
De meeste luchtvaart-

maatschappijen lappen Europese regels en consumentenrechten 

nog steeds aan hun laars. Wie na een vertraging of annulering  

aanspraak wil maken op de compensatieregeling, moet een lange 

adem hebben, of een bemiddelaar inschakelen.

TEST  VLIEGEN COMPENSATIEREGELING

AAN Europa ligt het niet. De regels 
voor compensatie bij vertraging of  annule-
ring van vluchten zijn glashelder: bij an-
nulering, meer dan drie uur vertraging of  
als je gedupeerd bent door een instapwei-
gering (vaak door overboeking), is er recht 
op een vergoeding, tenzij de luchtvaart-
maatschappij kan aantonen dat sprake is 
van overmacht. Met dat laatste argument 
proberen de maatschappijen massaal te 
voorkomen dat ze moeten uitkeren. 

Op de vlucht voor

compensatie
verzoeken in eerste instantie afgewezen. 
Niet-ingediende claims en onterechte af-
wijzingen besparen de luchtvaartmaat-
schappijen veel geld.  
Als een luchtvaartmaatschappij zich niet 
aan de Europese regels houdt, kan de in-
spectie ‘Leefomgeving en Transport’ op-
treden. Maar ook daar zijn de maatschap-
pijen niet van gediend. Transavia, KLM en 
ArkeFly probeerden vorig jaar nog via de 
rechter de inspectie te verbieden om nega-
tieve berichtgeving over vertragingen pu-
bliek te maken, maar haalden bakzeil.

Schade claimen

Wie denkt recht te hebben op compensatie 
moet schriftelijk een claim indienen bij de 
betreffende luchtvaartmaatschappij. In de 
algemene voorwaarden van de luchtvaart-
maatschappij staat binnen welke termijn 
dit moet. Niet tevreden met het antwoord? 
Dien dan een klacht in bij een nationale 
handhavingsinstantie in het land waar het 
incident (de vertraging, annulering of  in-
stapweigering) plaatsvond. In Nederland is 
dat de Inspectie Leefomgeving en Trans-
port (ILenT). Het Europees Consumenten 
Centrum helpt je op weg bij een geschil in 
het buitenland (www.eccnederland.nl; 
zoek op ‘vliegreizen’).
Om u te helpen bij het claimen van vertra-
gingscompensatie kunt u op onze site 
www.consumentenbond.nl gebruikmaken 
van de handige Vlucht Claim Service. Die 
leidt u in vijf  overzichtelijke stappen naar 
een kansrijke claim. De Consumenten-
bond werkt hiervoor samen met EUclaim 
die bij een succesvolle claim standaard €26 
+ 29% van het compensatiebedrag inhoudt.  
Dankzij een database met vertragingen en 
oorzaken ervan weet EUclaim exact of  er 
wel of  geen recht is op uitkering en hij laat 
zich ook niet afschepen met slechte smoe-
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DE PASSAGIER TEGEMOET KOMEN

De gefrustreerde reiziger versus de arrogante luchtvaart-
maatschappij is geen Nederlands of Europees probleem. 
Wereldwijd liggen luchtvaartmaatschappijen regelmatig 
overhoop met hun klanten omdat bijna één op de vijf reizi-
gers door langdurige vertraging het doel van zijn reis mis-
loopt: een aansluitende vlucht, vergadering, bruiloft of be-
grafenis. Dat blijkt uit een rapport van PhoCusWright. 
Volgens het rapport worden passagiers niet goed geïnfor-
meerd en op kosten gejaagd, maar naar een wettelijke 
 compensatie kunnen ze meestal fl uiten. In plaats van admi-
nistratieve barrières op te werpen, kunnen luchtvaartmaat-
schappijen de klant beter tegemoet komen met goede al-
ternatieven en redelijke vergoedingen. Doen ze dat niet dan 
worden ze door een groeiend leger van ontevreden klanten 
aan de ‘sociale media’-schandpaal genageld. Dergelijke 
imagoschade kan veel kostbaarder zijn dan een soepele 
compensatieregeling, adviseren de schrijvers.

