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Luchtvaart boven 3.000 voet 
verantwoordelijk voor ruwweg 11% van 
de totale NOx-uitstoot boven Nederland;  
Nederland rapporteert niet aan de EC  
 

Datum: 17 februari 2023 

Versie: 10 (publieksversie) 

 

1) 20 feb 2018: de door minister ingestelde Bewonersdelegatie brengt advies uit aan de 
minister over de geactualiseerde MER #LelystadAirport. Daarin signaleert zij dat emissie 
maar tot 3.000 voet worden berekend, en roept op om alle emissies mee te nemen. 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2018D06382  
 
Plaatje #1: 

 

 

  

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2018D06382
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2) Het valt de Bewonersdelegatie op dat volgens het MER emissies boven de 3.000 voet geen 
enkele invloed zouden hebben. NB: Fouten in de stikstofberekeningen konden toen nog niet 
worden blootgelegd, simpelweg vw gebrek aan informatie en tijd.  
 

 

 

3) Tijdens overleg op het ministerie over het niet meenemen van emissies boven de 3.000 voet 
kreeg de Bewonersdelegatie letterlijk te horen: “Ach, die stikstof waait wel naar Polen” 
https://twitter.com/LeonAdegeest1/status/1186009745964064769 
 

4) Er gebeurde niks met de adviezen van de Bewonersdelegatie. 29 mei 2019 sneuvelt de PAS.  
11 september 2019 tijdens AO Luchtvaart informeert de minister de kamerleden dat de PAS-
problematiek ook #LelystadAirport aangaat, en dat er ‘projectspecifiek onderzoek’ 
uitgevoerd zal gaan worden. Hierbij zullen ook de vliegbewegingen worden betrokken, maar 
slechts tot 3.000 voet: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2019D36280  
 

 

https://twitter.com/LeonAdegeest1/status/1186009745964064769
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2019D36280
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5) @eppo_bruins en @lammertvraan reageren fel op deze afkap van de emissies op 3.000 
voet, en vragen om een nadere toelichting. Een paar citaten: 

 
 

 



4 
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6) Volgens de EC NEC-richtlijn moeten de emissies boven de 3.000 voet (‘cruise’) sowieso  
gerapporteerd worden. Als memo item. We laten dit nog tijdens het debat weten. 
Kamerleden doen navraag, maar minister blijft bij haar standpunt.    
https://twitter.com/LeonAdegeest1/status/1171812980113231873. 
 
 

 
 

  

https://twitter.com/LeonAdegeest1/status/1171812980113231873
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7) Er volgt een motie van het lid Van Raan c.s. : “verzoekt de regering de stikstofuitstoot boven 
3.000 voet zo volledig mogelijk in te beeld brengen“ Eigenlijk een overbodige motie, want de 
verplichting bestond al vanuit de EC. De motie wordt met 76 voor – 74 tegen aangenomen: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z18177&did=2019D37771 

 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z18177&did=2019D37771
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8) Op 15 oktober 2019 stuurt de minister een brief naar de Kamer, met daarin de Toezeggingen 
naar aanleiding van AO Luchtvaart 11 september 2019.  
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019D41106&did=
2019D41106 . De minister blijft bij haar standpunt dat ze voldoet aan de NEC richtlijn, 
ondanks het niet rapporteren van emissies boven 3.000 voet. Over de uitvoering van de 
motie Van Raan zal de kamer nader worden geïnformeerd. 

 

 

  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019D41106&did=2019D41106
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019D41106&did=2019D41106
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8) Een dag later, op 16 oktober 2019, stuurt SATL een brief aan het Stikstofadviescollege 
(“Commissie Remkes”). In de brief onderbouwt SATL dat Nederland door het niet 
rapporteren van de emissies van de luchtvaart boven de 3.000 voet op een aantal punten 
niet voldoet aan de NEC Richtlijn 2016/2284.  Hierdoor blijft het overgrote deel van de 
luchtvaartemissies buiten beeld. SATL is ondertussen uitgenodigd om met het 
Stikstofadviescollege te komen praten. Ter voorbereiding stuurt SATL op 6/11/2019 een mail 
met een aantal vragen over de NEC-richtlijn aan de EC: 
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9) Op 4/12/2019 heeft SATL overleg met het stikstofadviescollege (“Commissie Remkes”). SATL 
presenteert een aantal tekortkomingen in de stikstofdepositie berekeningen voor 
luchtvaart: 

a. Onterecht gebruik van 43 MW warmteinhoud (zie 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opnieuw-ontdekt-leon-adegeest-fouten-in-
milieurapport-lelystad-airport-het-is-je-reinste-oplichter/ ) 

b. Veel te weinig wegverkeer meegenomen door afkap op 5 km (zie 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-van-nieuwenhuizen-houdt-zich-niet-
aan-de-uitspraak-van-de-raad-van-state-over-het-stikstofbeleid/ )   

c. En gerekend met veel te weinig luchtvaartemissies door de afkap bij 3.000 voet 
(contact over opgenomen met EC) 

