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Staatloosheid bij Palestijnen uit Syrië, de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, Irak, Jordanië 
en Libanon (vanaf 1 september 2017) 
 
In de informatie hieronder wordt beschreven op grond van welke documenten de IND staatloosheid 
registreert bij Palestijnen die afkomstig zijn uit het gebied waar UNRWA actief is (plus Irak).  
 
Noot van de NVVB: Als gemeenten een mededeling 2.17 opvragen, zal in onderstaande gevallen 
staatloosheid als mededeling 2.17 worden gegeven. De mededeling 2.17 betreft de vermoedelijke 
nationaliteit. Voor registratie van staatloosheid op grond van artikel 2.15 wet BRP gelden andere 
regels. Zie hiervoor B&R 1 2017, pagina 24 en 25 of FAQ adviesbureau NVVB, vr. 24. 
 
De correcte registratie van staatloosheid is van belang in verband met opname van dat gegeven in 
de BRP. Als staatloosheid is opgenomen in de BRP brengt dit immers belangrijke rechten met zich 
mee, zoals bijvoorbeeld het recht om versneld te naturaliseren. Gegevens over staatloosheid dienen 
daarom een hoge mate van betrouwbaarheid te hebben.  
 
Algemene uitgangspunten 
De IND hanteert voor deze groepen gesteld staatlozen de volgende algemene uitgangspunten:  

 De (authentiek bevonden) documenten op grond waarvan staatloosheid wordt 
geregistreerd dienen origineel te zijn, kopieën ervan volstaan niet.  

 Alleen als de betrokken vreemdeling in het bezit is van de vereiste documenten, wordt 
staatloosheid aangenomen. Indien de vreemdeling niet beschikt over alle vereiste 
originele documenten, wordt hij geregistreerd met de ‘onbekende nationaliteit’.  

 Minderjarigen dienen zelfstandig over de vereiste documenten te beschikken teneinde 
staatloosheid te registreren.  

 
Palestijnen uit Syrië 
Bij Palestijnen uit Syrië wordt staatloosheid aangenomen als de vreemdeling uit elk van de hieronder 
genoemde drie documentgroepen minimaal één document kan tonen. In totaal moet de 
vreemdeling drie originele documenten overleggen. 
 
Documentgroepen: 

1. een Syrisch reisdocument voor Palestijnen/vluchtelingen óf een identiteitskaart voor 
Palestijnen (= tijdelijke verblijfskaart voor Palestijnen) (= bewijs van identiteit en 
staatloze Palestijn zijn); én 

2. een geboorteakte óf Syrisch familieboekje voor Palestijnen óf een uittreksel uit de 
burgerlijke stand voor Palestijnen uit Syrië (= bewijs van afstamming)1; én 

3. een familieboekje van GAPAR (General Authority for Palestine Arab Refugees2) óf een 
familieregistratiekaart van UNRWA (= ondersteunend bewijs van het zijn van een 
staatloze Palestijn)3.  

 

                                                           
1 Onder uittreksel uit de burgerlijke stand vallen zowel het individuele uittreksel als het familie-uittreksel. Een 
origineel en echt bevonden familie-uittreksel volstaat in alle gevallen, ook ingeval het uittreksel het ouderlijk 
gezin van de vreemdeling betreft of het gezin waarvan de vreemdeling door scheiding niet langer deel 
uitmaakt. 
 الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب 2
al-hay’at alʿāmma li’l-lādji’īn al-filastiniyyīn al-ʿarab 
General Authority for Palestinian Arab Refugees 
3 Een originele UNRWA-familieregistratiekaart die niet is te beoordelen door Bureau documenten volstaat niet. 
Dit geldt ook voor de UNRWA documenten van Palestijnen uit de andere landen/gebieden die in dit bericht 
worden genoemd. 

https://nvvb.nl/media/magazine-files/BR_1_STAATLOOS.pdf
https://nvvb.nl/nl/vereniging/organisatie/adviesbureau/veelgestelde-vragen/#vraag24
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Palestijnen uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever 
Bij Palestijnen uit de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wordt staatloosheid aangenomen 
als de vreemdeling uit elk van de hieronder genoemde drie documentgroepen minimaal één 
document kan tonen. In totaal moet de vreemdeling drie originele documenten overleggen. 
 
