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Betreft: Verzoekschrift 0640/2008, ingediend door Giovanni Caruso (Italiaanse 
nationaliteit), over niet-erkenning door Ryanair van zijn Franse “carte de 
séjour” als geldig legitimatiebewijs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die sinds 40 jaar in Frankrijk woont, beklaagt zich erover dat de medewerkers van 
Ryanair op de luchthaven van Beauvais weigerden zijn Franse "carte de séjour" 
(verblijfskaart) te erkennen als geldig legitimatiebewijs, waardoor hij zijn vlucht naar Venetië 
miste. Indiener wijst erop dat hij nooit problemen heeft gehad met de 
luchtvaartmaatschappijen waarvan hij gewoonlijk gebruikmaakt (Air France en Meridiana) en 
dat hij daarom vraagtekens plaatst bij de wettigheid van het passagiersbeleid van Ryanair.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Indiener, een Italiaanse staatsburger die sinds 40 jaar in Frankrijk woont, beklaagt zich erover 
dat het grondpersoneel van Ryanair op de luchthaven van Beauvais weigerde zijn door hem 
getoonde Franse “carte de sejour” te erkennen als een geldig legitimatiebewijs. Aangezien hij 
hierdoor zijn vlucht naar Venetië miste, klaagt hij over het passagiersbeleid van Ryanair, 
omdat andere luchtvaartmaatschappijen (Air France en Meridiana) zijn verblijfskaart wel als 
legitimatiebewijs hebben geaccepteerd. 

Artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op 
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het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de 
beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn 
vastgesteld. De respectievelijke beperkingen en voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. 

In artikel 5, lid 1 van de richtlijn wordt bepaald dat burgers van de Unie die voorzien zijn van 
een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort recht hebben het grondgebied van een 
lidstaat binnen te gaan. Wanneer een burger van de Unie overeenkomstig artikel 5, lid 4 van 
de richtlijn niet over een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort beschikt, stelt de 
betrokken lidstaat deze persoon alvorens tot uitzetting over te gaan binnen redelijke grenzen 
in de gelegenheid de vereiste documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een 
redelijke termijn te laten bezorgen, dan wel op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen
dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.

Bovengenoemde regels zijn gericht tot de lidstaten, onverminderd het recht van 
luchtvaartmaatschappijen om regels vast te stellen inzake de reisdocumenten die worden 
geaccepteerd. Luchtvaartmaatschappijen hebben het recht om binnen een commercieel kader 
personencontroles uit te voeren voor veiligheids- of identificatiedoeleinden. Wanneer burgers 
van de Unie aan een dergelijke controle worden ontworpen, hebben zij het recht hun identiteit 
aan te tonen met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort. De weigering van het 
personeel van Ryanair om de verblijfskaart te accepteren is niet in strijd met de algemene 
regel van de richtlijn dat EU-burgers in het bezit moeten zijn van een geldige identiteitskaart 
of een geldig paspoort om een andere lidstaat binnen te gaan. 


