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Samenvatting 
 
Deze studie geeft een algemeen overzicht van de tenuitvoerlegging van 
de EU-wetgeving inzake de rechten van luchtreizigers. 
Na een korte uiteenzetting van het toepasselijke juridische kader, 
worden de uitkomsten gepresenteerd van een raadpleging van nationale 
uitvoeringsinstanties en consumentenorganisaties uit de meest relevante 
EU-lidstaten over de tenuitvoerlegging van Verordeningen 261/2004, 
2111/2005, 1107/2006 en Richtlijn 90/314 EEG. 
De bedoeling hiervan is om vast te stellen wat de mogelijkheden zijn 
voor de EU-instellingen om de bescherming van de consumentenrechten 
in de burgerluchtvaart te vergroten. 
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SAMENVATTING 
 
Achtergrond 
 
Met het oog op adequate bescherming van de consumentenrechten in de burgerluchtvaart 
hebben de EU-instellingen een aantal wetgevingsinitiatieven geactiveerd die bedoeld zijn 
om een breed scala aan specifieke gevallen te beslaan. De huidige EU-wetgeving inzake 
passagiersrechten is bedoeld om bijstand, terugbetaling en compensatie bij verstoring van 
vluchten te garanderen; verder bevordert zij de transparantie en bekrachtigt zij de rechten 
van passagiers met handicaps en beperkte mobiliteit. 

 

Doel van de studie 
 
In deze studie is gekeken naar de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving op het gebied 
van de consumentenrechten in de burgerluchtvaart. Het onderzoek is met name gericht 
geweest op de volgende EU-wetgevingsinstrumenten: 

 Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels 
inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering 
of langdurige vertragingen; 

 recente arresten van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) inzake de interpretatie 
van Verordening 261/2004; 

 Verordening (EG) nr. 2111/2005 betreffende de vaststelling van een communautaire 
lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de 
Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit 
van de exploiterende luchtvaartmaatschappij; 

 Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen 
met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen; 

 Richtlijn 90/314/EEG van de Raad betreffende pakketreizen, met inbegrip van 
vakantiepakketten en rondreispakketten; 

 Overige toepasselijke EU-richtlijnen en internationale verdragen. 
 

Dit document is de weerslag van documentonderzoek en raadpleging van de nationale 
uitvoeringsinstanties (NUI’s) die in overeenstemming met Verordening 261/2004 door de 
27 EU-lidstaten zijn aangewezen. Nadat een eerste conceptversie aan het Europees 
Parlement (EP) was overgelegd, is een enquête uitgevoerd onder drie 
consumentenorganisaties en een orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting in enkele 
van de meest representatieve EU-lidstaten wanneer het gaat om luchtverkeer. 
De enquête was gericht op een onderzoek van de meest voorkomende problemen waar 
NUI’s mee te maken hebben bij de handhaving van de EU-wetgeving inzake 
passagiersrechten en van de relevante door de consumentenorganisaties en het orgaan 
voor alternatieve geschillenbeslechting opgeworpen kwesties met betrekking tot de 
toepassing van de EU-wetgeving en de door passagiers ervaren problemen. Zowel 
kwantitatieve gegevens als kwalitatieve overwegingen zijn verzameld en beoordeeld om te 
komen tot een algemeen beeld van de huidige stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van 
de wetgeving en om problemen en mogelijke verbeteringen te bestuderen. De enquête is 
ingevuld door NUI’s uit 26 van de 27 aangeschreven lidstaten, alle drie 
consumentenorganisaties en het orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting. 
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De belangrijkste bevindingen van de studie 
Verordening (EG) nr. 261/2004 

Uit de enquête bleek dat de NUI’s in de periode 2007-2009 gemiddeld 27 klachten per 
miljoen passagiers hebben ontvangen; de cijfers varieerden echter sterk per EU-lidstaat. In 
de meeste lidstaten (19 van de 27) hebben de NUI’s een aantal klachten geregistreerd dat 
onder het Europese gemiddelde lag.  

Het aantal klachten is in de periode 2007-2009 in het algemeen geleidelijk toegenomen, 
behalve in Italië en Zweden, waar het juist sterk is afgenomen. In enkele gevallen bedroeg 
de toename meer dan 100%. 

