
 

Persbericht 

Staken, sneeuw en storingen: 

wanneer heb ik recht op vergoeding 

bij een geannuleerde vlucht?  
 

 

 

 

Stakend vliegtuigpersoneel, heftige sneeuwbuien en een falend 

luchtverkeersleidingssysteem zijn niet zelden de reden van forse 

vertraagde of geannuleerde vluchten. Gelukkig heb je in sommige 

situaties recht op een financiële vergoeding. AirHelp schept duidelijkheid.  

 

AMSTERDAM, 15 december 2017 - Op 21 november werden circa 360 vluchten 

op Schiphol vertraagd of geannuleerd. Reden was een storing in het 

luchtverkeersleidingsysteem. Nog geen twee weken later zat Eindhoven Airport 

in de problemen. Dichte mist zorgde 2 december voor urenlange vertragingen, 

omgeleide en gecancellede vluchten. Op 4 december kondigde 

cabinepersoneel van KLM aan te gaan staken op maandag 8 januari 2018. 

Afgelopen week werden talloze vluchten geannuleerd door de hevige 

sneeuwval. En wie rond de feestdagen naar Amerika vliegt kan ook problemen 

verwachten. American Airlines gaf door een storing in het planningsysteem per 

ongeluk te veel piloten vrij. Wat zijn de rechten van reizigers in deze situaties? 

AirHelp, een claimorganisatie voor de rechten van vliegpassagiers, legt uit wat 

vliegpassagiers in dergelijke omstandigheden kunnen doen. 

  

Recht op vergoeding bij een verstoorde vlucht 

Vliegpassagiers kunnen aanspraak maken op een financiële vergoeding als hun 

vlucht is verstoord. Hierbij kun je denken aan vertraagde, geannuleerde of 

overboekte vluchten. Het gaat bij alle drie de soorten verstoringen om vluchten 

https://suusjehq.us14.list-manage.com/track/click?u=5e800e3d42e32a2baa6f18875&id=5723acd64c&e=2623204fa4


in de EU; vluchten die arriveren op een Europese luchthaven met een Europese 

maatschappij of vluchten die vertrekken van een Europese luchthaven. Bij 

vertraagde vluchten moet de aankomsttijd op de plaats van bestemming ten 

minste drie uur bedragen. Op grond van de Europese Verordening (EG) nr. 

261/2004 kunnen vliegpassagiers aanspraak maken op een bedrag tussen 125 

euro en 600 euro, afhankelijk van de afstand van de vlucht en de totale 

vertraging. 

  

Buitengewone omstandigheden 

Indien een vlucht wordt vertraagd door zogeheten ‘buitengewone 

omstandigheden' is de vliegtuigmaatschappij niet aansprakelijk voor 

vertragingen of annuleringen die hieruit voortvloeien. Om te spreken van 

buitengewone omstandigheden moet het gaan om situaties die niet vermeden 

hadden kunnen worden door de luchtvaartmaatschappij, zoals medische 

noodgevallen, stakingen, bijzondere weersomstandigheden en opgelegde 

beperkingen door luchtverkeersleiding. Ook bij politieke onrust, orkanen of 

aardbevingen op de plaats van bestemmingen kunnen zorgen voor overmacht. 

Een vliegtuigmaatschappij kan dan niet aansprakelijk worden gehouden. 

 

Hoe zit het nu met de bovengenoemde situaties in Nederland? Hebben 

gedupeerde passagiers in die omstandigheden recht op een financiële 

vergoeding? 

  

Storingen 

De vluchten die eind november verstoord werden door een storing in het 

luchtverkeersleidingsysteem van Schiphol lijken niet voor vergoeding in 

aanmerkingen te komen. Hierbij is immers sprake van buitengewone 

omstandigheden die de luchtvaartmaatschappijen niet hadden kunnen 

vermijden. De vluchten die mogelijk verstoord gaan worden door de fout bij 

American Airlines komen wel voor vergoeding in aanmerking, tenzij de 

vliegtuigmaatschappij de passagiers langer dan twee weken vóór de vlucht 

informeert over annulering. Deze mededeling moet door de 

luchtvaartmaatschappij aan elke passagier afzonderlijk worden gedaan. Een 



 

algemene mededeling is niet genoeg. Daarbij moet de luchtvaartmaatschappij 

gedupeerde passagiers een alternatieve manier van transport aanbieden of de 

volledige prijs van het ticket terugbetalen. 

  

Mist en sneeuw 

Vluchten die door mist en sneeuw worden geannuleerd of vertraagd komen niet 

voor vergoeding in aanmerkingen, omdat het dan gaat om buitengewone 

weersomstandigheden. 

  

Stakingen 

Stakingen worden eveneens aangemerkt als bijzondere omstandigheden. 

  

Meer weten? Kijk voor meer informatie op de website van AirHelp. 
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