 

10) SATL presenteert een overzicht van de verschillende landenrapportages ikv de NEC-richtlijn. 
Slechts drie landen rapporteren de cruise-emissies niet: Litouwen, Slovenië en… Nederland. 
Stel: voor NL is de EU-gemiddelde verhouding LTO/cruise toepasbaar. De Nederlandse 
cruise-emissies komen daarmee op 27500 ton, en de totale Nederlandse luchtvaart-emissies 
op 31 duizend ton NOx (12,6% van landstotaal). Nu blijft die 27500 ton (11% van het 
landstotaal) buiten beeld. 
 

 
 

  

(Kilotons NOx) National LTO+

Total International Domestic Total International Domestic Total Cruise LTO Cruise Total

AT - Austria 94.100 1.420 0.050 1.470 9.970 0.090 10.060 11.530 1.56% 10.69% 12.25%

BE - Belgium 167.850 1.849 0.015 1.864 18.410 0.020 18.430 20.294 1.11% 10.98% 12.09%

BG - Bulgaria 102.810 0.050 2.550 2.600 3.000 0.200 3.200 5.800 2.53% 3.11% 5.64%

CY - Cyprus 14.543 0.471 0.001 0.472 4.090 0.003 4.093 4.564 3.24% 28.14% 31.38%

CZ - Czechia 163.205 0.627 0.007 0.634 3.552 0.061 3.613 4.247 0.39% 2.21% 2.60%

DE - Germany 968.030 10.980 2.810 13.790 139.630 7.870 147.500 161.290 1.42% 15.24% 16.66%

DK - Denmark 111.950 1.450 0.180 1.630 12.980 0.470 13.450 15.080 1.46% 12.01% 13.47%

EE - Estonia 33.200 0.087 0.002 0.089 0.630 0.009 0.638 0.727 0.27% 1.92% 2.19%

EL - Greece 269.960 1.632 0.562 2.194 14.137 1.429 15.566 17.760 0.81% 5.77% 6.58%

ES - Spain 665.300 6.039 2.186 8.225 61.117 8.048 69.165 77.390 1.24% 10.40% 11.63%

FI - Finland 129.850 0.736 0.180 0.916 7.253 0.598 7.851 8.767 0.71% 6.05% 6.75%

FR - France 807.000 7.360 2.640 10.000 32.980 5.770 38.750 48.750 1.24% 4.80% 6.04%

GB - United Kingdom 873.387 10.638 1.429 12.067 175.080 5.133 180.213 192.280 1.38% 20.63% 22.02%

HR - Croatia 54.852 0.232 0.028 0.260 1.507 0.072 1.579 1.839 0.47% 2.88% 3.35%

HU - Hungary 119.283 0.532 0.001 0.533 3.386 0.001 3.388 3.921 0.45% 2.84% 3.29%

IE - Ireland 60.369 1.349 0.021 1.370 12.204 0.052 12.256 13.626 2.27% 20.30% 22.57%

IT - Italy 709.070 5.040 2.110 7.150 47.800 8.110 55.910 63.060 1.01% 7.88% 8.89%

LT - Lithuania 53.437 1.387 0.015 1.402 0.000 0.000 0.000 1.402 2.62% 0.00% 2.62%

LU - Luxembourg 8.413 0.001 0.595 0.596 7.110 0.000 7.110 7.706 7.08% 84.51% 91.59%

LV - Latvia 37.420 0.150 0.000 0.150 1.020 0.010 1.030 1.180 0.40% 2.75% 3.15%

MT - Malta 5.370 0.523 0.001 0.524 0.773 0.000 0.773 1.297 9.76% 14.39% 24.16%

NL - Netherlands 245.870 3.485 0.000 3.485 0.000 0.000 0.000 3.485 1.42% 0.00% 1.42%