De NUI’s gaven aan dat de meest gebruikelijke reden voor het indienen van een klacht 
“geannuleerde vlucht” was, gevolgd door “langdurige vertraging”; passagiers klagen veel 
minder vaak bij NUI’s vanwege “instapweigering”. Ook volgens de 
consumentenorganisaties waren vertraging en annulering de meest voorkomende redenen 
voor onvrede bij reizigers. 

Slechts de helft van de geënquêteerde NUI’s bleek sancties te hebben opgelegd aan 
luchtvaartmaatschappijen; gemiddeld ging het om minder dan tien sancties per jaar. 
Opvallende uitzonderingen hierop zijn Italië (452 sancties in drie jaar) en Polen (265 
sancties in drie jaar). 

De meeste NUI’s gaven aan dat lagekostenmaatschappijen in het algemeen sneller in strijd 
met de verordening handelen dan traditionele luchtvaartmaatschappijen, vooral wanneer zij 
op kleine luchthavens actief zijn. Deze bevinding wordt ondersteund door de Spaanse 
consumentenorganisatie die stelt dat een hoog percentage van de door haar van passagiers 
ontvangen vorderingen voortkwam uit onregelmatigheden van de kant van 
lagekostenmaatschappijen.  

Het EHvJ heeft enige uitspraken gedaan in verband met de toepassing van Verordening 
261/2004 en daarmee nieuwe beginselen geïntroduceerd voor de interpretatie ervan. Wat 
betreft de mening van belanghebbenden over de recente arresten van het EHvJ bleek het 
volgende uit de enquête: 

Zaak C-549/07 (Wallentin-Hermann tegen Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 ongeveer de helft van de geënquêteerde NUI’s was blij met de uitspraak in de zaak 
Wallentin-Hermann, omdat hiermee een duidelijke interpretatie van de verordening 
werd gegeven; 

 ongeveer de helft van de NUI’s heeft door het arrest meer werk gekregen en ze 
hebben problemen ondervonden bij het onderzoek naar de technische oorzaken van 
verstoringen om na te gaan of het beroep van luchtvaartmaatschappijen op 
uitzonderlijke omstandigheden voldoet aan de criteria als vastgesteld met het arrest 
van het EHvJ; 

 de consumentenorganisaties waren over het algemeen blij met het arrest, aangezien 
een duidelijke definitie van “uitzonderlijke omstandigheden” hen in staat stelt de 
rechten van passagiers bij verstoorde vluchten beter te verdedigen. 

Zaak C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland tegen Diether Schenkel): 

 de grote meerderheid van de belanghebbenden heeft nooit grote problemen gehad 
met de interpretatie van het begrip “vlucht”, en de werkwijze van de NUI’s is ook 
niet beïnvloed door de uitspraak van het EHvJ. 

Gevoegde zaken C-402/07 (Sturgeon tegen Condor Flugdienst GmbH) en C-432/07 (Böck 
en anderen tegen Air France SA): 
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 uit de studie blijkt dat consumentenorganisaties en NUI’s verschillend aankijken 
tegen de uitspraken van het EHvJ in de zaken C-402/07 en C-432/07 Sturgeon 
tegen Condor en Böck en anderen tegen Air France; 

 de geënquêteerde consumentenorganisaties zijn vóór de uitspraken van het EHvJ, 
waarvan zij menen dat deze de bescherming van passagiersrechten versterken en 
tegelijk de luchtvaartmaatschappijen dwingen om de door hen veroorzaakte externe 
kosten te compenseren. De Franse organisatie onderkent echter dat het Hof met zijn 
uitspraak een inconsistentie heeft veroorzaakt ten opzichte van de oorspronkelijke 
tekst van Verordening 261/2004, terwijl de twee andere organisaties zich bezorgd 
toonden over de doeltreffende toepassing van de met de uitspraken vastgestelde 
beginselen, daar zij stellen dat vele luchtvaartmaatschappijen de nieuwe arresten 
lijken te negeren en nog steeds weigeren compensatie te betalen voor vertraagde 
vluchten; 

 de meerderheid van de NUI’s is daarentegen niet tevreden met de Sturgeon-Böck-
arresten. De meeste NUI’s zijn van mening dat hiermee een aantal kwesties 
onopgelost is gebleven. Bovendien is de werklast van de NUI’s toegenomen en 
klagen de meeste ervan over het gebrek aan concrete leidraden voor de toepassing 
van de met de arresten vastgestelde beginselen (bijvoorbeeld bij gemiste 
aansluitingen na een vertraging); 

