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E U - 2 6 1 O N T H E ROA D
TO…WHER E?

Zienswijze Europese Commissie van
25 maart 2003 SEC(2003)361 final
The Commission refuged this change, as it could
create legal uncertainty and confuse passengers. The
Council adopted a simple solution (Article 3.4 of
the common position), laying all obligations to
compensate and assist passengers on the operating
carrier. This is practical; as the operating carrier is
usually best placed for ensuring flights go according
to plan and has personnel or agents at airports to
help passengers. It is also straightforward and simple,
so easily understood by passengers

HvJ EU 19
November 2009
C-402/07 en
C-432/07
(Sturgeon)

Voorts heeft de wetgever met de
vaststelling van verordening nr.
261/2004 ook de belangen van de
luchtreizigers met die van de
luchtvaartmaatschappijen willen
verzoenen.

HvJ EU 23 oktober 2012
C-581/10 en C-629/10
(Nelson)
• Alleen compensatie in geval van langdurige vertraging
• Slechts 0,15% van de vluchten worden met een
langdurige vertraging uitgevoerd

• Luchtvaartmaatschappijen kunnen een beroep doen op
buitengewone omstandigheden
• Luchtvaartmaatschappijen kunnen regres nemen op
derden
• Luchtvaartmaatschappijen compensatie kunnen
halveren

REVISION EU 261/2004
U R G E N T LY N E E D E D

VO L U M E L U C H T V E R K E E R
ongeveer 88% (!) onder het volume luchtverkeer 1 jaar eerder

3 V R AG E N

Casus 1
➢ Dagelijks meerdere vluchten AMS-BCN
en BCN-AMS
➢ Vluchten nagenoeg vol
➢ 13 maart 2020: lockdown Spanje
➢ Drastische afname boekingen en
vluchten leeg
➢ Reductie schema naar 2 vluchten per
week

Vraag 1
Op één van de geannuleerde
vluchten waren nog 3 passagiers
geboekt. De passagiers vorderen
compensatie.
Kan de luchtvaartmaatschappij een
beroep doen op buitengewone
omstandigheden?

CASUS 2
➢ Spanje stelt op 13 maart 2020 een
landingsverbod in voor vliegtuigen uit Italië
➢ Italiaanse luchtvaartmaatschappijen moeten
daardoor alle vluchten naar Spanje annuleren
➢ Passagiers stranden meerdere dagen in Spanje

V R A AG 2
2a) Is de Italiaanse luchtvaartmaatschappij
gehouden passagiers van onderdak, eten en
drinken te voorzien?

2b) Is uw antwoord anders indien de situatie
zich later in de pandemie voordoet wanneer
passagiers op de hoogte zijn van de risico’s?

CASUS 3
➢ In maart 2020 komt het luchtverkeer nagenoeg stil te liggen
➢ Een luchtvaartmaatschappij moet duizenden vluchten annuleren
➢ Er worden haast geen nieuwe boekingen gemaakt
➢ De luchtvaartmaatschappij ontvangt een tsunami aan restitutie verzoeken
➢ Onvoldoende mankracht en middelen om binnen 7 dagen aan alle verzoeken te voldoen
➢ De luchtvaartmaatschappij verstrekt vouchers met een geldigheidsduur van 12 maanden
➢ Na 12 maanden kunnen passagiers alsnog restitutie krijgen

V R A AG 3
Mag de luchtvaartmaatschappij
volstaan met een voucher of zal de
luchtvaartmaatschappij ongeacht de
omstandighedne binnen 7 dagen
moeten terugbetalen?

HvJ EU 22 december 2008 C-549/07
(Wallentin-Hermann)
Om een beroep te kunnen doen op art. 5 lid 3 Verordening dient een
luchtvaartmaatschappij aan te tonen dat:

1)

2)

er sprake is van buitengewone omstandigheden, dat wil zeggen:
a.

van omstandigheden die niet inherent zijn aan de normale
uitoefening van de activiteiten van een
luchtvaartmaatschappij; en

b.

zij geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen op die
omstandigheden;

zij ondanks het treffen van redelijke maatregelen de annulering of
langdurige vertraging niet heeft kunnen vermijden.