NO - Norway 162.730 0.858 1.066 1.924 5.053 3.749 8.802 10.725 1.18% 5.41% 6.59%

PL - Poland 803.660 1.350 0.120 1.470 7.250 0.260 7.510 8.980 0.18% 0.93% 1.12%

PT - Portugal 145.000 3.600 0.700 4.300 13.300 0.900 14.200 18.500 2.97% 9.79% 12.76%

RO - Romania 231.717 0.686 0.112 0.798 4.635 0.302 4.936 5.734 0.34% 2.13% 2.47%

SE - Sweden 110.970 0.726 0.304 1.030 9.897 1.425 11.322 12.352 0.93% 10.20% 11.13%

SI - Slovenia 34.710 0.327 0.004 0.331 0.000 0.000 0.000 0.331 0.95% 0.00% 0.95%

SK - Slovakia 65.665 0.100 0.003 0.103 0.620 0.009 0.630 0.732 0.16% 0.96% 1.12%

Totals 7,249.72 63.69 17.69 81.38 597.38 44.59 641.97 723.35 1.12% 8.86% 9.98%

LTO Cruise  Percentages

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opnieuw-ontdekt-leon-adegeest-fouten-in-milieurapport-lelystad-airport-het-is-je-reinste-oplichter/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opnieuw-ontdekt-leon-adegeest-fouten-in-milieurapport-lelystad-airport-het-is-je-reinste-oplichter/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-van-nieuwenhuizen-houdt-zich-niet-aan-de-uitspraak-van-de-raad-van-state-over-het-stikstofbeleid/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/minister-van-nieuwenhuizen-houdt-zich-niet-aan-de-uitspraak-van-de-raad-van-state-over-het-stikstofbeleid/
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11) Voor ons onverwacht …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Twee weken na overleg met Remkes ontvangt SATL ineens antwoord van de EC. SATL’s 
analyse klopt: NL is weldegelijk verplicht de emissies boven de 3.000 voet in beeld te 
brengen, aldus ENV NECD TEAM. SATL stuurt deze informatie meteen door naar het 
stikstofadviescollege. 
 

 

 

Niet voor publieke versie 
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13) Op 19/12/2019 beantwoordt de minister nog een aantal vragen over luchtvaartemissies. 
Nog snel voor de kerst en voordat Remkes met zijn eerste advies uitkomt. Een kleine greep 
uit de vragen en antwoorden:   https://www.openkamer.org/kamervraag/2019Z18772/  
 

 

 

14) Of vraag 4, 5 en 6 over de NEC-richtlijn. Minister verschuilt zich nog achter een oude 
richtlijn. Maar benoemt ook dat “In de herziene NEC-richtlijn is het gebruik van het 
genoemde guidebook wel verplicht gesteld”: 

 

  

https://www.openkamer.org/kamervraag/2019Z18772/
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15) Voorgaande antwoorden zijn van december 2019. De “oude NEC-richtlijn” is dan allang niet 
meer relevant. De nieuwe NEC-richtlijn is 31/12/2016 al in werking getreden (Art. 22), en 
lidstaten dienden uiterlijk 1 juli 2018 aan de nieuwe (= huidige) NEC-richtlijn te voldoen (Art. 
20 Lid 1) (bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284  ) 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284
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16) 15/1/2020 presenteert Remkes zijn luchtvaartadvies. Daarin op pagina 2: “Ook de emissies 
die afkomstig zijn van het vliegverkeer boven 3.000 voet dienen in ogenschouw genomen te  
worden, omdat boven deze grens veel NOx -emissies afkomstig zijn van de luchtvaart, ook al 
is de beïnvloedbaarheid van emissies boven 3.000 voet door Nederland gering.” 
 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/14/adviescollege-
stikstofproblematiek-overhandigt-luchtvaartrapport-aan-kabinet 
 

  

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/14/adviescollege-stikstofproblematiek-overhandigt-luchtvaartrapport-aan-kabinet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/14/adviescollege-stikstofproblematiek-overhandigt-luchtvaartrapport-aan-kabinet
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17) Op 24 april 2020 komt de minister met Kabinetsreactie op advies aan de luchtvaartsector. 