 Een significant deel van de NUI’s verwacht dat een strikte toepassing van de met de 
Sturgeon-Böck-arresten geïntroduceerde beginselen door NUI’s en burgerlijke 
rechtbanken schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor de financiële positie van 
luchtvaartmaatschappijen; algemeen wordt verondersteld dat de luchtvaarttarieven 
waarschijnlijk zullen stijgen ten gevolge van de toegenomen druk op 
luchtvaartmaatschappijen. Dit wordt echter tegengesproken door de Europese 
Reizigersfederatie (EPF), die de bredere economische voordelen onderstreept van de 
internalisering van de externe kosten die het gevolg zijn van vertragingen en slechte 
dienstverlening door luchtvaartmaatschappijen. 

 

Verreweg de meeste belanghebbenden gaven aan van mening te zijn dat Verordening 
261/2004 gewijzigd zou moeten worden, zoals aangegeven in onderstaande paragraaf met 
aanbevelingen en suggesties. 
 

Overige internationale en EU-wetgeving 

Verordening 2111/2005 lijkt niet tot bijzondere problemen te leiden voor NUI’s en 
consumentenorganisaties, ook al is er een beperkt aantal gevallen waarin enkele NUI’s 
hebben moeten ingrijpen na klachten van passagiers. Slechts een enkele NUI meldt een 
klein aantal disciplinaire procedures te hebben gestart tegen maatschappijen. 
Een minderheid van de NUI’s gaf aan van mening te zijn dat Verordening 1107/2006 
herzien zou moeten worden ten behoeve van aangepaste definities van terugkerende 
begrippen, een harmonisatie van de opleidingsvereisten in de lidstaten en aanpassingen 
van de bevoegdheden van de NUI’s met betrekking tot de handhaving van de verordening. 
Noch de consumentenorganisaties, noch het orgaan voor alternatieve geschillenbeslechting 
gaven op enigerlei wijze aan wijzigingen aan de verordening te wensen. 
De grote meerderheid van de NUI’s heeft geen speciale problemen ondervonden ten 
gevolge van strijdigheden tussen Richtlijn 90/314 en Verordening 261/2004, en geen van 
de consumentenorganisaties heeft antwoord gegeven op de specifieke vraag daaromtrent. 
Een klein aantal NUI’s gaf aan dat het voor reizigers mogelijk niet duidelijk is bij welke 
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organisaties ze terecht kunnen met klachten over geannuleerde vluchten (de 
luchtvaartmaatschappij, de reisorganisator, allebei, enz.). 
Aanbevelingen en suggesties 

De auteurs zijn van mening dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen om 
Verordening 261/2004 te herzien. Uit de raadpleging komt de aanbeveling naar voren om 
met name de volgende aspecten van de verordening te wijzigen: 

 de definities van de relevante begrippen, die vaak op uiteenlopende wijzen worden 
geïnterpreteerd; 

 aanpassing van de tekst van de verordening zodat hier expliciet het door de recente 
uitspraken van het EHvJ bevestigde beginsel in wordt weerspiegeld dat vertragingen 
en annuleringen gelijk moeten worden behandeld. 

Uit de enquête kwam naar voren dat verschillende in de verordening gebruikte begrippen 
geen heldere definitie hebben. Dit heeft meermaals geleid tot verschillende uitleggingen en 
het zorgt dan ook voor mogelijke onduidelijkheden en onzekerheid bij belanghebbenden 
over de toepassing van de verordening. 

Verder is een aantal NUI’s naar aanleiding van de Sturgeon-Böck-arresten verbijsterd over 
de ogenschijnlijke strijdigheid van de formuleringen in Verordening 261/2004 enerzijds en 
de beslissing van het EHvJ betreffende het recht van passagiers op compensatie bij 
vertragingen anderzijds; verschillende NUI’s stellen voor de tekst van de verordening te 
wijzigen om de onzekerheid die door deze discrepantie wordt veroorzaakt op te heffen. 
Hierbij moet echter bedacht worden dat wanneer de verordening wordt gewijzigd, de 
jurisprudentie die met de door het EHvJ behandelde zaken is opgebouwd achterhaald 
wordt, zodat er weer rechtszaken kunnen worden gevoerd over de begrippen en definities 
die worden gebruikt in de nieuwe wetgeving. De mogelijkheid bestaat dus dat een 
herziening van de tekst van de verordening niet leidt tot een afname van juridische 
onzekerheid maar juist tot een toename ervan. 

