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Onder het Kinderpardon hebben inmiddels enkele honderden kinderen en hun gezinnen een 

verblijfsvergunning gekregen. Het gaat om kinderen die voor hun achttiende verjaardag langer dan 

vijf jaar in Nederland waren, een asielprocedure hebben doorlopen en al die tijd in beeld bij de 

Rijksoverheid zijn geweest. Het Kinderpardon is voor deze kinderen een erkenning dat zij in 

Nederland thuis horen: zij zijn Nederlandse kinderen geworden. Dat het belang van het individuele 

kind doorslaggevend is geweest bij de beoordeling van de aanvraag, is in lijn met het VN-

Kinderrechtenverdrag.  

Nu de eindstand van het aantal 'blijvende' kinderen in zicht komt, wordt echter ook zichtbaar welke 

schrijnende gevallen buiten de boot vallen. Honderden andere kinderen hebben namelijk een 

afwijzing ontvangen. Een aanzienlijk deel van hen heeft bezwaar gemaakt tegen dat besluit. De 

Staatssecretatis van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd voor 1 april alle bezwaren af te handelen. 

Daarna kan nog wel beroep worden aangetekend bij de rechter. 

De schrijnende gevallen zijn bijvoorbeeld kinderen die niet in beeld waren bij de Rijksoverheid, maar 

wel bij de lokale overheid. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer in een asielzoekerscentrum woonden, 

maar in een gewone woning. Ze gingen wel naar school, stonden ingeschreven in de gemeente en 

waren in beeld bij instanties. De Kinderombudsman vindt dat ook deze kinderen binnen de kaders 

van het Kinderpardon moeten vallen. De Kinderombudsman vindt het uitsluiten van de 

gemeentekinderen  een onterechte inperking van de regeling, die indruist tegen de geest van het 

Kinderpardon.  

Een andere groep kinderen die net buiten het pardon valt, zijn de kinderen die aan alle vereisten 

voldoen, behalve aan de regel dat je asiel moet hebben aangevraagd. Denk aan kinderen van ouders 

die om medische redenen tijdelijk in Nederland mochten blijven. Of kinderen van ouders die om wat 

voor reden dan ook illegaal in Nederland zijn. Ook deze ‘reguliere vreemdelingenkinderen’ zijn na vijf 

jaar (vaak zelfs veel eerder) geworteld in Nederland. Een goed deel van hen is hier geboren. Zij 

spreken alleen Nederlands, gaan naar school, hebben vriendjes en zijn onderdeel van lokale 

gemeenschappen. Ook zij zijn inmiddels Nederlandse kinderen.  

De vraag of een kind geworteld is in de Nederlandse samenleving moet leidend zijn in de afweging of 

een kind in aanmerking komt voor verblijf. Natuurlijk moet de overheid de regeling afbakenen. De 

afbakening ‘minimaal vijf jaar’ en ‘maximaal 21 jaar ten tijde van de aanvraag’ vindt de 

Kinderombudsman dan ook aanvaardbaar. Maar de voorwaarden dat je een asielprocedure moet 

hebben doorlopen of onder Rijkstoezicht moet hebben gestaan en dat bekendheid bij de gemeente 

dan niet genoeg is, zijn onterecht gesteld.  


