Motie Kinderpardon
De gemeenteraad van Woensdrecht, in vergadering bijeen op 21 februari 2019

Constateert dat:
•
•
•

•
•

Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij een
verblijfsvergunning hebben aangevraagd;
Nederland het VN-Kinderrechtenverdrag heeft getekend en zich daarmee verplicht om de
rechten van het kind te verankeren in het vreemdelingenrecht;
Het als gevolg van trage asielprocedures gebeurt dat kinderen langer dan vijf jaar als
minderjarige in Nederland verblijven voordat de beslissing valt dat zij alsnog uitgezet moeten
worden;
Voor deze situatie het Kinderpardon in het leven is geroepen;
De uit het Kinderpardon voortgekomen definitieve kinderregeling dusdanig stringent wordt
toegepast dat de afgelopen jaren 98% van de kinderen die hiervoor in aanmerking kwam, alsnog
een afwijzing kreeg;

Overweegt dat:
Er in Woensdrecht, net als in veel andere gemeenten, brede steun bestaat om gewortelde kinderen die hier
al vijf jaar verblijven, te laten blijven, omdat:
•
Nederland het thuisland van deze kinderen is en zij onze medelanders zijn;
•
Het uitzetten van deze gewortelde kinderen de lokale gemeenschap kan ontwrichten;
•
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen niet meer zonder schade aan hun
ontwikkeling kunnen worden uitgezet wanneer zij langer dan vijf jaar in Nederland zijn;
•
Het langer dan vijf jaar laten duren van de asielprocedure niet de schuld van de kinderen is maar
zij er wel de zwaarste consequenties van dragen;
•
Kinderen die in aanmerking komen voor het Kinderpardon een zo optimaal mogelijke kans
gegeven moet worden;
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Verzoekt het college:
Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan te dringen op een daadwerkelijke oplossing voor deze
kinderen, waarbij ervoor wordt gepleit dat:
• Gezinnen minder lang op een definitieve uitspraak omtrent hun verblijfsvergunning zouden moeten
wachten;
• Het belang van kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, prevaleert en zij, al dan
niet via het Kinderpardon, een verblijfsvergunning krijgen;
• De rechten van het kind worden verankerd in het vreemdelingenbeleid;
• Bij de staatssecretaris van justitie en veiligheid indringend te pleiten voor een herziening van de
Europese overeenkomst vermits diverse landen zich niet houden aan de gemaakte afspraken en de
overeenkomst oorzaak is van de ontstane situaties;
• Gezien de ontwikkeling in de afgelopen tijd in de regeringscoalitie er bij de staatssecretaris van
justitie en veiligheid op aan te dringen verdere uitzettingen op te schorten, totdat er duidelijkheid is
m.b.t. de nieuwe kinderpardonregeling;

En gaat over tot de orde van de dag.
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