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Betreft: Verzoekschrift 1196/2012, ingediend door Helena Carvalho (Portugese 
nationaliteit), over vermeende misleidende reclame door goedkope 
luchtvaartmaatschappijen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster vraagt om Europese regelgeving die het luchtvaartmaatschappijen, en met name 
goedkope luchtvaartmaatschappijen, verbiedt om ticketprijzen te adverteren die niet 
overeenstemmen met de uiteindelijke prijs. Volgens indienster verandert die prijs tijdens het 
aankoopproces en betaalt de reiziger nooit de basisprijs, omdat er verplichte heffingen zijn die 
pas later in het aankoopproces bij de basisprijs worden opgeteld. Zij voegt daar nog aan toe 
dat er eveneens kosten worden aangerekend voor betalingen met creditcard of met PayPal. Er 
wordt geen gratis betaalmethode aangeboden, wat betekent dat dit bedrag net zoals de 
verplichte heffingen in de aangekondigde prijs zou moeten zitten. Onlangs maakte een van 
deze maatschappijen reclame voor een vlucht Lissabon-Parijs-Lissabon die 165 euro zou 
kosten, maar waarvan de definitieve prijs 194,50 euro bedroeg. Die definitieve prijs omvatte 
enkel de onvermijdelijke kosten voor de consument, eventuele verzekeringen en ingecheckte 
bagage waren nog niet inbegrepen in deze prijs. Indienster pleit ervoor om de onlinebelangen 
van de consumenten te beschermen door consumenten in staat te stellen om ticketprijzen te 
vergelijken zonder eerst het hele aankoopproces te hoeven doorlopen om erachter te komen 
welke verplichte heffingen de goedkope luchtvaartmaatschappijen aanrekenen. Zo zouden 
consumenten de uiteindelijke prijs kunnen vergelijken met die van andere 
luchtvaartmaatschappijen die de heffingen en de kosten voor betalingen met creditcard wel 
opnemen in de ticketprijzen die zij adverteren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
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202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Dit verzoekschrift gaat over het vermeende gebrek aan transparantie binnen het boekings- en 
reclamebeleid van luchtvaartmaatschappijen. De diensten van de Commissie willen indienster 
verwijzen naar de relevante wetgeving.

EU-burgers worden beschermd aan de hand van vijf belangrijke stukken EU-wetgeving, die 
als basis dienden voor het onderzoek van het verzoekschrift:

a) Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 
2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de 
Gemeenschap ("Richtlijn luchtdiensten"),

b) Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende 
oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt 
("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken"),

c) Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten ("Richtlijn oneerlijke bedingen"),

d) Richtlijn 2011/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 
betreffende consumentenrechten ("Richtlijn consumentenrechten"),

e) Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 
betreffende betalingsdiensten in de interne markt ("Richtlijn betaaldiensten"),

a) Artikel 22 van de Verordening inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van 
luchtdiensten in de Gemeenschap stelt de vrijheid van prijszetting voor luchtdiensten vast 
door te benadrukken dat "de passagierstarieven en de tarieven voor intracommunautaire 
luchtdiensten door de communautaire luchtvaartmaatschappijen […] vrij worden 
vastgesteld."

Deze vrijheid van prijszetting is echter niet onbeperkt. Artikel 23, lid 1 van deze verordening 
verplicht luchtvaartmaatschappijen ertoe dat deze tarieven de toepasselijke voorwaarden en 
alle toepasselijke belastingen en heffingen, toeslagen en vergoedingen omvatten die op het 
tijdstip van publicatie onvermijdbaar en voorzienbaar zijn wanneer ze voor het grote publiek, 
in eender welke vorm, worden aangeboden of bekendgemaakt. Afgezien van de 
bekendmaking van de definitieve prijs wordt ten minste het volgende gespecificeerd: a) de 
passagiers- of luchttarieven; b) belastingen; c) luchthavengelden; d) andere heffingen, 
toeslagen of vergoedingen, zoals voor beveiliging of brandstof. Hetzelfde artikel stelt dat 
facultatieve prijstoeslagen "op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze aan het 
begin van elk boekingsproces worden medegedeeld en door de passagier op een "opt-in"-basis 
moeten worden aanvaard."

b) Daarnaast valt prijszetting binnen de luchtvaartsector ook per definitie onder de algemene
wetgeving inzake oneerlijke handelspraktijken.
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De diensten van de Commissie zijn van mening dat een toeslag voor de uitvoering van een 
betaling een facultatieve prijstoeslag is, wanneer er sprake is van een gratis en breed 
toegankelijk alternatief als betaalmethode binnen de betreffende sector waar de toeslag wordt 
berekend.

