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De Volkskrant rekent liever niet  
En weer werd luchtvaart prominent neergezet als de Grote Boze Wolf, dit keer door de 

Volkskrant. Dit meldde de krant op zaterdag 26 september 2020:  

 

Dat mensen die meer verdienen dan 93.000 euro per jaar vaker vliegen dan gemiddeld is niet 

verrassend. Maar 41% van hun voetafdruk lijkt nogal veel. Zeker als je weet dat die 41% 

neerkomt op 12 keer naar New York, plus 24 keer naar Barcelona, plus 36 keer naar Londen. In 

één jaar. Dat zou zo maar eens een factor tien te hoog kunnen zijn en daarmee zou het 

luchtvaartdeel van de voetafdruk eerder 4% dan 41% zijn. 

Kortom, waarschijnlijk klopt het bericht niet. Alle reden om na te gaan wat er nu eigenlijk in de 

bron van dit bericht staat en een en ander even na te rekenen.  

 

Eerste vraag: waar hebben we het over? 
Het bericht en de percentages zijn gebaseerd op een mediabriefing van Oxfam Novib (ONO). Al 

zegt ONO er in tegenstelling tot de Volkskrant nog bij dat het gaat om schattingen.  

De interessante vraag is of die ONO-schatting een beetje klopt. Toetsing van de stelling is lastig, 

omdat de bij framing gebruikelijke tactiek van actiegroepen is gevolgd. Eerst wordt een 

rookgordijn gelegd van cijfers, grafieken en vaak fraaie illustraties, waarin ook een integere 

journalist maar al te makkelijk verdwaalt. Vervolgens duikt daaruit als bij toverslag een 

mediagenieke uitspraak op, die dan maar klakkeloos wordt overgenomen.  

Dat rookgordijn is gelijk al zichtbaar bij het zoeken naar het antwoord op de logische eerste 

vraag: hoe groot die voetafdruk dan? Dat staat niet in de tekst. Alleen wie leest wat vaak wordt 

overgeslagen, in dit geval de eindnoten, komt het tegen. Niet eens in een noot zelf, maar 

verstopt in een kanttekening bij noot 29:  
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De afgebeelde voetafdruk staat dus voor 49.700 kg CO2. Vliegreizen dragen daar volgens ONO 

41% van bij, dus 20.400 kg. Dat zijn best veel vluchten. Bijvoorbeeld twaalf keer op en neer naar 

New York (891 kg/retour), plus vierentwintig keer naar Barcelona (218 kg/retour), plus 

zesendertig keer naar Londen (98 kg/retour)i. Allemaal in een jaar. Er zullen vast wel mensen 

zijn die zoveel, en misschien nog wel meer, vliegen. Maar dat dit het gemiddelde(!) reisgedrag is 

van iedereen in Europa die meer verdient dan 93.000 euro per jaar lijkt een overschatting die 

grenst aan het absurde. 

 

Tweede vraag: klopt het wereldwijd?  
Een eerste verkenning van de mogelijke grootte van de overschatting is ook niet heel 

ingewikkeld. Stel die 41% luchtvaart geldt niet alleen voor die rijkste Europeanen, maar voor de 

1% rijksten van de hele wereld. Dan hoef je alleen te weten dat de totale uitstoot wereldwijd 

49,4 Gt (Gigaton: 1012 kg) is en dat de luchtvaart 1,9% bijdraagt, dus 0,94 Gt. Daarvan komt 24% 

voor rekening van vrachtvervoer en 76% komt door passagiersvervoerii. Dat is dus voor 

passagiersvervoer 0,71 Gt. Wat we verder nodig hebben staat op zich goed toegankelijk in de 

ONO-mediabriefing (ONO-M) en het onderliggende rapport (ONO-R).  

Van die wereldwijde uitstoot van 49,4 Gt kan volgens ONO-R 35,5 Gt worden toegeschreven aan 

individuen. Daarvan veroorzaakt de 1% rijkste mensen (iedereen die meer verdient dan 93.000 

euro per jaar) 15% van die uitstoot. (ONO-R p. 9) Dat is dus 5,33 Gt. Met 41% van de uitstoot 

door vliegreizen komt dat voor deze groep op 2,18 Gt.iii  

Dat is meer dan drie keer zoveel als de daadwerkelijke totale uitstoot voor passagiersvervoer 

door luchtvaart van 0,71 Gt. Het is bovendien niet erg waarschijnlijk dat die rijkste 1%, 63 

miljoen mensen (ONO-M p. 2), alle luchtvaartuitstoot veroorzaakt en de overige 99%, 6,3 

miljard mensen, helemaal niets.  

