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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1320/2010, ingediend door Encarnación La Spina (Italiaanse 
nationaliteit), over het feit dat Ryanair, in Spanje, op een binnenlandse 
vlucht geen passagiers toelaat die alleen een verblijfsvergunning hebben

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat Ryanair haar niet wou meenemen op een binnenlandse 
vlucht van Valencia naar Madrid omdat ze alleen haar verblijfsvergunning bij zich had. De 
betrokken luchtvaartmaatschappij zou haar enkel toelaten als ze in het bezit was van een 
paspoort.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

In artikel 2 van Verordening (EG) 261/20041 wordt ‘instapweigering’ gedefinieerd als: ‘een 
weigering om passagiers op een vlucht te vervoeren, hoewel zij zich voor instappen hebben 
gemeld volgens de voorwaarden van artikel 3, lid 2 van de verordening, zonder dat de 
instapweigering is gebaseerd op redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met 
gezondheid, veiligheid of beveiliging, of ontoereikende reisdocumenten’.

                                               
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 (Voor de EER relevante tekst) (PB L 46 van 17.2.2004).
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Passagiers die aan de incheckbalie verschijnen zonder de vereiste identiteitsdocumenten om 
per vliegtuig te reizen kan de luchtvaartmaatschappij dus in principe de toegang tot de door 
hun gereserveerde vlucht weigeren. Passagiers die zich in deze situatie bevinden, hebben geen 
recht op terugbetaling, een andere vlucht of compensatie krachtens deze verordening.

De definitie van het soort documentatie dat vereist is om te reizen is echter een kwestie van de 
nationale veiligheidswet. Een ander vraagstuk is de commerciële eis van een 
luchtvaartmaatschappij om een bepaald document bij het inchecken te tonen om interne, 
procedurele redenen. Uit de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij Ryanair 
blijkt dat uitsluitend een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart als reisdocumenten 
worden aanvaard en niet de "tarjeta de residente"1 (http://www.ryanair.com/es/terminos-y-
condiciones). De wettigheid van deze praktijk moet worden onderzocht op grond van 
toepasselijke EU-wetgeving, nationale consumentenwetgeving en de nationale veiligheidswet. 

Artikel 21, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat 
iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en 
te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij de verdragen en 
de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld. De desbetreffende beperkingen en 
voorwaarden zijn te vinden in Richtlijn 2004/38/EG 2. 

In artikel 5, lid 1 van deze richtlijn is bepaald dat de burger van de Unie die voorzien is van 
een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort gerechtigd is tot een EU-lidstaat te worden 
toegelaten. Zoals kan worden afgeleid uit artikel 4, lid 3 van deze richtlijn zijn 
identiteitskaarten zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 van de richtlijn identiteitskaarten die door de 
lidstaat aan hun eigen burgers zijn verstrekt.

Artikel 5, lid 4 van deze richtlijn voorziet in regels inzake het overschrijden van grenzen 
zonder een geldige nationale identiteitskaart of geldig paspoort. EU-burgers die niet voorzien 
zijn van een reisdocument en die een lidstaat willen binnenkomen, moeten binnen redelijke 
grenzen door de nationale autoriteiten in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij 
het inreisrecht hebben door hun identiteit en nationaliteit bekend te maken. 

De bovenstaande regels gelden voor de lidstaten en doen geen afbreuk aan het recht van 
luchtvaartmaatschappijen om hun eigen regels betreffende aanvaarde reisdocumenten op te 
stellen. Luchtvaartmaatschappijen zijn gerechtigd om in een commercieel kader 
identiteitscontroles uit te voren voor veiligheids- of identificatiedoeleinden, zowel bij 
grensoverschrijdende als bij binnenlandse vluchten. EU-burgers die aan een dergelijke 
controle worden onderworpen, hebben het recht hun identiteit aan te tonen door een geldige 
nationale identiteitskaart of geldig paspoort over te leggen. Dit laat onverlet dat het 
luchtvaartmaatschappijen niet is toegestaan om paspoortcontroles uit te voeren ter vervanging 
van grenscontroles die zijn afgeschaft voor intra-Schengen vluchten.

Het Spaanse verblijfsdocument dat indienster bij de incheckbalie heeft getoond kan geen 

                                               
1 Er zij op gewezen dat de "tarjeta de residente" ingevolge de Spaanse wetgeving uitsluitend bevestigt dat 

de houder in Spanje verblijft, maar niet de identiteit van de houder staaft.
2 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 

van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
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nationale identiteitskaart zijn, aangezien zij geen Spaanse staatsburger is. De weigering van 
haar verblijfskaart door medewerkers van Ryanair is niet in strijd met de algemene regel van 
de bovenvermelde richtlijn dat EU-burgers in het bezit moeten zijn van een geldige nationale 
identiteitskaart of een geldig paspoort om te worden toegelaten tot en te verblijven in een 
andere EU-lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten.