Uit de hiervoor genoemde bepalingen kan worden geconcludeerd dat een dergelijke toeslag
duidelijk aan het begin van het boekingsproces moet worden aangegeven. De consument kan 
dan tijdens het boekingsproces op een "opt-in"-basis duidelijk zijn toestemming hiervoor 
geven.

c) De voorwaarden waaronder een luchtvaartmaatschappij in een uiteenlopende en 
concurrerende markt facultatieve onderdelen aan het vliegticket toevoegt, is een 
commerciële kwestie van de luchtvaartmaatschappij zelf. Maar deze voorwaarden moeten 
eerlijk, duidelijk en transparant zijn. Passagiers hebben het recht om te weten onder welke 
voorwaarden zij gebruik kunnen maken van deze diensten. Dit vraagstuk wordt door de 
bestaande wetgeving al afgedekt.

d) De richtlijn consumentenrechten vormt een aanvulling op de richtlijn oneerlijke bedingen. 
Deze richtlijn treedt in werking op 13 juni 2014. De nieuwe richtlijn bevat bepalingen over 
de informatie die handelaren op transparante wijze moeten tonen voordat de onlinebetaling 
wordt gedaan, over de verplichting dat vergoedingen voor de betalingswijze (waaronder 
toeslagen voor het gebruik van een betaalkaart) niet meer bedragen dan de kosten die door
de handelaar worden gedragen voor het gebruik van dergelijke middelen, en over de
verplichting om uitdrukkelijke toestemming van de consument te verkrijgen voor eventuele
aanvullende betalingen naast de betaling voor de eigenlijke contractuele verplichting van
de handelaar.

e) Het vraagstuk over toeslagen op het gebruik van betaalmiddelen zoals betaalkaarten valt 
onder de richtlijn betaaldiensten. Artikel 52, lid 3 van de richtlijn verschaft de handelaren
(bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen) het recht om een vergoeding voor het gebruik van 
betaalkaarten toe te passen. Lidstaten hebben echter de mogelijkheid om deze kosten te 
beperken of te verbieden. Op dit moment is het berekenen van toeslagen in 14 EU-lidstaten 
verboden. De lidstaten die besluiten om toeslagen voor het gebruik van betaalkaarten toe te 
staan, moeten hun wetgeving aanpassen aan de hierboven genoemde richtlijn 
consumentenrechten en toeslagen boven de handelskosten verbieden, iets wat voorheen
vaker gebeurde met aankopen van vliegtickets. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de
recente voorstellen van de Commissie voor een herziene richtlijn betaaldiensten en een
nieuwe verordening van interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde 
betalingstransacties gezamenlijk zullen leiden, eenmaal aangenomen, tot de afschaffing 
van toeslagen op vrijwel alle debet- en kredietkaarten van consumenten.

Conclusie
De Commissie is van mening dat passagiers worden beschermd door EU-wetgeving bij de 
aankoop van luchtdiensten. Lidstaten zijn belast met de handhaving van de transparantie 
binnen prijsbepalingen, onder toezicht van de Commissie als hoedster van het Verdrag, en het 
is dus aan de lidstaten om te bepalen of de vermeende prijsverschillen onrechtmatig worden 
bevonden. De Europese Commissie zal een betere beleidsuitvoering door de nationale 
autoriteiten blijven stimuleren.
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Zolang luchtvaartmaatschappijen aan alle eisen van Verordening (EG) nr. 1008/2008 en van 
andere hierboven geanalyseerde juridische teksten voldoen, zijn de diensten van de 
Commissie van mening dat het vaststellen van vervoersvoorwaarden met inbegrip van 
bepalingen over prijsbeleid niet onrechtmatig is. Indien indienster meent dat de genoemde 
bepalingen door de luchtvaartmaatschappijen niet werden toegepast, heeft zij het recht om 
bijstand te vragen aan de nationale handhavingsinstanties in haar lidstaat die de zaak zullen 
onderzoeken. Indienster kan ook terecht bij een nationale rechter, indien zij van mening is dat
de vermeende schendingen nadelig waren.


