticketprijs, zij opgemerkt dat de lidstaten, als deel van hun uitsluitende 
bevoegdheid voor het vaststellen van hun eigen belastingstelsel, het recht hebben te 
kiezen tussen een vast en een proportioneel tarief. Vaste bedragen maken vanzelf 
een groter deel uit van lagere totale prijzen. Het verschil tussen hogere en lagere 
prijzen blijft echter ongewijzigd. De Commissie vindt dan ook dat traditionele 
luchtvaartmaatschappijen geen voordeel hebben in vergelijking met 
lagekostenmaatschappijen. Ook zouden evenredige belastingen ondernemingen 
ertoe kunnen aanzetten om de ticketprijzen te verlagen en terzelfder tijd de 
transactiekosten of aanverwante kosten te verhogen om de belasting te ontduiken. 
De Commissie beschouwt het gebruik van vaste belastingtarieven op zich dan ook 
niet als selectief. 

34. De Commissie is daarnaast van oordeel dat, gelet op de geografische ligging van 
Nederland, het voornaamste kenmerk van de belasting is dat deze geen onderscheid 
maakt tussen vluchten in de EU en vindt daarom niet dat het vaststellen van een 
lager belastingniveau voor eindbestemmingen binnen de EU en ten hoogste 3500 
km vanaf de luchthaven van vertrek of buiten de EU en ten hoogste 2500 km vanaf 
de luchthaven van vertrek, staatssteun inhoudt aan de maatschappijen die de 
vluchten uitvoeren waarop dat lagere niveau van toepassing is. 

                                                 
12  Zie de mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende 
steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op 
ondernemingen, PB C 384 van 10.12.1998, blz. 3, punt 13 e.v.). 
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4. BESLUIT 

35. De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat uitsluiting van transfer- en 
transitopassagiers en vrachtvluchten van de belasting op het vertrek van een 
passagier met een vliegtuig vanaf een in Nederland gelegen luchthaven geen 
staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. De Commissie is ook van 
oordeel dat de toepassing van een vast tarief geen staatssteun is. 

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen 
vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen 
de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u 
instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit 
schrijven in de authentieke taal op het internet: 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm 

 

Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of per faxbericht te worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Directoraat staatssteun 
Griffie Staatssteun 
B-1049 Brussel 
Faxnummer: +32 2 296 12 42 

 

Met bijzondere hoogachting, 

 

Voor de Commissie 

 

 

Joaquín ALMUNIA 
Vicevoorzitter 


