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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1316/2009 ingediend door Norbert Jung (Duitse nationaliteit), over 
een verzoek om Europese wetgeving betreffende de minimumafmetingen van 
zitplaatsen in commerciële luchtvaartuigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de zitplaatsen in de toeristenklasse van veel commerciële 
luchtvaartuigen te krap zijn voor mensen met een lengte van meer dan 1 meter 85. Statistisch 
gezien zou dit dus betekenen dat 12% van de Duitse bevolking hier last van heeft. Indiener 
zou graag zien dat dit criterium wordt toegevoegd aan de technische veiligheidscriteria en aan 
de Europese wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Vraagstukken met betrekking tot de veiligheid

In de communautaire wetgeving is geen voorgeschreven maat opgenomen voor de 
ontwerpstandaard voor de minimale afstand tussen zitplaatsen. De enige bepaling die 
momenteel in het Gemeenschapsrecht is opgenomen is een bepaling met betrekking tot de 
veiligheid, waarin wordt gesteld dat iedere cabineconfiguratie moet worden goedgekeurd door 
het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) op grond van 
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Verordening (EG) nr. 1702/20031 en moet voldoen aan de geldende veiligheidseisen, waarin 
normen zijn opgenomen voor noodevacuaties binnen negentig seconden. Vliegtuigontwerpers 
voldoen aan deze normen door gebruik te maken van een reeks biometrische kenmerken die 
ook op andere terreinen worden gebruikt.

De Commissie weet dat een toenemend aantal passagiers klaagt dat de afstand tussen de rijen 
zitplaatsen de laatste jaren lijkt te zijn afgenomen, wat niet alleen ongemak met zich 
meebrengt, maar ook een mogelijk risico oplevert voor de mogelijkheid van passagiers om de 
veiligheidsvoorschriften na te leven bij een evacuatie.

Vanuit veiligheidsoogpunt bezien hebben evacuatiedemonstraties aangetoond dat de
goedgekeurde cabineontwerpen een evacuatie binnen negentig seconden toestaan. De kwestie 
van meer ruimte tussen de rijen moet bekeken worden in een algemene benadering van 
noodevacuaties. Hoewel meer ruimte het verlaten van de rijen vergemakkelijkt, heeft het wel 
invloed op de evacuatie op het niveau van het gangpad (een snelle uitstroom van de rijen zou 
mogelijk gevaarlijke opstoppingen in het gangpad tot gevolg kunnen hebben). Bovendien zijn 
zowel statische als dynamische testen van vliegtuigstoelen, gericht op het voorkomen van 
ernstig letsel van passagiers tijdens een noodlanding, gebaseerd op de aanname dat de 
passagiers normaal rechtop in hun stoel zitten en niet in een voorovergebogen houding. Die 
laatste positie kan niet worden aangenomen in onvoorziene noodsituaties.

EASA heeft inderdaad onlangs de resultaten ontvangen van een onderzoek dat als doel had de 
bestaande veiligheidsvoorschriften voor de cabine te bekijken, waaruit kan worden 
geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat de ruimte tussen de rijen 
stoelen of de voorovergebogen houding wettelijk zal worden vastgelegd om noodevacuaties 
en noodlandingen te verbeteren.

Rechten van passagiers

De Europese Commissie heeft onlangs een openbare raadpleging gehouden over de bestaande 
problemen en de voorkeursoplossingen met betrekking tot de uitvoering en de handhaving
van de wetgeving inzake de rechten van luchtpassagiers. Hoewel de ruimte tussen de rijen 
stoelen niet onder deze wetgeving valt, bevat de raadpleging hier wel een vraag over, 
aangezien de Commissie doorlopend toezicht houdt op de actuele ondernemerspraktijken van 
de bedrijfstak die invloed zouden kunnen hebben op passagiersrechten en daardoor de 
aandacht van de wetgever waard zijn.

Bij de openbare raadpleging nodigt de Commissie belanghebbenden uit om hun mening te 
geven over een mogelijke noodzaak van verdere regulering op dat gebied, of zelfs door 
middel van vrijwillige overeenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen. De ingevulde 
vragenlijsten moesten op 1 maart 2010 zijn ingediend via het systeem voor interactieve 
beleidsvorming (IPM)2.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante 
producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en 
productieorganisaties (Voor de EER relevante tekst), PB L 243 van 27.9.2003, blz. 6-79.
2 http://apr.europa.eu
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De resultaten van deze openbare raadpleging bepalen of impliceren niet op voorhand dat de 
Commissie initiatieven zal nemen met betrekking tot deze kwestie.

Conclusie

De Commissie is van mening dat de gegevens waarover hij momenteel beschikt ontoereikend 
zijn om de veiligheidseis waaraan indiener refereert op te nemen in het kader van de 
bestaande communautaire wetgeving op het gebied van veiligheid van het luchtverkeer.

De Commissie heeft een openbare raadpleging gehouden op het gebied van passagiersrechten 
met daarin een vraag over de ruimte tussen de rijen stoelen. Dit zal het standpunt van de 
Commissie over dit onderwerp niet voortijdig bepalen.