Het ministerie verschuilt zich graag achter een internationale agenda, want: moeilijk, 
moeilijk! Er wordt weer beweerd dat de emissies niet gerapporteerd hoeven te worden 
volgens de NEC, maar dat NL zich zal gaan inspannen om meer te doen dan nodig (“ruimer te 
rapporteren dan is voorgeschreven”) . https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35334-
81.html 

 

 
18) Op 10/11/2021 verschijnt weer een brief over het luchtvaartbeleid (Kamerstuk 31936 nr. 

893 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-893.html ) . De brief is een reactie 
op een brief van SchipholWatch over de uitstoot van zorgwekkende stoffen door de 
luchthaven Schiphol. De minister schrijft: 
 

 

Een lachwekkend laatste zinnetje, wetende wat de EC schrijft in de email aan SATL. TK moet 

nog steeds juist geïnformeerd worden. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35334-81.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35334-81.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-893.html
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19) TU-Delft doet onderzoek naar de effecten van emissies > 3.000 voet. Conclusie: door 
emissies boven de 3.000 voet niet mee te nemen blijft 70% tot wel 93% van de 
stikstofdepositie tgv luchtvaart buiten beeld. Het rapport is van 2021-09-21, maar blijft 
onder embargo tot 2022-06-21. 
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:bb8aef34-3fbf-4eab-b1bb-
fb8f76259f9f?collection=education  

 

 

 

 

  

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:bb8aef34-3fbf-4eab-b1bb-fb8f76259f9f?collection=education
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:bb8aef34-3fbf-4eab-b1bb-fb8f76259f9f?collection=education


16 
 

20) 17/11/2022 organiseert @minienw een informatiesessie over de Luchtruimherziening, en 
doet daar het volgende verslag over 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/12/1
9/voortgangsbrief-programma-luchtruimherziening/voortgangsbrief-programma-
luchtruimherziening.pdf  

 

21) Een van de vragen ging over het niet meenemen van emissies boven de 3.000 m. Dit was het 
antwoord van de medewerker van IenW, volledig in strijd met wat Remkes schrijft:  
https://satl-lelystad.nl/2022/12/07/misinformatie-gemeenten-provincies-uitstoot-
luchtvaart/  
 
‘Dat is conform het advies van Remkes en een aantal commissies, dat is ehh…. Dan is het 

advies om dat daar niet meer mee te tellen, omdat het gewoon inderdaad in de menglaag 

zit…. Dat is een eh discussie die al heel, eh veel breder politiek heeft gespeeld…’ 

 

22) Ondertussen blijven er vragen gesteld worden aan ministerie van IenW over het niet 
meenemen van de emissies boven de 3.000 voet. Al antwoord Twitterde IenW op 6/12/2022 
nog maar eens dat rapportage niet verplicht zou zijn, maar dat RIVM ondertussen wel door 
IenW gevraagd is om ”de mogelijkheden te verkennen”:  
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/12/19/voortgangsbrief-programma-luchtruimherziening/voortgangsbrief-programma-luchtruimherziening.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/12/19/voortgangsbrief-programma-luchtruimherziening/voortgangsbrief-programma-luchtruimherziening.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/12/19/voortgangsbrief-programma-luchtruimherziening/voortgangsbrief-programma-luchtruimherziening.pdf
https://satl-lelystad.nl/2022/12/07/misinformatie-gemeenten-provincies-uitstoot-luchtvaart/
https://satl-lelystad.nl/2022/12/07/misinformatie-gemeenten-provincies-uitstoot-luchtvaart/
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23) Op 13/12/2022 zendt IenW nog maar eens haar achterhaalde standpunt per Twitter. Als ze 
vervolgens (weer) geconfronteerd wordt met de email die wij van de EC hierover hebben 
ontvangen, blijft het stil: 
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24) 6/1/2023 doet SATL nog maar eens navraag bij de EC. Heeft de EC Nederland aangesproken 
op de ontbrekende emissies van de cruise fase? Rapporteert NL de emissies van de cruise-
fase ondertussen al?  
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25) 13/1/2023 herbevestigt Team ENV-NECD dat NL luchtvaart-emissies van de cruise-fase (i.e. 
boven de 3.000 voet) dient te inventariseren en rapporteren als een “memo item”. Zoals ze 
dat al eerder aan @satl had laten weten, en wat we hebben ingebracht bij Remkes (dec 
2019).  