HvJ EU 24 maart 2021
C-28/20 (SAS)
Externe omstandigheden zoals:
➢

Bird Strike (Peskova)

➢

FOD (Pauels)

➢

Sluiting RWY (Moens)

➢

Aanvaring A/C (Airhelp)

➢

Verborgen fabricagefouten, sabotage
terrorisme (Walentin-Hermann en van der
Lans)

AG Tanchev C-159/17 (Krüsemann)
Enkel de werkelijk uit ziekmeldingen resulterende afwezigheid
van een voor de uitvoering van vluchten relevant deel van het
personeel van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, veroorzaakt
door een pandemie of een andere noodsituatie met betrekking
tot de volksgezondheid, vormt een ‚buitengewone
omstandigheid’ in de zin van artikel 5, lid 3, van verordening nr.
261/2004

Interpretatieve richtsnoeren betreffende de
EU-verordeningen inzake passagiersrechten in
de context van de ontwikkeling van
COVID-19

De Commissie is van mening dat als overheden maatregelen nemen om
de COVID-19-pandemie in te perken, die maatregelen naar hun aard en
oorsprong niet inherent zijn aan de normale uitoefening van de
activiteiten van luchtvaartmaatschappijen en dat de maatschappijen die
maatregelen niet in de hand hebben.
Volgens artikel 5, lid 3, wordt van het recht op compensatie afgezien op
voorwaarde dat de desbetreffende annulering “het gevolg is” van
buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke
maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden.
Er wordt geacht aan die voorwaarde te zijn voldaan als overheden
bepaalde vluchten regelrecht verbieden of het verkeer van personen op
zodanige wijze verbieden dat de desbetreffende vlucht niet kan worden
uitgevoerd.

Aan die voorwaarde kan ook worden voldaan als de
vlucht wordt geannuleerd onder omstandigheden waarin
de overeenkomstige verplaatsing van personen niet
volledig verboden is, maar beperkt is tot personen die
een afwijking genieten (bijvoorbeeld onderdanen of
ingezetenen van de desbetreffende staat).
Als niemand van die personen een bepaalde vlucht zou
nemen, zou die vlucht leeg blijven als hij niet zou
worden geannuleerd. In dergelijke situaties kan het
gerechtvaardigd zijn dat een luchtvaartmaatschappij de
vlucht niet pas heel laat maar tijdig annuleert (zelfs
zonder zeker te zijn van de rechten van de verschillende
passagiers om te reizen), zodat er passende
organisatorische maatregelen kunnen worden genomen,
onder meer betreffende de door de
luchtvaartmaatschappij verplichte verzorging van
passagiers.
In dergelijke gevallen en afhankelijk van de
omstandigheden kan een annulering nog steeds worden
beschouwd als “het gevolg” van de maatregel van de
overheden. Afhankelijk van de omstandigheden kan dat
ook het geval zijn voor vluchten in de omgekeerde
richting van de vluchten die rechtstreeks onder het
verbod op het verkeer van personen vallen.

SLOT RELIEF MEASURES IN LIGHT OF THE
C OV I D - 1 9 PA N D E M I C

S L O T WA I V E R T O AV O I D G H O S T F L I G H T S

Interpretatieve richtsnoeren betreffende
de EU-verordeningen inzake
passagiersrechten in de context van de
ontwikkeling van COVID-19

Als de luchtvaartmaatschappij besluit
een vlucht te annuleren en aantoont
dat dit besluit gerechtvaardigd is om de
gezondheid van de bemanning te
beschermen, moet die annulering ook
als “het gevolg” van buitengewone
omstandigheden worden beschouwd.

BESCHIKKING RECHTBANK
A M S T E R D A M 1 0 F E B RU A R I 2 0 2 1

De vervoerder heeft genoegzaam onderbouwd dat er sprake was van onduidelijke en
wisselende informatie door de Mexicaanse autoriteiten en dat er een risico bestond
dat haar bemanning in Mexico-stad in quarantaine zou moeten als gevolg van
getroffen veiligheidsmaatregelen in verband met Covid-19. De vervoerder heeft
voldoende aangetoond dat de vlucht daardoor vertraging heeft opgelopen.
De Europese commissie heeft in haar richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen
inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19 op 18
maart 2020 aangegeven dat de maatregelen die overheden nemen om de COVID-19
pandemie in te perken naar haar aard en oorsprong niet inherent zijn aan de normale
uitoefening van de activiteiten van luchtvaartmaatschappijen en dat daarmee de
onderhavige crisis aan te merken als een buitengewone omstandigheid. Nu de Covid19 crisis en de daarop getroffen veiligheidsmaatregelen van buiten komende
omstandigheden zijn waarop de vervoerder naar de aard en oorsprong ervan geen
daadwerkelijke invloed kan uitoefenen, is de kantonrechter van oordeel dat de
vertraging van de onderhavige vlucht is ontstaan door een buitengewone
omstandigheid

Rechtbank Oost-Brabant 22 april
2021
ECLI:NL:RBOBR:2021:2160

De reis- en vliegbeperkingen als
gevolg van COVID-19 opgelegd
door de Poolse overheid zijn aan te
merken als een buitengewone
omstandigheid die ondanks het
treffen van alle redelijke maatregelen
niet kon worden voorkomen.

