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Voorwoord

Nadat President Trump tekende voor het inreisverbod voor inwoners uit zeven islamitische landen,
heeft KLM in Nederland meerdere passagiers geweigerd, die op het punt stonden naar Verenigde
Staten (VS) te vliegen. Het Public Interest  Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten (NJCM) heeft naar aanleiding van deze gebeurtenissen de relevante
wet-  en  regelgeving  en  jurisprudentie  zo  goed  mogelijk  in  kaart  gebracht,  om  de  rol  en  de
verantwoordelijkheid van KLM bij het meewerken aan het inreisverbod voor de VS te onderzoeken.
Hiervoor  heeft  het  PILP op korte  termijn veel  hulp gekregen van vrijwilligers,  die  we daarvoor
hartelijk willen bedanken.

2



Table of Contents

Voorwoord.............................................................................................................................................2

Inleiding.................................................................................................................................................5

Internationaal recht over discriminatie en immigratie.....................................................................6

ICCPR.....................................................................................................................................................6

ICERD....................................................................................................................................................7

Refugee Convention...............................................................................................................................7

Business and human rights..................................................................................................................8

Normen in UNGP...................................................................................................................................8

Herstel en/of verhaal (operationeel beginsel 22 van de UNGP).............................................................9

Klachtenprocedure OESO-richtlijnen...................................................................................................10

Luchtvaart en OESO-klachten..............................................................................................................10

Wettelijk kader: instapweigering......................................................................................................11

EU-verordening  over  de  aansprakelijkheid  van  luchtvaartmaatschappijen  voor  passagiers  en  hun
bagage...................................................................................................................................................11

Wet luchtvaart.......................................................................................................................................11

KLM: Algemene voorwaarden.............................................................................................................12

Jurisprudentie: instapweigering............................................................................................................12

Het inreisverbod: een “Executive Order”........................................................................................14

Wat zijn “Executive Orders”?...............................................................................................................14

Wanneer zijn “Executive Order” in de VS rechtsgeldig?.....................................................................14

De rechtsgeldigheid van de “Executive Order” over het inreisverbod.................................................15

Toereikende reisdocumenten en de “Executive Order”..................................................................17

KLM.....................................................................................................................................................19

Zijn regels regels?.................................................................................................................................19

Klachtenregeling?.................................................................................................................................20

Conclusie..............................................................................................................................................22

3



Inleiding

Nadat President Trump tekende voor het inreisverbod voor inwoners uit zeven islamitische landen1,
heeft KLM in Nederland meerdere passagiers geweigerd, die op het punt stonden naar Verenigde
Staten (VS) te vliegen. Het inreisverbod zorgde wereldwijd voor protesten; wanneer mensen worden
geweigerd vanwege hun nationaliteit,  afkomst of religie, is er sprake van discriminatie.2  Ook in
politieke kringen was er kritiek op het inreisverbod.3 

Na het  inreisverbod van de VS was er  ook veel  kritiek op luchtvaartmaatschappijen die  aan dit
inreisverbod  meewerkten,  waaronder  op  de  KLM.  De  kritiek  was  dat  ze  niet  zomaar  aan  apert
discriminerend beleid zouden hebben mogen meewerken.

In  dit  overzicht  presenteert  het  PILP  zijn  bevindingen  met  betrekking  tot  de  rol  en  de
verantwoordelijkheid van KLM bij het meewerken aan het inreisverbod voor de VS. De ‘regels zijn
regels’-redenatie van de KLM om toch passagiers te weigeren op grond van de 'muslim ban' gaat niet
zomaar op.4  KLM zei hierover: "Helaas hebben we mensen moeten weigeren. We willen die mensen
heel graag helpen, maar als we ze nu meenemen heeft dat geen enkele zin. Bij aankomst zullen ze
toch  het  land  niet  worden  ingelaten."5 Toch  heeft  niet  elke  luchtvaartmaatschappij  passagiers
geweigerd. Zo diende Brussels Airlines, zoals bij elke vlucht naar de VS, een passagierslijst in bij de
Amerikaanse autoriteiten en wachtte hun beslissing af.6 

In het navolgende heeft het PILP de relevante regelgeving en jurisprudentie kort in kaart gebracht.
De onderliggende vraag was wat de verantwoordelijkheid van KLM is bij het meewerken aan het
inreisverbod voor de VS. Heel kort worden enkele internationale regels aangestipt over discriminatie
en immigratie. Vervolgens gaat dit overzicht in op de gangbare criteria voor de rol van bedrijven bij
mensenrechtenschendingen. Daarna wordt relevante Europese en Nederlandse regelgeving over de
“instapweigering”  besproken  en  worden  enkele  bevindingen  uit  Nederlandse  en  Europese
jurisprudentie hierover weergegeven. Vervolgens wordt besproken wat de status is in de VS van
“Excutive Orders” en het effect daar van op de toereikendheid van reisdocumenten. Hierna volgen
conclusies over de implicaties van de “Executive Order” en de rol van de KLM.

1 Irak, Iran, Libië, Somalië, Sudan, Syrië, en Jemen.
2 Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/30/decreet-trump-in-strijd-met-internationaal-recht-6474723-a1543652
3 Zie: http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4455042/2017/01/29/Rutte-wijst-Amerikaans-inreisverbod-
af.dhtml
4 Zie: http://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/klm-over-inreisverbod-regels-zijn-regels
5 Zie: http://www.parool.nl/amsterdam/klm-weigert-passagiers-wegens-reisverbod-trump~a4454957/
6 Zie: http://www.demorgen.be/buitenland/luchtvaartmaatschappijen-weigeren-passagiers-vanwege-inreisverbod-trump-
bb5f8b0f/

4



Internationaal recht over discriminatie en immigratie

Het  inreisverbod  discrimineert,  omdat  het  vluchtelingen  en  inwoners  van  landen  waar  de
meerderheid Moslim is toegang tot de VS weigert, terwijl de religieuze minderheden uit die landen
wel de VS in mogen. Ook is er sprake van discriminatie, omdat een hele bevolkingsgroep, puur op
basis van hun nationaliteit, als terroristische dreiging wordt beschouwd. 

De focus van dit onderzoek ligt op de rol en de verantwoordelijkheid van KLM bij het meewerken
aan het inreisverbod voor de VS, en niet op de mogelijke strijdigheid van (de bepalingen van) het
inreisverbod met internationaal recht in het algemeen.7

Er  zijn  ook  andere  voorbeelden  van  inreisverboden.  Zij  zijn  er  landen  die  Israëlische  burgers
weigeren, zoals Jemen, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Syrië en Libanon. Deze
landen  erkennen  Israël  niet  als  Staat,  waardoor  de  Israëliërs  in  beginsel  geen  visum  kunnen
ontvangen. In 2015 kon een vrouw niet met vliegtmaatschappij Kuwait Airways vliegen, omdat zij
op de website van de maatschappij Israël niet kon aanvinken als land van uitgifte van het paspoort.
Hierna dreigden de autoriteiten van de VS met gerechtelijke stappen tegen de vliegtmaatschappij als
ze zich niet zouden aanpassen aan de anti-discriminatiewetgeving.8 

De  VS  vond  het  weigeren  van  de  Israëlische  vrouw,  omdat  Israël  niet  erkend  werd  als  Staat,
discriminatie.  De  grondslag  voor  de  het  weigeren  van  toegang  tot  een  land  vanwege  het  niet
erkennen van een land als Staat is echter anders dan de grondslag van het inreisverbod van de VS, dat
vluchtelingen en inwoners op basis van nationaliteit en religie afwijst. 

