
 

 

 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 14-71 / agendapunt 23 

 

 

Onderwerp: Ruimer pardon voor minderjarige asielzoekers 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 26 mei 2014 

 

 

De raad, 

 

overwegende dat, 

 

- er een brede maatschappelijke steun in de Nederlandse samenleving is voor versoepeling van het 

kinderpardon, onder meer blijkend uit een daarop betrekking hebbende petitie; 

- het wezensvreemd en inhumaan is om asielkinderen, die geworteld zijn in Nederland, terug te stu-

ren naar het land van hun ouders; 

- Middelburg als shelter city een veilige stad moet zijn voor alle kinderen; 

- er gestreefd zou moeten worden naar een structurele stabiele oplossing voor de groep kinderen die 

het betreft; 

- vele burgemeesters de petitie reeds hebben getekend; 

 

 

verzoekt de burgemeester van Middelburg om 

 

- de petitie  van de burgemeester van de gemeente Bunnik, waarin wordt opgeroepen tot een ruimer 

kinderpardon, te ondertekenen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van de PvdA                          SP,                               GroenLinks,                         

Mehmet. Kavșitli                                                  Petroesjka Sterk           Leny van den Heuvel         

 

 

 

CDA,                                                            D66,                                   LPM, 

Krijnie Hoek                                                 Anje Bareman                    Wim Steketee 

 

 

  



 

Toelichting: 

 

Onder het Kinderpardon hebben inmiddels enkele honderden kinderen en hun gezinnen een verblijfsver-

gunning gekregen. Het gaat om kinderen die voor hun achttiende verjaardag langer dan vijf jaar in Neder-

land waren, een asielprocedure hebben doorlopen en al die tijd in beeld bij de Rijksoverheid zijn geweest. 

Het Kinderpardon is voor deze kinderen een erkenning dat zij in Nederland thuis horen: zij zijn Nederlandse 

kinderen geworden. Dat het belang van het individuele kind doorslaggevend is geweest bij de beoordeling 

van de aanvraag, is in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag.  

Nu de eindstand van het aantal 'blijvende' kinderen in zicht komt, wordt echter ook zichtbaar welke schrij-

nende gevallen buiten de boot vallen. Honderden andere kinderen hebben namelijk een afwijzing ontvan-

gen. Een aanzienlijk deel van hen heeft bezwaar gemaakt tegen dat besluit. De Staatssecretaris van Veilig-

heid en Justitie heeft toegezegd voor 1 april alle bezwaren af te handelen. Daarna kan nog wel beroep 

worden aangetekend bij de rechter.  

 

De schrijnende gevallen zijn bijvoorbeeld kinderen die niet in beeld waren bij de Rijksoverheid, maar wel bij 

de lokale overheid. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer in een asielzoekerscentrum woonden, maar in een 

gewone woning. Ze gingen wel naar school, stonden ingeschreven in de gemeente en waren in beeld bij 

instanties. Net als de Kinderombudsman vindt de PvdA dat ook deze kinderen binnen de kaders van het 

Kinderpardon moeten vallen. De Kinderombudsman vindt het uitsluiten van de gemeentekinderen een onte-

rechte inperking van de regeling, die indruist tegen de geest van het Kinderpardon.  

 

Een andere groep kinderen die net buiten het pardon valt, zijn de kinderen die aan alle vereisten voldoen, 

behalve aan de regel dat je asiel moet hebben aangevraagd. Denk aan kinderen van ouders die om medi-

sche redenen tijdelijk in Nederland mochten blijven. Of kinderen van ouders die om wat voor reden dan ook 

illegaal in Nederland zijn. Ook deze ‘reguliere vreemdelingenkinderen’ zijn na vijf jaar (vaak zelfs veel eer-

der) geworteld in Nederland. Een goed deel van hen is hier geboren. Zij spreken alleen Nederlands, gaan 

naar school, hebben vriendjes en zijn onderdeel van lokale gemeenschappen. Ook zij zijn inmiddels Neder-

landse kinderen.  

 

De vraag of een kind geworteld is in de Nederlandse samenleving moet leidend zijn in de afweging of een 

kind in aanmerking komt voor verblijf. Natuurlijk moet de overheid de regeling afbakenen. De afbakening 

‘minimaal vijf jaar’ en ‘maximaal 21 jaar ten tijde van de aanvraag’ vindt de Kinderombudsman dan ook 

aanvaardbaar. Maar de voorwaarden dat je een asielprocedure moet hebben doorlopen of onder Rijkstoe-

zicht moet hebben gestaan en dat bekendheid bij de gemeente dan niet genoeg is, zijn onterecht gesteld. 

 

Burgemeester H.M. Ostendorp van de gemeente Bunnik roept samen met diverse collega burgemeesters 

staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen 

voor het Kinderpardon.  

 

Het gaat hierbij om gezinnen met kinderen die voor het kinderpardon zijn afgewezen omdat zij wel bij ge-

meenten in beeld waren maar niet onder het toezicht van de Rijksoverheid vielen. 

 

Inmiddels hebben meer dan 140 burgemeesters gehoor gegeven aan de oproep en de petitie ondertekend.   

 

 

 

 


