Rijkswet van ..... houdende regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid
(Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid)
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de regeringen van de landen van het Koninkrijk
binnen het Koninkrijk willen samenwerken door instelling van een vaststellingsprocedure
staatloosheid gezien het Verdrag betreffende de status van staatlozen en het Verdrag tot
beperking der staatloosheid, dat zij deze samenwerking onderling willen regelen in een rijkswet op
grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk en dat de regeringen van de
landen van het Koninkrijk instemmen met de inhoud van deze regeling;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut
voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk
Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Voor de toepassing van deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
Gemeenschappelijk Hof: het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten
en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Onze Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie
Artikel 2
1. Een ieder die, buiten een bij enige in een der delen van het Koninkrijk gevestigde rechterlijke
instantie of een in administratief beroep aanhangige zaak, daarbij onmiddellijk belang heeft, kan
bij de rechtbank te Den Haag of, indien hij in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woonachtig is, bij het Gemeenschappelijk Hof een
verzoek indienen tot vaststelling van zijn staatloosheid. Het verzoek kan ook strekken tot de
vaststelling dat de betrokkene op een bepaald tijdstip staatloos was.
2. De rechter stelt de staatloosheid van de verzoeker vast, indien hem niet is gebleken dat de
verzoeker door enige staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd.
3. Een verzoek als in het eerste lid bedoeld kan ook ten aanzien van een overledene worden
gedaan.
4. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid is niet ontvankelijk totdat een beschikking die Onze
Minister heeft gegeven op de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 onherroepelijk is geworden.
5. Het indienen van een verzoek als bedoeld in het eerste lid geeft geen recht op rechtmatig
verblijf als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 3
1. Omtrent verzoeken als bedoeld in het vorige artikel hoort de rechtbank, onderscheidenlijk het
Gemeenschappelijk Hof, het openbaar ministerie.
2. De rechter beslist binnen zes maanden na indiening van het verzoek. Hij kan deze termijn
verlengen met nog eens zes maanden, indien hij dat noodzakelijk acht.
3. Indien na de indiening van het verzoek een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 wordt gedaan, houdt de
rechter de behandeling van de zaak aan totdat de beschikking van Onze Minister op die aanvraag
onherroepelijk is geworden. Het tweede lid is niet van toepassing.
4. Van de beschikking staat uitsluitend beroep in cassatie open.
Artikel 4
1. Aan een onherroepelijk geworden beschikking van de rechter, gegeven met toepassing van de
artikelen 2 en 3, is elk met de uitvoering van enige wettelijke regeling belast orgaan gebonden,
totdat de verzoeker ten aanzien van wie de beschikking is genomen een nationaliteit verwerft.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een buitenlandse vaststelling van
staatloosheid, die voldoet aan bij algemene maatregel van rijksbestuur te stellen voorwaarden en
op een onherroepelijk geworden uitspraak over staatloosheid van de burgerlijke rechter op grond
van het Burgerlijk Wetboek.
3. Een onherroepelijk geworden beschikking als bedoeld in het eerste lid en een onherroepelijke
uitspraak of een buitenlandse vaststelling als bedoeld in het tweede lid, geven geen recht op
rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.
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Artikel 5
1.Indien in enige voor een rechterlijke instantie in Nederland, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao of
Sint Maarten, aanhangige zaak onzeker is of een bij de zaak belanghebbende al dan niet staatloos
is, kan de rechter ter zake het advies van Onze Minister, onderscheidenlijk van Onze Minister van
Justitie van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten, vragen.
2. De behandeling van de zaak wordt terstond hervat zodra het in de vorige leden bedoelde advies
is ontvangen.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing in gerechtelijke procedures op grond van de
Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 6
De Rijkswet op het Nederlanderschap wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 onderdeel f, komt te luiden:
f. staatloze: een persoon die als staatloos kan worden beschouwd op grond van artikel 4 van de
Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid;
B
Aan artikel 6, eerste lid, worden twee onderdelen toegevoegd luidende:
p. de minderjarige vreemdeling die:
- in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba is geboren;
- aldaar gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf jaren onmiddellijk voorafgaand
aan bevestiging van de verklaring stabiel hoofdverblijf heeft;
- sedert zijn geboorte staatloos is, en
- geen andere nationaliteit kan verkrijgen.
q. de vreemdeling die:
- meerderjarig is maar de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet heeft bereikt;
- gedurende een periode van in totaal tenminste tien jaar gedurende zijn minderjarigheid stabiel
hoofdverblijf heeft gehad; en
- die voldoet aan de eerste, derde en vierde voorwaarde van onderdeel p.
Artikel 7
De Paspoortwet wordt als volgt gewijzigd:
In artikel 13 wordt ‘als staatloze’ vervangen door: als staatloos kan worden beschouwd op grond
van artikel 4 van de Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid en.
Artikel 8
Voor het gehele Koninkrijk wordt goedgekeurd dat het voorbehoud, dat betrekking heeft op artikel
8 van het op 28 september 1954 te New York tot stand gekomen Verdrag betreffende de status
van staatlozen (Trb. 1955, 42), dat bij de bekrachtiging van dat Verdrag is gemaakt
overeenkomstig artikel 2 van de Rijkswet tot goedkeuring van dat verdrag (Stb. 1961, 468), wordt
ingetrokken.
Artikel 9
Voor het gehele Koninkrijk wordt goedgekeurd dat het voorbehoud, dat betrekking heeft op artikel
26 van het op 28 september 1954 te New York tot stand gekomen Verdrag betreffende de status
van staatlozen (Trb. 1955, 42), dat bij de bekrachtiging van dat Verdrag is gemaakt
overeenkomstig artikel 3 van de Rijkswet tot goedkeuring van dat verdrag (Stb. 1961, 468), wordt
ingetrokken.
Artikel 10
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat
voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 11
Deze wet wordt aangehaald als: Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

2

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het
Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,
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