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Persbericht 

Datum: 18.08.2015 

Onderwerp : Jouw rechten als passagier: wat moet je weten! 

 

Ben je terug van vakantie en zijn ze niet helemaal zoals verwacht verlopen? 

Werd jouw vakantie door een vertraging of een annulering verstoord? Werd jouw 

bagage verloren of beschadigd? De FOD Mobiliteit en Vervoer vertelt je wat jouw 

rechten zijn in dat geval, hoe je een klacht kunt indienen. De Europese wetgever heeft 

een juridisch arsenaal voorzien om passagiers te beschermen en dat geldt ook voor 

passagiers met een beperkte mobiliteit en een garantie voor hen voor vervoer op een 

hoge kwaliteit. 

 

Op het afgesproken tijdstip vertrekken, zonder hindernissen op de bestemming aankomen en 

de bagage in goede staat terug krijgen, dat zijn de zaken die we onder “passagiersrechten” 

verstaan. Om voor iedere passagier van om het even welk vervoersmiddel – vliegtuig, boot, 

trein of autobus – een kwaliteitsvolle reis te voorzien heeft de Europese wetgever een 

verzameling van beschermingsmaatregelen in het leven geroepen. Hetzelfde geldt voor 

passagiers met een beperkte mobiliteit die enkele bijkomende rechten hebben. Deze regels 

zijn vervat in Verordeningen die goedgekeurd zijn de het Europees Parlement en de Raad.  

 

Wat doet de FOD Mobiliteit en Vervoer? 

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt toezicht op de goede toepassing van deze regels door de 

verschillende transportondernemingen in België. 

 

Luchtvaartpassagiers 

De Verordening (EG) 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake 

compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten geeft verschillende rechten aan luchtvaartpassagiers. Om van deze 

rechten gebruik te kunnen maken moet hij over een bevestigde reservatie beschikken en de 

formaliteiten voor de registratie op tijd voldaan hebben. Passagiers met een beperkte 

mobiliteit kunnen daarnaast nog eens beroep doen op Verordening (EG) 117/2006 met als 

doel dat zij op gelijke voet worden behandeld als andere passagiers. 

Voor meer informatie:  

http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/passagiers/passagiersrechten/  

 

Spoorpassagiers 

Om de kwaliteit van de spoorreis te verzekeren, verdedigt Europa de passagiers dankzij 

enkele basisrechten die van toepassing zijn op alle spoordiensten binnen de Europese Unie. 

Deze bepalingen waarin ook aandacht is voor personen met een handicap of met beperkte 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/passagiers/passagiersrechten/
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mobiliteit zijn verzameld in de Verordening (EG) 1371/2007 en de wet van 15 mei 2014 over 

de rechten en plichten van spoorwegpassagiers. 

Voor meer info: 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/reizigers/rechten/  

 

Vervoer over zee en over de binnenwateren 

De Europese Commissie streeft evenzeer naar kwaliteit voor het personenvervoer over zee 

en over de binnenwateren op zijn grondgebied. Sinds eind 2012 heeft de Europese wetgever 

een aantal rechten voor passagiers op een schip voorzien. Twee verordeningen van het 

Europese Parlement en de Raad zijn van toepassing: Verordening (EG) 1177/2010 over de 

rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en Verordening (EG) 392/2009 

over de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen. 

Voor meer info: 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/passagiersrechten/  

 

Vervoer met autobus en autocar 

De Verordening (EG) 181/2011 over de passagiersrechten bij vervoer per autobus en autocar 

is in werking getreden sinds 1 maart 2013. Het doel van deze wettekst is het verbeteren van 

de rechten aan boord en om een hoog niveai van bescherming te garanderen naast een 

betrouwbare en kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Voor meer info: 

http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/goederenpersonen/reizigers/passagiersrechten/  

 

Referenties: 

FOD Mobiliteit en Vervoer http://www.mobilit.belgium.be/nl/ 

Europese Commissie – Transport (DG MOVE) 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_nl.htm 

Europese Commissie – Gezondheid en consumenten 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_fr.htm  

Europees centrum voor consumenten http://www.eccbelgie.be/  

Test-Aankoop http://www.test-aankoop.be/  

 

Mobiele App “Uw passagiersrechten” 

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.dg.android&hl=nl  

Iphone – Ipad https://itunes.apple.com/us/app/your-passenger-rights/id535428814?mt=8  

Windows Phone https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/your-rights/9wzdncrdmwg6  

 

 
Meer info:  
Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL 
FOD Mobiliteit en Vervoer 
Vooruitgangsstraat 56 
1210 BRUSSEL 
GSM: 0485/195963 
E-mail: pers@mobilit.fgov.be 
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