 

 

26) Of NL dit wist? Natuurlijk. Het staat notabene gewoon in de scope-omschrijving van de 
meegestuurde emissie inventory, gedateerd 11/11/2022: 
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-
77c0399f225d/library/27dd54a4-841b-4574-a835-d142b91e2a10/details 
 
 

 

  

https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/27dd54a4-841b-4574-a835-d142b91e2a10/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/27dd54a4-841b-4574-a835-d142b91e2a10/details
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27) Ook “1A3ai(ii) International aviation cruise (civil) shall be included”. Net als “domestic 
cruise” (voor NL minder relevant). Hier valt geen speld tussen te krijgen: NL moet 
rapporteren. Hoe lang IenW dat al wist? Vast langer dan SATL. Wij ontdekten het pas/al in 
2019.  
 

 

 

28) Op p9 lezen we dat de basis voor deze Europese review het rapport Informative Inventory 
Report 2022 - Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990–2020, 
RIVM report 2022-0004 was: 
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29) Een snelle scan van  https://www.emissieregistratie.nl/documenten/iir-rapport-2022  
op “memo item” leert dat voor wegtransport, emissies worden gerapporteerd op basis van 
verkochte hoeveelheid brandstof (cf UNECE guidelines). Maar ‘Fuel used emissions are still 
reported as a memo item in the NFR, per source category”. 

  

 

 

  

https://www.emissieregistratie.nl/documenten/iir-rapport-2022
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30) Emissies van de categorie 1A3di(i) International maritime navigation worden ook 
gerapporteerd – als memo item (cf de Scope):  
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31) Grote afwezige is de Nederlandse rapportage zijn de cruise emissies van de luchtvaart 
(1A3ai(ii) International aviation cruise (civil) en 1A3aii(ii) Domestic aviation cruise (civil)). Die 
volgens de scope dus wél – als memo item - moesten worden gerapporteerd.  
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32) Deze verplichting bestaat niet pas vanaf 2022. Zo blijkt uit de rapportage van 2018 dat 
aviation cruise toen al in de scope van de NEC review zat: 
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-
77c0399f225d/library/555ecc4d-29d0-40b9-800a-ffe152eda9f4/details  
 

 

  

https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/555ecc4d-29d0-40b9-800a-ffe152eda9f4/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/555ecc4d-29d0-40b9-800a-ffe152eda9f4/details
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33) Recentelijk schreef de minister in kamerbrief van 22 december 2022 ( 
https://app.1848.nl/static/pdf/f2/2e/f22e456ec6ab039ebd3c95cba2d62f6b049c9812.pdf ) en 
verwijst daarbij naar de al in september 2019 aangenomen motie en de reactie op het advies 
van Remkes. Waar het op neerkomt: er is nog steeds niks gebeurd. Maar RIVM is voornemens… 
 

 

 

 

34) Omdat (volgens kamerbrief van 22 december 2022    
https://app.1848.nl/static/pdf/f2/2e/f22e456ec6ab039ebd3c95cba2d62f6b049c9812.pdf   ) 
toch al “RIVM voornemens is om vanaf 2023 de emissie boven 3.000 voet inzichtelijk te maken” 
(heeft IenW dit als opdrachtgever tegen gehouden tot nu toe?), even wat hulp van onze kant. Er 
is namelijk al jarenlang een Guidebook met beschrijving van methodes:  
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019   )  

 
  

https://app.1848.nl/static/pdf/f2/2e/f22e456ec6ab039ebd3c95cba2d62f6b049c9812.pdf
https://app.1848.nl/static/pdf/f2/2e/f22e456ec6ab039ebd3c95cba2d62f6b049c9812.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
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35) Sinds oktober 2019 is zelfs deze rekentool beschikbaar om luchtvaart emissies van LTO én 
Cruise te bepalen. Geheel volgens de methodes volgens Annex 1.A.3.1 Aviation: 
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-
guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-a-aviation-1/view 
 

 
 

 

 
  

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-a-aviation-1/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-a-aviation-1/view
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36) Of kijk eens over de grens, want in Duitsland kunnen ze de cruise-emissies blijkbaar wel 
berekenen. Uit 2020:   
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Downloads/Luftreinhaltung/Emissionskataster_ab_2022/05-
Flugverkehr.pdf 

 

