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Geachte heer, mevrouw,

De Raad van State heeft op 21 mei 2014 uitspraak gedaan in de procedure van Denny, een kind met 
een inschrijving ‘nationaliteit onbekend.’ De procedure ging over Denny’s verzoek om zijn 
inschrijving in ‘staatloos’te veranderen. De Raad van State erkende het probleem van het in 
Nederland ontbreken van een staatloosheidserkenningsprocedure. De Raad van State vond dat het 
aan de overheid was dit probleem op te lossen.

Het nieuwe wetsvoorstel is de poging van de overheid om dit te doen. We zijn erg blij dat de 
overheid deze stap gezet heeft. 
Als dit voorstel al een echte wet zal worden, dan zal dat nog lang duren. En als vanuit het voorstel 
zoals dat er nu ligt er een staatloosheidserkenningsprocedure opgezet wordt, zal Denny hier 
waarschijnlijk weinig aan hebben.

Denny lijdt elke dag onder het feit dat hij niet als staatloos erkend is. Om die reden hebben wij 
samen met hem besloten een klacht in te dienen bij het VN Mensenrechtencomite. De klacht is eind 
november 2016 ingediend.
In de klacht hebben we de huidige situatie in Nederland beschreven, maar zijn we ook vast 
ingegaan op het nieuwe wetsvoorstel. We willen dat het Mensenrechtencomite de situatie in 
Nederland als strijdig verklaart met de Staatloosheidsverdragen. We hopen dat dit de overheid zal 
helpen om ervoor te zorgen dat de uiteindelijk wet op een staatloosheidserkenningsprocedure 
compleet in overeenstemming is met de verplichtingen uit de staatloosheidsverdragen en de 
toepasselijke UNHCR Richtlijnen over staatloosheid.

Om die reden dienen we de klacht ook in bij deze consulatie. We hopen dat de feiten van Denny’s 
zaak en de argumenten die we aangevoerd hebben posotief kunnen bijdragen aan het proces van het 
maken van de nieuwe wet.

Hoogachtend,

Jelle Klaas, PILP-NJCM
Laura Bingham, OSJI
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