In verband met een herziening van Verordening 261/2004 is het de moeite waard om 
grondig te onderzoeken in hoeverre de complete wetgeving inzake passagiersrechten kan 
worden herschikt; deze bestaat namelijk uit meerdere wetgevingsinstrumenten die 
verspreid over een lange tijdsperiode zijn ontwikkeld om een breed scala aan onderwerpen 
te bestrijken. Een dergelijk onderzoek zou bevorderlijk zijn voor de harmonisatie van alle 
controversiële aspecten in het huidige juridische kader en zorgen voor een consistente 
verzameling gemeenschappelijke beginselen, zodat mogelijke onzekerheden met 
betrekking tot begrippen, beginselen, definities en verantwoordelijkheden worden 
weggenomen. Er zou nader onderzoek gedaan kunnen worden naar de mogelijkheid van 
een enkel wetgevingsinstrument met daarin alle bepalingen en beginselen inzake 
consumentenrechten in de burgerluchtvaart, om de fragmentatie zoals die momenteel door 
exploitanten en uitvoeringsinstanties wordt ervaren met betrekking tot de verschillende 
aspecten van passagiersrechten te verminderen. Herziening van de wetgeving zou een 
alomvattende evaluatie van alle mogelijke gevolgen met zich mee moeten brengen. Alle 
betrokken partijen zouden moeten worden betrokken bij het herzieningsproces, zodat de 
gezichtspunten van alle relevante belanghebbenden en partijen die mogelijk gevolgen 
ondervinden van de wijziging aan bod komen. Wanneer de effectbeoordeling wordt 
uitgevoerd moeten de potentiële kosten voor de luchtvaartmaatschappijen en de 
handhavingskosten zorgvuldig worden afgezet tegen de bredere economische voordelen die 
met een verbeterde wetgeving te realiseren zijn. 

Verder is het, aangezien het proces voor de herziening van de wetgeving enige tijd in 
beslag zal nemen en er dus een aantal kwesties open blijft staan, aan te bevelen 
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aanvullende kortetermijnmaatregelen te evalueren om de toepassing en handhaving van de 
verordening te verbeteren. Tot die maatregelen zou moeten behoren het publiceren en up-
to-date houden van de informatiedocumenten (folder en poster) op de website van de EC. 

Deze documenten moeten worden aangevuld met informatie over de recente uitspraken 
van het EHvJ, met name de Sturgeon-Böck-arresten, zodat reizigers beter op de hoogte 
zijn van hun rechten wanneer ze te maken krijgen met verstoorde vluchten. Momenteel 
staat er in deze documenten niets over de mogelijkheid van compensatie bij langdurige 
vertragingen. Dat betekent dat er op dit moment sprake is van een asymmetrische 
informatietoestand: luchtvaartmaatschappijen zijn bekend met de Sturgeon-Böck-arresten, 
maar reizigers worden hierover niet goed geïnformeerd door de informatiedocumenten van 
de EC. 

Ook zou, om ervoor te zorgen dat passagiers altijd de informatie over hun rechten 
beschikbaar hebben, aan Verordening 261/2004 een verplichting voor 
luchtvaartmaatschappijen kunnen worden toegevoegd om de basisinformatie inzake 
passagiersrechten op de tickets te zetten, bijvoorbeeld op de achterkant ervan of op een 
extra vel. 

Ten slotte zou het nuttig zijn om overleg en samenwerking tussen de NUI’s, 
consumentenorganisaties en luchtvaartmaatschappijen te stimuleren met het oog op de 
ontwikkeling en verspreiding van beste praktijken voor de handhaving van de wetgeving 
inzake passagiersrechten. Het zou ook helpen bij het zoeken naar overeenstemming met 
betrekking tot de controversiële delen van de wetgeving, met als doel het aannemen van 
vergelijkbare aanpakken en interpretaties in de hele Unie. 


