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Betreft: Verzoekschrift 1159/2012, ingediend door H.J.H. (Duitse nationaliteit), over 
minimumruimte tussen vliegtuigstoelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor een Europese norm voor minimumafstand tussen vliegtuigstoelen. Hij 
heeft de indruk dat de afstand tussen vliegtuigstoelen om economische redenen steeds 
geringer wordt gemaakt, hetgeen vliegreizen steeds oncomfortabeler en ongezonder maakt. 
Passagiers kunnen zich nauwelijks meer bewegen, hetgeen aanleiding kan zijn voor 
claustrofobische gevoelens. Het lukt volgens indiener zelfs vaak niet meer om de aanbevolen 
voet- en beenoefeningen uit te voeren, hetgeen kan leiden tot belemmeringen van de 
bloedsomloop en zelfs tromboses. Volgens indiener zijn er wel Europese normen voor de 
bewegingsvrijheid van legbatterijkippen, maar niet voor de bewegingsruimte van 
vliegtuigpassagiers. Hij is van mening dat er dringend behoefte is aan Europese wetgeving ter 
zake.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Wat de EU-wetgeving betreft zijn er in de certificeringsvoorschriften geen bindende normen 
voor de minimumafstand tussen vliegtuigstoelen. De enige relevante bepaling in de bestaande 
EU-wetgeving is een aan de veiligheid gerelateerde regel dat de indeling van cabines 
goedgekeurd moet zijn door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart 
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(EASA) op basis van Verordening nr. 748/20121, en moet voldoen aan de van toepassing 
zijnde veiligheidsvereisten, waaronder normen voor noodevacuatie binnen negentig seconden. 

De Commissie is zich ervan bewust dat steeds meer passagiers klagen over verminderde 
ruimte tussen rijen vliegtuigstoelen, maar vanuit veiligheidsoogpunt hebben 
noodevacuatiedemonstraties uitgewezen dat de goedgekeurde cabine-indeling een evacuatie 
binnen negentig seconden toelaat. Elke indeling wordt goedgekeurd en operatoren zijn zich 
bewust van hun verantwoordelijkheid wanneer het erom gaat de geldende voorschriften na te 
leven.

Hierbij dient ook te worden opgemerkt dat luchtvaartmaatschappijen in een context van vrije 
mededinging het recht hebben om verschillende niveaus van dienstverlening aan te bieden en 
hiervoor ook verschillende tarieven aan te rekenen. Extra ruimte is een van de elementen die 
meespelen bij het bepalen van de verschillende prijsklassen voor een vlucht.

Conclusie
De Commissie meent dat de gegevens waarover zij momenteel beschikt ontoereikend zijn om 
op EU-niveau juridische stappen te ondernemen wat de afstand tussen vliegtuigstoelen betreft.  
De Commissie en het EASA blijven de kwestie echter op de voet volgen en zullen binnen het 
raam van hun bevoegdheden tijdig passende maatregelen nemen indien dit noodzakelijk 
blijkt.
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