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Betreft: Verzoekschrift 1650/2009, ingediend door A.G. (Poolse nationaliteit), over haar 
problemen met de luchtvaartmaatschappij Ryanair

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschrijft de problemen die zij heeft gehad met de luchtvaartmaatschappij Ryanair. 
Zij wijst erop dat in het geval van een klacht het alleen mogelijk is om met de 
luchtvaartmaatschappij in kwestie contact op te nemen via hun fax- of postadres in Ierland en 
alleen in het Engels. Ryanair antwoordt klanten via e-mail, terwijl klanten verplicht zijn om 
de traditionele schriftelijke communicatievormen te gebruiken. Indienster vindt het absurd dat 
een luchtvaartmaatschappij die een zo omvangrijke klantenkring in Polen heeft, de Poolse 
klanten niet de mogelijkheid biedt om in Polen en in het Pools contact op te nemen met de 
maatschappij.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

Indienster verwijst naar problemen die zij heeft gehad met Ryanair toen zij probeerde een 
klacht in te dienen bij deze maatschappij. Ryanair accepteert alleen klachten die via haar post-
of faxadres worden ingediend. Een klant kan dus geen klacht indienen via e-mail. Bovendien 
moet de klacht in het Engels worden opgesteld, zelfs als het gaat om een ticket dat is geboekt 
door een Poolse consument voor een vlucht die vanaf een Poolse luchthaven vertrekt.

Op grond van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken mag het beleid 
met betrekking tot de klantenservice en klachtenbehandeling van luchtvaartmaatschappijen 
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niet misleidend zijn en moet dit een weerspiegeling vormen van de beloften van de 
maatschappij. In de richtlijn staat niet dat bedrijven niet bepaalde eisen mogen stellen aan de 
manier waarop klachten worden ingediend, zolang passagiers maar geïnformeerd worden over 
deze eisen en ze niet worden misleid door dergelijke informatie. Op grond van de richtlijn is 
het echter wel in alle omstandigheden uitdrukkelijk verboden om, zonder dit duidelijk aan de 
consument te laten weten alvorens deze zich tot de transactie verbindt, voorafgaand aan een 
transactie in een bepaalde taal te communiceren met consumenten en vervolgens de 
klantenservice enkel beschikbaar te stellen in een andere taal.

Het is aan nationale overheden en rechtbanken om in elk afzonderlijk geval te bepalen of de 
praktijken van het bedrijf misleidend zijn of niet.

Er moet in het specifieke geval van luchtvaartmaatschappijen worden vermeld dat wanneer 
passagiers vinden dat hun rechten op grond van Verordening (EG) nr. 261/20041 of 
Verordening (EG) nr. 1107/20062 niet zijn gerespecteerd, zij eerst een klacht moeten indienen 
bij de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert voordat zij, indien nodig, hun klacht 
kunnen indienen bij de bevoegde nationale handhavingsautoriteiten of een bevoegde 
rechtbank. In dit specifieke geval moeten de nationale handhavingsautoriteiten, rekening 
houdend met de relevante uitvoeringsbepalingen, de nodige maatregelen treffen om te bepalen 
of het feit dat passagiers alleen via de post of via fax en alleen in het Engels klachten mogen 
indienen bij deze luchtvaartmaatschappij, in de praktijk de passagiers ontmoedigt een klacht 
in te dienen en dus feitelijk een inperking vormt van de rechten van passagiers.

Vanwege het grensoverschrijdende karakter van de klacht, is het wellicht een goed idee om 
contact op te nemen met het Europese Bureau voor consumentenvoorlichting in Polen: 

EUROPEES BUREAU VOOR CONSUMENTENVOORLICHTING
EUROPEJSKIE CENTRUM KONSUMENCKIE
Plac Powstańców Warszawy 1
PL - 00 950 Warschau
Tel: +48/22 55 60 118
Fax: +48/22 55 60 359
E-mail: info@konsument.gov.pl
Website: www.konsument.gov.pl

                                               
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 of 
langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91; PB L 46/1 van 
17.2.2004.
2 Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad 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.


