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Betreft: Verzoekschrift 0253/2012, ingediend door Horst-Albert Jung (Duitse
nationaliteit), over de toepassing van Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering 
of langdurige vertraging van vluchten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de toepassing van Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige 
vertraging van vluchten door de luchtvaartmaatschappij Iberia. Indiener heeft alle in de 
verordening vastgelegde stappen voor het aanvragen van compensatie ondernomen, maar is 
niet geholpen. Hij is van mening dat hij door de bevoegde instanties van het kastje naar de 
muur wordt gestuurd en dat de luchtvaartmaatschappij een goede afhandeling van zijn klacht 
traineert en met de behandeling wacht totdat indiener een rechtszaak aanspant. Indiener is 
echter gezien de kosten niet voornemens een juridische procedure te starten. Hij is van 
opvatting dat Iberia deze handelwijze bewust toepast en de verordening niet serieus neemt. 
Hij verlangt een onderzoek naar zijn zaak en - ervan uitgaande dat zijn geval niet het enige is 
- meer in het algemeen naar de effectieve toepassing van de verordening door 
luchtvaartmaatschappijen en de betrokken bevoegde instanties.

2. Ontvankelijkheid

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

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

Op 23 oktober 2008 was indiener passagier op een vlucht met Iberia van Sao Paulo (Brazilië) 
naar Düsseldorf via Madrid. De vlucht van Sao Paulo naar Madrid had een vertraging van 
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zeven uur en tien minuten waardoor indiener zijn aansluitende vlucht naar Düsseldorf miste. 
Indiener verlangde van Iberia een compensatie voor de vertraging uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 261/20041 (de "verordening"). Iberia wees de claim van indiener af op basis van het 
feit dat de vertraging te wijten was aan "buitengewone omstandigheden" die een 
luchtvaartmaatschappij ontheffen van de verplichting om compensatie te betalen. Indiener 
beweert in verschillende brieven dat Iberia tegenstrijdige informatie over de oorzaken van de 
vertraging heeft verschaft. In het begin verklaarde Iberia dat deze vertraging was te wijten aan 
een overbelasting van het luchtruim en vervolgens dat zij te wijten was aan een technische 
fout. Aangezien indiener niet tevreden was met het antwoord, diende hij een klacht in bij 
LBA, de Duitse nationale handhavingsinstantie, die hem doorverwees naar AESA, de Spaanse 
nationale handhavingsinstantie, aangezien het incident onder haar jurisdictie valt.

AESA stelde een onderzoek naar het incident in en hield de klacht van indiener staande, 
omdat zij tot de conclusie kwam dat de vertraging niet te wijten was aan "buitengewone 
omstandigheden", die Iberia in staat zou stellen om compensatie te weigeren. AESA deelde
indiener echter mede dat hij zelf gerechtelijke stappen moest ondernemen, indien Iberia zijn 
claim bleef afwijzen. AESA wees indiener tevens op Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 
juli 2006 waarmee  een Europese procedure voor geringe vorderingen is ingesteld die tot doel 
heeft de beslechting van kleine grensoverschrijdende geschillen te vergemakkelijken en te 
bespoedigen en de kosten voor de eiser te drukken.

Indiener wil echter niet de kosten en lasten van het nemen van gerechtelijke stappen dragen, 
omdat hij van mening is dat Iberia, zowel in zijn geval als in dat van anderen, opzettelijk haar 
verplichtingen uit hoofde van de verordening niet nakomt, tenzij dergelijke gerechtelijke 
stappen worden genomen.

In  Verordening (EG) nr. 261/2004 zijn een aantal verplichtingen voor 
luchtvaartmaatschappijen vastgelegd om bijstand te verlenen aan passagiers (informatie, iets 
te eten en te drinken, accommodatie en alternatieve vlucht/terugbetaling), wanneer zij niet tot 
hun vlucht worden toegelaten of wanneer hun vluchten op korte termijn worden geannuleerd,
afgelast of een lange vertraging hebben.