In deze sectie worden enkele relevante verdragen en artikelen genoemd die van toepassing zijn op
immigratie en discriminatie. Er kan verondersteld worden dat het inreisverbod in strijd is met die
bepalingen van internationaal recht.9

ICCPR

Het International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) verbiedt discriminatie. Relevant
zijn onder andere artikelen 2, 12, 13 en 26.  Het bepaalt dat nieuwe wet- of regelgeving moet zijn
opgesteld op een manier die gelijke bescherming biedt, bijvoorbeeld zonder onderscheid te maken
naar  godsdienst.  Ook beperkt  het  IVBPR het  immigratiebeleid  van Staten,  door  discriminatie  te
verbieden.  Dit  geldt  ook  voor  beslissingen  over  het  verlenen  van  toegang  tot  het  grondgebied.
Daarover zegt de UN Human Rights Committee in General Comment No. 15: 

7 Zie nader: James C. Hathaway (James E. and Sarah A. Degan Professor of Law and Director of the Program in Refugee
and Asylum Law at the University of Michigan), ‘Executive (Dis)order and Refugees- The Trump Policy’s Blindness to 
International Law’, 1 februari 2017: https://www.justsecurity.org/37113/executive-disorder-refugees-the-trump-policys-
blindness-international-law/ ; en J. Shooster, ‘Trump’s Immigration Policy Risks Violating International Law—alienates 
US allies’, 27 januari 2017: https://www.justsecurity.org/36834/trumps-immigration-restrictions-risk-violating-
international-law-cutting-foreign-allies-support/ 
8 Volkskrant, ‘Kuwait Airways weigert Israëlische passagiers’, zie: http://www.volkskrant.nl/buitenland/kuwait-airways-
weigert-israelische-passagiers~a4211276/ 
9 Zie nader: James C. Hathaway (James E. and Sarah A. Degan Professor of Law and Director of the Program in Refugee
and Asylum Law at the University of Michigan), ‘Executive (Dis)order and Refugees- The Trump Policy’s Blindness to 
International Law’, 1 februari 2017: https://www.justsecurity.org/37113/executive-disorder-refugees-the-trump-policys-
blindness-international-law/ ; en J. Shooster, ‘Trump’s Immigration Policy Risks Violating International Law—alienates 
US allies’, 27 januari 2017: https://www.justsecurity.org/36834/trumps-immigration-restrictions-risk-violating-
international-law-cutting-foreign-allies-support/ 
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“It is in principle a matter for the State to decide who it will admit to its territory. However, in
certain circumstances an alien may enjoy the protection of the Covenant even in relation to
entry or residence, for example, when considerations of non-discrimination, prohibition of
inhuman treatment and respect for family life arise.”

In General Comment No. 18 wordt dit nogmaals bevestigd: 

“the ICCPR prohibits discrimination in law or in fact in any field regulated and protected by 
public authorities.”

ICERD

Artikel  1(3)  International  Convention on the  Elimination  of  All  Forms of  Racial  Discrimination
(ICERD) stelt dat: 

“Nothing in this Convention may be interpreted as affecting in any way the legal provisions
of  States  Parties  concerning  nationality,  citizenship  or  naturalization, provided  that  such
provisions do not discriminate against any particular nationality.”

Dit betekent dat het ICERD het stellen van grenzen op basis van religie, ras of nationaliteit in de
context van immigratie beperkt. Deze bescherming komt ook toe aan niet-burgers. De Committee on
the Elimination of Racial Discrimination zegt in General Recommendation 30 dat Staten moeten:

“[e]nsure  that  legislative  guarantees  against  racial  discrimination  apply  to  non-citizens
regardless of their  immigration status, and that the implementation of legislation does not
have a discriminatory effect on non-citizens.” 

“[e]nsure that immigration policies do not have the effect of discriminating against persons on
the basis of race, colour, descent, or national or ethnic origin,”  in order to comply with the
principles of the Convention.

Artikel 2 (c) ICERD: 

“Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local
policies, and to amend, rescind or nullify  any laws and regulations  which have the effect  of
creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists.”

Refugee Convention

Artikel 3 Refugee Convention bepaalt dat bij de eerste opvang van vluchtelingen “geen onderscheid
(mag worden gemaakt) naar ras, godsdienst of land van herkomst.” 

Artikel  33 Refugee Convention bepaalt  dat  vluchtelingen niet  mogen worden teruggestuurd naar
landen waar ze gevaar lopen. 

Zover wij weten zijn er door KLM geen passagiers geweigerd die zich hadden kunnen beroepen op 
het non-refoulement beginsel.10 

10 Zie hierover bijvoorbeeld: Meg Satterthwaite en Alexandra Zetes, ‘Explainer on the Legal Obligation Not to Return 
Refugees and How Trump’s Exec Order Breaks It’, 4 februari 2017: https://www.justsecurity.org/37305/explainer-legal-
obligation-return-refugees-trumps-executive-order-breaks/ 
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Business and human rights

In dit onderdeel wordt een overzicht geschetst van de gangbare criteria voor de rol van bedrijven bij
mensenrechtenschendingen. Ook wordt kort gekeken naar de rol en verantwoordelijkheid van KLM
bij het uitvoeren van het inreisverbod VS in de context van deze gangbare criteria. In aanvulling op
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft de speciale VN-gezant John Ruggie een
in 2008 een gezaghebbend framework ontwikkeld over de rechten van de mens in relatie tot het
bedrijfsleven. Het framework omvat drie kernbegrippen:

• De plicht  van  de  staat  om mensen te  beschermen  tegen mensenrechtenschendingen  door

derde partijen (“duty to protect”).

• De  maatschappelijke  verantwoordelijkheid  van  het  bedrijfsleven  om  mensenrechten  te

respecteren (“responsibility to respect”).

• Het recht van slachtoffers op toegang tot rechtsmiddelen bij schending (“access to remedy”).

Het framework is uitgewerkt in de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's)
in 2011. 

Bij de herziening van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (OESO-richtlijnen),
ook in 2011, is rekening gehouden met de UNGP's en in het bijzonder het due diligence-concept. De
OESO-richtlijnen  zijn  geformuleerd  als  aanbevelingen  van  de  OESO-landen  aan  bedrijven.  Ze
kunnen  wettelijk  niet  worden  afgedwongen,  maar  worden  als  referentie  voor  internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen gehanteerd.

De UNGP's omschrijven wat de corporate responsibility to respect human rights, als "global standard
of  expected  conduct"  inhoudt:  bedrijven  moeten  alle  mensenrechten,  waarop zij  inbreuk kunnen
maken (en dat betreft een ruim scala aan burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele
mensenrechten, volgens Ruggie), eerbiedigen. Het gaat hierbij om de effecten van bedrijfsactiviteiten
op de mensenrechten van derden.

De UNGP's zijn tot nog toe niet als basisnorm gehanteerd in juridische procedures, maar wel als
"steunnorm" bijvoorbeeld bij de uitleg van open normen. 

