


Sep2016
Aanbeveling
vaststellingsprocedure
staatloosheid aan
Nederland in het kader
van de Universal Periodic
Review (mede n.a.v. input
maatschappelĳke coalitie)

Sep2016

Nov2017
3-jarig jubileum
#iBelong-campagne
van UNHCR in
Rĳksmuseum

Tentoonstelling
‘State of Being’
door Anoek Steketee in
het Rĳksmuseum

Okt2017

Aug2017
Opnieuw
aandacht voor
staatloosheid in de media

Dec2015
Aanbevelingen
VN-Kinder
-rechtencomité en VN-
Comité voor de Eliminatie
van Rassendiscriminatie

IND Rapport
‘Staatloosheid:
Een Mondiaal Probleem’

Sep2014
Sep2014

Jul2014
Advies College
voor de Rechten van de
Mens over de
vaststellingsprocedure
staatloosheid

Sep2014
Reactie
staatssecretaris op ACVZ
advies – toezegging
nieuwe wetgeving

Internet
-consultatie ‘Rĳkswet
vaststellingsprocedure
staatloosheid’ – reacties
vanuit verschillende
organisaties

Dec2016

Media-aandacht
voor staatloosheid en
belang van een
vaststellingsprocedure
staatloosheid2015

Global Forum
on Statelessness, een
conferentie met 300
deelnemers

2017

Vervolg 2016Vervolg 2014

Dec2013
Beleidsasdvies
Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken
‘Geen land te bekennen’

2013

Dec2011
Aandacht voor
positie van staatloze
Roma en Romakinderen
in Nederland

Publicatie
van het UNHCR
-rapport ‘Staatloosheid in
Nederland’

Nov2011Nov2011

2011-2012

Media-andacht
voor de situatie van
staatlozen in Nederland

Dec2011

Uitspraak
Rechtbank Den
Haag over recht op een
ID-document voor
staatlozen

Feb2014
Mei2014
Uitspraak
van de Raad van
State die het belang van
een vaststellingsprocedure
staatloosheid onderschrĳft

2014

Mĳlpalen
Nationale ontwikkelingen
Internationale ontwikkelingen
Media-aandacht
Evenementen
Rechterlĳke uitspraken

Legenda:

Dec2012
Symposium
‘International
Developments in the field
of statelessness and the
situation in the
Netherlands’

https://www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2012/samenwerken-aan-staatloze-oplossing-voor-romakinderen/
https://ind.nl/nl/documenten/05-2022/rapportstaatloosheidministeriejenv.pdf
https://ADVIES%20-%20Publicaties%20-%20College%20voor%20de%20Rechten%20van%20de%20Menshttps://publicaties.mensenrechten.nl%20%E2%80%BA%20file
https://humanityhouse.org/agenda/staatloosheid/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.prospektor.nl/state-of-being-nl
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/mobilising-address-statelessness-netherlands
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.bndestem.nl/overig/kabinet-wil-betere-procedure-voor-staatlozen~a2caa495/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://nos.nl/artikel/2201172-hier-geboren-zonder-nationaliteit-alsof-ik-geen-nederlander-ben
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1889.html
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/staatloosheid/reacties
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://files.institutesi.org/NetherlandsUPR2016.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/159/42/PDF/G1515942.pdf?OpenElement
https://www.adviesraadmigratie.nl/publicaties/publicaties/2013/12/4/geen-land-te-bekennen
https://statelessprog.blogspot.com/2012/12/growing-support-for-establishment-of.html
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://nos.nl/artikel/322883-nederland-zorgt-niet-goed-voor-staatlozen
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:2255
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.navigator.nl/document/ida833dc4091cf49cf9ea6fb50b16b4155/ecli-nl-rvs-2014-1786-abrvs-21-05-2014-nr-2013N027761a3,
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf


Mrt2021
Petitie voor
naturalisatie van 10.000
pardonners

Verklaring van
brede coalitie over
staatloosheid aan nieuwe
Tweede Kamerleden

Apr2021

Media-aandacht
over naturalisatie
pardonners

Jan2021

2021

Wetsvoorstel
-len staatloosheid
in de Tweede Kamer
ingediend

Dec2020
Dec2020
Oordeel VN-
mensenrechtencomité
over de zaak DZ en
kinderstaatloosheid in
Nederland

Nov2019

Jun2019
Dag van de
nationaliteit
in Tivoli Utrecht

Kinderuniver
-siteit
‘Leven zonder paspoort’
met Prof. Nicola Jagers;
kinderboek aangeboden
aan Kamerleden

Feb2019

Petitie
staatloosheid

Nov2019

Media-aandacht
voor actieve rol
gemeenten in aanpak
staatloosheid

Jun2019

World Confer
-ence on Statelessness
Den Haag

Jun2019

Mei2019
Actieve
opstelling van gemeenten,
o.a. Utrechtse
gemeenteraad neemt met
grote meerderheid motie
staatloosheid aan