Documentgroepen: 

1. Een identiteitsdocument:  
a. een Palestijns paspoort afgegeven door de Palestijnse Autoriteit in samenwerking 

met Israël, óf  
b. een tweetalige Arabisch-Hebreeuwse identiteitskaart afgegeven door de Palestijnse 

Autoriteit in samenwerking met Israël, óf  
c. een tweetalige Arabisch-Engelse identiteitskaart afgegeven door de Palestijnse 

Autoriteit zonder samenwerking met Israël aan Palestijnen die ná 1967 in de 
Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever terecht zijn gekomen, óf  

d. voor Palestijnen uit de Gazastrook4: een Egyptisch reisdocument (omdat de 
Gazastrook vóór 1967 onder Egyptisch bestuur viel), óf  

e. een Jordaans paspoort zonder nationaal nummer voor personen uit de Westelijke 
Jordaanoever of Gazastrook (zie ook: Palestijnen uit Jordanië); én 

2. Een geboorteakte; én 
3. UNRWA-documenten (voor zover de familie valt onder het UNRWA-mandaat5). 

 
Palestijnen uit Jordanië 
Bij Palestijnen uit Jordanië wordt staatloosheid aangenomen als de vreemdeling uit elk van de 
hieronder genoemde drie documentgroepen minimaal één document kan tonen. In totaal moet de 
vreemdeling drie originele documenten overleggen. 
 
Documentgroepen: 

1. Een Jordaans paspoort zonder nationaal nummer voor personen afkomstig uit de 
Westelijke Jordaanoever, of afkomstig uit de Gazastrook. Bij volwaardige Jordaanse 
paspoorten is het nationaal nummer (Arabisch: al-Raqm al-Watani) te vinden onder het 
kleine pasfotootje rechtsboven op de pagina met persoonsgegevens. Op de Jordaanse 
paspoorten van Palestijnen die niet in het bezit zijn van de Jordaanse nationaliteit 
ontbreekt dit nummer; én 

2. Een geboorteakte; én 
3. UNRWA-documenten. 

 
Palestijnen uit Libanon 
Bij Palestijnen uit Libanon wordt staatloosheid aangenomen als de vreemdeling uit elk van de 
hieronder genoemde drie documentgroepen minimaal één document kan tonen. In totaal moet de 
vreemdeling drie originele documenten overleggen. 
 
Documentgroepen:  

1. Een Libanees reisdocument voor Palestijnen (op voorwaarde dat de vreemdeling ook 
een identiteitskaart heeft) of een Libanese identiteitskaart voor Palestijnen (blauw 
pasje); én 

2. Een Libanese geboorteakte; én  

                                                           
4 Met ‘de Gazastrook’ wordt in dit bericht het hele gebied van Gaza bedoeld en niet alleen Gaza-stad. 
5 Als de familie in de periode 1946-1948 niet is gevlucht en al op de Westelijke Jordaanoever of in de 
Gazastrook woonde, en daar is blijven wonen, viel zo’n familie en dus ook hun nakomelingen niet onder het 
UNRWA-mandaat. In dat geval kan worden volstaan met de documenten genoemd onder 1. en 2. 
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3. UNRWA-documenten, bijvoorbeeld een UNRWA-familiekaart, afgegeven door UNRWA 
Libanon, dan wel een registratie bij het Department of Political and Refugee Affairs 
(DPRA).  

 
 
Palestijnen uit Irak 
Bij Palestijnen uit Irak wordt staatloosheid aangenomen als de vreemdeling uit elk van de hieronder 
genoemde drie documentgroepen minimaal één document kan tonen. In totaal moet de 
vreemdeling drie originele documenten overleggen. 
 
Documentgroepen: 

1. Een Iraaks reisdocument (alleen voor de ‘groep van 1948’). Of een identiteitskaart: rode 
kaart (kaart met een rode strip) voor de ‘groep van 1948’, gele kaart (kaart met een gele 
strip) voor Palestijnen die in en ná 1967 naar Irak zijn gekomen; én 

2. Een Iraakse geboorteakte; én 
3. Een Iraakse rantsoenkaart en/of een Certificate of Residency en/of een Resident Permit. 

 

BRON: IND 


