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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft op internet vier vliegtickets gekocht voor hemzelf en zijn gezinsleden, voor een 
vlucht met Air France naar Japan, voordat het ongeluk met de kerncentrale in Japan 
plaatsvond. Toen hij contact opnam met de luchtvaartmaatschappij, weigerde deze de 
bestemming van zijn tickets te wijzigen. Als reden daarvoor werd opgegeven dat wijziging bij 
dit type elektronische tickets niet mogelijk is. Indiener vraagt hulp bij het oplossen van zijn 
probleem, maar verzoekt de Europese Unie ook regelgeving te maken om dit soort gedrag van 
luchtvaartmaatschappijen, dat de belangen van burgers schaadt, tegen te gaan. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 21011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Indiener legt een atypisch geval voor, waarbij een verandering in het land van bestemming ná 
het kopen van een ticket ertoe heeft geleid dat indiener van gedachten is veranderd. Op grond 
van de informatie die door indiener is verstrekt, lijkt er geen bewijs te zijn van een actie door 
de luchtvaartmaatschappij die in strijd is met het communautaire recht of die aanpassing van 
de wetgeving vereist. Opgemerkt dient te worden dat de aard van de kernramp waarnaar 
indiener verwijst niet tot een besluit heeft geleid – noch van de luchtvaartmaatschappij noch 
van de Japanse autoriteiten – om de vlucht te annuleren of de luchthaven van bestemming te 
sluiten. 
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De beoordeling van een potentieel gevaar van reizen naar een specifiek crisisgebied en de 
daarop volgende reisadviezen vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, die 
mogelijk de desbetreffende risico's anders beoordelen en passagiers andere adviezen geven, 
zoals het geval was met betrekking tot de situatie in Japan. Voor informatie over reisadviezen 
wordt passagiers geadviseerd het portaal 'Consulaire bescherming voor EU-burgers' te 
raadplegen:

http://ec.europa.eu/consularprotection/

Wanneer regeringen officiële negatieve reisadviezen afgeven, kunnen 
luchtvaartmaatschappijen – hoewel zij daartoe volgens het toepasselijk recht niet verplicht 
zijn – hun goede wil tonen en passagiers die besluiten van hun reis af te zien compenseren. 
Passagiers wordt in elk geval geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met de 
luchtvaartmaatschappij. De relatie tussen indiener en de luchtvaartmaatschappij wordt 
geregeld door de algemene voorwaarden van de vervoersovereenkomst die tussen hen bestaat. 
De EU-wetgeving vereist dat deze algemene voorwaarden vóór de aankoop van een ticket 
duidelijk worden medegedeeld, maar spreekt zich niet uit over de specifieke inhoud. Op grond 
van de verstrekte informatie lijkt het erop dat de specifieke tickets die door indiener waren 
gekocht beperkingen inhielden met betrekking tot de mogelijkheid om wijzigingen aan te
brengen of zelfs om de tickets te annuleren. Het ligt voor de hand dat de tickets als gevolg van 
deze voorwaarden goedkoper waren in vergelijking met andere tickets waarvoor flexibeler 
voorwaarden golden. Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden heeft indiener het 
risico geaccepteerd dat de reis door gebeurtenissen in de toekomst die buiten de 
verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vielen, zinloos of niet langer relevant zou 
worden. 

Dit is het soort situatie dat had kunnen worden vermeden door een annuleringsverzekering, 
die vaak door de luchtvaartmaatschappij zelf wordt aangeboden of onafhankelijk kan worden 
afgesloten. Een dergelijke verzekering zou logischerwijze tot extra kosten hebben geleid en 
zou altijd optioneel moeten blijven.
  

Conclusie

De situatie die indiener voorlegt, is weliswaar betreurenswaardig, maar vereist geen 
specifieke regelgeving. Onverminderd specifieke regels ter bescherming van de rechten van 
luchtreizigers, zoals in Verordeningen 261/2004 en 1008/2008, moet elke stap die de 
bevoegdheid van luchtvaartmaatschappijen om hun eigen tarieven en de daaraan gekoppelde 
voorwaarden vast te stellen zou beperken, zorgvuldig worden afgewogen. Dit om te 
voorkomen dat er een verstoring ontstaat die uiteindelijk in het nadeel van de consument zou 
zijn doordat de beschikbare opties, de toegang tot luchtvervoer of de concurrentie tussen 
maatschappijen worden beperkt en de prijzen uiteindelijk stijgen en de productiviteit afneemt.