Naast de UNGP’s bindt het Global Compact van de Verenigde Naties aangesloten bedrijven aan tien
principes  op het gebied van mensenrechten,  arbeidsomstandigheden,  milieu en anti-corruptie.  De
principes  zijn  afgeleid  van  de  Universele  Verklaring  van  de  Rechten  van  de  Mens,  andere
internationaal erkende verklaringen, zoals bij voorbeeld van de International Labour Organisation, en
Verdragen van de Verenigde Naties. Ook heeft KLM zich verbonden aan het Global Compact en zegt
daarover: ‘Met de ondertekening van het Global Compact van de Verenigde Naties heeft KLM haar
betrokkenheid  bij  mensenrechten,  arbeidsomstandigheden,  anti-corruptie  en  het  milieu
onderstreept.’11

Normen in UNGP

Van bedrijven wordt verwacht, dat zij de volgende stappen nemen:

11 Zie: https://www.klm.com/jobs/nl/over_klm/klm/maatschappelijk_verantwoord_ondernemen/index.htm
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• Een “policy commitment” aannemen dat zij hun “corporate responsibility” zullen naleven;

• Een due diligence-proces invoeren om het effect van hun maatregelen op mensenrechten te

identificeren, negatieve effecten te voorkomen en te mitigeren en verantwoording af te leggen
voor  de  wijze  waarop  zij  het  negatieve  effect  van  hun  maatregelen  op  mensenrechten
adresseren; 

• Processen invoeren tot herstel van de mogelijke nadelige effecten op mensenrechten, die zij

veroorzaken of waaraan ze bijdragen (zie hieronder: herstel of verhaal);

• Communicatie over het omgaan met negatieve gevolgen (operationeel beginsel 21 van de

UNGP's):  Om verantwoording  af  te  leggen  over  hun  beleid  ter  beperking  van  negatieve
gevolgen op mensenrechtengebied, zouden bedrijven bereid moeten zijn informatie hierover
buiten  de  organisatie  bekend  te  maken,  vooral  wanneer  er  zorgen  worden geuit  door,  of
namens, benadeelde stakeholders.

Een bedrijf kan op verschillende manieren betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen:

1. Een bedrijf kan de directe veroorzaker van een schending zijn (“cause”).

2. Een  bedrijf  levert  een  bijdrage  aan  een  schending  (samen  met  of  via  andere  partijen)
(“contribute”).

3. Er kan een relatie met de schending bestaan via activiteiten, diensten of producten (“directly
linked to”).

In  alle  gevallen  heeft  het  bedrijf  een  verantwoordelijkheid,  maar  de  omvang  van  deze
verantwoordelijkheid is afhankelijk van het niveau van betrokkenheid. In het geval van KLM en
het inreisverbod zou er sprake kunnen zijn van het leveren van een bijdrage aan een schending
omdat ze het beleid van een andere partij (de VS) uitvoeren.

Herstel en/of verhaal (operationeel beginsel 22 van de UNGP)

Wanneer bedrijven constateren dat zij negatieve gevolgen hebben veroorzaakt of in de hand hebben
gewerkt, zouden zij moeten (helpen) voorzien in herstel en/of verhaal via erkende procedures. Ook
als sprake is van een relatie tot een mensenrechtenschending dient een bedrijf zich in te spannen om
andere verantwoordelijke partijen daartoe te bewegen (zogenaamde “use of leverage”). De UNGPs
geven duidelijk weer dat bedrijven hun invloed (“business leverage”) moeten gebruiken om hun
mensenrechten verantwoordelijkheden na te komen.

Dit betekent in de context van KLM dat ze een aantal stappen kunnen ondernemen. Ze kunnen zich
publiekelijk uitspreken dat ze mensenrechten respecteren (zoals bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappij
United Airlines heeft gedaan in hun “human rights policy”)12. KLM zou ook zijn invloed kunnen
gebruiken door zich over het inreisverbod uit te spreken. Door gezamelijk met andere bedrijven een
standpunt in te nemen en het inreisverbod te veroordelen, kan KLM bijdragen aan het publieke debat
met betrekking tot het thema, wat vervolgens tot verandering zou kunnen leiden. In antwoord op het
inreisverbod hebben honderden bedrijven in de VS zich publiekelijk  uitgesproken tegen Trump's

12 Zie: http://crreport.united.com/about-united/human-rights-policy-statement
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inreisverbod13 en hebben bedrijven zoals Amazon, Microsoft en Expedia toegezegd een rechtzaak
tegen het inreisverbod te steunen.

Wanneer een bedrijf afwijkingen ten opzichte van zijn beleid, doelstellingen, operationele criteria of
compliance  verplichtingen  constateert  na  het  monitoren  of  meten  of  uitvoeren  van  audits,  dan
onderneemt  het  actie  om  de  negatieve  gevolgen  te  beperken,  en  het  overweegt  toepasselijke
correctieve acties. Als onderdeel van kwaliteitsmanagement hebben organisaties klachtenprocedures
waarmee externe belanghebbenden (waaronder klanten) klachten kunnen indienen, die behandeld
moeten worden door het bedrijf. 

Het is dus de vraag of KLM een  speciale klachtenprocedure (in de terminologie van de UNGP's
'een  operational-level  grievance  mechanism)  heeft  ingevoerd  voor  personen  getroffen  door  het
inreisverbod. Vooralsnog lijkt het daar niet op.14 

Klachtenprocedure OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen verbinden aan de niet-naleving van de daarin opgenomen gedragsnormen, de
mogelijkheid voor benadeelden om klachtenprocedures aan te brengen bij Nationaal Contactpunten
(NCP) in de aangesloten staten. De NCP probeert partijen middels mediation tot elkaar te brengen.
Dit  is  dus  geen  juridische  procedure.  Het  mediation-traject  is  in  principe  niet  gericht  op
schadevergoeding, maar op voorkomen van de overtredingen in de toekomst.

Luchtvaart en OESO-klachten

Tegen  luchtvaartmaatschappijen  zijn  geen  OESO-klachten  aangebracht  die  rechtstreeks  met
discriminatie  op  grond  van  nationaliteit  te  maken  hebben.  Wel  zijn  er  klachten  op  grond  van
arbeidsrechten (Delta Airlines) en corruptie aangebracht bij de OESO-contact punten. Daarnaast zijn
er  in  Frankrijk  veel  zaken  aanhangig  op  grond  van  discriminatie  op  grond  van  beperking  (o.a.
Easyjet).

13 Zie: https://business- humanrights.org/en/trumps -travel-ban-how-is- business-responding
14 KLM heeft toegezegd alle reizigers die als gevolg van het inreisverbod niet naar de VS mogen reizen te zullen 

compenseren. Zie: http://www.rinconpardo.nl/index.php/nieuws/462-compensatie-voor-gedupeerden-van-
inreisverbod-trump
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Wettelijk kader: instapweigering

In dit onderdeel worden de relevante Europese en Nederlandse regelgeving en enkele bevindingen uit
Nederlandse jurisprudentie en een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) over het
begrip  “instapweigering”weergegeven.  KLM  heeft  namelijk  aan  verschillende  passagiers  het
instappen op de vlucht geweigerd.

