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Betreft: Verzoekschrift 1354/2009, ingediend door Manfred Hien (Duitse nationaliteit), 
over betaling van schadevergoeding bij vluchtvertraging

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een geschil met de vliegmaatschappij Iberia over de vergoeding van kosten als 
gevolg van een vertraging van een vlucht. Zijn pogingen om een schadevergoeding van de 
maatschappij te krijgen, hebben geen resultaat opgeleverd. Volgens indiener zou in 
Verordening (EG) nr. 261/2004 betreffende gemeenschappelijke regels inzake compensatie en 
bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van 
vluchten, moeten worden vastgelegd dat de aanspraak op schadevergoeding bij een 
aanzienlijke vertraging gelijk is aan de aanspraken bij annulering van een vlucht. Volgens 
indiener is dit momenteel niet het geval en hij wenst dat de verordening wordt herzien.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

De indiener klaagt dat Iberia hem niet de compensatie heeft gegeven waarom hij op grond van 
een vluchtvertraging heeft verzocht. Hij beweert dat op grond van Verordening (EG) nr. 
261/20041, de aanspraak op compensatie gelijk dient te zijn aan de compensaties bij 

                                               
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) - PB L 46 van 17.2.2004, blz.1- 8.
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annulering van vluchten. 

Op 19 november 2009 heeft het Europees Hof van Justitie (EHJ) in de uitspraak Sturgeon-
Condor en Böck&Lepuschitz-Air France (gevoegde zaken C-402/07 en C-432/07), 
vastgesteld dat passagiers in geval van een langdurige vluchtvertraging, welke een aankomst 
van de passagier op de eindbestemming van minimaal drie uur later dan de oorspronkelijk 
geplande aankomsttijd veroorzaakt, eventueel aanspraak op een financiële compensatie 
hebben.

Het EHJ bekrachtigde op de grondslag van het beginsel van gelijke behandeling dat 
passagiers wier vluchten langdurige vertraging hebben dienen te worden behandeld als 
passagiers wier vluchten zijn geannuleerd, in de veronderstelling dat zij qua tijdverlies 
vergelijkbare schade hebben geleden.

Zoals bij annulering van de vlucht, geeft een dergelijke vertraging echter passagiers geen 
aanspraak op compensatie indien de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de lange 
vertraging het gevolg was van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.

Het dient te worden opgemerkt dat de oordelen van het EHJ terugwerkende kracht hebben
sinds de datum waarop de geïnterpreteerde wetgeving in werking is getreden (ex tunc-effect). 
In het geval van EU-Verordening 261/2004, zou dit sinds 17 februari 2005 zijn.

Gezien bovengenoemde uitspraak van het EHJ hebben passagiers die een langdurige
vertraging (drie uur of meer) verduren net zoals passagiers die een annulering van de vlucht 
verduren al aanspraak op compensatie. Derhalve bestaat er geen behoefte om de 
bovengenoemde Verordening (EG) nr. 261/2004 te wijzigen. Het is de plicht van de op grond 
van bovenstaande verordening opgerichte nationale handhavingsinstanties om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de verordening, zoals door het EHJ geïnterpreteerd, door de 
luchtvaartmaatschappijen volledig worden nagekomen.


