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Betreft: Verzoekschrift 1336/2011 ingediend door Rudolf Karlberger (Oostenrijkse 
nationaliteit), over de wijze waarop luchtvaartmaatschappijen omgaan met 
bagage van passagiers die niet op de bestemming arriveert

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de afhandeling door luchtvaartmaatschappijen van niet 
aangekomen bagage. Volgens indiener regelen de maatschappijen deze afhandeling naar eigen 
goeddunken. Hij verzoekt om strenge maatregelen van de EU om de maatschappijen te 
dwingen te zorgen voor een goede afhandeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

De Commissie wijst erop dat de bestaande internationale en EU-wetgeving regels bevat voor 
de bescherming van luchtreizigers in geval van problemen met de bagage. Het gaat hier om 
het Verdrag van Montreal1 en Verordening 889/20022 tot omzetting van het Verdrag van 
Montreal in EU-recht, dat bepalingen bevat betreffende de aansprakelijkheid van 
luchtvervoerders in geval van vermiste, beschadigde of vertraagde bagage.

                                               
1 Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Montreal, 28 mei 1999).
2 Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 houdende wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen 
bij ongevallen (Voor de EER relevante tekst) PB L 140 van 30.5.2002, blz. 2-5.
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In geval van problemen met de bagage hebben de passagiers onder bepaalde voorwaarden 
recht op een compensatie tot maximaal € 1220, tenzij de luchtvaartmaatschappij en de 
passagier een hoger bedrag zijn overeengekomen. Voor beschadigde of vermiste bagage is de 
luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk indien de beschadiging of het verlies het gevolg is 
van een inherente eigenschap van of defect aan de bagage. Voor vertraagde bagage is de 
luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk indien het alle redelijke maatregelen heeft getroffen 
ter voorkoming van schade als gevolg van de vertraging van de bagage of indien het 
onmogelijk was dergelijke maatregelen te treffen. In geval van handbagage, waaronder 
persoonlijke artikelen, is de luchtvaartmaatschappij uitsluitend aansprakelijk indien de schade 
door haar schuld is ontstaan.

Indien de bagage is beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd, moeten de passagiers in alle 
gevallen zo snel mogelijk een schriftelijke klacht indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Een 
termijn van 7 dagen voor het indienen van een klacht geldt indien de bagage is beschadigd en 
van 21 dagen indien de bagage is vertraagd, in beide gevallen vanaf de datum van ontvangst 
van de bagage.

Indien de passagiers niet tevreden zijn over de afhandeling van hun klacht door de 
luchtvaartmaatschappij, kunnen zij juridisch advies inwinnen en een procedure aanspannen 
voor een nationale rechtbank, aangezien alleen deze instanties in dergelijke gevallen 
compensatie kunnen toekennen op basis van bovengenoemde bestaande regels. Om hun recht 
te doen gelden kunnen zij bijvoorbeeld gebruikmaken van een nationale of Europese 
procedure voor geringe vorderingen (ingesteld met Verordening 861/20071). Voor verdere 
bijstand beveelt de Commissie indiener aan contact op te nemen met het Europees 
Consumentencentrum (ECC-Net) in zijn land.

Een lijst met deze centra is beschikbaar op de website van het verantwoordelijke departement 
van de Commissie (DG Gezondheid en Consumenten):
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm
Tot slot wil de Commissie benadrukken dat zij in het kader van haar "luchthavenpakket"-
voorstel van 1 december 2011 een herziening van de regels heeft voorgesteld op het gebied 
van grondafhandelingsdiensten, waaronder bagageafhandeling. Het voorstel van de 
Commissie heeft tot doel de kwaliteit en efficiency van grondafhandelingsdiensten te 
verbeteren. Meer informatie is te vinden op: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Conclusie
In de openbare raadpleging over een mogelijke herziening van Verordening 261/20042, 
uitgevoerd door de Commissie van 19 december 2011 tot 11 maart 2012, is een aantal vragen 
betreffende problemen met bagage aan de orde gekomen. Op basis van de resultaten van deze 
openbare raadpleging en de komende effectbeoordeling is de Commissie voornemens een 
                                               
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, PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1.
2 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 (PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1).



CM\911569NL.doc 3/3 PE494.731v01-00

NL

voorstel in te dienen om deze verordening uiterlijk eind 2012 te wijzigen. Het voorstel kan 
bepalingen in verband met bagage omvatten en/of worden vergezeld van wijzigingen van 
Verordening 889/2002. De door indiener naar voren gebrachte suggesties zijn  in dit verband 
zeer nuttig.

Zoals aangeven in haar antwoorden op parlementaire vragen over hetzelfde onderwerp1, en 
gezien het feit dat de hoeveelheid vermiste bagage een stijgende trend lijkt te vertonen, zal de 
Commissie blijven aandringen op bekendmaking van de geldende regels aan de passagiers en 
de acties van de lidstaten blijven volgen, om te waarborgen dat deze regels ook worden 
toegepast.

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.


