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Geachte leden,
Langs deze weg willen wij u op de hoogte stellen van het volgende.
Na veel wikken en wegen, willen wij graag dat het kinderpardon weer aan de kaak gesteld wordt.
Veel te vaak horen we dat hier gewortelde kinderen die midden in de Nederlandse samenleving,
helemaal ingeburgerd zijn, en hier al jaren wonen, dus hun sociale contacten hebben plots
teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Dit omdat ze soms net niet voldoen aan een
regeltje.
Wij, de afdeling Winsum, Ridderkerk en HSSM ( Hoogezand Sappemeer, Slochteren en
Menterwolde) vinden dat er goed gekeken moet worden naar dit kinderpardon.
Wij hebben dit Kinderpardon omarmt als partij, we waren er trots op, en we konden kinderen
helpen die in ernstige onzekerheid zaten omdat er geen duidelijkheid was.
Nu, met het huidige kinderpardon lijkt er nog weinig verandert.
Er zijn voorbeelden waarin kinderen die hier al jaren zijn teruggestuurd worden.
Wij roepen dan ook alle afgevaardigden op om deze motie te steunen.
Hieronder vinden jullie de motie.
Wij horen graag of jullie deze willen steunen.
Wij gaan zorgen dat deze doorgestuurd wordt naar alle Provincies zodat we genoeg steun krijgen
om het kinderpardon onder de loep te nemen.
Wij hopen op jullie steun!
Esther van Dijken
Anja van Duren
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Motie:
De PvdA, in congres bijeen op 13 februari te Amersfoort,

Constaterende dat:
De PvdA het kinderpardon na zware onderhandelingen met de VVD heeft binnengehaald
Het kinderpardon na bijna 3 jaar feitelijke regeringsdeelname voor veel gewortelde kinderen niet
blijkt te werken.
De meeste kinderen die 5 jaar of langer hier verblijven toch uitgezet worden en voorafgaand aan
uitzetting soms zelfs in beperking zitten.
Dit niet de uitwerking van het Kinderpardon kan zijn zoals de PvdA dit bedoeld heeft
Roept onze Tweede Kamerfractie op:
Het kinderpardon zo spoedig mogelijk opnieuw hoog op de politieke agenda te zetten opdat de
regels zodanig worden verruimd dat kinderen die hier 5 jaar of langer verblijven en geworteld zijn
ook daadwerkelijk recht op een definitief verblijf in Nederland krijgen.
en gaat over tot de orde van de dag
Toelichting:
Dit was de tekst waarmee de leden tijdens het congres werden geïnformeerd over het
onderhandelingsresultaat van het kinderpardon:
“De Partij van de Arbeid is blij voor de honderden kinderen die dankzij het kinderpardon een
verblijfsvergunning krijgen. De rechten van het kind worden eindelijk vooropgesteld en in een
definitieve regeling vastgelegd. Wij gaan ervan uit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
bij het toepassen van de eenmalige regeling ruimhartig zal zijn. Dit is de kans om veel kinderen die
al zo lang in een procedure zitten eindelijk definitieve duidelijkheid over hun toekomst te geven.”
Een prachtige tekst, een prachtig initiatief, maar inmiddels blijkt het kinderpardon met zoveel
regels, punten en komma’s te zijn opgetuigd, dat het voor heel veel kinderen waar kinderpardon
voor wordt aangevraagd niet blijkt te werken.
Kinderen die 5 jaar of zelfs nog langer in Nederland zijn opgegroeid, onderwijs hebben gevolgd,
kinderen die hun wortels inmiddels in ons land hebben, worden zonder pardon uitgezet. Van
ruimhartigheid is absoluut geen sprake.
Moeten we hier trots op zijn als PvdA? Kunnen we hier de regeringsverantwoordelijkheid voor
blijven dragen? Het aantal kinderen dat daadwerkelijk hier mag blijven is nog steeds erg laag blijkt
uit cijfers van Defence for Children. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van ons zwaarbevochten
kinderpardon?
De PvdA heeft de staatssecretaris opgeroepen vooral ruimhartig te zijn in het beoordelen van
individuele aanvragen en kinderen niet langer dan nodig in onzekerheid te houden. Voor kinderen

die binnen de geest van het kinderpardon vallen, moeten de regels met souplesse worden
toegepast. Laten we nu niet weer verzanden in ellenlange procedures, maar zo veel mogelijk
aanvragen toewijzen. Alleen dan krijgen de kinderen een eerlijk perspectief, het perspectief dat wij
bedoeld hebben toen we het regeerakkoord sloten.
Namens alle kinderen die net buiten het kinderpardon vallen om wat voor redenen dan ook, maar
wel hier geworteld zijn, naar school gaan, hun sociale contacten hebben en midden in de
Nederlandse samenleving staan, verzoeken wij alle afgevaardigden deze motie te steunen.

