
 

 

 

Mededeling aan vliegtuigpassagiers 

Mededeling over de EU-wetgeving betreffende consumentenbescherming, marketing en 

gegevensbescherming die van toepassing is op de activiteiten van claimbureaus in 

verband met Verordening (EG) nr. 261/2004 betreffende de rechten van 

vliegtuigpassagiers 

In deze mededeling vindt u als vliegtuigpassagier informatie over de EU-wetgeving die van 

toepassing is op claimbureaus die actief zijn op het vlak van passagiersrechten. 

Met "claimbureau" bedoelen we in dit geval een bedrijf dat aan een ruim publiek zijn diensten 

aanbiedt als beheerder van eisen tot schadevergoeding in het kader van Verordening (EG) nr. 

261/20041 ("de verordening"). Het gaat ook om juridisch adviseurs en advocaten die als 

claimbureau optreden. 

Als u als vliegtuigpassagier denkt dat u recht hebt op een schadevergoeding, moet u altijd eerst 

contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij. Als de maatschappij geen gevolg geeft aan 

uw eis om compensatie, kunt u zich wenden tot de nationale instantie die erop toeziet dat de 

wet wordt nageleefd (zie artikel 16 van de verordening). Ook alternatieve 

geschillenbeslechting2 kan een middel zijn om uw probleem met een luchtvaartmaatschappij 

op te lossen. Beide procedures zijn opgenomen in de huidige EU-wetgeving en moeten ervoor 

zorgen dat uw rechten als passagier worden geëerbiedigd en dat u de compensatie ontvangt 

waarop u recht hebt. 

U kunt ook beslissen om u te laten vertegenwoordigen door iemand anders (zie punt 7.1 van de 

richtsnoeren van de Commissie voor de interpretatie van Verordening (EG) nr. 261/20043). De 

Europese Commissie heeft echter vernomen dat tegen een aantal claimbureaus klachten zijn 

ingediend voor wanpraktijken en wangedrag.  

                                                 
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 U kunt naar een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting stappen als u een inwoner van de EU bent, 
de luchtvaartmaatschappij op het grondgebied van de EU gevestigd is en zij deelneemt aan de regeling voor 
alternatieve geschillenbeslechting op grond van Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63). 

3 Mededeling van de Commissie: Richtsnoeren voor de interpretatie van Verordening (EG) nr. 261/2004 van 

het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en 
bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en van 
Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij 
ongevallen, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad 
(2016/C 214/04 van 15.6.2016). (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=EN) 
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In de eerste plaats zijn het de nationale instanties die, geval per geval en met inachtneming van 

alle omstandigheden, moeten onderzoeken of de regels zijn geschonden. De Europese 

Commissie van haar kant ziet erop toe dat de lidstaten nagaan of alle betrokken partijen, dus 

ook claimbureaus, zich houden aan de EU-regels voor consumentenbescherming, marketing en 

gegevensbescherming4. 

De Europese Commissie wil uw rechten beschermen en u helpen een weloverwogen besluit te 

nemen over het indienen van een eis tot schadevergoeding. Daarom vindt u hieronder enkele 

van de belangrijkste verplichtingen van claimbureaus volgens de Europese wetgeving. 

Het is mogelijk dat zij daarnaast ook nog aan andere voorwaarden moeten voldoen volgens de 

nationale wetgeving. 

1 - Claimbureaus moeten de prijs van hun diensten duidelijk vermelden: 
op hun website moeten zij een basisprijs vermelden waarin alle toepasselijke kosten zijn 
inbegrepen 

Volgens het consumenten- en marketingrecht van de EU mogen handelaars vrij bepalen welke 

prijzen zij voor hun diensten vragen, op voorwaarde dat zij u als consument voldoende 

informeren over de totale kosten en hoe die worden berekend. 

