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NANSEN VORMING INTERVISIE 

VOOR ADVOCATEN GESPECIALISEERD IN VREEMDELINGENRECHT 

De toepassing van artikel 10 van het Belgische Wetboek betreffende de nationaliteit op 
kinderen van Palestijnse origine 
 
Waar: in persoon bij STAMEUROPA, 104 Aarlenstraat, 1040 Brussels 
 
Wanneer: Donderdag 5 mei 2022, 9.30 tot 12.30 uur 
 
Wat: Het artikel van het Belgische Wetboek van Nationaliteit voorziet in de toekenning van de 

Belgische nationaliteit aan "een in België geboren kind dat, op enig tijdstip voor het bereiken 

van de leeftijd van achttien jaar of voor zijn emancipatie vóór deze leeftijd, staatloos zou zijn 

indien het deze nationaliteit niet bezat". De toepassing van deze bepaling op kinderen van 

Palestijnse afkomst wordt door sommige ambtenaren van de burgerlijke stand betwist, met 

name in het licht van de jurisprudentie van de Hoven van Beroep en van het Hof van Cassatie, 

en daarom wordt hieraan in deze sessie aandacht besteed. Het eerste deel biedt de 

gelegenheid de recente jurisprudentie (Verdrag van 1954) en praktijk (artikel 10 CNB en 

Verdrag van 1961) onder de loep te nemen. Het tweede deel is gewijd aan de toepassing van 

artikel 10 op kinderen van Palestijnse afkomst in België, vanuit een internationaalrechtelijk 

perspectief door een lid van het Europees Netwerk inzake Staatloosheid (ENS). 

Relevante bronnen: 

• NANSEN, Handboek op Staatloosheid 

• NANSEN, De beschermingsnood van Palestijnen onder UNRWA-mandaat van Gaza 
en Libanon 

• NANSEN Profiel 1-21, De beschermingsnood van Palestijnen uit de Golfstaten 

• VAN DOREN, W., LEJEUNE, J., CLAES, M., KLEIN, V., The broadening protection 
gap for stateless Palestinian refugees in Belgium, Statelessness and Citizenship 
Review, Vol.2 no 2 (2020) 

• NANSEN Profiel 3-20, De beschermingsnood van Palestijnse kinderen in Libanon 
• NANSEN Note 2019-1, Palestijnse vluchtelingen uit Gaza - Toepassing van artikel 

1D van het Verdrag van Genève 

• ENS Briefing (2020) Birth Registration and Statelessness prevention 

• ENS Statelessness Index – Belgium 

• CROKART, H., « Le statut d’apatride en Belgique : focus sur la situation des 
Palestiniens », Rev.Dr.Etr, 2019, n° 204, 473-493. 

 

Schijf u in via mail naar jlejeune@nansenrefugee.be tegen dinsdag 27 april ten laatste. 

Let op de intervisie zal uitzonderlijk in het Frans en in het Engels verlopen, zonder 

simultaan vertaling 

Na bevestiging van de inschrijving gelieve een bijdrage van 75€ (25€ voor stagiairs) te 

willen storten op de bankrekening van de vzw NANSEN BE93 3630 6222 8267 met als 

communicatie "uw naam + datum van de intervisie". 

De accreditatieaanvraag voor de punten voor permanente vorming is in behandeling bij de 

OVB.  

 

 

http://www.nansen-refugee.be/
https://nansen-refugee.be/2020/12/17/guide-pratique-sur-lapatridie-mise-a-jour/
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/06/NANSEN-bijdrage-Beschermingsnood-van-Palestijnse-vluchtelingen-onder-UNRWA-mandaat-van-Gaza-en-Libanon.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/06/NANSEN-bijdrage-Beschermingsnood-van-Palestijnse-vluchtelingen-onder-UNRWA-mandaat-van-Gaza-en-Libanon.pdf
https://nansenrefugee.sharepoint.com/sites/Nansen/Shared%20Documents/3.%20Projects/7.%20Intervisies/2022/Intervision%201-22%20(MAY)/220420%20Intervisie%20Programma%20Staatloosheid.docx
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/01/123-Article-Text-715-1-10-20201218.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/01/123-Article-Text-715-1-10-20201218.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2020/07/NANSEN-Profiel-3-20-De-beschermingsnood-van-Palestijnse-kinderen-Libanon.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/12/NANSEN-NOTE-2019-1-Réfugiés-palestiniens-de-Gaza.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2019/12/NANSEN-NOTE-2019-1-Réfugiés-palestiniens-de-Gaza.pdf
https://www.statelessness.eu/sites/default/files/2020-10/ENS-Birth_registrations-StatelessnessINDEX_briefing-revised.pdf
https://index.statelessness.eu/country/belgium
mailto:jlejeune@nansenrefugee.be


 

0487/846.540 - info@nansenrefugee.be - www.nansen-refugee.be 

 

De toepassing van artikel 10 van het Belgische Wetboek betreffende de nationaliteit 
op kinderen van Palestijnse origine 

 

9.30 Inleiding en voorstellingen Julie Lejeune, NANSEN 
 

9.45 “Birth registration and statelessness prevention” by Patricia Cabral, European 
Network on Statelessness 

10.15 « Le point sur la jurisprudence (Convention de 1954) et la pratique (Article 10 
CNB) récentes » door Valérie Klein, NANSEN 

10.45 Pause 

11.00 « L’application de l’article 10 du CNB aux enfants palestiniens : pistes de 
réflexion », door Valérie Klein, NANSEN 

11.45 Uitwisseling met de deelnemers op basis van ervaring, probleemstelling door 
Prof. P. Wautelet (ULiège) et Wout Van Doren (UGent, Fragomen) 

 
12u30 AFSLUITING 
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