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Het congres van de Partij van de Arbeid op 15 en 16 februari 2014 te Breda bijeen  

 

Constaterende dat: 

 Er ongeveer 300 kinderen van asielzoekers die al jarenlang in Nederland verblijven. Deze kinderen zijn 

bij de gemeenten bekend, omdat zij naar school gaan bijvoorbeeld; 

 Het door dit toezicht van de gemeenten heel goed mogelijk is vast te stellen dat deze kinderen de 

afgelopen jaren onafgebroken in Nederland zijn verbleven; 

 Deze kinderen -  ondanks gemeentelijk toezicht en na jarenlange onzekerheid – toch niet onder de 

regeling van het huidige kinderpardon vallen. 

 

Overwegende dat: 

 Het niet meer dan  humaan en rechtvaardig is om juist ook deze kinderen  - die al jarenlang in een 

onzekere situatie verblijven - onder het kinderpardon te laten vallen; 

 In de afgelopen maanden  is door onze politiek leider herhaaldelijk is gezegd dat het kinderpardon 

ruimhartiger ruimhartig zal worden uitgevoerd; 

 De gemeenten hebben aangegeven bereid en in staat te zijn om het onafgebroken verblijf van deze 

kinderen in Nederland te bevestigen. 

 

Roept de Tweede Kamerfractie, PvdA bewindspersonen en het Partijbestuur op: 

 Ervoor te zorgen dat deze groep van ongeveer 300 kinderen van asielzoekers en hun ouders in 

aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op basis van het kinderpardon en dit kinderpardon ook 

toe te passen voor kinderen die onder gemeentelijk toezicht vallen. 

 

Toelichting: 

Het is inhumaan en niet rechtvaardig om kinderen die jarenlang in Nederland zijn uit te zetten – vaak naar een 

land dat zij niet kennen en waarvan zij de taal niet spreken. In sommige gemeenten doen zich hele schrijnende 

situaties voor met kleine kinderen die uitgezet dreigen te worden. Een voorbeeld is de situatie van Dennis uit 

Utrecht. De menselijke maat moet in het asielbeleid leidend zijn. Het gaat hier juist om rechtvaardigheid en 

humaniteit.  . 

 

Het is niet uit te leggen dat kinderen die onder het Rijkstoezicht vallen wel in aanmerking voor een 

verblijfsvergunning op basis van het kinderpardon komen, maar kinderen die onder gemeentelijk toezicht vallen 

niet. Het gemeentelijk toezicht is in feite niets anders dan het Rijkstoezicht. Deze kinderen zijn steeds in beeld 

geweest bij de gemeenten. Zij voelen zich thuis in het dorp of in de wijk waar zij wonen en zij voelen zich thuis 

in ons land.  

 

Sommige van deze kinderen zijn opgesloten geweest in de cel met hun ouders om ze zo het land uit te zetten. 

Het is onacceptabel dat deze kinderen worden uitgezet na alles wat zij hebben meegemaakt. 


