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over veilig vliegen met baby's en kinderen jonger dan twee jaar

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener hebben kinderen jonger dan twee jaar geen recht op een zitplaats in het 
vliegtuig, tenzij de ouders speciaal een zitplaats boeken. Luchtvaartmaatschappijen bieden 
geen speciale kinderzitplaatsen aan. Ouders moeten het kinderzitje meebrengen dat zij in de 
auto gebruiken. Zelfs in dat geval is er echter niet altijd een garantie dat het kind in zijn eigen 
autozitje kan zitten op de vliegtuigstoel. Indiener protesteert ook tegen het verplichte gebruik 
van de zogenaamde lusgordels, waarvan hij meent dat ze gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. 
Volgens Lufthansa is alleen het gebruik van kinderzitjes die zijn goedgekeurd door de 
Amerikaanse FAA, toegestaan. Indiener vraagt zich af waarom de door de Duitse TÜV 
goedgekeurde zitjes niet zijn toegestaan. Hij pleit ervoor dat luchtvaartmaatschappijen 
verplicht worden om vliegtuigzitjes voor kinderen aan te bieden (gratis of tegen een kleine 
vergoeding) voor kinderen jonger dan twee jaar, en dat ze ofwel een geschikt kinderzitje 
bieden voor baby’s en kinderen, ofwel goedgekeurde autozitjes toestaan. Hij wil ook dat 
luchtvaartmaatschappijen erop toezien dat er toereikende veiligheidsmaatregelen bestaan voor 
kinderen ouder dan twee jaar. Indiener is van mening dat de bevoegde autoriteiten het gebruik 
van lusgordels moeten verbieden. Maatschappijen die niet kunnen instaan voor het veilige 
vervoer van baby's en kinderen, zouden volgens de indiener hun vliegvergunning moeten 
opgeven. De Commissie zou de rechten van vliegtuigpassagiers moeten aanvullen met 
specifieke rechten voor passagiers met kleine kinderen en zou ervoor moeten zorgen dat deze 
rechten onder de aandacht van het publiek worden gebracht.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3922/1991, OPS 1.730(a) 3 bepaalt dat een exploitant 
geen gebruik mag maken van een vliegtuig tenzij het is uitgerust met een voor de autoriteit 
aanvaardbaar veiligheidstuig, voor elke zuigeling.

Het wordt dus aan de burgerluchtvaartautoriteiten van de lidstaten overgelaten in dezen 
normen vast te stellen. Of bepaalde kinderzitjes worden aanvaard is daarom vaak afhankelijk 
van de richtsnoeren die de nationale regeringen afgeven, wat tot gevolg heeft dat de 
oplossingen per lidstaat en per luchtvaartmaatschappij sterk uiteen kunnen lopen.
Kinderen zonder verdere bescherming op schoot houden is evenwel niet toegestaan, 
aangezien dat hoe dan ook als onveilig wordt gezien (vergeleken bij insnoeren in een 
lusgordel). Als alternatief voor lusgordels zouden de in automobielen voorgeschreven 
zetelverhogende kinderzitjes gebruikt kunnen worden. De doeltreffendheid van deze zitjes in 
vliegtuigen moet echter nog worden vastgesteld aan de hand van gedegen wetenschappelijke 
tests.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart heeft daarom een onderzoek 
laten uitvoeren om zo ideeën voor oplossingen op te doen. De resultaten van dit onderzoek 
worden op dit moment door het EASA geanalyseerd. Zodra het agentschap daarmee gereed is,
zal het verslag uitbrengen aan de Europese Commissie. 

De Gemeenschapswetgeving schrijft voor dat luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen 
moeten voorzien van veiligheidsvoorzieningen voor kinderen die door de autoriteiten van de 
lidstaten worden aanvaard. In het onderhavige geval moet de Duitse burgerluchtvaartautoriteit
aangeven of de specifieke voorzieningen aan de eisen voldoen. Het Europees Agentschap 
voor de veiligheid van de luchtvaart is thans bezig met het analyseren van resultaten van een 
onderzoek dat het heeft laten uitvoeren naar de algemene veiligheidsaspecten van kinderzitjes.
Zodra het agentschap daarmee gereed is zal het verslag uitbrengen aan de Europese
Commissie, die vervolgens zal besluiten welke stappen er moeten worden ondernomen.


