2011-2012

Vervolg 2014

Vervolg 2016

Nov2011

Jul2014

Dec2016

Publicatie
van het UNHCR
-rapport ‘Staatloosheid in
Nederland’

Dec2011
Media-andacht
voor de situatie van
staatlozen in Nederland

Legenda:
Mĳlpalen
Nationale ontwikkelingen
Internationale ontwikkelingen
Media-aandacht
Evenementen
Rechterlĳke uitspraken

2013

Dec2011
Aandacht voor
positie van staatloze
Roma en Romakinderen
in Nederland

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

Sep2014
Dec2012
Symposium
‘International
Developments in the field
of statelessness and the
situation in the
Netherlands’

Global Forum
on Statelessness, een
conferentie met 300
deelnemers

2015

Sep2014
Media-aandacht
voor staatloosheid en
belang van een
vaststellingsprocedure
staatloosheid

2017

Dec2013

Dec2015

Okt2017

Beleidsasdvies
Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken
‘Geen land te bekennen’

Aanbevelingen
VN-Kinder
-rechtencomité en VNComité voor de Eliminatie
van Rassendiscriminatie

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

2014

Aug2017
Opnieuw
aandacht voor
staatloosheid in de media

Feb2014
Uitspraak
Rechtbank Den
Haag over recht op een
ID-document voor
staatlozen

Sep2016

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

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

Sep2016
IND Rapport
‘Staatloosheid:
Een Mondiaal Probleem’

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

2019
Feb2019
Kinderuniver
-siteit
‘Leven zonder paspoort’
met Prof. Nicola Jagers;
kinderboek aangeboden
aan Kamerleden

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

2020

Vervolg 2021

Dec2020

Jun2021

Wetsvoorstel
-len staatloosheid
in de Tweede Kamer
ingediend

Dec2020
Oordeel VNmensenrechtencomité
over de zaak DZ en
kinderstaatloosheid in
Nederland

Jun2019
Dag van de
nationaliteit
in Tivoli Utrecht

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

Jul2021
Aankondiging
dat RANOVvergunninghouders worden
vrĳgesteld van documentatieeis in de optie- en
naturalisatieprocedure

Jul2021

Jun2019

Inbreng coalitie
van ngo’s bĳ VN-comité
rassendiscriminatie

World Confer
-ence on Statelessness
Den Haag

2021

2022

Jan2021

Mrt2022

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.

Nov2021
Media-aandacht
voor staatloosheid aanpak
door gemeente Utrecht

www.askv.nl
info@askv.nl
©2022

Jun2019
Media-aandacht
voor actieve rol
gemeenten in aanpak
staatloosheid

Aug2019
VN-mensen
-rechtencomité
uit zorgen over het
ontbreken van een
verblĳfsvergunning na
erkenning in wetsvoorstel
staatloosheid

Media-aandacht
over naturalisatie
pardonners

Mrt2021
Petitie voor
naturalisatie van 10.000
pardonners

Aanbevelingen
van het VNKinderrechtencomité
rondom de nationaliteit
van staatloze kinderen in
Nederland

Apr2022
Internetconsul
-tatie 'Besluit evidente
staatloosheid'- gezamenlĳke
reactie van ngo’s

Nov2019
Petitie
staatloosheid

Nov2019
Apr2021

Mei2022

Verklaring van
brede coalitie over
staatloosheid aan nieuwe
Tweede Kamerleden

Belang van
wetsvoorstellen
staatloosheid in media

Nov2022
Evenement
‘Staatloosheid in
Nederland – een terugen vooruitblik’

Mei2022
Wetsvoorstel
-len staatloosheid
aangenomen in de Tweede
Kamer

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

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.

