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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is rolstoelpatiënt en beklaagt zich over het feit dat hij voor vliegreizen, hotels, 
pensions en vakantiewoningen meer moet betalen dan niet-gehandicapte mensen. Hij vraagt 
om aandacht voor deze situatie en verzoekt om gelijke voorwaarden voor alle mensen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 januari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener is rolstoelpatiënt en beklaagt zich over het feit dat hij voor vliegreizen, hotels, 
pensions en vakantiewoningen meer moet betalen dan niet-gehandicapte mensen. Hij verzoekt
om gelijke voorwaarden voor alle mensen.

De actie van de Commissie met betrekking tot vliegreizen heeft op communautair niveau 
geleid tot de aanneming van de verordening1 inzake de rechten van gehandicapten en 
personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen. Tegenwoordig zijn bij vertrek 
van iedere luchthaven in de Europese Unie maatregelen van toepassing om te waarborgen dat 
                                               
1 Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer 
reizen (PB L 204, blz.1).
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deze passagiers gelijke toegang tot het luchtvervoer hebben, zonder enige vorm van 
discriminatie of extra kosten, en dat zij de nodige hulp krijgen.

Deze verordening is sinds 26 juli 2007 deels van toepassing (inzonderheid de bepalingen 
betreffende de gelijke behandeling van personen met beperkte mobiliteit) en is sinds 26 juli 
2008 in al haar onderdelen van kracht. De bepalingen van de verordening zijn van toepassing 
op gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen en die 
gebruikmaken of voornemens zijn gebruik te maken van commerciële luchtdiensten voor 
passagiers voor het vertrek van, de doorreis via of de aankomst op een luchthaven in de 
Europese Unie.

Elke lidstaat moet een nationaal orgaan aanwijzen dat verantwoordelijk is voor de handhaving 
van deze rechten. Indien een gehandicapte of een persoon met beperkte mobiliteit geen 
genoegdoening krijgt van het beheersorgaan van de luchthaven dan wel van de desbetreffende 
luchtvaartmaatschappij kan hij/zij een klacht indienen bij het nationale handhavingsorgaan, 
dat bevoegd is om sancties op te leggen aan instanties die de verordening met voeten treden. 
Een l i j s t  van deze o r g a n e n  is beschikbaar op de volgende website: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

De Commissie heeft zich tot doel gesteld nauw toezicht uit te oefenen op de toepassing en de 
handhaving van deze verordening, net zoals zij ook met de algemene verordening inzake 
passagiersrechten1 doet. Zij is voortdurend in contact met de relevante betrokkenen en 
besteedt bijzondere aandacht aan vastgestelde problemen en feedback van burgers.

Bovendien voorziet het huidige Europese rechtskader in bescherming tegen discriminatie op 
grond van invaliditeit in arbeid, beroep en beroepsopleiding2.

De Europese Commissie werkt thans aan de verbetering van het huidige rechtskader. Op 2 juli 
2008 heeft zij een voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid ingediend. Daarin zijn de maatregelen vervat die nodig zijn om 
gehandicapten op doeltreffende wijze en zonder enige vorm van discriminatie toegang te 
verlenen tot sociale bescherming, sociale voordelen, gezondheidszorg, onderwijs en goederen 
en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn, inclusief hotels, pensions en vakantiewoningen.
In bijzondere gevallen moet worden voorzien in redelijke aanpassingen. Dit voorstel is thans 
in behandeling en zal na goedkeuring door de Raad een Europese wet worden (in de vorm van 
een richtlijn). Zodra de richtlijn is goedgekeurd en aangenomen door de Raad en de termijn 
voor de omzetting in nationaal recht is verstreken, zullen de diensten van de Commissie nauw 
toezien op de situatie en de nodige actie ondernemen om te waarborgen dat alle lidstaten hun 
verplichtingen nakomen.

                                               
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 annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (Voor de EER relevante tekst) – Verklaring van 
de Commissie (PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1–8).
2 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).
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Conclusies

Vooralsnog valt het merendeel van de kwesties die de indiener aankaart onder de bevoegdheid 
van de nationale autoriteiten, hetzij op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Desalniettemin 
kan hij tegen de ongelijke behandeling bij het betalen van vliegreizen – overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht – een klacht indienen bij het beheersorgaan van de luchthaven of de 
desbetreffende luchtvaartmaatschappij, en indien hij langs deze weg geen genoegdoening 
krijgt, bij het nationale handhavingsorgaan.