 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Downloads/Luftreinhaltung/Emissionskataster_ab_2022/05-Flugverkehr.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Downloads/Luftreinhaltung/Emissionskataster_ab_2022/05-Flugverkehr.pdf
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37) Dat deed de buren in 2020 trouwens niet voor het eerst. “Om aan verschillende 
rapportageverplichtingen te voldoen” werden in dit Duitse rapport uit 2010 de luchtvaart 
emissies - naast opgedeeld in nationaal en internationaal -  al opgesplitst in LTO en cruise:  
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ueberarbeitung-des-emissionsinventars-
des 

 
 

38) Dus wat is het nu? 24/1/2023 stelt SATL nog een aantal vragen aan het EC Team ENV NECD. 
Het blijkt dat de scope of review ruim van tevoren wordt afgesproken.  Zo zijn de review 
guidelines voor 2022 op 4 maart 2022 definitief gecommuniceerd. Daarin wederom dat 
aviation – cruise onderdeel is van de review (“shall be included”) volgens de methodes 
beschreven in het EMEP/EEA Emissions Inventory Guidebook:   
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-
77c0399f225d/library/d7783203-97d3-434a-a7a2-2f62ae1976e2/details  
 

  

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ueberarbeitung-des-emissionsinventars-des
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/ueberarbeitung-des-emissionsinventars-des
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/d7783203-97d3-434a-a7a2-2f62ae1976e2/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/d7783203-97d3-434a-a7a2-2f62ae1976e2/details


29 
 

39) Ook wordt uit de afgestemde Scope of Review duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo 
stelt elk land een coördinator aan: 
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40) Namens Nederland heeft het RIVM de regie, stuurt de Emissieregistratie (ER) aan én is een 
van de uitvoerenden. Het ministerie van IenW is een van de opdrachtgevers voor de ER, de 
centrale database van waaruit de rapportage aan de EC wordt gedaan. Zie 
https://www.emissieregistratie.nl/over-emissieregistratie/organisatie  
 

 

 

41) De rol van RIVM ter uitvoering van de NEC-richtlijn is omschreven in de Nota van Toelichting 
op (een mond vol) het “Besluit van 24 oktober 2017 tot wijziging van het Besluit uitvoering 
EG-richtlijn nationale emissieplafonds ter implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2284 van 
het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de vermindering 
van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van 
Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (PbEU L344)” 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-422.html  
 

   

https://www.emissieregistratie.nl/over-emissieregistratie/organisatie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-422.html
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42) Van 2008 – 2017 was … 
 

  

Niet voor publieke versie 
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43)                                                                                                   @RIVM als deskundige in de 
werkgroep van de @ciemer, ingesteld op verzoek van @minienw, om de door @satl 
gerapporteerde gebreken in de #LelystadAirport stikstofberekeningen te beoordelen ( 
https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006443.pdf ) .  
 
Op 31 maart 2020 kwam de commissie met haar rapport. Over de afkap van emissies boven 
de 3.000 voet schreef de commissie kortweg: “Verder stellen de Commissie en RIVM vast 
dat de effecten van vliegverkeer boven de 3.000 voet niet beter in beeld konden en kunnen 
worden gebracht.” https://www.commissiemer.nl/adviezen/3456 .  
 
NB: De nieuwe NEC-richtlijn is 31/12/2016 al in werking getreden, met daarin de verplichting 
het EMEP/EEA Guidebook toe te passen. Tjsa, om dan ook maar jarenlang te weigeren de 
emissies zelfs maar te rapporteren... 

 

44) Vlak daarvoor had de Commissie Remkes ook al met                             gesproken. In het 
Remkes-advies wordt echter niet vermeld tot de emissies boven de 3.000 voet een 
onderdeel zijn van de verplichte NEC-rapportage. Slechts een vermelding op p.11: “Niet in 
beeld”. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/14/adviescollege-
stikstofproblematiek-overhandigt-luchtvaartrapport-aan-kabinet   

 

Niet voor publieke versie 

 

Niet voor 

publieke 

versie 

  

https://www.commissiemer.nl/projectdocumenten/00006443.pdf
https://www.commissiemer.nl/adviezen/3456
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/14/adviescollege-stikstofproblematiek-overhandigt-luchtvaartrapport-aan-kabinet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/14/adviescollege-stikstofproblematiek-overhandigt-luchtvaartrapport-aan-kabinet
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45) Overigens was de scope van de review en de aanbevolen methodieken in 2021 identiek, dus 
ook inclusief aviation – cruise volgens het EMEP/EEA Guidebook. Zie p.12 van  
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-
77c0399f225d/library/7e03e545-7962-43f5-b1e0-9919141c1dc4/details : 
 

 
 

 
46) Op 5 februari 2023 stelt SATL per email aanvullende vragen aan Team ENV NECD m.n. om 

antwoord te vinden op de vraag vanaf wanneer de aviation – cruise emissies expliciet in de 
scope van de emission inventory zaten:  
 

• What was the first year that Member States had to include the memo items 1A3ai(ii) 
International aviation cruise (civil) and 1A3aii(ii) Domestic aviation cruise (civil) in 
their reporting? 

