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Kosten van licht
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• Bijmengen bij fossiele kerosine

• Geen vlootvernieuwing zoals 
bij elektrisch en brandstofcel

• Geen gebruik schaarse 
biomassa

• Prijs 2050: ≈ 1,50 €/l

• Ticketprijs 2050: ≈ + 50%

• Prijs 2025: ≈ 3,00 €/l

• Geen uitstoot van CO2

• Minder luchtvervuiling

• Sterke verbetering energie-
efficiency (vliegtuig + operaties)

• Betere concurrentiepositie voor 
elektrisch en brandstofcel

• Afname groei luchtvaart; volume 
20-40% lager dan trend

• Energieopslag in vloeibare vorm 
noodzakelijk voor energietransitie

Kosten en effecten groene kerosine

Bleijenberg 2018



Beleidsmaatregelen zijn nodig!

Beleidsvarianten met illustratie effecten t.o.v. groeitrend CO2 Ticketprijs Volume

Verwacht beleid: ETS++ en ticket 5% - 11% + 7% - 6%

Verplicht bijmengen groene kerosine 4,5% - 11% + 3% - 2%

Prijsmaatregelen: Ticket 21%, accijns 0,33 €/l - 32% + 34% - 21%

Verplicht bijmengen groene kerosine 17% - 32% + 10% - 7%

Verplicht bijmengen groene kerosine 28% - 50% + 17% - 12%

Duurzaam: volledig groene kerosine - 100% + 50% - 30%

Duurzaam en eerlijk: volledig groene kerosine, ticket 21% - 100% + 84% - 39%



Wie zal dat betalen? De consument

KiM 2018













• Wereld energievoorziening grotendeels gebaseerd op zon en wind

• Wereldenergiemarkt, Nederland importeur

• Veel technische ontwikkelingen in zon, wind, energieopslag, 
belangrijke rol waterstof en een scala aan technieken voor omzetting 
naar groene kerosine, methanol, ammonia (feed stock)

• Aanpassingen bij eindgebruiker: isolatie, waterstof in gasnet, zonne-
energie, gas-loos, elektrisch vervoer, warmtepomp, …

• Grote investeringen in apparaten, procestechnologie, distributie

• Technisch kan het en het is betaalbaar

• Innovatie = creativiteit + selectie, innovatie = R&D + marktvraag

• Overheid heeft sleutelrol!

• ‘Winnaars’ mobiliseren

Dus: netto nul CO2 in 2050