VN-mensen
-rechtencomité
uit zorgen over het
ontbreken van een
verblĳfsvergunning na
erkenning in wetsvoorstel
staatloosheid

Aug2019

20202019

2022

Jul2021
Inbreng coalitie
van ngo’s bĳ VN-comité
tegen Foltering

Jun2021

Jul2021

Media-aandacht
voor staatloosheid aanpak
door gemeente Utrecht

Nov2021

Aankondiging
dat RANOV-
vergunninghouders worden
vrĳgesteld van documentatie-
eis in de optie- en
naturalisatieprocedure

Apr2022
Aanbevelingen
van het VN-
Kinderrechtencomité
rondom de nationaliteit
van staatloze kinderen in
Nederland

Mrt2022

Mei2022

Nov2022

Wetsvoorstel
-len staatloosheid
aangenomen in de Tweede
Kamer

Mei2022

Internetconsul
-tatie 'Besluit evidente
staatloosheid'- gezamenlĳke
reactie van ngo’s

Belang van
wetsvoorstellen
staatloosheid in media

Evenement
‘Staatloosheid in
Nederland – een terug-
en vooruitblik’

Inbreng coalitie
van ngo’s bĳ VN-comité
rassendiscriminatie

Vervolg 2021 Institute on Statelessness and Inclusion
Het Institute on Statelessness and Inclusion is de
eerste en enige mensenrechten-ngo die het recht
op een nationaliteit en de rechten van staatlozen
wereldwĳd bevordert.

www.institutesi.org
info@institutesi.org

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
ASKV is gevestigd in Amsterdam en biedt al meer
dan vĳfendertig jaar zowel juridische als
maatschappelĳke hulp aan ongedocumenteerden
met een vluchtelingenachtergrond en mensen die
staatloos zĳn.

www.askv.nl
info@askv.nl

©2022

2023
Wat is uw hoop voor 2023? Wat zĳn uw prioriteiten?
• .......................................................................
• .......................................................................
• .......................................................................

https://juniorkennisbank.nl/2019/02/26/kinderuniversiteit-20-2-2019-leven-zonder-paspoort/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/de-dag-van-de-nationaliteit-04-06-2019/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.trouw.nl/binnenland/unhcr-nederland-moet-ruimhartiger-worden-voor-staatlozen~b7a878508/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/dutch-municipalities-take-matters-their-own-hands-while-national-government-fails
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.askv.nl/nieuws/wetsvoorstellen-staatloosheid-aangenomen-door-tweede-kamer/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.trouw.nl/binnenland/utrecht-gaat-inwoners-zonder-nationaliteit-aan-paspoort-helpen-het-kan-best-zijn-dat-dit-vies-tegenvalt~b9f7ccb0/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://files.institutesi.org/persbericht_kinderstaatloosheid_jan2021.pdf
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z25633&dossier=35687
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/nieuws/start-petitie-voor-10000-pardonners
https://www.internetconsultatie.nl/evidentestaatloosheid/reactie/199477/bestand
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13048&did=2021D28003
https://files.institutesi.org/Staatloosheid_Verklaring_16april2021.pdf
https://www.unhcr.org/nl/petitie-staatloosheid/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NLD/INT_CCPR_COC_NLD_35596_E.pdf
https://files.institutesi.org/CRC_89_pre-session_Netherlands.pdf
https://www.trouw.nl/nieuws/gemeenten-willen-niet-langer-wachten-op-wetgeving-en-gaan-mensen-zonder-paspoort-zelf-helpen~b45cb795b/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.trouw.nl/opinie/de-nederlandse-staat-laat-staatlozen-maar-bungelen~bed3f7f7/
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1126207/staatlozen-kijken-naar-de-kamer-hoe-bewijs-je-dat-geen-land-je-
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://nos.nl/artikel/2371447-generaal-pardon-maar-geen-paspoort-voel-me-derderangsburger
https://www.unhcr.org/nl/wp-content/uploads/sites/93/UNHCR-Staatloosheid-in-Nederland-NLD.pdf
https://www.institutesi.org
https://info@institutesi.org
https://www.askv.nl
https://info@askv.nl
https://files.institutesi.org/CERD104_Netherlands.pdf
https://files.institutesi.org/UPR41_Netherlands.pdf


Deze publicatie is gemaakt ter gelegenheid van het evenement ‘Staatloosheid in Nederland:
een terug- en vooruitblik’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door ASKV/Steunpunt
Vluchtelingen en het Institute on Statelessness and Inclusion (ISI). Ga voor meer informatie
over staatloosheid, toolkits en andere informatiebronnen naar www.askv.nl en
www.institutesi.org.

Scan the QR code for the English version of this publication.


