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Betreft: Verzoekschrift 1501/2012, ingediend door Paula Pereira (Portugese nationaliteit), 
over de weigering van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP om haar aan 
boord te laten gaan 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster protesteert tegen de weigering om haar aan boord te laten gaan van haar vlucht naar 
de Azoren vanaf de luchthaven Orly in Parijs. Zij beschrijft hoe ze van balie naar balie werd 
gestuurd waarna haar ten slotte eenvoudig de toegang tot het vliegtuig is ontzegd, waarbij 
luchtvaartmaatschappijen hun verantwoordelijkheid om haar in te checken op basis van een 
geldig vliegticket weigerden. Indienster voelt zich feitelijk gediscrimineerd omdat zij haar 
ticket twee maanden vóór de vlucht heeft geboekt. Alle andere passagiers immers, die hun 
tickets voor een hoger bedrag aanschaften, mochten wel aan boord.

2. Ontvankelijkheid

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

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

Het lijkt erop dat indienster de toegang tot een vlucht werd geweigerd en dat de 
luchtvaartmaatschappij alle volgende vluchten van haar traject die deel uitmaakten van 
dezelfde vervoersovereenkomst, heeft geannuleerd.
Krachtens Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake de rechten van luchtvaartpassagiers1 (de 
"verordening"), is instapweigering de weigering om passagiers op een vlucht te vervoeren, 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en 



PE521.567v01-00 2/3 CM\1006103NL.doc

NL

hoewel zij beschikken over een geldige reservering en zich voor instappen hebben gemeld 
volgens de voorwaarden van artikel 3, lid 2, zonder dat de instapweigering is gebaseerd op 
redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of 
beveiliging, of ontoereikende reisdocumenten. 

Wanneer passagiers het instappen wordt geweigerd, hebben zij recht op compensatie. Deze 
compensatie hangt af van het aantal kilometers van de vlucht en kan in dit geval oplopen tot 
400 EUR. De luchtvaartmaatschappij moet ook de keuze bieden tussen een alternatieve 
vervoerswijze of herroutering naar de eindbestemming bij de eerste gelegenheid en indien er 
plaats is, of de terugbetaling van de volledige kost van het niet-afgelegde traject.

Passagiers hebben ook recht op volledige bijstand (maaltijden, drank, 
communicatiefaciliteiten en een hotelkamer voor de nacht, indien nodig met inbegrip van 
vervoer naar het hotel en terug naar de luchthaven) terwijl ze wachten op de herroutering.

Passagiers moeten bij instapweigering eerst een klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. 
Indien de passagier van mening is dat de luchtvaartmaatschappij nog steeds niet aan haar 
verplichtingen voldoet, kan hij/zij klacht indienen bij de nationale handhavingsinstantie 
(NEB), van het EU-land waar het incident zich heeft voorgedaan of van het EU-land van 
bestemming voor vluchten van buiten de EU. NEB's zijn de instanties die door de nationale 
autoriteiten zijn aangewezen om de tenuitvoerlegging en handhaving te waarborgen van de 
verordening op hun grondgebied en die bevoegd zijn om klachten te behandelen met 
betrekking tot incidenten die daar plaatsvinden.

Op basis van de verstrekte informatie lijkt het erop dat de indienster de Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC) heeft gecontacteerd, dit is de nationale handhavingsinstantie die 
verantwoordelijk is voor de handhaving van de verordening in Portugal. Deze NEB had de 
klacht door moeten geven aan de Franse NEB (Direction Générale de l'Aviation Civile), daar 
het incident heeft plaatsgevonden in Frankrijk.

Hoewel men zich voor een afzonderlijke klacht kan beroepen op het advies of de beoordeling 
van een NEB, is dit advies niet bindend, noch voor de luchtvaartmaatschappij, noch voor een 
rechtbank of een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Bovendien moet 
opgemerkt worden dat indien een passagier niet tevreden is over het specifieke advies van een 
NEB, hij zijn individuele rechten alleen kan handhaven via een rechtbank of een ADR-
procedure. 

Indien passagiers dus verder verhaal willen halen, moeten ze overwegen juridisch advies in te 
winnen over de op nationaal niveau beschikbare verhaalmogelijkheden1. Dergelijke 
verhaalmogelijkheden stellen hen in de regel in staat hun rechten op meer rechtstreekse en 
persoonlijke wijze te laten gelden. In gevallen waarbij bijvoorbeeld verlies of schade is 
geleden, kunnen alleen de nationale rechtbanken schadeloosstelling toekennen. Daar er echter 
termijnen zijn waarbinnen gerechtelijke stappen ondernomen moeten worden, kunnen 
passagiers hun rechten verliezen tenzij ze deze binnen een bepaalde termijn doen gelden en 
snel handelen.

                                                                                                                                                  
annulering of langdurige vertraging van vluchten (PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1).
1 In het onderhavige geval is het met name van belang dat de verordening niet voorziet in de terugbetaling van de 
vakantiekosten (hotelovernachting, activiteiten) van indienster. Deze kunnen echter ingevolge het Verdrag van 
Montreal teruggevorderd worden.
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Afhankelijk van de aard van de vordering, kan de Europese procedure voor geringe 
vorderingen1 van dienst zijn. Het doel van deze procedure is de beoordeling en regeling van 
geringe grensoverschrijdende geschillen te vereenvoudigen en de kosten van dergelijke 
vorderingen te verminderen. Meer informatie daarover is beschikbaar via:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_en.htm

Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij de luchtvaartmaatschappij, het 
verkrijgen van bemiddeling met de luchtvaartmaatschappij of het aanhangig maken van een 
zaak voor de bevoegde nationale rechtbank, kunnen passagiers contact opnemen met de 
nationale consumentenvereniging2 of het netwerk van Europese ConsumentenCentra in de 
verblijfplaats van de passagier3. 

Op basis van de beschikbare informatie is er geen reden om aan te nemen dat indienster een 
pakket heeft gekocht in de betekenis van artikel 2 van Richtlijn 90/314/EEG betreffende 
pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketen4, derhalve moeten de 
in die richtlijn opgenomen rechten niet geëerbiedigd worden.

Conclusie

De Commissie is noch bevoegd voor het halen van verhaal, noch om een oordeel te vellen 
over afzonderlijke geschillen tussen passagiers en luchtvaartmaatschappijen. 

Indienster kan overwegen gebruik te maken van de in dit verzoekschrift vermelde 
instrumenten voor passagiers om hun rechten uit te oefenen.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van 
een Europese procedure voor geringe vorderingen.
2 Een lijst van nationale consumentenorganisaties is beschikbaar via onderstaande link: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
3 De lijst van Europese ConsumentenCentra is beschikbaar via onderstaande link: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4 Richtlijn van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en 
rondreispakketten, PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59-64.