 

Derde vraag: hoe groot is de overschatting?  
De overschatting is dus in ieder geval groter dan een factor drie. Hoeveel groter minimaal kan 

ook uit de briefing en het rapport worden afgeleid. ONO stelt dat de rijkste 10% van de 

wereldbevolking, iedereen die meer verdient dan 32.500 euro per jaar, verantwoordelijk is voor 

75% van de uitstoot door luchtvaart (ONO-M, p. 7). Dat is dus 0,54 Gt.  
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De rijkste 1% veroorzaakt per persoon ongeveer drie keer zoveel uitstoot als de rest van de 

rijkste 10%: 74 ton versus 23,4 ton (ONO-R p. 9). Neem aan dat de neiging om te vliegen sneller 

toeneemt dan het inkomen en dat de rijkste 1% daarom niet drie keer maar zes keer meer vliegt 

dan de rest van de rijkste 10%. Dan is hun aandeel bijna de helft, 40%, van die 0,54 Gt. Dus 0,21 

Gtiv.  

De overschatting komt dan uit op een factor van ruim tien: 2,18 Gt versus 0,21 Gt. Dat betekent 

dat het aandeel van luchtvaart in de uitstoot van de rijkste 1% niet 41% zou zijn, maar minder 

dan 4%.  

 

Vierde vraag: klopt het voor Europa dan wel? 
Genoeg reden om te onderzoeken of die 41% door luchtvaart dan wel klopt voor degenen van 

de rijkste 1% die in Europa wonen. Dat is lastiger, want de benodigde cijfers zijn, met dank aan 

de strategie van het rookgordijn, wat moeilijker te achterhalen.  

Om te beginnen is niet onmiddellijk duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Europa hoort tot het 

welvarende deel van de wereld, dus het aantal rijksten van de bevolking zal groter zijn dan 10% 

van de Europese bevolking als we het hebben over de inkomens vanaf 32.500 euro en groter 

dan 1% wanneer we het hebben over de inkomens vanaf 93.000 euro.  

Het antwoord kan worden afgeleid uit informatie die verspreid staat in ONO-R en ONO-M. In 

ONO-R p. 11 vinden we dat het deel van de rijkste 10% dat in Europa woont verantwoordelijk is 

voor 8,5% van die uitstoot van 35,5 Gtv. Dus 3,02 Gt. Met een gemiddelde uitstoot van 15,8 ton 

(ONO-M p. 11) komt dat neer op 191 miljoen personen. Daarvan draagt het deel met een 

inkomen vanaf 93.000 1,6% bij, dus 0,57 Gt. Met een gemiddelde van 49,7 ton per persoon 

komt dat neer op 11 miljoen personen. Het aantal personen met een inkomen vanaf 32.500 tot 

93.000 is dus ongeveer zestien keer zo groot als het aantal boven 93.000.  

Vervolgens hebben we de uitstoot nodig. Voor Europa als geheel is dat 9,1% van het 

wereldwijde totaal van 49,4 Gt, dus 4,5 Gt. Europese luchtvaart draagt daarvan 3,6% bij (EEA 

p.3), dus 0,16 Gt. Daarvan rekenen we weer 76% toe aan passagiersvervoer: 0,12 Gt.  

De derde stap is de verdeling over de drie inkomensgroepen: onder 32.500, van 32.500 tot 

93.000 en boven 93.000. Hanteren we de ONO-verdeling die wereldwijd is gebruikt dan komt 

75% van de Europese luchtvaartuitstoot, dus 0,09 GT, voor rekening van de 191 miljoen 

Europeanen met minimaal 32.500 aan inkomen en de rest, dus 0,03 Gt, voor rekening van de 

255 miljoen Europeanen met minder dan 32.500.  

De leefstijl van de Europese rijksten is met gemiddeld 49,7 ton versus wereldwijd gemiddeld 74 

ton wat minder uitbundig dan van de rijksten wereldwijd. Ze consumeren een derde minder. 

Neem aan dat de neiging om te vliegen ook een derde minder snel toeneemt dan wereldwijd, 

dus met een factor vier in plaats van een factor zes. Dan is hun aandeel 20% van die 0,09 Gt, dus 
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0,02 Gtvi. Dat is een factor twaalf kleiner dan volgens ONO, die met 41% van 0, 57 Gt uitkomt op 

0,23 Gt.  

De echte gemiddelde reisactiviteit zou daarmee uitkomen op bijvoorbeeld per jaar 1 keer naar 

New York, 2 keer naar Barcelona en 3 keer naar Londen. Nog steeds wellicht wat veel voor een 

gemiddelde, maar niet ondenkbaar.  

Dat het als gemiddelde nog steeds aan de hoge kant zou kunnen zijn blijkt uit wat overblijft voor 

de 255 miljoen Europeanen met een inkomen onder de 32.500. Die besteden in deze verdeling 

gemiddeld 121 kg CO2 aan vliegreizen. Wat neerkomt op eens per jaar naar Londen, of eens per 

twee jaar naar Barcelona, of eens per acht jaar naar New York. Maar ook dat is in ieder geval 

niet ondenkbaar.  

