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Betreft: Verzoekschrift 0523/2012, ingediend door Rudolf Schmitt (Duitse nationaliteit), 
over tekortschietende schadevergoeding door de luchtvaartmaatschappij 
Lufthansa na annulering van zijn vlucht als gevolg van de uitbarsting van de 
IJslandse Eyjafjallajökull-vulkaan

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners vlucht werd geannuleerd als gevolg van de uitbarsting van de IJslandse 
Eyjafjallajökull-vulkaan. Volgens indiener verleende de luchtvaartmaatschappij Lufthansa 
hem te weinig bijstand en was de schadevergoeding onvoldoende. Nadat hij hierover bij het 
bevoegde Duitse Luftfahrt-Bundesamt (LBA) een klacht had ingediend werd hem meegedeeld 
dat zijn klachtprocedure was stopgezet, omdat volgens de interne regels van het LBA 
klachtprocedures dienen te worden beëindigd wanneer de s c h a d e  door de 
luchtvaartmaatschappij voor 50% is vergoed. Indiener stelt dat zijn schade slechts voor een 
derde was vergoed. Indiener meent dat deze handelwijze onrechtmatig is en in strijd is met 
Verordening (EG) nr. 261/2004 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.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

Indiener beklaagt zich erover dat hij onvoldoende bijstand heeft gekregen van het Luftfahrt-
Bundesamt (LBA), de Duitse handhavingsinstantie die bevoegd is voor de toepassing van 
Verordening nr. 261/2004 betreffende de rechten van luchtreizigers.
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De Commissie wil allereerst benadrukken dat de sluiting van het luchtruim, die in april 2010 
verschillende landen heeft getroffen als gevolg van de uitbarsting van een IJslandse vulkaan, 
als een uitzonderlijke omstandigheid moet worden beschouwd die de 
luchtvaartmaatschappijen vrijstelt van compensatie aan de reizigers. Overeenkomstig 
Verordening 261/2004 (hierna "de verordening") betreffende de rechten van luchtreizigers1, 
moeten luchtvaartmaatschappijen, zelfs in dergelijke uitzonderlijke omstandigheden, de 
reizigers evenwel bijstand en ondersteuning verlenen:

-  keuze tussen de terugbetaling van de prijs van het vervoerbewijs, zo spoedig mogelijk een 
andere vlucht (rerouting) of een nieuwe boeking op een later tijdstip;

- bijstand door de luchtvaartmaatschappij in afwachting van de andere vlucht 
(telefoongesprekken, maaltijden en verfrissingen, hotelaccommodatie, vervoer naar en van de 
plaats van de accommodatie).

Enkel wanneer de reiziger voor een andere vlucht kiest, moeten de luchtvaartmaatschappijen 
altijd zelf instaan voor passende bijstand aan de reizigers. Alleen in uitzonderlijke 
omstandigheden waarbij het luchtverkeer ernstig verstoord is, zoals de sluiting van het 
luchtruim als gevolg van een vulkaanuitbarsting, en waarbij een groot aantal vluchten 
gedurende meerdere dagen geannuleerd of langdurig vertraagd is, is het denkbaar dat 
bepaalde reizigers zelf instaan voor hun andere vlucht en bijstand, wat de 
luchtvaartmaatschappij normaal gezien had moeten doen. Vervolgens kunnen ze de 
maatschappij op basis van de betalingsbewijzen om de terugbetaling van al hun uitgaven 
vragen, voor zover dit redelijk is en in verhouding staat tot de situatie.

Naar aanleiding van de vulkaanuitbarsting in 2010 hebben de Commissiediensten2

richtsnoeren opgesteld om de nationale handhavingsinstanties te helpen de verordening in dit 
specifieke geval toe te passen, onverminderd de toepassing van de verordening in andere 
situaties die vaker voorkomen in het luchtverkeer en waarbij de luchtvaartmaatschappij in 
principe rechtstreekse bijstand en ondersteuning aan de reizigers moet verlenen.

Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt dat de luchtvaartmaatschappij hem slechts 
een gedeeltelijke terugbetaling zou hebben aangeboden van de kosten die het gevolg zijn van 
de annulering van zijn vlucht. Indiener heeft vervolgens contact opgenomen met de Duitse 
handhavingsinstantie, wat de aangewezen weg is, maar is niet tevreden over de behandeling 
van zijn dossier door het LBA.

Overeenkomstig de bovengenoemde richtsnoeren is het mogelijk dat de nationale 
handhavingsinstantie van oordeel is dat de maatschappij haar verplichtingen op het gebied 
van bijstand en rerouting uit hoofde van de verordening is nagekomen door de kosten die de 
reizigers hebben opgelopen als gevolg van de onderbreking van de reis gedeeltelijk terug te 

                                               
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, PB L 
46 van 17.2.2004, blz. 1.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-interpretation.pdf.
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betalen. Met andere woorden, de luchtvaartmaatschappijen moeten op grond van het 
evenredigheidsbeginsel en van de doelstellingen van de verordening in redelijke en 
evenredige mate de kosten terugbetalen die voortvloeien uit de rerouting en bijstand aan de 
luchtreizigers en dit in verhouding tot de wachttijd en alle bijzondere omstandigheden. De 
bevoegde nationale autoriteiten en nationale rechtbanken moeten per geval nagaan of deze 
kosten billijk en evenredig zijn, waarbij ze onder meer rekening houden met de 
beschikbaarheid en de gewone prijs van een hotelkamer en andere diensten dicht bij een 
luchthaven of in een specifieke regio, zoals in de richtsnoeren van 2010 is aangegeven.

Volgens de door indiener verstrekte informatie was het LBA in dit specifieke geval van 
oordeel dat een terugbetaling van 50% van de kosten die de indiener heeft gemaakt, 
aanvaardbaar was gezien de omstandigheden van dit geval. Rekening houdend met wat 
voorafgaat en zonder afbreuk te doen aan ontbrekende informatie die het tegengestelde zou 
uitwijzen, is de Commissie van mening dat de Duitse autoriteiten gehandeld hebben 
overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, de verordening en de bovenbedoelde 
richtsnoeren.

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het advies van de nationale handhavingsinstantie 
niet juridisch bindend is voor de luchtvaartmaatschappij en voor de rechtbanken. De nationale 
handhavingsinstanties kunnen luchtvaartmaatschappijen een sanctie opleggen voor niet-
naleving van de verordening, maar deze maatregelen staan los van het gevolg dat is gegeven 
aan individuele klachten van reizigers.

Indiener kan er belang bij hebben juridisch advies in te winnen over de beschikbare 
mechanismen voor geschillenbeslechting op nationaal niveau, met inbegrip van een procedure 
voor geringe vorderingen, indien hij meent dat zijn rechten niet geëerbiedigd zijn. Dergelijke 
middelen bieden in het algemeen de mogelijkheid zijn rechten op een directere en 
persoonlijkere manier te laten gelden, aangezien alleen de nationale rechter 
schadevergoedingen kan toekennen. Met name consumentenverenigingen kunnen de reizigers 
bij een dergelijk initiatief bijstaan.

Conclusie

De Commissie houdt toezicht op de uitvoering van Verordening 261/2004 door de lidstaten en 
benadrukt dat elke lidstaat een systeem van sancties heeft ingesteld voor 
luchtvaartmaatschappijen die zich niet aan de regels houden1. Op grond van de door indiener 
verstrekte informatie heeft de Commissie geen aanwijzingen kunnen vinden dat de nationale 
autoriteiten de verordening in dit specifieke geval slecht zouden hebben toegepast.

Zoals de Commissie heeft aangegeven in haar mededeling van 11 april 20112 zijn de 
daadwerkelijke toepassing van de rechten van reizigers, maar ook de toegang van reizigers tot 
informatie over hun rechten, tot een meer uniforme en snelle behandeling van klachten en tot 
eenvoudige en goedkope mechanismen voor geschillenbeslechting de belangrijkste 
doelstellingen van de herziening waaraan de Commissie momenteel werkt.

                                               
1 Werkdocument van de Commissie bij mededeling COM(2011)0174 def.
2 COM(2011) 174 def.


