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Betreft: Verzoekschrift 1438/2009, ingediend door David Buckle (Britse nationaliteit), 
namens de British Lung Foundation, over vermeende belemmeringen bij de 
toegang tot vluchten voor mensen met een longaandoening

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen de toegang tot 
vluchten voor mensen met een longaandoening die tijdens de vlucht extra zuurstof nodig 
hebben, beperken. Volgens indiener staan de meeste luchtvaartmaatschappijen uit de EU deze 
personen niet toe hun eigen draagbare zuurstofvoorraad mee aan boord te nemen en vragen zij 
exorbitante bedragen voor het gebruik van door de luchtvaartmaatschappij beschikbaar 
gestelde extra zuurstof. Hij is van mening dat deze toeslagen discriminerend zijn en een 
schending vormen van Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van personen met 
een handicap en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen. Hij verzoekt 
het Europees Parlement en de Europese Commissie de nodige stappen te nemen om ervoor te 
zorgen dat Europese luchtvaartmaatschappijen een einde maken aan deze discriminerende 
behandeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010

Indieners wijst erop hoe moeilijk het is om met het vliegtuig te reizen voor passagiers die aan 
boord van een vliegtuig extra zuurstof nodig hebben, omdat er in de EU uiteenlopende regels 
gelden. Sommige luchtvaartmaatschappijen staan dit soort passagiers toe om hun eigen 
zuurstof mee te nemen, maar andere luchtvaartmaatschappijen staan deze mogelijkheid niet 
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toe en stellen het gebruik van hun eigen zuurstof verplicht, waarvoor in sommige gevallen 
betaald moet worden. Zelfs het bedrag varieert dat de verschillende luchtvaartmaatschappijen 
in rekening brengen. Deze situatie kan als discriminerend worden beschouwd.

Het verstrekken van extra zuurstof aan boord van een vliegtuig is een gevoelige kwestie 
waarvan de Commissie zich bewust is, zoals vicevoorzitter Tajani heeft verklaard in antwoord 
op verschillende vragen van het Europees Parlement, in het bijzonder in zijn antwoord op 
schriftelijke vraag E 3760/20091 van Parlementslid Malcolm Harbour.

Voor luchtvaartmaatschappijen hangt de kwestie van het verstrekken van zuurstof aan boord 
aan passagiers die aan een bepaalde ziekte lijden, nauw samen met de veiligheid, omdat 
zuurstof of apparatuur die zuurstof levert in een vliegtuig als gevaarlijke goederen kunnen 
worden beschouwd. Momenteel is er geen specifieke EU-regel die expliciet gaat over het 
meenemen van apparatuur die aan boord zuurstof levert, maar krachtens de technische 
specificaties van de IATA kunnen luchtvaartmaatschappijen weigeren om dergelijk materiaal 
aan boord van hun vliegtuigen mee te nemen als ze dat onveilig achten.

Sterker nog, Verordening (EEG) nr. 3922/91 geeft luchtvaartmaatschappijen volmacht om de 
veiligheid van hun activiteiten te garanderen, met inbegrip van het eerbiedigen van bepaalde 
eisen aan het vervoer van gevaarlijke goederen en het voorkomen van elektronische 
interferentie.

Vanuit veiligheidsoogpunt blijft het moeilijk om controle uit te oefenen op de inhoud en 
kwaliteit van zuurstofflessen of apparatuur die door passagiers wordt meegebracht. Daarom 
kunnen luchtvaartmaatschappijen er de voorkeur aan geven om zelf de noodzakelijke zuurstof 
te verstrekken.

Als een luchtvaartmaatschappij alleen om veiligheidsredenen weigert om zuurstofapparatuur 
van passagiers aan boord mee te nemen en er de voorkeur aan geeft zelf extra zuurstof te 
verstrekken, dan kan dat als een verleende dienst worden beschouwd. In dat geval kan de 
luchtvaartmaatschappij kosten in rekening willen brengen voor deze dienst, omdat er kosten 
mee gemoeid zijn.

Als een luchtvaartmaatschappij er daarentegen mee instemt dat passagiers zuurstofapparatuur 
meebrengen en aan boord van het vliegtuig gebruiken, dan is Verordening (EG) nr. 1107/2006 
inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer 
reizen van toepassing. In een dergelijke situatie wordt in artikel 10, dat gekoppeld is aan 
bijlage II van de verordening, gesteld dat medische apparatuur zonder bijkomende kosten 
moet worden (mee)vervoerd.
Conclusie

Er bestaat geen uniform wettelijk stelsel dat in de hele EU van kracht is met betrekking tot 
toegang aan boord van vliegtuigen van mensen die extra zuurstof nodig hebben. Verordening 
(EG) nr. 1107/2006 biedt werkelijk bescherming aan deze passagiers als 
luchtvaartmaatschappijen hun toestaan om hun eigen zuurstof mee aan boord te nemen; de 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-3760&language=NL
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verordening dekt echter geen gevallen waarin luchtvaartmaatschappijen om 
veiligheidsredenen besluiten om zelf zuurstof aan passagiers te verstrekken. In de praktijk 
kunnen daardoor verschillen in behandeling ontstaan.

Het verbeteren van de dienstverlening aan passagiers die aan boord van een vliegtuig (extra) 
zuurstof moeten gebruiken, is een ingewikkelde kwestie die verband houdt met de 
veiligheidsregels voor het vliegverkeer, waarover nader zal worden geoordeeld in het kader 
van het verslag over de werking en de effecten van Verordening (EG) nr. 1107/2006, dat voor 
2010 wordt voorzien, en met de bevoegde commissie van het Parlement.