Luchtvaartmaatschappijen verfoeien 
‘Verordening 261/2004’ omdat ze het onzin 
vinden om iedereen te moeten compense-
ren. Het oude verdrag van Montreal be-
paalde dat er pas moest worden uitgekeerd 
als er meetbare schade was geleden door 
een vertraging, bijvoorbeeld het missen 
van een aansluitende cruise.
Ondanks dat slechts een minderheid van 
de reizigers die recht op compensatie heb-
ben een claim indient, wordt 95% van de 

TEKST   HARRY VAN DOOREN   

CONSUMENTENBOND REISGIDS

                NOV/DEC 201322

RG1306_Klantenservice.indd   22RG1306_Klantenservice.indd   22 04-11-13   16:5504-11-13   16:55



zen. Dat heeft inmiddels tot een iets betere 
verstandhouding geleid met de maatschap-
pijen en dat werkt positief  op de klachten-
afhandeling. 
Er zijn meer bemiddelaars die op no cure 
no pay-basis vertragingsschade kunnen 
claimen. Vluchtvertraagd.nl rekent €24,50 
plus een vrijwillige bijdrage. ARAG rekent 
20% van de claimwaarde voor een geslaag-
de bemiddeling. Tenzij u al door een polis 
bij ARAG bent gedekt. Wie elders een 
rechtsbijstandsverzekering heeft, doet er 
goed aan eerst daar te informeren of  een 
claim onder de dekking valt. Zelf  doen kan 
natuurlijk ook, maar volharding is ge-
wenst, zo wijst ons onderzoek uit. 

Europese bemoeienis

De Europese Commissie helpt de consu-
ment een handje met de smartphone-app 
‘Uw rechten als reiziger bij de hand’ die 
helder maakt wat uw rechten zijn inclu-
sief  de klachtenprocedure. Direct claimen 

kan helaas niet met deze app. 
Diezelfde Europese Commissie lijkt gevoe-
lig te zijn voor de aanhoudende druk van 
de maatschappijen om de compensatiere-
geling af  te zwakken. Zo stelt de commis-
sie, in een opzet voor een nieuwe veror-
dening, voor dat consumenten pas bij 
minimaal vijf  uur vertraging in aanmer-
king komen voor compensatie, in plaats 
van de huidige drie uur. Luchtvaartmaat-
schappijen hoeven ook niet meer dan drie 

overnachtingen te vergoeden bij langdurig 
oponthoud. 
De Consumentenbond wijst deze aanpas-
singen af. De luchtvaartsector moet niet 
worden beloond voor het jarenlang traine-
ren van passagiersrechten. Wij staan wel 
achter een verplichting dat luchtvaart-
maatschappijen binnen een vaste tijd 
klachten moeten beantwoorden en dat alle 
lidstaten een geschillencommissie lucht-
vaart moeten oprichten. Helaas zijn 

CLAIMCLAIMCLAIMCLAIM
COMPENSATIE

Is uw vlucht vertraagd, geannuleerd of overboekt? Dan hebt u moge-
lijk recht op compensatie tot €600 per persoon. Met de Vlucht 
Claim Service van de Consumentenbond kunt u nagaan of uw vlucht 
in aanmerking komt voor compensatie. Houd vluchtnummer en -da-
tum bij de hand en vul het formulier in.
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TEST  VLIEGEN COMPENSATIEREGELING
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luchtvaartmaatschappijen niet verplicht 
deel te nemen. In Nederland hebben de 
maatschappijen de Geschillencommissie 
Luchtvaart begin 2012 opgeheven waar-
door het halen van je recht op een laag-
drempelige manier heel lastig is. Verder 
stelt de EC voor om luchtvaartmaatschap-
pijen te verplichten consumenten goed te 
informeren over de compensatieregelin-
gen, om helderheid te geven over rechten 
bij vermiste bagage en over wat te doen bij 
het missen van aansluitende vluchten.