In tegenstelling tot situaties van instapweigering of annulering voorziet de verordening niet 
uitdrukkelijk in compensatie voor vertragingen. Toch heeft het Hof van Justitie van de EU 
bepaald dat een passagier die meer dan drie uur te laat op zijn plaats van bestemming 
aankomt, recht kan hebben op compensatie. De verordening ontheft een 
luchtvaartmaatschappij echter van het betalen van dergelijke compensatie, wanneer deze kan 
aantonen dat de vertraging te wijten was aan "buitengewone omstandigheden", die zij niet kon 
voorkomen, zelfs indien zij alle mogelijke maatregelen had genomen.  Het Hof van Justitie 
was van oordeel dat technische defecten, zoals in het geval van indiener, doorgaans niet onder 
dit criterium vallen. Het Hof van Justitie heeft echter bevestigd dat uiteindelijk de nationale 
rechtbanken moeten beslissen of in afzonderlijke gevallen sprake is van "buitengewone 
omstandigheden".

                                               
1 Verordening (EG) nr. 261/2004 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, PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.
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Krachtens artikel 16 van de verordening moeten de lidstaten een nationale 
handhavingsinstantie aanwijzen om potentiële overtredingen van deze wetgeving te 
onderzoeken. Het is de taak van de nationale handhavingsinstantie om de toepassing door de 
bedrijfstak van de verordening te controleren om kwesties in verband met kwalijke praktijken 
aan te pakken en mogelijke tendensen inzake niet-naleving af te bakenen die aan consumenten 
schade kunnen berokkenen. Indien een dergelijke ernstige overtreding of een tendens van 
niet-naleving van de verordening is vastgesteld, neemt een nationale handhavingsinstantie de 
gepaste corrigerende maatregelen, met inbegrip van het uiteindelijk bestraffen van de 
luchtvaartmaatschappij. De beschikbare straffen zijn veeleer gericht op het aanpakken van 
collectieve schade dan op het bieden van schadevergoeding in individuele gevallen.

Bij de evaluatie van een klacht geven nationale handhavingsinstanties, zoals AESA, advies 
aan de passagiers om hen in staat te stellen met kennis van zaken te beslissen of zij al dan niet 
gerechtelijke stappen nemen of zich tot een dienst voor alternatieve geschillenbeslechting
(ADR) wenden. Sommige nationale handhavingsinstanties vergemakkelijken dat proces door 
over een individuele klacht een advies uit te brengen waarmee een passagier zijn klacht kan 
onderbouwen. Dit geschiedt op vrijwillige basis en wordt niet door de verordening geëist. Het 
advies van de nationale handhavingsinstanties is echter niet bindend, noch voor de 
luchtvaartmaatschappij noch voor de rechtbank.

Derhalve moet een passagier, wanneer hij ontevreden is met de reactie van een 
luchtvaartmaatschappij op een verzoek om compensatie en zelfs indien een nationale 
handhavingsinstantie zich aan de zijde van de passagier schaart, de zaak rechtstreeks aan een 
nationale rechtbank voorleggen of via ADR zien te regelen. In sommige gevallen kunnen 
passagiers ook een verzoek indienen via de Europese procedure voor geringe vorderingen, die 
tot doel heeft de beslechting van kleine grensoverschrijdende geschillen te vereenvoudigen en 
de kosten te drukken.

Indiener moet ook weten dat er termijnen zijn voor het beginnen van rechtszaken en dat hij 
zijn recht op het nemen van gerechtelijke stappen kan verliezen, tenzij hij deze binnen een 
bepaalde termijn neemt.

De website www.airpassengerrights.eu verschaft indiener verdere informatie over zijn rechten 
uit hoofde van deze wetgeving.

Krachtens EU-recht vallen klachten onder de bevoegdheid van de desbetreffende nationale 
handhavingsinstantie of kan indiener zich rechtstreeks tot een rechtbank wenden. De 
Commissie is niet bevoegd om individuele klachten te onderzoeken. Volgens de door indiener 
verstrekte informatie heeft AESA, de bevoegde Spaanse handhavinginstantie, blijkbaar aan 
haar verplichtingen uit hoofde van Verordening (EG) 261/2004 voldaan door de klacht van 
indiener te onderzoeken, hem in deze zaak een met redenen omkleed advies te geven en hem 
te laten weten dat hij zijn zaak aan een nationale rechtbank moet voorleggen om een 
individuele schadevergoeding te verkrijgen.

De Commissie is voornemens voorstellen in te dienen om tegen eind 2012 de verordening 
inzake de handhaving van rechten van luchtreizigers te wijzigen en te verbeteren. Ongeacht 
het resultaat van deze herziening moeten passagiers die compensatie wensen toch nog  
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individuele schadevergoeding zien te verkrijgen via rechtbanken of passende ADR-
procedures in gevallen waarin de luchtvaartmaatschappij weigert haar aansprakelijkheid te
aanvaarden.


