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In 2018 lag het aantal vluchten dat 
überhaupt niet, of niet volgens schema 
vloog, 42 procent hoger dan in 2017, 
volgens EUclaim. Bij deze organisatie 
kunnen passagiers van vluchten die 
niet of te laat vertrokken zijn, aanklop-
pen voor informatie, hulp en (rechts-)
bijstand. Zaken worden door deze 
organisatie op ‘no cure no pay-basis’ in 
behandeling genomen. 
Wat kan en/of dient u zelf te doen als 
uw vlucht vertraagd is of niet meer 
vertrekt? 

Europese Unie Verordening
Het is mogelijk om een beroep te doen 
op de Europese Unie Verordening 
261/2004 (hierna telkens: de veror-
dening), waarin onder andere staat 
vermeld dat reizigers die meer dan 
twee uur vertraging hebben, rechten 
verwerven tijdens het wachten, zoals 
het recht op verzorging (zie hierna 
artikel 9 van de verordening).

Artikel 9. Recht op verzorging
1. Wanneer naar dit artikel wordt ver-
 wezen krijgen de passagiers gratis:

 a) maaltijden en verfrissingen, in 
 redelijke verhouding tot de wacht-
 tijd;
 b) hotelaccommodatie in gevallen
      - waarin een verblijf van één of 
        meer nachten noodzakelijk 
            wordt, of
      - waarin een langer verblijf nood-
        zakelijk wordt dan het door de 
           passagier geplande verblijf;
 c) vervoer tussen de luchthaven en 
     de plaats van de accommodatie 
     (hotel of andere accommodatie).
2. Bovendien kunnen de passagiers 
 twee gratis telefoongesprekken of 
 telex-, fax- of e-mailberichten ver-
 zenden.
3. Bij het toepassen van dit artikel 
 schenkt de luchtvaartmaatschappij 
 die de vlucht uitvoert bijzondere aan-
 dacht aan de behoeften van personen
 met beperkte mobiliteit en hun even-
 tuele begeleiders, alsook aan de be-
 hoeften van alleenreizende kinderen.

Vertraging 3 uur of meer?
Bij een vertraging van drie uur of meer 
is er zelfs sprake van recht op een 

Dwars door het recht met HJS 
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Vliegen heeft veel voordelen, maar helaas ook nadelen, zoals bijvoorbeeld 
de vervuiling van het milieu en geluidsoverlast. Ook de individuele passagier 
kan te maken krijgen met een andere, minder leuke kant van het vliegtuig 
als vervoersmiddel. 

Vlucht vertraagd, recht op vergoeding? 

Team OOST

Goed nieuws voor sommige huur-
ders! Heeft u  in het verleden 
huurtoeslag  gehad en dacht u  de 
huurtoeslag voor altijd kwijt te zijn 
doordat u tijdelijk teveel verdiend 
heeft (of teveel vermogen heeft  
gehad) en u inmiddels een kale huur 
betaalt boven de e 720,42: op grond 
van ‘verworven recht’ blijkt nu dat 
de huurtoeslag toch opnieuw aange-
vraagd kan worden! 

De Belastingdienst is onlangs op de vin-
gers getikt omdat ze jarenlang de Wet 
op de Huurtoeslag niet correct hebben 
toegepast. Bij de Belastingdienst ging 
men er jarenlang ten onrechte van-
uit dat de huurtoeslag nooit opnieuw 
aangevraagd kan worden als de huur 

eenmaal boven de liberalisatiegrens 
(e 720,42) is gekomen, maar dat deze 
alleen  in stand bleef als men reeds 
huurtoeslag had op het moment dat de 
huur door de grens heen ging.
Een grote groep huurders is hierdoor 
zwaar benadeeld en veel mensen zijn 
in de financiële problemen gekomen op 
het moment dat het inkomen daalde, 
niet alleen door de daling van het 
inkomen op zichzelf maar dus ook 
omdat, naar men aannam, het recht 
op huurtoeslag verspeeld was.  
In juli jl. heeft de Raad van State hier-
over gezegd dat de Belastingdienst 
alleen moet kijken naar het lopende 
jaar, en dat dus per jaar beoordeeld 
dient te worden of men wel of niet 
recht heeft op huurtoeslag. De enige 
vraag is nog of de huurtoeslag ook met 
terugwerkende kracht opnieuw aan-
gevraagd kan worden. #

Huurtoeslag 

vergoeding. In het geval van meer dan 
5 uur vertraging kunt u zelfs besluiten 
niet meer verder te willen reizen. In 
dat geval heeft u recht op  terugbeta-
ling van de prijs van uw ticket en een 
terugvlucht naar uw vertrekpunt. 

Verzamelen van bewijs
Om een beroep te kunnen doen op 
de verordening dient u tijdig te zijn 
ingecheckt, een bevestiging van uw 
boeking te hebben en te beschikken 
over een geldig ticket. Daarnaast bent 
u (niet meer) vertrokken vanaf een 
EU-luchthaven of was op weg naar een 
EU-luchthaven. U wordt aangeraden 
zoveel mogelijk bewijsstukken van de 
kosten die u heeft gemaakt en die direct 
in verband staan tot de vertraging te 
verzamelen. Alleen met deze bewijs-
stukken kunt u de geleden schade/
gemaakte kosten bij de luchtvaartmaat-
schappij claimen. 

