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Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 11 oktober 2018 
 

Staat van personen – Verzoek tot erkenning als staatloze – Verdrag van New 
York van 28 september 1954 (Staatloze) – Artikel 1.1 – Nationaliteit – Bewijs 
ontbreken nationaliteit – Band met Staten – Geen Jordaanse nationaliteit – Geen 
Belgische nationaliteit – Geen Finse nationaliteit 

 

Etat des personnes – Demande de reconnaissance de la qualité d’apatride – 
Convention de New York du 28 septembre 1954 (Apatride) – Article 1.1 – 
Nationalité – Preuve de l’absence d’une nationalité – Lien avec des Etats – Pas 
de nationalité jordanienne – Pas de nationalité belge – Pas de nationalité 
finlandaise 

 
 
De rechtbank heeft de stukken ingezien, inzonderheid: 
 
- het hieraan gehecht verzoekschrift en de erbij gevoegde stukken, 
- het schriftelijk gunstig advies van eerste substituut-procureur des Konings […] dd. 27 

september 2018. 
 
De rechtbank heeft verzoekster en haar raadsman in raadkamer gehoord in het bijzijn van eerste 
substituut-procureur des Konings […]. De rechtbank heeft de zaak in beraad genomen op de 
terechtzitting van 27 september 2018. 
 
 
I. Voorwerp van het verzoek 
 
Verzoekster q.q. vraagt te horen zeggen voor recht dat zij staatloos is in de zin van artikel 1.1 van het 
verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen. 
 
II. Beoordeling 
 
1. Conform artikel 1.1 van het Verdrag van New York betreffende de status van staatlozen d.d. 
28 september 1954, goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960 (B.S. 10 augustus 1960) geldt als 'staatloze': 
“een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd” 
behoudens de uitsluitingen vermeld in artikel 2.2 van dit Verdrag die ter zake niet aan de orde zijn. 
 
Verzoekster q.q. draagt de bewijslast dat geen enkele staat haar als onderdaan beschouwt, krachtens 
de wetgeving van die betreffende staat. Hierbij is niet vereist dat verzoekster q.q. aantoont dat zij niet 
de nationaliteit heeft van gelijk welke staat in de wereld, maar wel van die staten waarmee zij een 
band heeft omwille van geboorte, afstamming, huwelijk, verblijf,... Voor zover zij een nationaliteit 
heeft gehad, moet ze bewijzen dat zij die overeenkomstig de wet van de betreffende staat, heeft 
verloren. 
 
2.  De voorgelegde stukken bevestigen de identiteit van verzoekster q.q.. Zij is geboren op […] 
2012 in Turku (Finland) tijdens een vakantie van haar moeder aldaar. Haar moeder heeft de Jordaanse 
nationaliteit en haar vaderlijke afstamming staat niet vast. Sedert haar geboorte heeft zij alleen in 
Finland en België (tot heden) verbleven. Haar broer F. (°Gent, […] 2010) en haar zus Y. (°Gent […] 2014) 
hebben ook geen vaderlijke afstamming en hebben de Belgische nationaliteit. 
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Hieruit volgt dat verzoekster q.q. alleen een band heeft met Finland, Jordanië en België. Het staat vast 
dat zij niet de Belgische nationaliteit heeft noch de Jordaanse (naar Jordaans recht kan een Jordaanse 
moeder haar nationaliteit niet doorgeven aan haar kind […]). Blijft dan de vraag of verzoekster bewijst 
dat Finland (haar geboorteland) haar krachtens diens wetgeving niet als onderdaan beschouwt. 
 
3.  Het Finse nationaliteitsrecht bepaalt dat een kind, geboren in Finland en dat niet automatisch 
de nationaliteit verkrijgt of kan verkrijgen van de ouders, de Finse nationaliteit verwerft […]. 
 
De aanvullende stukken 12 tot en met 15 van verzoekster q.q. tonen evenwel aan dat ondanks haar 
initiatieven, zij de Finse nationaliteit niet heeft verkregen en er mag worden aangenomen dat zij die 
klaarblijkelijk ook niet kan verkrijgen. 
 
Verzoekster q.q. bewijst dan ook dat geen enkele staat haar als onderdaan beschouwt krachtens diens 
wetgeving zodat haar verzoek om staatloos te worden verklaard, gegrond is. 
 
 
OP DEZE GRONDEN , 
 
DE RECHTBANK, 
 
met inachtneming van de artikelen 2, 9, 37 en .41 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken en artikel 1028 e.v. Ger. W. en het gunstig advies van het openbaar ministerie, 
 
verklaart het verzoek ontvankelijk en gegrond. 
 
erkent als staatloze, waarop alle bepalingen van het Verdrag van New York d.d. 28 september 1954 
toepasselijk zijn of kunnen zijn: G., geboren te Turku (Finland) op […] 2012 en verblijvende te […].  
 
laat de gerechtskosten ten laste van verzoekster q.q. en begroot die op € 60 rolrecht (in debet). 
 
Aldus, behandeld en uitgesproken in raadkamer door de zeventiende familiekamer van de rechtbank 
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op elf oktober tweeduizend achttien. 
 
Heeft de zaak volledig behandeld en erover geoordeeld: ondervoorzitter/familierechter Katrien De 
Wilde, bijgestaan door griffier Els Bogaert. 
 
 

  


