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Gemeente Tynaarlo
t.a.v. mgvrouw Snip

Betreft: amicus curiae brieflopiniebrief bij optieverzoek van Rayana Rami Kamel
Alzaglool

Leiden,2 ianuari 2A23

Geachte heer, mevrouw,

De minderjarige Rayana Rami Kamel Alzaglool heeft bíj uw gemeente een optieverzoek
ingediend ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. Zij is geboren op 18 juli 2019
in Zwolle, is staatloos en staat ook als zodanig ingeschreven in uw basisregistratie
personen. ln deze optieprocedure spelen daarom vragen over staatloosheid en de
staatloosheidsverdragen. Vanuit het Nederlands Juristen Comité voor de
Mensenrechten (NJCM) houden onze leden en deskundigen zich bezig met deze materie.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om uw gemeente van
achtergrondinformatie over dit onderwerp te voorzien.

Het NJCM is van mening dat kinderen die in Nederland geboren zijn, die geen
geregistreerde nationaliteit hebben en die drie jaar of langer hun hoofdverblijf in
Nederland hebben, de voorwaarde van legaal verblijfl niet mag worden tegengeworpen
bij een optieverzoek, omdat dit in strijd is met het VN-Staatloosheidverdrag 1961 (het
Staatloosheidverdrag). Deze kinderen zouden daarom recht moeten hebben op
verkrijging van het Nederlanderschap. Wij lichten dit hieronder nader toe.

De voorwaarden in het Staatloosheidverdrag

Nederland is partij bij het Staatloosheidverdrag. Uit artikel 1, tweede lid van dit verdrag
volgt dat een Verdragsluitende staat de verkrijging van diens nationaliteit aan een of
meer van de volgende voorwaarden gebonden mag verbinden:

a) dat het verzoek wordt ingediend in de loop van een tijdvak vastgesteld
door de Verdragsluitende Staat, welk tijdvak uiterlijk op de leeftijd van 18 jaar
aanvangt en niet eerder dan op de leeftijd van 21jaar eindigt, met dien verstande
echter dat de belanghebbende ten minste één jaar de tijd krijgt om zijn verzoek
persoonlijk en zonder dat hij daartoe bevoegd behoeft te zijn verklaard in te
dienen;

1 Deze voorwaarde volgt uit artíkel 6, tweede lid, sub c, van de RWN.
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b) dat de belanghebbende gedurende een door de
Verdragsluitende Staat vast te stellen tijdvak zijn gewone
verblijf op het grondgebied van die Staat heeft gehad; bedoeld
tijdvak mag niet op langer dan tien jaar in totaalworden gesteld,
noch op langer dan vijf jaar onmiddellijk voorafgaande aan de
indiening van het verzoek;

c) dat de belanghebbende niet schuldig is verklaard aan een
delict tegen de nationale veiligheid, noch is veroordeeld tot een
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gevangenisstraf van ten minste 5 jaar terzake van een ander strafbaar feit;

d) dat de belanghebbende bij zijn geboorte of later geen nationaliteit heeft
verkregen.

De huidige Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) bepaalt dat legaal verblijf in
Nederland een voorwaarde is voor verkrijging van het Nederlanderschap. Deze

voorwaarde is echter niet opgenomen in de bovenstaande lijst uit artikel 1, tweede lid,
van het Staatloosheidverdrag. Uit artikel 1, tweede lid, aanhef en onder b, van het
Staatloosheidsverdrag volgt dat sprake dient te zijn van 'gewoon verblijf', in de Engelse
tekst 'habitually resided'. Omdat de voorwaarden zoals genoemd in artikel 1, tweede lid,
van het Staatloosheidsverdrag limitatief zijn, zijn andere voorwaarden daarom per
definitie in strijd met de verplichtingen dle voortvloeien uit het Staatloosheidverdrag.2
De voorwaarde van legaal verbliif zou daarom niet mogen gelden als voorwaarde voor
het verkrijgen van Nederlanderschap.

De rechtbank Zwolle3 is eerder ook tot deze conclusie gekomen. Zij heeft daarbij
overwogen dat de toelatingseis uit anikel 6 van de RWN niet kan worden gelezen in
artikel '1, tweede lid, onder b van het Staatloosheidverdrag. Daarbij overwoog zij dat de
uitdrukking 'habitually resided', er op duidt dat sprake dient te zijn van een situatie
waarin iemand duurzaam in Nederland verblijft en hier te lande zijn maatschappelijk
leven heeft ontwikkeld. Uit de verdragstekst volgt niet dat hiervoor is vereist dat het
bevoegd gezag heeft ingestemd met dit duurzaam verblijf. Daarom heeft de rechtbank
Zwolle geconcludeerd dat artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, van de RWN, voor
zover daarin is bepaald dat de staatloze vreemdeling tenminste drie jaar toelating heeft,
buiten toepassing moet worden gelaten, omdat deze bepaling in strijd is met een ieder
verbindende, bepaling van internationaal reeht.

UNHCR,4 verantwoordelijk voor de toelichtíng op het Staatloosheidverdrag, schrijft in
zijn Guidelines on Statelessness No. 4 dat de term 'gewoon verblijf 'uit artikel 1, tweede
lid, onder b van het Staatloosheidsverdrag niet geïnterpreteerd mag worden als 'legaal
verblijf 'en dat staten die partij zijn bij het verdrag het toekennen van een nationaliteit
aan staatlozen niet mogen laten afhangen van de vraag of zij legaal verblijf hebben.s
Daarbij hebben zowel de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken als UNHCR
Nederland expliciet aangegeven dat de voorwaarden van legaal verblijf in strijd is met
het Staatloosheidverdrag. 6 Ook de Afdeling advisering van de Raad van State

'z UNHCR, Guidelines on Statelessness No.4, HCRlGSl12l}4. 21 December 2012, par.36.
3 Rb. Zwolle-Lelystad 9 september 2010. ECLI:NL:RBZLY:2010:8N6394.
a Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties
5 UNHCR, Guidelines on Statelessness No.4, HCR/GS/1 2/04, 2'l December 2O12, par. 41.
6 UNHCR, Mapping Statelessness in the Netherlandg november 2011, par.9; Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken, Geen land te bekennen: een advies over de verdragsrechtelïke bescherming van staatlozen in
Nederland,4 december 2013, p.92.
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onderschrijft het belang van staatloos in Nederland geboren kinderen
zonder rechtmatig verblijf om via optie in aanmerking te komen voor
versnelde verkrijging van het Nederlanderschap en de optieregeling
daarmee in overeenstemming te brengen met het
Staatl ooshei dverd ra9.7

Het NJCM verzoekt uw gemeente om bovenstaande informatie in acht
te nemen bij de beoordeling van het optieverzoek van Rayana Rami
Kamel Alzaglool.

Wij danken u voor uw aandacht.
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7 Kamerstukkenll 2020/21,35688 (R2151), nr. 4.
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