• What was the first year that you communicated the Scope of Review to the Member 
State representatives? 

• From which year does the Scope of Review explicitly include the memo items 
1A3ai(ii) International aviation cruise (civil) and 1A3aii(ii) Domestic aviation cruise 
(civil)? 

• You refer to Excel in which the member States can fill out their emissions (like 
National Totals and National Totals for Compliance, Rows 141 and 144). Can we find 
the Dutch excel-report somewhere? 

 

https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/7e03e545-7962-43f5-b1e0-9919141c1dc4/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/7e03e545-7962-43f5-b1e0-9919141c1dc4/details
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47) Op 10 februari 2023 volgt het antwoord van de EC Team ENV NEC: het is duidelijk, de 
rapportageverplichting heeft al een heel lange geschiedenis en volgt uit de Convention on 
Long-range Transboundary Air Pollution ( https://unece.org/environment-policy/air ) en het 
Gothenburg Protocol ( https://unece.org/environment-policy/air/protocol-abate-
acidification-eutrophication-and-ground-level-ozone ). En om de emissies te bepalen worden 
al sinds de vorige NEC richtlijn (2001/81/EC) methodieken voorgeschreven in het 
EMEP/CORINAIR guidebook, zoals specifiek voor de luchtvaart: 
https://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR3/B851vs2.4.pdf.   
 

https://unece.org/environment-policy/air
https://unece.org/environment-policy/air/protocol-abate-acidification-eutrophication-and-ground-level-ozone
https://unece.org/environment-policy/air/protocol-abate-acidification-eutrophication-and-ground-level-ozone
https://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR3/B851vs2.4.pdf
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48) Het wordt nog een keer precies uitgelegd: alle items (vier componenten dus) dienen te 
worden gerapporteerd. Echter, alleen de emissies van ‘domestic’ (LTO en cruise) tellen mee 
in de nationale totale emissie. Voor 2001 betrof de scope alleen de rapportage van de LTO-
fase. Deze is dus vanaf 2001 uitgebreid met de cruise-fase: 

 
 

49) De Nederlandse rapportages (NECD 2016/2284/EU) zijn hier te vinden: 
https://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/nec_revised/ . Een voorbeeld (zonder enige emissie in 
de wel benoemde categorie O_AviCruise): 
 

https://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/nec_revised/
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50) Hoe kan het toch dat Nederland nog steeds niet op de gewenste manier de emissies van de 
luchtvaart rapporteert... Is het gebrek aan sanctiemogelijkheden? Blijkbaar zijn de 
sanctiemaatregelen niet doeltreffend, evenredig en afschrikkend genoeg. Over mogelijke 
Sancties staat in NEC 2016/2284 (EU) slechts het volgende:

 
 

51) Wat blijkt: In de Nederlandse bepalingen (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-
2017-422.html , Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Staatsblad 2017, 422) is Artikel 18 
over Sancties “Niet geïmplementeerd”, met als toelichting: “Voor het zover nationaal 
programma uitvoeringsbepalingen bevat zal de sanctionering via de geldende regelgeving en 
vergunningverlening verlopen”. 
 

 
 

52) Uiteindelijk zijn burgers door eigen onderzoek en lang doorvragen er via de EC achter 
gekomen dat NL de luchtvaartemissies boven de 3.000 voet al lang in beeld had moeten en 
kunnen brengen. Informatie die de Kamer jarenlang actief is onthouden. Zelfs na veelvuldig 
vragen bleef de minister dit ontkennen. Door pure onwil van de overheid blijft op deze 
manier zo’n 11 % van de totale NOx-uitstoot boven Nederland nog steeds buiten beeld. 
Daarom besluit SATL om op 17/2/2023 een klacht in te dienen bij de EC wegens het niet 
voldoen aan de NEC Richtlijn 2016/2284. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-422.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-422.html