EU-verordening over de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor passagiers en
hun bagage

De  EU  Verordening  261/2004  (hierna:  EU  Verordening)  is  van  toepassing  op  alle
luchtvaartmaatschappijen  die  een  vlucht  uitvoeren  binnen  de  Europese  Unie,  alle  vluchten  die
vertrekken vanuit de Europese Unie naar een land buiten de Unie ongeacht het land van registratie
van de luchtvaartmaatschappij  en alle  vluchten die  aankomen in een EU land en die  uitgevoerd
worden door een Europese luchtvaartmaatschappij. Uitgangpunt van de verordening is dat het recht
op compensatie  niet  beperkt  moet  worden uitgelegd.  Dit  strookt  ook met  de doelstelling van de
Verordening, namelijk een hoge mate van bescherming bieden aan luchtreizigers.15 

Artikel 2 sub j EU Verordening definieert wat wordt verstaan onder een instapweigering.16 Hierbij
wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  instapweigeringen  gebaseerd  op  redelijke  gronden,  zoals
redenen  die  te  maken  hebben  met  gezondheid,  veiligheid  of  beveiliging,  of  ontoereikende
reisdocumenten, en onredelijke gronden. Het is zodoende de vraag of de instapweigering door KLM
vanwege het inreisverbod gebaseerd was op redelijke gronden.

Volgens artikel 4 lid 3 EU Verordening moeten passagiers, die tegen hun wil de toegang tot een
vlucht  worden  geweigerd,  worden  gecompenseerd  door  de  luchtvaartmaatschappij  die  de  vlucht
uitvoert  overeenkomstig  artikel  7  EU Verordening,  en  biedt  zij  hun bijstand  overeenkomstig  de
artikelen 8 EU Verordening (recht op terugbetaling of een andere vlucht) en artikel 9 EU Verordening
(recht  op  verzorging).  Daarnaast  is  de  luchtvaartmaatschappij  verplicht  de  passagiers  over  hun
rechten  te  informeren  in  het  geval  van  een  instapweigering,  overeenkomstig  artikel  14  EU
Verordening.

Wet luchtvaart

Ingevolge artikel 11.15 en 11.16, aanhef en onder b, van de Wet luchtvaart is de Minister van Verkeer
en  Waterstaat  bevoegd  tot  oplegging  van  een  last  onder  bestuursdwang  en/of  een  boete  ter
handhaving van het bepaalde bij of krachtens de EU Verordening.

15  Ter overvloede nog een artikel dat (deels) ingaat op wat moet worden verstaan onder “buitengewone 
omstandigheden”. Dit kan wellicht dienen ter inkleuring van redelijkerwijs instapweigering voor een vlucht kan   
verwachten’ (in het licht van het verdrag van Montreal). Zie: 
http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/278012/Koning%20Final%20boarding%20call%20voor%20de
%20luchtvaartmaatschappijen[1].pdf?sequence=1

16 Artikel 2 sub j EU Verordening: “instapweigering”: weigering om passagiers op een vlucht te vervoeren, hoewel zij 
zich voor instappen hebben gemeld volgens de voorwaarden van artikel 3, lid 2, zonder dat de instapweigering is 
gebaseerd op redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging, of 
ontoereikende reisdocumenten’
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KLM: Algemene voorwaarden

Artikel 2: “Deze Algemene Vervoersvoorwaarden zijn opgesteld aan de hand van het Verdrag van
Montreal van 28 mei 1999 en het geldende Europese recht.”

Artikel 9: “De Vervoerder kan het vervoer van de Passagier en zijn/haar Bagage weigeren indien een
of meer van de volgende situaties zich voordoet of waarschijnlijk zal voordoen: (a) Naar het redelijk
oordeel  van  Vervoerder  is  dit  noodzakelijk  teneinde  te  voldoen  aan  toepasselijke  wetten,
voorschriften  of  instructies  van  een  Staat  of  land  van  waaruit,  waarheen  of  waarover  gevlogen
wordt.”

Artikel  13:  Instapweigering  En  Downgrading  (lid  1):  “Indien  de  Vervoerder  overgaat  tot
Instapweigering als gevolg van overboeking of om andere redenen waardoor de Vervoerder niet in
staat is de Passagier een stoel te verschaffen ondanks het feit dat de Passagier in het bezit is van een
geldig  Ticket  en  aanwezig  was  voor  check-in  en  aan  boord  gaan  overeenkomstig  de  gestelde
tijdslimiet  en  voorwaarden,  kent  de  Vervoerder  de  Passagier,  waar  van  toepassing,  een
genoegdoening toe ingevolge het toepasselijke recht.”

Jurisprudentie: instapweigering

In de onderzochte jurisprudentie stond het begrip “instapweigering” in de zin van artikel 2, sub j, van
de  EU  Verordening,  centraal.  Uit  het  onderzoek  blijkt  dat  vooropgesteld  moet  worden  dat  de
Verordening tot doel heeft om passagiers een hoog niveau van bescherming te garanderen door hun
rechten ruim uit te leggen.17 

Ook blijkt dat uit de EU Verordening geen verplichting voor de luchtvaartmaatschappij om de
passagier te  wijzen op een visumvereiste of  de passagier toegang tot  de vlucht te weigeren
indien deze niet in bezit is van de vereiste reisdocumenten:

“Uit de Verordening vloeit niet voort dat op een luchtvaartmaatschappij de verplichting rust
bij het aangaan van de reisovereenkomst de passagier te wijzen op een visumvereiste of bij
aanvang van de vlucht te controleren of een passagier alle vereiste reisdocumenten heeft en
voor zover blijkt dat zulks niet het geval is de luchtvaartmaatschappij verplicht is de passagier
de toegang tot de vlucht te weigeren.”18

Er is pas sprake van een instapweigering in de zin van artikel 2, sub j EU Verordening indien de
passagier heeft voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 lid 2 EU Verordening. Dat betekent dat de
passagier  zich  voor  instappen  moet  hebben  gemeld  zich  met  een  bevestigde  boeking  en  op  de
aangegeven tijd dient te hebben gemeld bij de incheckbalie.19

Het blijkt dat er sprake is van een instapweigering, wanneer geen redelijke gronden bestaan voor de
weigering  tot  instappen  aan  de  passagiers.  Redelijke  gronden  voor  een  instapweigering  zijn
bijvoorbeeld  redenen  die  te  maken  hebben  met  met  gezondheid,  veiligheid  of  beveiliging,  of

17 HvJ EU 4 oktober 2012, C-321/11 (Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-
Villamor tegen Iberia, Líneas Aéreas de España SA). para. 33

18 Rb. Amsterdam 11 februari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2063, CV EXPL 13-1752. para. 11
19 Rb. Rotterdam 21 april 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ2144. para. 2.6.3
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ontoereikende reisdocumenten.20 Ook achteraf kan worden vastgesteld dat de weigering de passagier
toe te laten niet op een redelijke grond is gebaseerd.21

In elk geval is er  geen sprake van een redelijke grond, wanneer de fout in de risicosfeer van de
vervoerder  ligt  en  niet  aan  de  passagier  kan  worden  tegengeworpen.22 Van  belang  is  dat  een
luchtvaartmaatschappij niet de gevallen waarin zij op legitieme gronden mag weigeren een passagier
aan boord te laten gaan, aanzienlijk kan uitbreiden.23

20  HvJ EU 4 oktober 2012, C-321/11 (Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-
Villamor tegen Iberia, Líneas Aéreas de España SA). para. 28

21 Rb. Amsterdam 27 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:3756, CV 12-20100. para. 7
22 HvJ EU 4 oktober 2012, C-321/11 (Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-

Villamor tegen Iberia, Líneas Aéreas de España SA). para. 32, en Rb. Amsterdam 27 mei 2014, 
ECLI:NL:RBAMS:2014:3756, CV 12-20100. para. 7

23 HvJ EU 4 oktober 2012, C-321/11 (Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-
Villamor tegen Iberia, Líneas Aéreas de España SA). para. 33
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Het inreisverbod: een “Executive Order”

Voordat de rol van verantwoordelijkheid van KLM bij het meewerken aan het inreisverbod voor de
VS kan worden onderzocht, wordt in deze sectie eerst besproken wat de status is binnen de VS van
“Excutive Orders”. Wanneer een “Executive Order” binnen de VS niet rechtsgeldig zou zijn, dan zou
er  ook  geen  rechtsgevolg  voor  KLM bestaan.  Ook wordt  er  specifiek  gekeken  naar  “Executive
Orders”  op  het  gebied  van immigratie  en  naar  de rechtsgeldigheid  van reisdocumenten  door  de
“Executive Order”.

