
 

 
 
 

Motie Kinderpardon Papendrecht 
De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 13 december 2018, 
 
Overwegende: 
 dat van de kant van toonaangevende wetenschappers wordt betoogd dat het onverantwoord is 

om kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen uit te zetten; 
 dat wij vanuit de gemeente de plicht hebben vanuit de Jeugdwet en het Internationaal 

Kinderrechtenverdrag deze kinderen te beschermen; 
 
Constaterende: 
 dat in Nederland om en nabij vierhonderd (400) kinderen opgegroeid en in onze samenleving 

geworteld zijn, die al langer dan vijf (5) jaar wachten op een verblijfsvergunning;  
 dat het zogeheten meewerkcriterium van het huidige Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat 

bijna geen enkel kind meer een pardon kan verkrijgen; 
 dat als gevolg hiervan bij deze kinderen veel verwarring, onzekerheid, stress en angsten leven en 

dat het hen uitzetten naar voor hen vreemde landen niet bevorderlijk is voor hun ontwikkeling; 
 dat meer dan honderddertig gemeenten zich inmiddels bij de Kinderpardongemeenten 

aangesloten hebben, waaronder onze buurgemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht; 
 dat daarbij soms ook het standpunt is gehuldigd, dat deze kinderen “Al Thuis Zijn”; 
 
Spreekt uit: 
 dat uitzetting van gewortelde kinderen een ernstige schending van kinderrechten betekent; 
 dat een oplossing voor de groep kinderen die langer dan vijf jaar in een asielprocedure verkeren, 

bijvoorbeeld door een ruimhartiger beoordeling van het meewerkcriterium, geboden is; 
 
Verzoekt het college: 
 om aan te dringen bij de staatssecretaris (Justitie en Veiligheid) om de werkwijze van de IND 

ernstig tegen het licht te houden, aan te passen en te reorganiseren; 
 om bij de bevoegde staatssecretaris (Justitie en Veiligheid) te pleiten voor: 

 een versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en een oplossing voor 
deze groep kinderen; 

 snellere en bindende asielprocedures voor de aanvraag van een verblijfsvergunning, 
teneinde schrijnende situaties te voorkomen en kinderen niet in de knel te laten komen; 

 om via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een 
oplossing te vinden voor deze groep kinderen; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht 
de heer R. Lammers. 