Wel of geen compensatie?
U kunt compensatie opeisen van de 
luchtvaartmaatschappij door middel
van een brief waarbij u de datum, 
vluchtnummer en luchthaven vermeldt. 
Hoeveel compensatie u ontvangt wordt 
bepaald aan de hand van de afstand die 
u vliegt. Dit kan variëren van 250 euro 
tot 400 euro binnen de EU en 250 tot 600 
euro buiten de EU. Als de afstand verder 
dan 3500 kilometer is heeft u zelfs recht 

Het is daarom belangrijk om te zorgen 
voor genoeg ventilatie. Het vocht in de  
lucht moet de woning kunnen verla-
ten.  Het is raadzaam een paar keer per 
dag  in elk vertrek 10 minuten lang een 
raam open te zetten, ook in de herfst/
winter en ook als u in een buurt met 
veel luchtvervuiling woont. De binnen-
lucht is namelijk bijna altijd vuiler dan 
de buitenlucht.
Mogelijke oorzaken van veel vocht in 
de woning zijn douchen en koken. Door 
teveel vocht krijgt u schimmelvorming 
en huisstofmijt in de woning. Dit kan 
in sommige gevallen leiden tot  ge-
zondheidsproblemen als benauwdheid, 
hoofdpijn, hoesten en (chronische) 
verkoudheid. Door slechte ventilatie 
neemt ook het risico op koolmonoxide-
vergiftiging toe. Los van de mogelijke 
medische gevolgen tasten schimmel en 
vocht uw behang en muren aan.
Keukens en badkamers zijn de plek-
ken waar het snelst schimmelvorming 
ontstaat, omdat de ventilatie daar vaak 
onvoldoende is. Voelt u daarom eens 
aan het ventilatierooster of deze een 
zuigende werking heeft. Mocht dit niet 
het geval zijn dan heeft u waarschijn-

lijk een belangrijke oorzaak van de 
schimmel in uw huis gevonden. Neem 
dan direct contact op met uw verhuur-
der en verzoek of ze de ventilatie wil-
len repareren. 
Mocht uw verhuurder het probleem 
niet voldoende verhelpen of heeft u an-
dere vragen over vochtproblematiek? 
Neem dan contact op met !WOON via 
oost@wooninfo.nl of 020-5230150. #

Vochtproblemen en ventilatie 

Om ervoor te zorgen dat woningen 
minder dagen leeg staan komt er 
vanaf dinsdag 19 november dagelijks 
(in plaats van wekelijks) nieuw aan-
bod op de site van Woningnet. 

Elke woning blijft er 7 dagen op staan en 
u kunt dus ook dagelijks reageren, met 

net als nu maximaal 2 actuele reacties 
(+ eventueel 2 lotingwoningen in het ge-
val van jongeren of als het een woning 
buiten Amsterdam betreft). Vindt u het 
te ingewikkeld om elke dag het aanbod 
te bekijken? Dan kunt u er voor kiezen 
om op 1 vaste dag in de week te reage-
ren, dan mist u geen aanbod.

Verandering in aanbodmodel Woningnet 
!WOON Oost organiseert 2 keer in de 
week, op woensdagmiddag en op vrij-
dagochtend, een spreekuur Woningnet 
voor mensen die het lastig vinden om 
zelf te reageren. Heeft u ook hulp nodig 
bij het reageren op Woningnet? Bel dan 
met 020-5230150, dan maken we een 
afspraak. #

Veel vocht in de lucht is slecht voor uw gezondheid en de staat van uw huis. 
Door veel vocht in uw woning kunt u gezondheidsklachten krijgen en ook voor 
de woning is het niet goed.

op de helft van uw ticketprijs.
Helaas is het niet altijd mogelijk om 
een financiële tegemoetkoming te 
krijgen (zie overweging 14 van de ver-
ordening). Dit betreft gevallen waarin 
er sprake is van bijvoorbeeld slechte 
weersomstandigheden en politieke 
onstabiliteit. Het is niet altijd duidelijk 
wat nu wel of niet onder de uitzon-
dering valt. Zo waren er deze zomer 
bijvoorbeeld duizenden reizigers ge-
dupeerd door een grote tankstoring op 
Schiphol. Er werden toen honderden 
vluchten geannuleerd. Vele van deze 
reizigers hebben al een claim inge-
diend. Afgewacht moet worden hoe 
hierover wordt geoordeeld.  

Waar(mee) kunnen wij u verder 
nog helpen?
Nog vragen? Zie onder andere de vol-
ledige tekst van de verordening, de 
websites van EUclaim en van de Consu-
mentenbond. Op deze laatste site staat 
ook een duidelijke voorbeeldbrief. 
Verder staan de medewerkers van HJS 
voor u klaar om al uw vragen over (ge-
boekte) reizen, belastingen, juridische-
en sociaal-maatschappelijke kwesties 
te beantwoorden. Als blijkt dat het niet 
mogelijk is om uw vraag te beantwoor-
den en/of er in uw zaak geprocedeerd 
dient te worden, dan verwijzen wij u 
door naar een van onze samenwer-
kingspartners. #

Voor meer informatie over bv locaties, 
inloopspreekuren e.d. kijk op de website 
van HJS: www.hva.nl/hjs