Wat zijn “Executive Orders”?

“Executive  orders”  zijn  een  vorm  van  “Executive  Action.”  Naast  “Executive  Orders”  bestaan
“Executive  Actions”  verder  uit  “Presidential  Memorandums”,  “Presidential  Proclamations”  en
“Presidential Directives.” 

De Grondwet van de VS bevat geen expliciete wetsverwijzing naar deze verschillende vormen van
“Executive Action”, maar algemeen wordt aangenomen dat de President van de VS de bevoegdheid
om dergelijke maatregelen te treffen ontleent aan Art. II van de Grondwet van de VS. In het bijzonder
ontleent een “Executive Order” zijn autoriteit aan de volgende frases van Art. II van de  Grondwet
van de VS:

• “The executive power shall be vested in a President of the United States”;

• “The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United States”; 

• “He shall take care that the laws be faithfully executed.”

Vanwege  het  ontbreken  van  een  expliciete  referentie  in  de  wet  ontbreekt  ook  een  definitie.24

Kortgezegd  is  een  “Executive  Order”  een  bindend  voorschrift  aan  overheidsinstanties  om  de
Amerikaanse wet op een bepaalde, nader in de “Executive Order” omschreven, manier te handhaven.

Wanneer zijn “Executive Order” in de VS rechtsgeldig?

“Executive  Order”  moeten  blijkens  de  Federal  Register  Act  in  de  Federal  Register  worden
opgenomen. Ze zijn in principe vanaf het moment van ondertekening rechtsgeldig en behoeven geen
goedkeuring van het Amerikaans Congres. Echter, artikel 1 van de Grondwet van de VS kent de
wetgevende macht toe aan het Amerikaans Congres. Dit doet de vraag rijzen wanneer de President
zijn constitutionele bevoegdheden te buiten gaat bij het uitvaardigen van “Executive Orders” en zorgt

24  De meest gezaghebbende omschrijving wordt gegeven door House Government Operations Committee: “Executive 
orders and proclamations are directives or actions by the President. When they are founded on the authority of the 
President derived from the Constitution or statute, they may have the force and effect of law. [...] In the narrower 
sense Executive orders and proclamations are written documents denoted as such. [...] Executive orders are generally 
directed to, and govern actions by, Government officials and agencies. They usually affect private individuals only 
indirectly. Proclamations in most instances affect primarily the activities of private individuals. Since the President 
has no power or authority over individual citizens and their rights except where he is granted such power and 
authority by a provision in the Constitution or by statute. The President's proclamations are not legally binding and 
are at best hortatory unless based on such grants of authority. The difference between Executive orders and 
proclamations is more one of form than of substance.” Zie Staff of House Comm. on Government Operations, 85 th 
Cong., 1 st Sess., Executive Orders and Proclamations: A Study of a Use of Presidential Powers (Comm. Print 1957) 
[hereinafter Orders and Proclamations].

13



voor  een  constitutioneel  spanningsveld.  “Executive  Orders”  worden  om  deze  reden  ook  wel
“executive legislation” genoemd.

Op het gebied van immigratie heeft het Amerikaans Congres de President verregaande bevoegdheden
gegeven om vreemdelingen of groepen vreemdelingen de toegang tot Amerikaans grondgebied te
ontzeggen omwille van het Amerikaans belang. Artikel 8 U.S. Code § 1182(f)  (Immigration and
Nationality Act) stelt:

“Whenever the President finds that the entry of any aliens or of any class of aliens into the
United  States  would  be  detrimental  to  the  interests  of  the  United  States,  he  may  by
proclamation, and for such period as he shall deem necessary, suspend the entry of all aliens
or any class of aliens as immigrants or nonimmigrants, or impose on the entry of aliens any
restrictions he may deem to be appropriate.”

President  Trump ontleent  de autoriteit  voor  zijn  “Executive  Order”  die  aan  het  inreisverbod ten
grondslag ligt expliciet aan de Amerikaanse Grondwet en de Immigration and Nationality Act:

“By the authority vested in me as President by the Constitution and laws of the United States
of America, including the Immigration and Nationality Act (INA), 8 U.S.C. 1101 et seq., and
section 301 of title 3, United States Code, and to protect the American people from terrorist
attacks by foreign nationals admitted to the United States (...)”

De rechtsprekende macht kan een “Executive Order” middels een uitspraak in strijd met de wet en
ongeldig verklaren, dan wel (tijdelijk) de handhaving ervan (gedeeltelijk) verbieden.25 

De  rechtelijke  macht  is  bevoegd  de  rechtsgeldigheid  van  “Executive  Orders”  te  toetsen,  in  het
bijzonder aan de Grondwet. Al in 1952 stelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de President niet
zomaar alles kon doen met zijn “Executive Orders”, zelfs niet in oorlogstijd. De formulering van
rechter Jackson is hierbij nog altijd gezaghebbend.26 Het komt erop neer dat het bij het toetsen van
een “Executive Order” aan  de Amerikaanse  Grondwet van belang is  of  de President  handelt  op
expliciete of impliciete machtiging van het Congres, of de President handelt zonder machtiging van
het Congres of dat de President handelt in strijd met de wil van het Congres.

De rechtsgeldigheid van de “Executive Order” over het inreisverbod

Op grond van (i) de bevoegdheden die de Amerikaanse Grondwet aan de President toekent en (ii) de
bevoegdheden  zoals  door  het  Amerikaanse  Congres  aan  de  President  toebedeeld  middels  de
Immigration and Nationality Act is President Trump’s “Executive Order” getiteld “PROTECTING
THE NATION  FROM  FOREIGN  TERRORIST ENTRY INTO  THE UNITED  STATES”  onder
Amerikaans wet rechtsgeldig en bindend vanaf moment van ondertekening totdat (a) een volgende
President middels een “executive order” deze ongeldig verklaard, (b) een rechtbank de “Executive
Order” in strijd acht met Amerikaanse wetgeving of (c) het Amerikaans Congres wetgeving aanneemt
in strijd met het in de “Executive Order” bepaalde.

De uitspraken van rechtbanken in de VS hebben op het moment van schrijven nog geen uitspraak
gedaan die de “Executive Order” in strijd met de wet achten. De “Executive Order” behoudt daarmee

25 Zie: Supreme Court (Verenigde Staten) 24 februari 1803, Marbury v. Madison [1803] 5 U.S. 137.
26 Zie: Rechter Jackson’s concurring opionon in Supreme Court (Verenigde Staten) 2 juni 1952, Youngstown Sheet and 

Tube Company et al. v. Charles Sawyer [1952] 343 U.S. 579.
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zijn bindend karakter. Een tijdelijk uitstel van handhaving van de “Executive Order” voor een aantal
individuen doet niet af aan het bindend karakter van de “Executive Order” als geheel.