Het onderzoek

Om te weten hoeveel consumenten erva-
ring hebben met vertraging en het claimen 
van schade, ondervroegen we bijna 1900 
 leden van het Consumentenbondpanel. 
Ruim een kwart van de deelnemers heeft 
in de afgelopen drie jaar te maken gehad 
met vertraging of  annulering bij vliegrei-
zen. In 3,4% van de gevallen ondervond de 
reiziger op zowel de heen- als terugreis 
hinder.
Tweederde van de ondervraagden kent de 
vervoersvoorwaarden, maar gevraagd 
naar de compensatieregeling, zegt nog 
maar 40% daarover te hebben gelezen. 

Volgens de regels dienen luchtvaartmaat-
schappijen binnen zes weken te reageren 
op een klacht. Dat gebeurde in iets meer 
dan de helft van de gevallen, 17% moest 
langer wachten en nog eens 13% hoorde 
helemaal niets.

Afgewezen

Van de ruim 20 luchtvaartmaatschappijen 
waarmee de leden van ons panel vlogen, 
honoreerde slechts 20% de claim, 61% 
wees hem af. Kijken we naar de maat-
schappijen die vaker dan gemiddeld zijn 
genoemd, dan lijkt alleen ArkeFly de 
claims enigszins serieus te nemen. De ove-
rige maatschappijen wijzen (bijna) alles in 
eerste instantie af. Maar wie (herhaalde-
lijk) bezwaar maakt, trekt uiteindelijk 
meestal wel aan het langste eind.

Wanneer er recht is op vergoeding bij ver-
traging (vanaf  3 uur) is nog minder be-
kend. Slechts 3% meent dat compensatie 
aan de orde is bij vertragingen van 2 tot 4 
uur, 14% zegt dat het oponthoud minimaal 
12 uur moet duren; 40% weet het niet.
De website van de luchtvaartmaatschappij 
is de meest geraadpleegde bron voor de 
voorwaarden, gevolgd door de informatie 
die is opgestuurd door de reisorganisatie. 
De achterkant van het ticket is voor 12% 
van de ondervraagden de plek waar ze de 
kleine lettertjes vonden. De Europese Unie 
wil dat dit laatste standaard wordt, net als 
advertenties op luchthavens die reizigers 
informeren over hun rechten.
Van de 219 leden met een vertraging die in 
aanmerking komt voor compensatie, heeft 
42% (92) een verzoek ingediend. Dat 58% 
dit niet doet, komt vooral door onbekend-
heid met de procedure.
Verreweg de meesten die een claim we-
gens vertraging indienden, deden dat 
schriftelijk (via een brief, e-mail of  online-
formulier). Minder dan 10% pakte hier-
voor de telefoon of  meldde zich aan het lo-
ket. Een derde diende de claim in via een 
klachtenbemiddelaar als EUclaim.

VERGOEDINGEN

Meer dan drie uur vertraging, een instapweigering of an-
nulering geven recht op de standaardvergoeding tenzij de 
luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat sprake is van 
overmacht (bijvoorbeeld: wilde stakingen; een langdurige 
sneeuwstorm; terrorisme; een vulkanische aswolk).
VERTRAGING

Als een vertraging meer dan vijf uur bedraagt, kunt u be-
sluiten niet (verder) te reizen. U heeft dan recht op terug-
betaling van het ticket en een terugvlucht naar het oor-
spronkelijke vertrekpunt. U kunt de luchtvaartmaat-
schappij daarnaast aansprakelijk stellen voor schade die 
het gevolg is van de vertraging.
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de lengte 
van de vlucht en de duur van de vertraging. De luchtvaart-
maatschappij moet deze vergoeding uitkeren. Ga niet ak-
koord met vouchers of tegoedbonnen als alternatief! 
Bij vertraging, annulering of instapweigering delen lucht-
vaartmaatschappijen vaak vouchers of tegoedbonnen 

uit voor eten, drinken of overnachten. Deze kunt u gerust 
accepteren.
ANNULERING

De luchtvaartmaatschappij moet bij annulering binnen 14 
dagen voor vertrek de keuze bieden tussen terugbetaling 
van het ticket (binnen 7 dagen) of via een andere route 
naar de eindbestemming reizen tegen dezelfde voorwaar-
den. Indien nodig moet de luchtvaartmaatschappij tele-
fonische bijstand verlenen, of zorgen voor eten, drinken, 
onderdak en aanvullend vervoer.
WEIGERING

Luchtvaartmaatschappijen nemen op veel vluchten meer 
boekingen aan dan er plaatsen in het toestel zijn, omdat 
meestal een aantal passagiers niet komt opdagen. Als 
luchtvaartmaatschappijen dit aantal verkeerd inschatten, 
moeten er passagiers worden geweigerd. U heeft recht op 
vergoeding als u wordt geweigerd, mits u op tijd incheckt 
en er geen andere redelijke grond is voor de weigering.

