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Betreft: Verzoekschrift 0703/2012, ingediend door Vasil Stavrev (Bulgaarse 
nationaliteit), over vorderingen op de Hongaarse luchtvaartmaatschappij 
Wizz Air

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft aan dat na een vertraging van een vlucht van meer dan twee uur de passagiers 
de bij wet geregelde compensatie niet ontvangen hebben. Later werd hem op de luchthaven 
van Dortmund door twee medewerkers van de luchtvaartmaatschappij de toegang ontzegd tot 
de retourvlucht, waardoor hij zich genoodzaakt zag om nieuwe tickets te kopen. Ook werd 
hem de nodige hulp geweigerd, ondanks het feit dat hij gehandicapt is en zonder hulp niet in 
staat is om te lopen. Dienovereenkomstig stelt indiener zich op het standpunt dat hij 
gediscrimineerd is door de medewerkers van het bedrijf vanwege zijn handicap, waarbij 
structureel inbreuk is gemaakt op Europese wetgeving inzake consumentenbescherming.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

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

Vertraging bij Wizz Air

In Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en van 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 
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tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/911 worden een reeks verplichtingen vastgelegd 
voor luchtvaartmaatschappijen om passagiers bijstand te verlenen (informatie, maaltijden en 
verfrissingen, accommodatie en een andere vlucht/terugbetaling) bij instapweigering, 
onaangekondigde vertragingen of grote vertragingen.

In tegenstelling tot bij instapweigering of annulering, wordt in de verordening niet voorzien in 
compensaties bij vertragingen. Het Europese Hof van Justitie was van oordeel dat een 
passagier die meer dan drie uur te laat op zijn bestemming aankomt, recht kan hebben op 
compensatie. Dat was blijkbaar niet het geval bij indiener, die meer dan twee uur vertraging 
had, al is het op basis van de verstrekte informatie niet duidelijk of de vertraging meer dan 
drie uur bedroeg. Bovendien ontheft de verordening een luchtvaartmaatschappij 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 heeft echter bevestigd dat 
uiteindelijk de nationale rechtbanken moeten beslissen of in afzonderlijke gevallen sprake is 
van "buitengewone omstandigheden".

Instapweigering en het niet verlenen van bijstand aan een passagier met een handicap

In Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer 
reizen2 worden de verplichtingen van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens om, voor 
zover zij vooraf worden verwittigd, bijstand te verlenen aan gehandicapten en personen met 
beperkte mobiliteit, zodat zij onder dezelfde omstandigheden kunnen reizen als andere 
passagiers.

Krachtens artikel 7 van de verordening moet de persoon die bijstand nodig heeft dat uiterlijk 
48 uur voor de aangekondigde vertrektijd aan de betrokken luchtvaartmaatschappij, agent van 
de luchtvaartmaatschappij of touroperator melden. Als er geen melding wordt gemaakt, moet 
de luchthaven nog steeds alle redelijke inspanningen leveren om de nodige bijstand te 
verlenen. De bijstand wordt verleend op voorwaarde dat de passagier zich op tijd meldt voor 
check-in ("uiterlijk één uur voor de aangekondigde vertrektijd, indien geen tijdstip is 
meegedeeld"). Op basis van de informatie die door indiener werd verstrekt, lijkt het erop dat 
hij geen bijstand kon krijgen omdat hij zich te laat meldde voor check-in. De late aankomst 
lijkt tevens de reden te zijn voor de instapweigering en het feit dat hij nieuwe tickets moest 
kopen. Een laattijdige aankomst valt niet onder de verordening.

Krachtens artikel 16 van Verordening nr. 261/2004 en krachtens artikel 14 van Verordening 
nr. 1107/2006 moeten de lidstaten nationale handhavingsinstanties aanduiden die mogelijke 
inbreuken op de respectieve wetgeving kunnen onderzoeken. Het is de taak van de nationale 
handhavingsinstanties om de toepassing van de verordening door de bedrijfstak 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, 

                                               
1 PB L46 van 17.2.2004, blz.1.
2 PB L204 van 26.7.2006, blz.1.
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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. Passagiers kunnen een klacht indienen bij elke 
nationale handhavingsinstantie in elke EU-lidstaat, maar het is de nationale 
handhavingsinstantie van de lidstaat waar het incident zich heeft voorgedaan die bevoegd is 
om de zaak te onderzoeken. Passagiers moeten eerst een klacht indienen bij de 
luchtvaartmaatschappij en kunnen vervolgens, als zij geen antwoord krijgen van de 
maatschappij of niet tevreden zijn met het verkregen antwoord, een klacht indienen bij de 
nationale handhavingsinstantie of gerechtelijke stappen nemen.

Bij de evaluatie van een klacht geven bepaalde nationale handhavingsinstanties 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 niet tevreden 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 van de Europese Commissie1 verschaft indiener verdere informatie over zijn 
rechten uit hoofde van deze wetgeving.

Conclusie
Krachtens het EU-recht moeten klachten over inbreuken op de passagiersrechten eerst gericht 
worden tot de luchtvaartmaatschappij en vervolgens tot de nationale handhavingsinstantie of 
rechtstreeks tot een nationale rechtbank. De Commissie is niet bevoegd om individuele 
klachten te onderzoeken.

Op basis van de informatie die door indiener werd verstrekt, lijkt het erop dat hij nog geen 
contact heeft opgenomen met de luchtvaartmaatschappij of met een nationale 
handhavingsinstantie. Aangezien dat de te volgen procedure is, moet een passagier die 
compensatie eist eerst een klacht indienen bij zijn luchtvaartmaatschappij en vervolgens bij 
een nationale handhavingsinstantie of moet hij proberen om zelf verhaal te halen via de 
nationale rechtbanken of via een passende ADR-procedure, indien de luchtvaartmaatschappij 

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/index_en.htm.
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de aansprakelijkheid weigert te aanvaarden.