Low load cancellation
➢ Rechtbank Noord Holland ECLI:NL:RBNHO:2021:9629: Het enkele feit dat een
vlucht niet rendabel is, is geen buitengewone omstandigheid
➢ Rechtbank Amsterdam ECLI:NL:RBAMS:2021:5238: Het maken van een ‘skeleton
schema’ is begrijpelijk. Het betreft echter een economische beslissing en is geen
buitengewone omstandigheid
➢ Rechtbank Amsterdam (27 december 2021, niet gepubliceerd): Rb komt na identieke
verweren van de vervoerder tot de conclusie dat low load cancelation toch een
buitengewone omstandigheid is

RECHTBANK NOORDHOLLAND
ECLI:NL:RBNHO:2021:8752
In het onderhavige geval is de vervoerder genoodzaakt geweest om
gedurende een bepaalde periode vrijwel alle vluchten te annuleren
in verband met maatregelen die zijn genomen door de overheid
vanwege de Covid-19 pandemie. Dit heeft zowel voor de
vervoerder als de passagiers ernstige moeilijkheden en ongemak
opgeleverd. Met de vervoerder is de kantonrechter van oordeel dat
de Verordening niet in onderhavige situatie heeft voorzien.
De kantonrechter is van oordeel dat de vervoerder een geslaagd
beroep op de redelijkheid en billijkheid kan doen.

Vouchers
➢

De minister heeft op 30 maart 2020 aan ILT een
aanwijzing gegeven om niet te handhaven op de
verplichting tot terugbetaling in de zin van de
Verordening

➢

Verschillende lidstaten hebben verzocht om een
tijdelijke aanpassing van Verordening 261/2004

➢

De Europese Commissie vond dit niet nodig en
heeft besloten dat de Verordening tijdens de
pandemie onverkort van kracht blijft

➢

De minister heeft de aanwijzing ingetrokken

➢

Dubbele tsunami aan claims

Restitutie: overeenkomst v
Verordening 261/2004
➢ De Verordening schrijft niet voor aan wie moet
worden terugbetaald
➢ Wat als de passagier geen contactpartij is?
➢ Terugbetaling aan de contractpartij op basis van
de overeenkomst of betaling aan de passagier op
grond van Verordening 261/2004

➢ Wat als is terugbetaald aan de agent van de
passagier?

HvJ EU 10 juli 2019
(Aegean)
Artikel 8, lid 2, van verordening nr. 261/2004 heeft derhalve
tot gevolg dat de rechten op terugbetaling van een ticket
krachtens respectievelijk deze verordening en richtlijn 90/314,
niet cumulatief kunnen worden toegepast. Bovendien zou een
dergelijke cumulatieve toepassing, zoals de advocaat-generaal
in punt 64 van zijn conclusie heeft opgemerkt, leiden tot een
ongerechtvaardigde overmatige bescherming van de
betrokken passagier ten koste van de luchtvaartmaatschappij
die de vlucht uitvoert, aangezien deze laatste in dit geval
immers het risico loopt een deel van de aansprakelijkheid te
moeten overnemen die op de reisorganisator rust jegens zijn
klanten, krachtens de overeenkomst die deze heeft gesloten
met die klanten.

Onjuiste berichtgeving in de media
➢ Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2021:12687:Met Transavia is
de kantonrechter van oordeel dat Transavia aan haar verplichtingen heeft
voldaan door het bedrag ter hoogte van € 608,00 terug te betalen aan de
tussenpersoon. De betaling is immers via de tussenpersoon verlopen.
➢ Rechtbank Amsterdam ECLI:NL:RBAMS:2021:6429
Volgens de vervoerder heeft zij de kosten van de tickets aan de betreffende
tussenpersoon en daarmee bevrijdend betaald. Gelet op inhoud en strekking
van de Verordening, dient de maatschappij in beginsel de passagiers
rechtstreeks te compenseren. Dat er in deze kwestie op deze regel een
uitzondering zou bestaan, omdat tussen passagiers en reisbemiddelaar en/of
maatschappij en reisbemiddelaar andere afspraken zijn gemaakt, is gesteld
noch gebleken.
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