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1. Samenvatting van het verzoekschrift

 Indiener vindt de eis van sommige luchtvaartmaatschappijen dat passagiers zich minimaal 2 
uur voor vertrek moeten melden bij de incheckbalie onterecht. Hij denkt dat maatschappijen 
misbruik maken van deze eis om zich eenvoudiger te kunnen beroepen op hun rechten 
krachtens Verordening 261/2004/EG inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers (art. 3, 
lid 2 a)), waarin is bepaald dat de verordening van toepassing is op voorwaarde dat de 
passagiers "een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en zich [...] bij de 
incheckbalie melden zoals bepaald en op de tijd die van tevoren door de 
luchtvaartmaatschappij, de touroperator of een erkend reisbureau schriftelijk (waaronder via 
elektronische weg) is aangegeven". Twee uur voor vertrek melden voor een inter-Europese 
vlucht is volgens indiener technisch kennelijk niet noodzakelijk om alle passagiers te 
verwerken, want bepaalde maatschappijen hanteren een termijn van een half uur. Indiener 
verzoekt om een voor alle maatschappijen geldende meldtermijn in de lidstaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.

I. Het verzoekschrift

Indiener voert aan dat sommige luchtvaartmaatschappijen van passagiers verlangen dat ze ten 
minste twee uur voor vertrek inchecken. Hij is van mening dat maatschappijen misbruik 
maken van deze eis om zich eenvoudiger te kunnen beroepen op hun rechten krachtens 



PE415.096 2/2 CM\750412NL.doc

NL

Verordening 261/2004/EG1 inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers (art. 3, lid 2, 
onder a)), waarin is bepaald dat de verordening van toepassing is op voorwaarde dat de 
passagiers "een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en zich [...] bij de 
incheckbalie melden zoals bepaald en op de tijd die van tevoren door de 
luchtvaartmaatschappij, de touroperator of een erkend reisbureau schriftelijk (waaronder via 
elektronische weg) is aangegeven". Twee uur voor vertrek melden voor een inter-Europese 
vlucht is volgens indiener technisch kennelijk niet noodzakelijk om alle passagiers te 
verwerken, want bepaalde maatschappijen hanteren een termijn van een half uur. 

Indiener verzoekt om een voor alle luchtvaartmaatschappijen geldende meldtermijn in de 
lidstaten.

II. De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift/Juridische analyse

Op het door indiener aangedragen onderwerp is Verordening 261/2004 van toepassing, op 
voorwaarde dat de passagiers een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en 
zich bij de incheckbalie melden zoals bepaald en op de tijd die van tevoren schriftelijk is 
aangegeven of, indien er geen tijd is aangegeven, uiterlijk 45 minuten voor de gepubliceerde 
vertrektijd (artikel 3).

Indiener stelt dat Lufthansa en Condor voor dezelfde route verschillende inchecktijden 
hanteren; deze bewering, die niet met bewijsstukken wordt gestaafd, vormt echter niet 
voldoende bewijs om te kunnen aantonen dat sommige luchtvaartmaatschappijen onnodig 
lange inchecktijden hanteren om Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake compensatie en 
bijstand aan passagiers niet te hoeven toepassen. Inchecktijden zijn van verschillende factoren 
afhankelijk, bijvoorbeeld van het ontwerp van de luchthavens, de veiligheidsvoorzieningen en 
de beschikbare grondafhandelingsdiensten, evenals van het verkeersvolume. Dit zijn factoren 
die van luchthaven tot luchthaven aanzienlijk kunnen verschillen en over het algemeen 
voortvloeien uit bedrijfsmatige beslissingen van afzonderlijke ondernemingen en 
luchtvaartautoriteiten.

III. Conclusie

Het heeft daarom geen zin alle luchtvaartmaatschappijen die in de Gemeenschap actief zijn 
dezelfde meldtermijn op te leggen.

                                               
1 Verordening 261/2004/EG 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 (Voor de EER relevante tekst) - Verklaring van de Commissie, PB L 46 van 
17.2.2004, blz. 1–8.


