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Onderwerp: Kinderpardon 
 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 17-12-2018, 
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 

1. de Tweede Kamer in 2012 heeft besloten tot het instellen van een kinderpardon; 
2. dit kinderpardon als doel heeft dat kinderen van asielzoekers en minderjarigen die 

langer dan vijf jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning kunnen krijgen; 
3. met dit kinderpardon beoogd is dat voorkomen wordt dat kinderen, die door te 

lange procedures in Nederland geworteld zijn geraakt, uit hun omgeving worden 
gehaald met psychische schade voor het kind tot gevolg; 

4. de huidige criteria voor het kinderpardon zo strikt worden toegepast dat de 
afgelopen jaren 90% van de gewortelde kinderen een afwijzing heeft gekregen; 

5. de kinderombudsman op basis van tientallen dossiers tot de conclusie is gekomen 
dat het kinderpardon geen recht doet aan kinderen voor wie deze regeling is 
bedoeld en dat er bij veel dossiers sprake is van een onjuiste belangenafweging of 
een te strakke uitleg van de criteria; 

6. de kinderombudsman er tevens voor waarschuwt dat het uitzetten van kinderen 
naar landen die voor hen vreemd zijn, de ontwikkeling van deze kinderen geweld 
aan doet; 

 
van mening dat 

1. het kinderpardon, zoals deze oorspronkelijk bedoeld is, breed wordt gedragen in 
de samenleving; 

2. het uitzetten van in Nederland gewortelde kinderen, die vaak geen andere taal 
spreken dan Nederlands, naar landen die voor hen vreemd zijn ervoor zorgt dat 
de ontwikkeling van deze kinderen schade kan oplopen; 

3. de gemeente Noordoostpolder haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor 
gezinnen die wonen in het AZC in Luttelgeest en die mogelijkerwijs in aanmerking 
zouden kunnen komen voor het kinderpardon; 

4. we ons aan zouden moeten sluiten bij de oproep van steeds meer gemeenten om 
er bij het kabinet voor te pleiten de procedure van het kinderpardon te 
versoepelen, zodat deze wél recht doet aan de kinderen waarvoor het 
kinderpardon bedoeld is 

 

verzoekt het college 

1. bij de staatssecretaris van J&V te pleiten voor een oplossing voor deze groep 
kinderen, bijvoorbeeld door een versoepeling van het meewerkcriterium; 

2. bij de staatssecretaris te pleiten voor een versnelde, doch zorgvuldige, procedure; 
3. deze motie te versturen aan de leden van de Tweede Kamercommissie 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 


