
  

   

 

Persbericht 

Vliegtuigpassagiers deze zomer recht op 

ruim 10 miljoen euro compensatie 
 

Totaal 31.566 reizigers die deze zomer via Belgische luchthavens reisden 

hebben recht op een financiële vergoeding in verband met een vertraagde 

of geannuleerde vlucht. Samen hebben zij recht op 10,1 miljoen euro aan 

compensatie; ruim 8.000 passagiers en 2 miljoen euro minder dan vorige 

zomer. Dat stelt AirHelp, een start-up die opkomt voor de rechten van 

vliegpassagiers.  

 Totaal 29.101 Zaventem-reizigers hebben recht op een som van 9,3 

miljoen euro 

 Vorig jaar zomer hadden 36.794 Zaventem-passagiers recht op totaal 

11,4 miljoen euro 



 Ook minder reizigers van Charleroi Airport recht op financiële 

vergoeding 

 Aantal gedupeerden met recht op compensatie op Antwerpen Airport 

verdrievoudigd 

Gedupeerde Zaventem-passagiers recht op gemiddeld 321 euro 

vergoeding  

Wegens vertraagde en geannuleerde vluchten op luchthaven Zaventem deze 

zomer maken in totaal 29.101 reizigers samen aanspraak op een vergoeding 

ter hoogte van 9,3 miljoen euro. Dat concludeert AirHelp op basis van 

vluchtdata van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017. Vorig jaar maakten 

totaal 36.794 passagiers aanspraak op een som van 11,4 miljoen euro. Het 

gemiddelde compensatiebedrag steeg van 310 naar 321 euro per persoon. 

 

Vergoeding afhankelijk van vertraging en lengte vlucht 

“Doordat er absoluut en relatief minder verstoorde vluchten en minder 

gedupeerde passagiers waren deze zomer, ligt het totaalbedrag aan mogelijke 

vergoeding logischerwijs lager dan vorig jaar. Wel ligt het gemiddeld bedrag per 

gedupeerde hoger. “De vergoeding wordt vastgesteld op basis van onder 

andere de mate van benadeling en de lengte van de vlucht, op grond van de 

Europese verordening 261/2004”, aldus Juliana Serwinski, countrymanager 

Benelux bij AirHelp. Benadeelde passagiers kunnen tot twee jaar na de 

verstoorde vlucht compensatie claimen. 

 

Minder Charleroi-reizigers recht op meer vergoeding 

Op de luchthaven van Charleroi waren er deze zomer eveneens minder 

verstoorde vluchten en minder gedupeerde passagiers. Totaal 2.399 

passagiers hebben recht op een som van 708.575 euro. Vorig jaar zomer 

waren dat nog 3.199 passagiers en 837.025 euro aan compensatie. Ook hier 

steeg echter wel het gemiddelde compensatiebedrag: van 262 euro naar 295 

http://suusjehq.us14.list-manage1.com/track/click?u=5e800e3d42e32a2baa6f18875&id=e6735856dc&e=4564efe58d


 

euro per passagier. 

 

Meer reizigers recht op vergoeding op Antwerpen Airport  

Het aantal reizigers dat op Antwerpen Airport werd benadeeld deze zomer en 

recht heeft op  compensatie steeg van 21 mensen in 2016 naar 66 mensen in 

2017. Samen maken zij aanspraak op 16.750 euro. In 2016 bedroeg de totale 

som slechts 5.375 euro. 

 

Op slechtste zomerdag ruim 460.000 euro compensatie 

Op 12 juli 2017 werden op luchthaven Zaventem de meeste passagiers 

gedupeerd. Door 11 verstoorde vluchten maken 1.451 passagiers aanspraak 

op een som van 463.750 euro aan compensatie. Vorig jaar zomer kampten 

1.466 Zaventem-passagiers op 24 juni 2016 met een verstoorde vlucht en 

maakten hierdoor samen aanspraak op 389.450 euro. “Waarschijnlijk was er 

destijds sprake van minder vertraging en kortere vluchten”, aldus Serwinski. 

“Dan valt de compensatie relatief lager uit.” 

 

Kijk voor meer informatie over de rechten van vliegpassagiers en 

uitzonderingen op de website van AirHelp.     
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Over AirHelp 

AirHelp is een door Y Combinator ondersteunde start-up die opkomt voor de rechten 

van vliegtuigpassagiers in geval van vertraagde, geannuleerde of overboekte 

vluchten. Sinds de oprichting in 2013 heeft het bedrijf al meer dan 174 miljoen euro 

aan compensatie voor passagiers verwerkt en wereldwijd al meer dan 3 miljoen 

mensen bijgestaan. AirHelp is actief in 30 landen, biedt ondersteuning in 16 talen, en 

heeft wereldwijd 500 mensen in dienst. Kijk voor meer informatie op 

http://www.airhelp.com/nl/ 

  

Contact 

Voor meer informatie en/of interviewverzoeken: 

Suzanne van Duijn – SuusjeHQ PR & Content 

suzanne@suusjehq.nl of +31 6 213 974 89  
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