De Amerikaanse rechter kan en zal, naast een toetsing aan artikel 1 Grondwet over de verhouding
met het Congres, een “Executive Order” natuurlijk ook toetsen aan non-discriminatie en due proces
beginsel volgens de complaints die al zijn ingediend. Maar een rechterlijke toetsing en oordeel van
"unlawful" op basis van deze grond zou ook het bindend karakter van een “ Executive Order” teniet
doen. 
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Toereikende reisdocumenten en de “Executive Order”

De tekst van de “Executive Order” in kwestie stelt  niet  expliciet  wat de juridische status is  van
individuen die reeds over geldige “nonimmigrant entry” of “immigrant entry” visa beschikken, wat
potentieel  van  belang  kan  zijn  bij  het  beoordelen  van  een  instapweigering  van  een
luchtvaartmaatschappij.  Visa  voor  de  VS  geven  de  houder  het  recht  zich  naar  Amerikaans
grondgebied (een “port of entry”) te begeven en aldaar een verzoek tot toegang in te dienen. De
Amerikaanse immigratiedienst is bevoegd binnen de grenzen van de wet een vreemdeling het recht te
onthouden de VS te betreden, ongeacht of de persoon in kwestie over een visum beschikt.27

Met de “Executive Order” zullen nieuwe visumaanvragen door vreemdelingen met een nationaliteit
uit een zevental landen niet meer worden uitgegeven en zullen zij zich derhalve geen toegang tot de
VS  kunnen  verschaffen.  Op  basis  van  de  “Executive  Order”  zouden  Department  of  Homeland
Security of U.S. Customs and Border Protection medewerkers daarnaast vreemdelingen met al wel
een visum, en met een nationaliteit uit dit zevental landen de toegang tot Amerikaans grondgebied
kunnen weigeren. 

Van belang is dat de “Executive Order” Department of Homeland Security of U.S. Customs and
Border Protection medewerkers de autoriteit geeft op individuele basis mensen toch toe te laten:

Sec. 3(g) “Notwithstanding a suspension pursuant to subsection (c) of this section or pursuant
to a Presidential proclamation described in subsection (e) of this section, the Secretaries of
State and Homeland Security may, on a case-by-case basis, and when in the national interest,
issue visas or other immigration benefits to nationals of countries for which visas and benefits
are otherwise blocked.”

De “Executive Order” zegt niets over het ongeldig verklaren van reeds uitgegeven visa.28 Hierover
bestaat  zodoende  enige  juridische  onzekerheid.  Dit  is  van  belang  omdat  alleen  een  geldig  visa
toereikend reisdocument is om naar de VS te mogen reizen.29 Indien de “Executive Order” niet tot
gevolg heeft dat alle reeds uitgegeven visa ongeldig dienen te worden verklaard, dan zouden de
al uitgekeerde visa nog steeds als toereikende reisdocumenten beschouwd kunnen worden.  Dan
moeten deze vreemdelingen in principe in staat worden gesteld om de reis naar een "port of entry" in
de VS te kunnen maken en de State Department of Homeland Security of U.S. Customs and Border
Protection medewerkers zullen niet per definitie aan de vreemdelingen de toegang tot de VS hoeven
te ontzeggen. Per geval zal dus bekeken moeten worden of bij instapweigering het visum geldig was
of niet. Het zal aan de immigratie-ambtenaar zijn om het visum bij aankomst alsnog in te trekken.

Indien  visa  worden  ingetrokken,  zullen  luchtvaartmaatschappijen  daarvan  op  de  hoogte  gesteld
moeten worden. Vliegtuigmaatschappijen lopen het risico op een administratieve boete, wanneer zij

27 Elke aanvraag wordt door een Department of Homeland Security of de U.S. Customs and Border Protection 
medewerker getoest aan art. 212 van de Immigration and Nationality Act (INA). Indien een vreemdeling die beschikt 
over een geldig visum bij het indienen van het verzoek om Amerikaans grondgebied te betreden naar het oordeel van 
de Department of Homeland Security of de U.S. Customs and Border Protection medewerker niet voldoet aan de 
eisen van de INA, dan zal de vreemdeling alsnog toegang tot de VS geweigerd worden.

28  In een verklaring van de State Department of Homeland Security van 27 januari 2017 wordt wel melding gemaakt 
van het voorlopig intrekken van de reeds uitgegeven visa, maar hier wordt tegelijkertijd ook de nadruk gelegd op de 
discretionaire bevoegdheden van de immigratiediensten en de beoordeling per geval. Zie: http://www.politico.com/ 

29 De claim die door verschillende slachtoffers inmiddels aan verschillende Amerikaanse rechtbanken is voorgelegd is 
dat een dergelijke maatregel in strijd is met, onder andere, het “due process” principe. 
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passagiers met ontoereikende reisdocumenten vervoeren.30 30 Het is wel zo dat visa ook voor het
inreisverbod geen garantie waren op toegang tot grondgebied van de VS. Vliegmaatschappijen liepen
toen ook al het hypothetische risico om passagiers terug te moeten vervoeren indien zij toegang tot
Amerikaans  grondgebied  werden geweigerd,  op hun kosten.  Vliegmaatschappijen  hebben in hun
algemene voorwaarden opgenomen dat indien deze situatie zich voordoet dat de zij eventuele kosten
voor  vervoer  terug  kunnen  verhalen  op  de  passagier.  De  “Executive  Order”  verandert  deze
hypothetische situatie niet.

Een punt van discussie zou nog kunnen zijn of als gevolg van de “Executive Order” een paspoort van
een van de zeven landen niet langer als toereikend reisdocument dient te worden beschouwd voor
reizen  naar  de  VS.  De  “Executive  Order”  doet  niets  af  aan  staat  vast  dat  indien  het  paspoort
authentiek en niet verlopen is, het geldt als geldig identificatie- en reisdocument. Anderzijds staat
ook vast dat door de “Executive Order” op vertoon van dit reisdocument ter identificatie bij een
Amerikaanse “port of entry” de toegang geweigerd zou moeten worden en de luchtvaartmaatschappij
op haar kosten de vreemdelingen weer terug zal moeten vervoeren.

Let  wel,  het  is  de  taak  van  de  Amerikaanse  immigratiedienst,  niet  die  van  de
luchtvaartmaatschappij,  om te  beoordelen  of  vreemdelingen zich  bij  aankomst  toegang tot
Amerikaans grondgebied zullen kunnen verschaffen. De luchtvaartmaatschappijen zijn  slechts
verplicht te controleren of passagiers over toereikende reisdocumenten beschikken om de reis  te
kunnen  maken  en  informatie  daarover  naar  de  bevoegde  instanties  van  de  VS te  sturen.  Noch
Amerikaans noch Nederlands recht verbiedt het dan luchtvaartmaatschappijen dergelijke passagiers
te vervoeren. Er zijn echter wel regels van internationaal recht, direct toepasselijk voor Nederland,
die het verbieden dergelijke passagiers te weigeren.  Een luchtvaartmaatschappij die desondanks
passagiers weigert,  maakt zich dan schuldig aan het maken van een verboden onderscheid,
onder meer op basis van nationaliteit.

