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over de verplichte pensionering van beroepspiloten vanaf 60 jaar

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie tot vaststelling van 
technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van 
burgerluchtvaartuigen, voor beroepspiloten ouder dan 60 jaar betekent dat zij gedwongen 
werkloos worden. Indiener is van mening dat de verordening discriminerend is en tot armoede 
leidt, temeer daar de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort op 67 wordt gesteld. Indiener 
pleit voor een uitzondering op deze verordening, zodanig dat piloten ouder dan 60 hun beroep 
nog tot hun 65ste zouden kunnen uitoefenen binnen het eigen nationale luchtruim. Indiener, 
die 62 is en slachtoffer van de verordening wordt, verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Het bestaan van een leeftijdsgrens voor piloten heeft te maken met veiligheidsoverwegingen. 
De algemene internationale voorschriften op dit gebied worden bepaald door de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), die de leeftijdsgrens voor piloten in het commercieel 
luchtvervoer heeft vastgesteld op 60 jaar. Een piloot van een vliegtuig of een helikopter mag 
evenwel ook na zijn 60ste commerciële vluchten blijven uitvoeren op voorwaarde dat hij 
wordt bijgestaan door een copiloot van jonger dan 60. Momenteel bestaan er geen nationale 
regels die afwijken van de EU-voorschriften inzake de leeftijdsgrens voor piloten.
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Op grond van Verordening (EG) nr. 216/20081 moet bij de beoefening van iedere vorm van 
luchtvervoer worden voldaan aan bepaalde essentiële vereisten, waarvoor de Commissie 
uitvoeringsvoorschriften vaststelt overeenkomstig de regelgevingsprocedure met 
toetsingsrecht voor het Europees Parlement. De betrokken verordening stelt dat zulke 
uitvoeringsvoorschriften terdege rekening moeten houden met de desbetreffende bepalingen 
van het Verdrag van Chicago tot oprichting van de ICAO uit 1944. Wat de vergunning van 
piloten betreft, bepaalt de ICAO dat de privileges van piloten die 60 worden ten aanzien van 
vluchten in de commerciële luchtvaart worden ingeperkt. Deze regels, die voortkomen uit 
veiligheidsoverwegingen, bieden piloten wel de kans om tot hun 65ste te blijven vliegen, 
maar dan alleen in het bijzijn van een copiloot die jonger is dan 60. 

De vergunning van piloten die met een ander luchtvaartuig dan een vliegtuig of een helikopter 
vliegen (voor commerciële doeleinden) is aan enigszins minder strenge voorwaarden 
gekoppeld. Dit sluit aan bij de praktijk in verschillende lidstaten en berust op het 
evenredigheidsbeginsel. Verordening (EU) nr. 1178/2011, die in werking trad op 8 april 2012, 
stelt deze piloten in staat om zonder enige beperking deel te nemen aan commercieel 
luchtvervoer tot hun 65ste. 

De Commissie ziet nauwlettend toe op de lopende gesprekken binnen de ICAO aangaande 
een mogelijke wijziging van de bepalingen betreffende de leeftijdsgrens voor piloten, 
waardoor zowel de piloot als de copiloot van vluchten met een meerkoppige bemanning 
tussen 60 en 65 jaar oud zouden mogen zijn. Als deze gesprekken binnen de ICAO tot een 
aanpassing van de regels leiden, zal de Commissie eventueel een wijziging van de huidige 
verordening overwegen. Dit heeft evenwel geen gevolgen voor de situatie van indiener.
Wat de antidiscriminatieregels betreft, voorziet Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid 
en beroep2 in een rechtskader voor de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid in arbeid en beroep. Artikel 6 van die 
richtlijn staat echter een verschillende behandeling toe als deze objectief en redelijk wordt 
verantwoord met een legitiem doel, bijvoorbeeld ten aanzien van werkgelegenheidsbeleid, 
arbeidsmarkt of beroepsopleiding, en als de middelen om dit doel te bereiken passend en 
noodzakelijk zijn.
In het geval van dit verzoekschrift lijkt de vaststelling van een verplichte pensioenleeftijd 
voor piloten verantwoord omdat het belangrijk is de veiligheid van het luchtverkeer en de 
veiligheid en gezondheid van de piloten zelf te waarborgen. Bovendien is de maatregel 
noodzakelijk om de EU-wetgeving in overeenstemming te brengen met de internationale 
normen. De maatregel lijkt ook evenredig te zijn aangezien de piloten de mogelijkheid 
behouden om hun carrière voort te zetten in andere vormen van luchtvaart. Bovendien heeft 
het Hof van Justitie zich in zijn recente Prigge-arrest (C-447/09 van 13.9.2011) niet 
uitgesproken tegen de uit hoofde van de internationale wetgeving geldende beperking van de 
opties voor piloten om hun carrière na hun 60ste voort te zetten. In die bewuste zaak werd een 
collectieve overeenkomst in Duitsland strijdig bevonden met de EU-wetgeving omdat ze blijk 
gaf van onevenredigheid: er was immers geen reden om de op basis van de genoemde 

                                               
1 PB L 209 van 19.3.2008, blz. 1.
2 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16-22, zie 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:NL:PDF
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internationale normen in nationale wetgeving omgezette vliegbeperkingen voor piloten na hun 
60ste nog te verzwaren.

De leeftijdsbeperkingen voor piloten zoals vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1178/2011 
zijn niet discriminerend aangezien zij berusten op veiligheidsoverwegingen en 
overeenstemmen met de door de ICAO voorgeschreven normen en aanbevelingen. Deze 
verordening bevat bovendien al een aantal verzachtende bepalingen op basis waarvan piloten 
vanaf hun 65ste toch nog kunnen blijven vliegen in de commerciële luchtvaart.


