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Betreft: Verzoekschrift 1684/2012, ingediend door Florian Bosse (Duitse nationaliteit), 
over wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, teneinde 
deze aan te scherpen 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt voor Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten te wijzigen teneinde deze aan te scherpen. Hij pleit voor 
volledige vergoeding van vliegtickets ingeval van vertraging van meer dan een uur. Ook is hij 
van mening dat luchtvaartmaatschappijen 100,00 EUR extra moeten betalen indien de 
compensatie langer dan 30 dagen na de gebeurtenis wordt uitbetaald of indien de zaak 
aanhangig wordt gemaakt. Op die manier zouden luchtvaartmaatschappijen zaken minder 
vaak voor de rechtbank laten komen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Op 13 maart 2013 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een verordening 
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) nr. 
2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het 
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luchtvervoer van passagiers en hun bagage1. Het voorstel is beschikbaar op de website van de 
Commissie: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htm.

In geval van een gemiste aansluitende vlucht, stelt artikel 6 bis van het voorstel dat "de 
vertraging wordt berekend op basis van de geplande aankomsttijd op de eindbestemming", 
hetgeen inderdaad betekent dat de vertraging over de hele reis moet worden beschouwd.  

Wat de berekening van de compensatie in verhouding tot de prijs van het ticket betreft, heeft 
de Commissie deze politieke optie zorgvuldig onderzocht en is zij van mening dat de 
berekening als een percentage van de ticketprijs niet alleen enkele juridische zorgen zou 
teweegbrengen, maar ook sommige praktische obstakels.

Volgens het Hof van Justitie van de EU worden in Verordening (EG) nr. 261/2004 
gestandaardiseerde rechten vastgesteld die op alle passagiers van toepassing zijn ongeacht hun 
individuele omstandigheden, terwijl in het Verdrag van Montreal wordt voorzien in 
geïndividualiseerde schadevergoeding voor reizigers, die geval per geval wordt beoordeeld 
afhankelijk van de individuele omstandigheden. Dan rijst de vraag of een als percentage van 
de ticketprijs berekende compensatie niet kan worden geïnterpreteerd als een 
geïndividualiseerde schadevergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke 
omstandigheden van de passagier, en aldus onverenigbaar zou zijn met het Verdrag van 
Montreal.

Wat de praktische toepassing betreft, zou dergelijke maatregel moeilijkheden veroorzaken 
met betrekking tot vluchten die als onderdeel van een pakket worden verkocht: in deze 
gevallen is de ticketprijs niet duidelijk, omdat er één enkele prijs is betaald voor de vlucht(en), 
accommodatie en mogelijk nog andere diensten. 

Het feit dat een gebeurtenis op de vorige vlucht invloed moet hebben gehad in geval van 
vertraging van een luchtvaartuig wegens de vorige vlucht, wordt reeds in ontwerpartikel 5, lid 
3, en ontwerpartikel 6, lid 4, behandeld. 

Met betrekking tot het voorstel dat luchtvaartmaatschappijen aan passagiers 100,00 EUR 
extra moeten betalen indien de compensatie langer dan 30 dagen na de gebeurtenis wordt 
uitbetaald, bestaan er verschillende redenen die deze optie zouden belemmeren. 

Het recht op compensatie bĳ langdurige vertraging of annulering krachtens de huidige 
verordening betreffende de rechten van luchtvaartpassagiers beoogt op een gestandaardiseerde 
en onmiddellijke wijze compensatie te geven voor het ongemak dat wordt veroorzaakt door 
een zeker tijdsverlies of instapweigering van luchtvervoer. De verordening beoogt daarom de 
passagiers te beschermen tegen de ongemakken die deel uitmaken van hun reis en deze zijn 
niet verbonden aan een late betaling van de compensatie. 

Bovendien hoeven de luchtvaartmaatschappijen geen compensatie te betalen, indien zij 
bewijzen dat de vertraging of annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die 
zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden, 
of in het geval van instapweigering als zij aantonen dat deze is gebaseerd op redelijke 
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gronden. Het is trouwens de taak van de door de lidstaten aangewezen nationale 
handhavingsorganen om luchtvaartmaatschappijen die de rechten van luchtvaartpassagiers 
niet eerbiedigen, te sanctioneren. De nationale handhavingsorganen zijn beter geplaatst om te 
beoordelen of compensatie door de luchtvaartmaatschappij gepast is en om al het bewijs op 
een onpartijdige manier te onderzoeken. 

Dergelijke bijkomende compensatie die niet beoogt enig met de reis van de passagier 
verbonden ongemak te compenseren, is waarschijnlijk strijdig met het Verdrag van Montreal. 
In artikel 29 van dit verdrag wordt gesteld dat "men geen schadevergoeding kan verkrijgen bij 
wijze van straf of voorbeeld noch uit anderen hoofde dan tot herstel van geleden schade". Op 
basis hiervan zou dergelijke compensatie erop zijn gericht de manier waarop de 
luchtvaartmaatschappij met een klacht omgaat, te bestraffen eerder dan de door de passagier 
wegens de reis geleden schade te compenseren. 

Conclusie

De Commissie is van mening dat het pakket voorgestelde maatregelen voor een eerlijk 
evenwicht zorgt tussen de rechten van passagiers en de financiële kost van deze rechten. Dit 
voorstel wordt momenteel besproken door de legislatoren, het Europees Parlement en de Raad 
van Ministers.