30  De luchtvaartmaatschappij is onder het recht van de VS verplicht om bepaalde informatie toe te sturen die de 
bevoegde instanties in staat stellen te verifiëren of de persoon het recht heeft zich naar een "port of entry" in de VS te
begeven. Dit zijn onder andere paspoortgegevens en visa nummer. Kunnen luchtvaartmaatschappijen dit niet 
overhandigen en vervoeren zij toch een vreemdeling, dan kan de Department of Homeland Security de 
luchtvaartmaatschappij per passagier een administratieve boete opleggen, omdat deze niet over toereikende 
reisdocumenten beschikt. Vliegtuigmaatschappijen die passagiers naar een Amerikaanse “port of entry” vervoeren 
dragen bovendien de verantwoordelijkheid om deze passagiers op hun kosten van Amerikaanse grondgebied weg te 
vervoeren. Vliegtuigmaatschappijen zijn er derhalve bij gebaat geen passagiers te vervoeren die niet over toereikende
reisdocumenten beschikken. Zie bijvoorbeeld https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/10/4/675/1596595/Air-
Carrier-Liability-and-State-Responsibility-for?redirectedFrom=fulltext
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KLM

De  KLM  heeft  met  de  ondertekening  van  het  Global  Compact  van  de  Verenigde  Naties  haar
betrokkenheid bij mensenrechten, arbeidsomstandigheden, anti-corruptie en het milieu onderstreept.31

Dit betekent dat, wanneer KLM constateert dat door mee te werken aan de “Executive Order” van de
VS een bijdrage wordt geleverd aan een schending van het recht om niet gediscrimineerd te worden,
KLM haar business leverage moet gebruiken om haar mensenrechten verantwoordelijkheden na te
komen en hierover moet communiceren. Dit komt ook overeen met de gezaghebbende UNGP’s.

KLM heeft haar invloed niet aangewend om de regering van de VS ertoe te bewegen geen
mensenrechten te schenden en zich niet publiekelijk uitgesproken door de recente acties (de
“Executive  Order”)  van  de  regering  van  de  VS  te  veroordelen. Samen  met  andere
luchtvaartmaatschappijen  had KLM kunnen bijdragen aan het  publieke  debat.  Het  is  moeilijk  te
begrijpen waarom KLM dit niet heeft gedaan. Er bestond zelfs al een initiatief: De Business and
Human Rights Resource Center heeft een lijst met ‘how business is responding to Trump’s travel
ban,’32 inclusief public statements, veroordelingen tegen de Trump administration, en bedrijven die
meedoen aan een rechtszaak tegen de travelban (Amazon, Microsoft en Expedia).

Zijn regels regels?

In plaats van zich uitspreken tegen het inreisverbod zei KLM: ‘regels zijn regels’. Maar, in hoeverre
ben je als luchtvaartmaatschappij verplicht om mee te werken aan regelgeving die discriminatoir is,
in strijd met de grondwet van de VS en in strijd met internationaal recht?

KLM heeft aan meerdere mensen instappen geweigerd door het inreisverbod van de VS. Artikel 2
sub j EU Verordening definieert wat wordt verstaan onder een instapweigering en is van toepassing
op de vluchten van KLM vanuit  de Europese Unie naar de VS.33 Hierbij  wordt een onderscheid
gemaakt  tussen  instapweigeringen  gebaseerd  op  redelijke  gronden,  zoals  redenen  die  te  maken
hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging, of ontoereikende reisdocumenten, en onredelijke
gronden.  Ook  volgens  artikel  9  algemene  voorwaarden  van  KLM,  mag  een  passagier  alleen
geweigerd worden indien dit naar het redelijk oordeel van KLM noodzakelijk is om te voldoen aan
de wet- en regelgeving, voorschriften en instructies van het land van bestemming.

De EU Verordening  stelt  luchtvaartmaatschappijen  in  staat  passagiers  het  instappen  te  weigeren
indien zij niet over toereikende reisdocumenten beschikken. Dit om boetes en eventuele kosten voor
vervoer terug te voorkomen. Het beschermt ook de passagier, die onnodig reizen hiermee voorkomt.
Er bestaat echter geen verplichting voor de luchtvaartmaatschappij om de passagier toegang
tot de vlucht te weigeren indien deze niet in bezit is van de vereiste reisdocumenten.34

Het is zodoende de vraag of de instapweigering door KLM vanwege het inreisverbod gebaseerd was
opredelijke  gronden.  Hiervoor  dient  niet  alleen  acht  te  worden  geslagen  op  de  feiten  en

31 Zie: https://www.klm.com/jobs/nl/over_klm/klm/maatschappelijk_verantwoord_ondernemen/index.htm
32 Zie: https://business- humanrights.org/en/trumps -travel-ban-how-is- business-responding
33 Artikel 2 sub j: “instapweigering”: weigering om passagiers op een vlucht te vervoeren, hoewel zij zich voor 

instappen hebben gemeld volgens de voorwaarden van artikel 3, lid 2, zonder dat de instapweigering is gebaseerd op 
redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging, of ontoereikende 
reisdocumenten’

34 Rb. Amsterdam 11 februari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2063, CV EXPL 13-1752. para. 11
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omstandigheden zoals die ten tijde van de weigering voor de vervoerder kenbaar zijn maar op alle
ook achteraf gebleken toen bestaande feiten en omstandigheden. In elk geval is er geen sprake van
een redelijke grond wanneer de fout in de risicosfeer van de vervoerder ligt en niet aan de
passagier kan worden tegengeworpen.35

Het viel te betwisten of de “Executive Order” stand zou houden, dankzij het discriminatoir karakter
en de strijdigheid met internationaal recht, de protesten en rechtszaken die er meteen tegen gestart
werden.36 Dit had KLM (voorlopig) kunnen weerhouden van het toepassen van het inreisverbod. Dit
geldt des te meer, omdat het onduidelijk is of de “Executive Order” reeds uitgekeerde visa ongeldig
verklaard en of de reisdocumenten van de geweigerde passagiers (on)toereikend waren. Boviendien
maakten de passagiers bij aankomst, na beoordeling door een immigratie-ambtenaar, alsnog kans om
de VS binnen te komen. Hieruit blijkt dat er geen sprake zou zijn van een redelijke grond voor een
instapweigering. In het geval van KLM en het inreisverbod zou er dan ook sprake kunnen zijn
van het leveren van een bijdrage aan een mensenrechtenschending omdat ze het beleid van een
andere partij (de VS) uitvoeren; een verboden onderscheid op basis van nationaliteit en religie.

Klachtenregeling?

Volgens artikel 13 algemene voorwaarden kent KLM bij een instapweigering een genoegdoening toe
ingevolge het toepasselijke recht. Wanneer aan passagiers tegen hun wil de toegang tot een vlucht
wordt  geweigerd,  moet KLM hen compenseren (artikel  7 EU Verordening),  een terugbetaling of
andere  vlucht  (artikel  8  EU  Verordening)  en  verzorging  (artikel  9  EU  Verordening)  aanbieden.
Bovendien moest KLM volgens artikel 14 EU Verordening de passagiers die niet toegelaten werden
tot hun vlucht informeren over hun rechten.

Wanneer er sprake is van het leveren van een bijdrage aan een mensenrechtenschending door KLM,
die het discriminerende inreisverbod van de VS uitvoert,  moet KLM volgens de UNGP’s helpen
voorzien  in  herstel  en  of  verhaal  via  erkende  procedures.  Voor  zover  bekend  heeft  KLM  geen
speciale  klachtenregeling  voor  het  inreisverbod  ingevoerd.  Wel  kent  KLM  een  algemene
klachtenregeling voor instapweigeringen. 

