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Betreft: Verzoekschrift 0871/2007, ingediend door Sascha Simon (Duitse 
nationaliteit), over verborgen heffingen van luchtvaartmaatschappijen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vestigt de aandacht op het feit dat de EU luchtvaartmaatschappijen heeft verboden 
verborgen heffingen op te leggen. Desondanks werden hem door Wizz Air bij het reserveren 
van een vlucht via het Internet administratiekosten in rekening gebracht omdat hij via een 
creditcard betaalde, hoewel dat de enige betaaloptie was.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Indiener verwijst naar een ongelukkige ervaring bij het reserveren van een vlucht via het 
internet. Hoewel op de website van de luchtvaartmaatschappij werd verklaard dat alle 
belastingen, heffingen en administratiekosten in de prijzen waren inbegrepen, werd hem bij 
reservering in een later stadium (maar alvorens de koop te sluiten) medegedeeld dat er een 
aanvullende heffing gold voor betaling met een creditcard – terwijl reserveren alleen mogelijk 
was met een creditcard. 

Allereerst moet worden geconstateerd dat in de communautaire wetgeving de regels 
betreffende heffingen voor het gebruik van creditcards niet volledig zijn geharmoniseerd. Op 
grond van Richtlijn 2007/64/EG van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de 
interne markt, kunnen aanbieders van betalingsdiensten, zoals creditcardbedrijven, niet 
verhinderen dat handelaren een toeslag heffen of een korting aanbieden voor het gebruik van 
creditcards. Lidstaten hebben echter wel het recht in hun nationale wetgeving heffingen op het 
gebruik van creditcards te verbieden of te beperken. Of zulke heffingen zijn toegestaan, hangt 
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derhalve af van de plaats waar het bedrijf is gevestigd. 

Het niet helder, geëigend en volledig informeren van consumenten kan vallen binnen de 
werkingssfeer van de op 11 mei 2005 aangenomen richtlijn oneerlijke handelspraktijken. 
Krachtens deze richtlijn moeten beroepsbeoefenaren aan consumenten tijdig en helder de 
inlichtingen verschaffen die zij nodig hebben om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen. 
Wanneer in commerciële communicatie de kenmerken van de dienst en de prijs worden 
beschreven ("uitnodiging tot aankoop"), moet deze communicatie bepaalde informatie 
inhouden, waaronder de prijs met inbegrip van belastingen en aanvullende heffingen in 
verband met de dienstverlening.

In het onderhavige geval lijkt het niet vermelden van de creditcardtoeslag een misleidende 
omissie. Deze overweging is in dit geval bijzonder relevant omdat betaling per creditcard de 
enige mogelijke betaalwijze schijnt te zijn geweest. Daarbij moet bedacht worden dat volgens 
de richtlijn de consument, als het exacte bedrag van de creditcardheffing niet vooraf kan 
worden berekend, moet worden ingelicht over mogelijke aanvullende kosten.

Hoewel de richtlijn in de lidstaten moest zijn uitgevoerd in december 2007, is het een feit dat 
Duitsland haar nog niet heeft omgezet in nationale wetgeving. De Commissie heeft dit geval 
van niet-omzetting in juni 2008 voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Intussen nodigt 
het Europees Parlement indiener uit de gewraakte praktijk te melden aan de volgende 
consumentenorganisatie:

Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv
Markgrafenstrasse 66
10969 Berlijn
Tel: +49(0)30-258000
E-mail: info@vzbv.de
Website: www.vzbv.de/go/linksorga

Ten slotte wil de Commissie de aandacht vestigen op haar voorstel voor een verordening 
inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten in de 
Gemeenschap1. Een van de bepalingen in de verordening is gericht op het volledig informeren 
van passagiers over de uiteindelijk verschuldigde prijs. Luchtvaartmaatschappijen zullen 
informatie moeten geven over de exacte definitieve prijs, met een specificatie van de 
vluchtprijs, de belastingen, de luchthavenkosten en de overige heffingen, toeslagen en kosten. 
Vluchtprijzen en -tarieven moeten worden vermeld met inbegrip van de daarvoor geldende 
voorwaarden. Bovendien is in het voorstel bepaald dat optionele prijstoeslagen op duidelijke, 
transparante en ondubbelzinnige wijze moeten worden vermeld aan het begin van elke 
reserveringsprocedure en dat de klant deze optionele toeslagen actief moet aanvaarden. Het 
voorstel is door het Europees Parlement en de Raad aangenomen en de verordening zal in het 
najaar van 2008 in werking treden.

                                               
1 COM(2006)396 def.
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