Tot slot 
Er blijft nog één stap over. Het luchtvaartaandeel is ruim 18 ton kleiner dan ONO en de 

Volkskrant stellen. De totale grootte van de voetafdruk, 49,7 ton, staat echter niet ter discussie. 

Want als dat in deze mate niet zou kloppen staat het hele ONO-rapport op losse schroeven. En 

dat gaat helemaal niet over luchtvaart. Dan zou de boodschap van dat rapport zijn opgeofferd 

aan de framing van luchtvaart en dat lijkt me ondenkbaar.  

Maar als het totaal dus wel klopt moet die ontbrekende tonnen worden verdeeld over de 

andere bronnen. Als we dat naar rato doen krijgen we de volgende percentages en krijgt de 

afbeelding van de voetafdruk dus ook een andere koptekst:vii  

 

Sinds de Brentspar-affaire kunnen we weten dat voor actiegroepen het doel soms de middelen 

heiligt en dat feiten dan van ondergeschikt belang zijn. Maar dat de Volkskrant daar zonder ook 

maar enige controle in mee gaat is jammer. Betrouwbare media zijn onmisbaar voor een 

levensvatbare democratie. Voor flauwekul en fake news hebben we de sociale media. 

-oOo- 



5 
 

 

Zo stond de illustratie in de Volkskrant van 26 september. Door de lay-out trekken het vliegtuig 

en dus de luchtvaart de meeste aandacht, terwijl die wat betreft het hoofdonderwerp, de 

ongelijke verdeling, juist het minst belangrijk zijn. Een eerste toets op de betrouwbaarheid van 

de ONO-schatting had hooguit een half uur gekost. Tussen de publicatie van ONO en de 

publicatie van de Volkskrant zaten, afhankelijk van de deadline voor de weekendbijlage, vier tot 

vijf werkdagen. De Volkskrant koos dus waarschijnlijk bewust voor framing boven feiten.  
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Bronnen 
ONO-M:  OXFAM Media briefing, Confronting Carbon Inequality, 2020 
ONO-R:  OXFAM Report, The Carbon Inequality Era, 2020 
IATA:  World Air Transport Statistics 2019 
EEA:  European Environmental Agency, European Aviation Environmental report 2019 
 

Noten 
 

 
i https://www.klm.com/travel/sr_nl/prepare_for_travel/fly_co2_neutral/all_about_sustainable_travel/index.htm 
In de paragraaf met de kop ‘CO2ZERO’ staat een link naar een overzicht per bestemming. 
 

 
ii Brandstofgebruik wordt bepaald door het gewicht en voor de verdeling wordt gerekend met tonkilometer (tkm). 
In 2019 werd wereldwijd 262.333 miljoen tkm aan vrachtvervoer geproduceerd. De passagiersproductie was 
8.329.776 miljoen pkm. (IATA p. 1) Met 100 kg voor een passagier met bagage komt dat neer op 832.978 miljoen 
tkm. Van het totale brandstofgebruik wordt dus 24% veroorzaakt door vracht en 76% door passagiers. 
 

 
iii ONO-R pagina 9: 

 
 

 
iv Wereldwijd verdienen van elke tien personen met een inkomen boven 32.500 er negen minder en één meer dan 
93.000 en die gebruikt in deze aanname zes keer zoveel luchtvaart als de anderen. Van de luchtvaartuitstoot komt 
dan 6/15, 40%, voor rekening van die ene, en 9/15 voor de overige negen.  
 

 
 
 

https://www.klm.com/travel/sr_nl/prepare_for_travel/fly_co2_neutral/all_about_sustainable_travel/index.htm
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v ONO-R pagina 11: 

 
 
vi In Europa verdienen van elke zeventien personen met een inkomen boven 32.500 er zestien minder en één meer 
dan 93.000 en die gebruikt in deze aanname vier keer zoveel luchtvaart als de anderen. Van de luchtvaartuitstoot 
komt dan 4/20, 20%, voor rekening van die ene, en 16/20 voor de overige zestien. 
 

 
vii Dit is de verdeling volgens de Volkskrant met daarnaast de echte verdeling, aannemende dat het totaal van de 
uitstoot per persoon wel klopt: 
 

 
 
Voor deze tabel zijn de percentages van de Volkskrant gebruikt. Die tellen niet op tot 100, ongetwijfeld als gevolg 
van afrondingen. Vanuit die percentages is de uitstoot per soort berekend en die tellen dus ook niet op tot 49,7. 
 

 
26 oktober 2020 
Benno Baksteen 

 
Aanpassingen 28-10-2020: op pagina 4 staat onder Tot slot de ontbrekende uitstoot nu als het verschil met de ONO-
schatting: ruim 18 ton. Bij noot VII is toegelicht waarom de percentages niet optellen tot 100.  