De vermelde prijzen moeten definitieve prijzen zijn, inclusief belastingen. De looptijd van het 

contract en de verplichtingen van de consument moeten op duidelijke en niet-misleidende 

wijze worden verstrekt. Als handelaren zich niet aan deze regels houden en u daardoor, als 

doorsnee consument, besluit tot een transactie waartoe u niet zou hebben besloten als u 

duidelijke informatie had gekregen, kan er volgens de EU-wetgeving sprake zijn van 

oneerlijke praktijken. 

Claimbureaus kunnen ook reclame voor hun diensten maken bij bedrijven, met passagiers die 

beroepshalve het vliegtuig nemen. In dat geval is het verboden om reclame te maken die, op 

                                                 
4 Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke 

handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 
84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de 
Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad ("richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken") (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22). 

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 
consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van 

het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van 

het Europees Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64). 

Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende 

reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie) (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21), Richtlijn 

95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31), Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37) en 

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 23.11.1995, blz. 

1).  
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welke wijze dan ook, het doelpubliek kan misleiden, waardoor hun economisch gedrag wordt 

verstoord of de belangen van concurrenten worden geschaad. 

2 - Claimbureaus moeten een duidelijke volmacht kunnen voorleggen 

Als passagier hebt u het recht om u te laten vertegenwoordigen door iemand anders, zowel 

voor een rechtbank als tijdens een civiele procedure die aan een rechtszaak vooraf gaat. Dat is 

een algemeen rechtsbeginsel dat in de nationale wetgeving is opgenomen. Als u daarvoor een 

claimbureau inschakelt, moet dat bureau een ondertekende volmacht kunnen voorleggen, 

samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort (om de handtekening op de volmacht 

te verifiëren). 

3 - Claimbureaus mogen niet overgaan tot hardnekkige, ongevraagde telemarketing 

Bijlage I bij de richtlijn oneerlijke handelspraktijken bevat een zwarte lijst van 31 praktijken 

die onder alle omstandigheden en ongeacht de andere bepalingen van de richtlijn, als 

oneerlijk worden beschouwd. Als nr. 26 wordt vermeld: "hardnekkig en ongewenst aandringen 

per telefoon, fax, e-mail of andere afstandsmedia behalve indien er, voorzover 

gerechtvaardigd volgens de nationale wetgeving, wordt beoogd een contractuele verplichting 

te doen naleven." 

Ook artikel 13 van de e-privacyrichtlijn is belangrijk: automatische oproepsystemen, fax en e-

mail voor direct marketing mogen niet zonder toestemming vooraf worden gebruikt. 

Telefoongesprekken voor direct-marketingdoeleinden zijn evenmin toegestaan zonder de 

toestemming van de abonnee of de gebruiker, of als die te kennen heeft gegeven dat hij of zij 

dergelijke berichten niet wil ontvangen. De abonnee of gebruiker moet gratis voor dergelijke 

opties kunnen kiezen en de mogelijkheid daartoe moet worden vastgelegd in de nationale 

wetgeving. 

4 - Doorgeven van persoonsgegevens 

Verkopers van vervoerbewijzen, touroperators, reisbureaus (ook online) en derden die toegang 

hebben tot de gegevens van een passagier zonder dat zij partij bij de vervoersovereenkomst 

zijn, mogen geen persoonsgegevens doorgeven aan een claimbureau, tenzij dat is toegestaan in 

de toepasselijke wetgeving of de betrokken passagier daarmee heeft ingestemd. 

Verkopers van vervoerbewijzen, touroperators, reisbureaus (ook online) en derden die binnen 

de EU persoonsgegevens verwerken, moeten de EU-regels voor gegevensbescherming 

naleven. Dat betekent dat persoonsgegevens worden "verzameld voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden" en dat de persoonsgegevens 

"vervolgens niet [mogen] worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die 

doeleinden". Personen of organisaties die persoonsgegevens verzamelen en beheren, moeten 

die gegevens beschermen tegen misbruik en de Europese rechten inzake persoonsgegevens 

eerbiedigen. 


