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Motie kinderpardon gemeente Zevenaar

De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 26 september 2018,

Overwegende dat:

- De langdurige asielprocedures (vaak langer dan 5 jaar) en de vele beroepsmogelijkheden die 
het huidige stelsel met zich meebrengt de oorzaak is van de ontstane problematiek van het 
uitzetten van reeds 'gewortelde' kinderen met schrijnende situaties tot gevolg.

- In Zevenaar gezinnen zijn met kinderen, die een afwijzing op de kinderregeling gekoppeld aan 
het kinderpardon kunnen krijgen, of die nog in procedure zijn.

- Het criterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast, dat de afgelopen járen ruim 
9596 van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen.

- Er in de gemeente Zevenaar, net als in veel andere gemeenten, brede steun bestaat om in 
Nederland gewortelde kinderen, die langer dan vijfjaar hier verblijven, hier te laten blijven, 
mede omdat Nederland en Zevenaar hun thuis is geworden.

- De Kinderombudsman eerder heeft uitgesproken dat een kinderpardon recht moet doen aan 
kinderen. Kinderen uitzetten, naar landen die voor hen vreemd zijn, doet de ontwikkeling van 
deze (Zevenaarse) kinderen geweld aan. De Kinderombudsman constateert dat het 
Kinderpardon in zijn huidige vorm geen recht doet aan de kinderen voor wie de regeling is 
bedoeld.

Zie: https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/StandpuntAlternatiefKinderpardon.pdf

- Dat een asielprocedure niet langer dan 3 jaar mag duren en dat dan alle juridische 
procedures en beroep afgewerkt dienen te zijn.

- Diverse gemeenteraden inmiddels gelijkluidende moties hebben vastgesteld.

Zie: https://actie.degoedezaak.org/efforts/kinderpardongemeenten

Draagt het college op:

- Te zorgen dat de mening van de raad door het college actief in deze kwestie uitgedragen
wordt en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van dit standpunt op de hoogte wordt 
gebracht. Er moet bij de staatsecretaris gepleit worden voor het ruimer toepassen van het



Kinderpardon. Met als resultaat dat de schrijnende situaties als gevolg van het uitzetten van 
kinderen die hier geworteld zijn tot het verleden behoren.

- Er moet bij de staatsecretaris verder aangedrongen worden op een herziening van het 
stelstel van de asielprocedures en beroepsmogelijkheden zodat de maximale looptijd 
teruggebracht wordt naar 3 jaar.

- Te zorgen dat de gemeente Zevenaar zich aansluit bij de andere "Kinderpardongemeenten".

- De raad, de andere gemeenteraden en de leden van de Staten-Generaal via afschrift hiervan 
op de hoogte te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Deze motie is aangenomen in de vergadering van 26 september 2018 
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