Ruim 64.800 vliegtuigpassagiers op één dag lang vertraagd in Nederland
Elke dag zijn er Nederlandse vliegtuigpassagiers die te maken krijgen met een annulering of lang
vertraagde vlucht. Op sommige dagen is deze kans aanzienlijk groter dan op andere dagen.
EUclaim, een bedrijf dat gedupeerde passagiers bijstaat, heeft de vijf slechtste dagen voor
Nederlandse vliegtuigpassagiers op een rijtje gezet. De slechtste dag voor Nederlandse
vliegtuigpassagiers was dit jaar 18 januari met ruim 64.800 gedupeerde passagiers.
Het weer kan veel invloed hebben op het luchtverkeer. Dit blijkt uit onderzoek van EUclaim naar de
slechtste dagen in 2018 voor Nederlandse vliegtuigpassagiers. Alle dagen in de top 5 zijn ontstaan
door slechte weersomstandigheden. Op donderdag 18 januari 2018 waren de meeste vluchten van
en naar Nederland geannuleerd of lang vertraagd*, namelijk 432 vluchten. Dit zorgde ervoor dat
ruim 64.800 passagiers die dag met vertraging aankwamen op de eindbestemming.
Top 5 slechtste dagen 2018 voor Nederlandse vliegtuigpassagiers
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Slechtste dag in Europa: 2 maart 2018
Naast Nederland is er ook onderzoek gedaan naar de luchtvaart in Europa. Op nummer één in de top
5 staat 2 maart 2018 met 2.940 geannuleerde en vertraagde vluchten. Slecht weer in het Verenigd
Koninkrijk bepaalt de top 5 slechtste dagen in Europa. Alleen de nummer 5 heeft een andere
oorzaak, namelijk een staking van de Franse luchtverkeersleiding. Bij een staking van de Franse ATC
worden vluchten van en naar Frankrijk en vluchten naar Zuid-Europa geraakt.

Geen recht op vergoeding bij vluchtvertraging door slecht weer
Wanneer een vlucht vertraging oploopt of geannuleerd wordt door slechte weersomstandigheden
wordt dit gezien als een buitengewone omstandigheid. De vliegtuigmaatschappijen hebben geen
invloed op de situatie. Gedupeerde passagiers hebben in deze situatie daarom geen recht op een
vergoeding voor het tijdsverlies. Een vliegtuigmaatschappij heeft wel altijd zorgplicht richting haar
passagiers. Extra onkosten, zoals een hotelovernachting bij een lange vertraging of annulering,
moeten door de maatschappij vergoed worden.
*Onder lang vertraagde vluchten verstaan wij vluchten met een vertraging van drie uur of meer.
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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.