Liefst 61% van 
de ruim 20 

maatschappijen 
wees de claim af
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COMPENSATIE BIJ INSTAPWEIGERING EN ANNULERING 

COMPENSATIE BIJ VERTRAGING

Lengte van de vlucht Vertraging bij aankomst Compensatie

1500 km of minder Tot 2 uur €125
1500 km of minder Meer dan 2 uur €250

Binnen EU meer dan 1500 km of andere 
vluchten tussen 1500 en 3500 km Tot 3 uur €200

Binnen EU meer dan 1500 km of andere 
vluchten tussen 1500 en 3500 km Meer dan 3 uur €400

Meer dan 3500 km Tot 4 uur €300
Meer dan 3500 km Meer dan 4 uur €600

Lengte van de vlucht Vertraging bij aankomst Compensatie

1500 km of minder Meer dan 3 uur €250

Binnen EU meer dan 1500 km of andere 
vluchten tussen 1500 en 3500 km Meer dan 3 uur €400

Meer dan 3500 km Tussen 3 en 4 uur €300
Meer dan 3500 km Meer dan 4 uur €600

Met Transavia kun je het beter niet aan de 
stok krijgen. Met een ‘see-you-in-court-
mentaliteit’ proberen ze claims af  te wim-
pelen en volhouders te ontmoedigen. 
Ook Ryanair maakt zijn slechte faam waar 
en is zelfs voor de bemiddelingsbureaus 
een onneembare vesting. Ryanair doet na-
melijk alleen zaken met passagiers, maar 
daarvoor is het bedrijf  zeer slecht bereik-
baar. Dat is des te wranger omdat Ryanair 
sinds de invoering van de vertragings-
compensatieregeling hiervoor een toeslag 
van €2,50 heft.
De meestgenoemde reden voor een afwij-
zing is overmacht als gevolg van een tech-
nisch mankement. Een excuus dat verre-
weg het meest door Transavia wordt 
aangevoerd, maar volgens het Europese 
Hof  is dit zelden een geldige reden voor af-
wijzing. Dat levert Transavia iets vaker 
een ‘negatief  reisadvies’ op door gebrui-
kers, maar gek genoeg wordt Transavia 
veel vaker (warm) aanbevolen en hoeft 
op dit punt alleen KLM nipt voor zich te 
dulden. 
Zelfs bij aanzienlijke vertragingen zijn de 
meestgebruikte maatschappijen niet erg 
toeschietelijk. In zo’n 17% van de gevallen 
kregen de ondervraagden een bon voor 
een snack, maar meestal (61%) werd er 
geen enkel gebaar gemaakt, terwijl de ver-
ordening stelt dat passagiers bij een ver-
traging die langer duurt dan twee uur 
recht hebben op ‘verzorging’. Het gebrek 
aan daadkrachtig handelen en begrip voor 
de situatie, en het uitblijven van een goede 
oplossing maakt ruim 30% van de ver-
traagde reizigers (zeer) ontevreden.

Conclusie

Luchtvaartmaatschappijen wijzen nog 
steeds de meeste claims voor compensatie 
na een vertraging of  annulering standaard 
af. En dat terwijl veel reizigers niet eens 
de moeite nemen om hun recht te halen. 
Dat komt deels door onbekendheid met de 
procedure, zo blijkt ook uit dit onderzoek. 
De druk van bemiddelingsbureaus die de 
claims voor consumenten afhandelen 
zorgt wel voor een bereidwilligere houding 
bij de maatschappijen, maar vanzelf  gaat 
het niet.
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