Een klacht over instapweigering moet altijd eerst schriftelijk ingediend worden bij de betreffende
luchtvaartmaatschappij. Bij KLM moet het indienen van de klacht binnen 2 jaar gebeuren gerekend
vanaf de datum van aankomst op de bestemming (art. 20.2. Algemene Voorwaarden KLM). Wanneer
KLM niet aan de klacht tegemoet komt, kan een klacht bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat of bij
de Geschillencommissie Luchtvaart worden ingediend.

Wanneer de Geschillencommissie Luchtvaart de klacht accepteert, doet zij een bindende uitspraak.
Die  kan  onder  meer  bestaan  uit  het  toekennen  van  een  financiële  compensatie  of  het  laten
terugbetalen van het ticket. De Inspectie Verkeer en Waterstaat doet geen bindende uitspraken maar

35 HvJ EU 4 oktober 2012, C-321/11 (Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-
Villamor tegen Iberia, Líneas Aéreas de España SA). para. 32, en Rb. Amsterdam 27 mei 2014, 
ECLI:NL:RBAMS:2014:3756, CV 12-20100. para. 7

36 Zie Meg Satterthwaite en Alexandra Zetes, ‘Explainer on the Legal Obligation Not to Return Refugees and How 
Trump’s Exec Order Breaks It’, 4 februari 2017 :“Because the Executive Order has both been stayed by a number of 
federal courts and is patently of highly questionable legality, pre-screening by airlines is no longer a pro-forma 
exercise, but could amount to knowing assistance in human rights violations.” 
https://www.justsecurity.org/37305/explainer-legal-obligation-return-refugees-trumps-executive-order-breaks/
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kan een luchtvaartmaatschappij wel verplichten zich aan de regels te houden. De inspectie kan er niet
voor zorgen dat de luchtvaartmaatschappij een compensatie aan passagiers betaalt.

Daarnaast kan men terecht bij de kantonrechter waar, eventueel met behulp van het besluit van de
inspectie  en/of  een  uitspraak  van  de  Geschillencommissie  Luchtvaart  een  civiele  procedure  kan
worden aanspannen tegen de luchtvaartmaatschappij.
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Conclusie

Het  PILP  heeft  onderzoek  gedaan  naar  de  rol  en  de  verantwoordelijkheid  van  KLM  bij  het
meewerken aan het inreisverbod voor de VS. Het inreisverbod discrimineert, omdat het vluchtelingen
en inwoners  van landen  waar  de  meerderheid  Moslim is  toegang  tot  de  VS weigert,  terwijl  de
religieuze minderheden uit die landen wel de VS in mogen. Ook is er sprake van discriminatie, omdat
een  hele  bevolkingsgroep,  puur  op  basis  van  hun  nationaliteit,  als  terroristische  dreiging  wordt
beschouwd. Er kan dan ook verondersteld worden dat het inreisverbod in strijd is met de bepalingen
van internationaal recht uit het ICCPR, ICERD en de Refugee Convention.

Wanneer bedrijven constateren dat zij negatieve gevolgen hebben veroorzaakt of in de hand hebben
gewerkt, zouden zij moeten (helpen) voorzien in herstel en/of verhaal via erkende procedures. Ook
zou een bedrijf, in dit geval KLM, haar business leverage moet gebruiken om haar mensenrechten
verantwoordelijkheden na te komen. Dit komt ook overeen met de gezaghebbende UNGP’s.

KLM heeft vanwege het inreisverbod aan meerdere mensen het instappen geweigerd. Er is sprake
van een instapweigering,  in  de  zin  van artikel  2  sub j  EU Verordening,  wanneer  geen redelijke
gronden bestaan voor de weigering tot instappen aan de passagiers. Ontoereikende reisdocumenten
kunnen  worden  beschouwd  als  een  redelijke  grond,  maar  de  EU  Verordening  verplicht  de
luchtvaartmaatschappij  niet  tot  het  weigeren  van  toegang  tot  de  vlucht,  vanwege  ontoereikende
reisdocumenten.  In  elk  geval  is  er  geen sprake  van een  redelijke  grond,  wanneer  de fout  in  de
risicosfeer van de vervoerder ligt en niet aan de passagier kan worden tegengeworpen.

Het is zodoende de vraag of de instapweigering door KLM vanwege het inreisverbod gebaseerd was
op redelijke gronden. Hiervoor is eerst gekeken naar de rechtsgeldigheid van de “Executive Order”
en  het  effect  op  de  (on)toereikendheid  van  de  reisdocumenten  van  de  door  KLM  geweigerde
passagiers. Ondanks dat de “Executive Order” rechtsgeldig was, viel te betwisten deze stand zou
houden, vanwege het discriminatoir karakter ervan, de strijdigheid met internationaal recht en in het
licht van de protesten en rechtszaken die er meteen tegen gestart  werden. Dit  zou KLM hebben
moeten weerhouden van het toepassen van het inreisverbod.

Door de “Executive Order” zullen nieuwe visumaanvragen door vreemdelingen met een nationaliteit
uit een zevental landen niet meer worden uitgegeven en zullen zij zich derhalve geen toegang tot de
VS kunnen verschaffen. De “Executive Order” zegt zegt niets over het ongeldig verklaren van reeds
uitgegeven visa. Zodoende is het onzeker wat er gebeurt met vreemdelingen uit de zeven landen, die
al een visum hebben. Zij kunnen toegang tot de VS geweigerd worden, maar de immigratiediensten
van de VS hebben ook de discretionaire bevoegdheid hen toch toe te laten.

Het is dan ook onduidelijk of de “Executive Order” reeds uitgekeerde visa ongeldig heeft verklaard
en of de visa van de geweigerde passagiers (on)toereikend waren. Bovendien maakten de passagiers
bij  aankomst,  na  beoordeling  door  een  immigratie-ambtenaar,  alsnog kans  om de  VS binnen te
komen. Dan moeten deze vreemdelingen in principe in staat worden gesteld om de reis naar een "port
of entry" in de VS te kunnen maken. Hieruit blijkt dat er geen sprake zou zijn van een redelijke grond
voor  een  instapweigering.  Noch  Amerikaans  noch  Nederlands  recht  verbiedt
luchtvaartmaatschappijen dan dergelijke passagiers  te vervoeren.  Internationaal recht verbiedt het
wel om hen te weigeren. Een luchtvaartmaatschappij die desondanks passagiers weigert, maakt zich
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schuldig aan het maken van een verboden onderscheid, onder meer op basis van nationaliteit. In het
geval van KLM en het inreisverbod zou er dan ook sprake kunnen zijn van het leveren van een
bijdrage aan een mensenrechtenschending door het uitvoeren van het beleid van een andere partij (de
VS).

De passagiers die geweigerd zijn door KLM, zouden dan ook een klacht kunnen indienen bij KLM.
Wanneer  KLM  niet  aan  de  klacht  tegemoet  komt,  kan  een  klacht  bij  de  Inspectie  Verkeer  en
Waterstaat of bij de Geschillencommissie Luchtvaart worden ingediend, waarna men terecht kan bij
de kantonrechter voor een civiele procedure tegen de luchtvaartmaatschappij.
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