Langste Nederlandse vluchtvertraging van 2018 duurde ruim 55 uur
In 2018 kregen Nederlandse vliegtuigpassagiers weer te maken met een recordaantal vertragingen
en annuleringen in het vliegverkeer. EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde passagiers bijstaat, heeft
de vijf langste vluchtvertragingen van 2018 op een rijtje gezet. Zo duurde de langste vertraging van
2018 maar liefst 55 uur en 27 minuten.
Vliegtuigmaatschappijen Small Planet Airlines en TUI NL hebben het afgelopen jaar de langste
vluchtvertragingen in het Nederlandse vliegverkeer veroorzaakt. Het inmiddels failliete Small Planet
Airlines beleefde een dramatische zomer vol lange vertragingen door toestelproblemen. In 2017 was
de langste vertraging van Nederland nog 48 uur(!). KLM veroorzaakte de 2 dagen durende vertraging
tussen Cartagena, Colombia naar Amsterdam. Dit jaar zijn twee vluchten nog langer vertraagd
geweest. Nederlandse passagiers die het afgelopen jaar te maken kregen met een lange vertraging
hebben mogelijk recht op een vergoeding voor het tijdsverlies, geregeld in Europese Verordening
261/2004.
55 uur en 27 minuten vertraging voor Small Planet passagiers
Het inmiddels failliet verklaarde Small Planet Airlines veroorzaakte de langste vluchtvertraging van
Nederland in 2018. Op 7 april kregen passagiers van Small Planet Airlines vervelend nieuws. Vlucht
LLX5058 vanuit Al Hoceima, Marokko naar Amsterdam kreeg te maken met een vertraging van meer
dan twee en een halve dag(!). Er was geen specifieke reden voor deze lange vertraging.
Ruim 49 uur vertraging voor passagiers TUI NL vlucht Sal – Amsterdam
Op 8 januari hadden de passagiers van TUI NL vlucht OR422 een vertraging van 49 uur en 22 minuten
veroorzaakt door een technisch mankement aan de motor. De passagiers vanuit Sal, Kaapverdië naar
Amsterdam kwamen daardoor meer dan twee dagen later terug van hun vakantie.
45 uur vertraging vanuit Lanzarote voor Small Planet Airlines passagiers
Passagiers van Small Planet Airlines vlucht LLX5062 kregen een vertraging van maar liefst 45,5 uur
voor hun kiezen op 3 maart. Het vliegtuig dat de passagiers van Lanzarote naar Amsterdam moest
vliegen kreeg te maken met een technisch probleem die niet snel opgelost kon worden. De
vakantiegangers kwamen bijna twee dagen later in Amsterdam aankwamen dan gepland.
TUI NL vertraging van ruim 45 uur van Samos naar Amsterdam
Een vakantie op het Griekse eiland Samos liep voor veel Nederlandse vakantiegangers anders af dan
gedacht. Zij zaten ruim 45 uur vast op het vliegveld van dit kleine Griekse vakantie-eiland. De TUI NL
vlucht OR220 van Samos naar Amsterdam liep deze lange vertraging op vanwege een technisch
mankement.
Slecht weer zorgt voor bijna 42 uur vertraging tussen Fuerteventura en Amsterdam
Op nummer vijf staat een lange vluchtvertraging van TUI NL, wederom. Eerlijk is eerlijk, deze
vertraging werd veroorzaakt door slecht weer op Fuerteventura, een buitengewone omstandigheid

waarbij passagiers geen recht hebben op een vergoeding. Toch kwamen de passagiers van vlucht OR
534 bijna 42 uur(!) later aan in Amsterdam.
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EUclaim is een bedrijf dat een juridische dienstverlening biedt aan passagiers die te maken hebben
gehad met een vertraagde of geannuleerde vlucht. Passagiers hebben recht op een financiële
vergoeding voor het tijdsverlies na een vertraagde of geannuleerde vlucht, zoals wettelijk is
vastgelegd in Verordening 261/2004. EUclaim is marktleider op dit gebied en handelt het gehele
claimproces voor de passagier af. Wanneer een vliegtuigmaatschappij niet compenseert volgens de
regels, stapt EUclaim voor de passagier naar de rechter.

