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Betreft: Verzoekschrift 762/2009, ingediend door Jolanta Szczebiot (Poolse nationaliteit), 
over haar problemen met luchtvaartmaatschappij Ryanair

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster somt de problemen op die zij gehad heeft met luchtvaartmaatschappij Ryanair. 
Indienster en haar echtgenoot hadden twee retourtickets Brussel-Malta gekocht, op de 
heenreis via Pisa en op de terugreis via Madrid. Aangezien de Madrid-Brussel-route in de 
tussentijd was opgeheven voor haar vertrek, probeerde indienster het kantoor van Ryanair in 
België te contacteren om de terugreis te annuleren. Na 45 minuten onverrichter zake aan de 
telefoon te hebben gewacht tegen een speciaal hoog tarief (1 euro per minuut) annuleerde zij 
de tickets per e-mail en fax zonder dat zij een bevestiging van ontvangst kreeg toegezonden. 
Aangezien indienster geen vergoeding kreeg voor de twee retourtickets, verzoekt zij het 
Europees Parlement stappen te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009

Indienster wijst op problemen met Ryanair en haar poging om een vlucht te annuleren. Ze uit 
met name haar ongenoegen over het servicenummer met een hoog tarief (1 euro per minuut) 
dat zij moest bellen om haar terugtickets te annuleren, waarbij ze 45 minuten vergeefs aan de 
telefoon heeft gehangen. Uiteindelijk kreeg ze geen bevestiging van ontvangst toegezonden 
en kreeg zij geen vergoeding voor de twee retourtickets.
De Commissie weet ervan dat een aantal luchtvaartmaatschappijen zich bedient van een 
klantenservicenummer met een hoog tarief, waar dikwijls een zweem van ondoorzichtige 
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prijsmechanismen omheen hangt. Het gebrek aan transparantie bij het gebruik van 
servicenummers tegen een hoog tarief was een van de redenen waarom de Commissie besloot 
om in het telecomhervormingspakket1 het voorstel op te nemen dat nationale 
regelgevingsinstanties kunnen bepalen dat onmiddellijk voorafgaand aan de doorschakeling 
van het gesprek aan consumenten de tariefinformatie moet worden meegedeeld.

Door deze wijziging van de universeledienstenrichtlijn2 komen consumenten dus voordat ze 
het telefoongesprek beginnen te weten wat het tarief zal zijn. Daarnaast heeft de Commissie 
voorgesteld om, met betrekking tot bijvoorbeeld het bellen van betaalnummers, de 
bepalingen inzake prijstransparantie en informatieverstrekking te versterken. De 
overeenstemming die in november over het telecomhervormingspakket is bereikt, zal de weg 
vrijmaken om deze wijziging in alle 27 lidstaten tot wet te verheffen. Krachtens 
communautair recht zijn bedrijven niet verplicht om bij de dienstverlening aan consumenten 
servicenummers met een normaal tarief te hanteren. Het staat ze vrij om hoge tarieven te 
rekenen. Sommige lidstaten hebben echter regels vastgesteld die de toepassing verbieden van 
hoge tarieven voor telefonische dienstverlening na verkoop in verband met de overeenkomst. 

Bovendien kunnen de lidstaten overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel aanvullende 
stappen ondernemen om consumenten op dit gebied te beschermen. De Commissie merkt op 
dat enkele lidstaten, zoals Spanje, maatregelen hebben vastgesteld die bedrijven verbieden om 
hogere dan normale beltarieven te rekenen voor toegang tot de klantenservice. In Frankrijk 
bijvoorbeeld stelt de nieuwe in 2008 aangenomen wet inzake mededinging en consumenten 
een verbod op het in rekening brengen van verhoogde tarieven voor klantenservicenummers. 
Volgens informatie waarover de Commissie beschikt, zijn dergelijke maatregelen in de 
meeste lidstaten nochtans achterwege gebleven.

In dit verzoekschrift worden geen gegevens vermeld over de toepasselijke voorwaarden voor 
annulering/vergoeding van het ticket of voor het indienen van klachten. Indien de passagier 
bij de boeking geen informatie kon krijgen over de annuleringsvoorwaarden van het ticket, 
kan een inbreuk op de bepalingen van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29 EG)
niet worden uitgesloten.

Ook kan er sprake zijn van een oneerlijk beding in het consumentencontract (Richtlijn 93/13 
EEG), indien klachten enkel via servicenummers met een hoog tarief kunnen worden 
ingediend. In het specifieke geval van luchtvaartmaatschappijen geldt dat als passagiers 
vinden dat hun rechten uit hoofde van de Verordeningen (EG) nr. 261/20043 of 1107/20064

zijn geschonden, ze eerst bij de exploiterende luchtvaartmaatschappij hun klacht moeten 
indienen en daarna - als ze niet tevreden worden gesteld - kunnen aankloppen bij de bevoegde 

                                               
1 Meer informatie over het telecompakket is beschikbaar op de website van de Commissie inzake elektronische 
communicatie: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm.
2 Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake 
de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlĳn 
2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot
consumentenbescherming.
3 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 46/1 van 17.2.2004.
4 Verordening (EG) nr. 1107/2006 van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit 
die per luchtvervoer reizen; PB 201/01 van 26.7.2006.
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nationale handhavingsorganen. De toepassing van een servicenummer met een hoog tarief bij 
de afhandeling of follow-up van klachten van passagiers kan in dit specifieke geval een 
drempel opwerpen om verhaal te zoeken en zou dientengevolge niet conform de geest van de 
regelgeving zijn. In dat geval dienen de nationale autoriteiten alle benodigde maatregelen te 
treffen om te verzekeren dat de rechten van passagiers in de praktijk ten volle worden 
geëerbiedigd.

Gezien dit verzoekschrift en vanwege de grensoverschrijdende aard van de klacht raadt de 
Commissie de passagier aan zich te wenden tot het Europees Consumentencentrum (ECC) in 
België en daar om medewerking te verzoeken bij het verder doen gelden van haar 
vergoedingsaanspraken:

Directeur: Edith Appelmans
Adres: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruxelles
Tel: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
Fax: +32/2 542 32 43
Website: www.eccbelgium.be


