Geachte Leden van de gemeenteraad,
UNICEF werkt wereldwijd om rechten van kinderen te beschermen. Ook in Nederland trekt UNICEF
Nederland regelmatig aan de bel bij de overheid als rechten van kinderen in de knel komen. Nederland heeft immers het Kinderrechtenverdrag geratificeerd.
UNICEF Nederland heeft daarom ook meerdere malen bij de Rijksoverheid gepleit om kinderen die
hier inmiddels al langer dan 5 jaar zijn, niet meer uit te zetten. De rechten van deze groep bijzonder
kwetsbare kinderen zijn al lange tijd in het geding. Maar woensdag 12 september werd tijdens het
Algemeen Overleg in de Tweede Kamer duidelijk dat de regering nog steeds niet van plan is hier iets
aan te veranderen. Het gaat om een groep van ongeveer 400 kinderen die al vijf jaar of langer – soms
al hun hele leven – in Nederland woont. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die 5 jaar
of langer in Nederland wonen niet meer zonder schade teruggestuurd kunnen worden naar hun land
van herkomst. Een land waar ze soms nog nooit zijn geweest en waarvan ze meestal de taal niet
spreken.
Voor deze kinderen werd het Kinderpardon in het leven geroepen. Maar bij het vervangen van deze
tijdelijke regeling door de permanente regeling langdurig verblijvende kinderen werden de eisen zo
strikt dat bijna geen enkel langdurig verblijvend kind er meer onder valt. Voor meer informatie over
hoe het Kinderpardon een dode letter werd: https://www.defenceforchildren.nl/media/1491/terug-bij-afstaatssecretaris-en-afdeling-reduceren-kinderpardon-tot-dode-letter.pdf
In Nieuwsuur (8 september jl.) pleitte CDA-burgemeester Bolsius voor een oplossing, omdat anders
deze onrust overslaat naar de gemeenten. Het is tijd dat de Haagse politiek van de lokale overheden
te horen krijgt dat zij snakken naar een structurele oplossing waarbij de mens uiteindelijk centraal
staat. Op dit moment zijn er al 52 gemeenten die een motie hebben aangenomen om bij staatssecretaris Harbers en Premier Rutte te pleiten voor een ruimhartiger kinderpardon, waaronder Utrecht, Rotterdam en sinds deze week Amsterdam.
Deze kinderen wonen bij u in de gemeente, nu of in de toekomst. Daarom roept UNICEF Nederland u,
de gemeenteraad, op om u als kinderpardongemeente aan te sluiten bij de actie voor een ruimhartig
kinderpardon van DeGoedeZaak en Defence for Children. In de bijlage treft u een voorbeeld van zo’n
initiatiefvoorstel.
Met vriendelijke groeten,
Suzanne Laszlo
Directeur UNICEF Nederland
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HET INITIATIEFVOORSTEL
Registratienummer: [in te vullen door de griffie]
Onderwerp: Het pleiten van de gemeente (x) bij premier Rutte en staatssecretaris Harbers voor
een ruimer Kinderpardon
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

 Inleiding
400 kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in
grote angst en onzekerheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen na 5 jaar ‘geworteld’
zijn en uitzetting na een verblijf van vijf jaar of langer in Nederland schadelijk is voor hun ontwikkeling.
Daarom moet er nu een eerlijk kinderpardon komen.
Regeling langdurig verblijvende kinderen is het leven geroepen om, onder strikte voorwaarden, langdurig verblijvende kinderen een verblijfsvergunning te geven. Het bepaalt dat kinderen na vijf jaar niet
meer uitgezet mogen worden. Echter, de voorwaarden zijn zo strikt, dat de regeling een dode letter is
geworden (https://www.defenceforchildren.nl/media/1491/terug-bij-af-staatssecretaris-en-afdelingreduceren-kinderpardon-tot-dode-letter.pdf). Hierdoor komt bijna geen enkel kind in aanmerking.
 Probleemstelling
De gezinnen met kinderen zijn vaak al jaren in de gemeente. Zij gaan naar school en maken onderdeel uit van de lokale gemeenschap. Het zijn onze burgers. Als wij deze kinderen terugsturen naar
een land, waar ze vaak nog nooit geweest zijn en de taal niet spreken, beschadigen wij hen, maar
doen wij ook onze lokale gemeenschappen geweld aan. Wat voor signaal geven wij onze kinderen als
wij hun vriendjes zo behandelen.
 Beoogde maatschappelijke effecten
Bij het invoeren van een eerlijk kinderpardon leven we het Kinderrechtenverdrag na, dat Nederland
heeft geratificeerd. Wij beschermen hiermee onze inwoners, die anders beschadigd worden en voorkomen onrust in onze gemeenschappen.
 Wijze van aanpak/oplossingsrichting
Wij willen graag dat ons college bij staatssecretaris Harbers en Premier Mark Rutte gaat pleiten voor
een eerlijk Kinderpardon.

Geen

Financiële gevolgen, dekking en risico’s


Geen

Overige effecten

 Planning
Zo snel mogelijk
 Communicatie
Een brief van het college aan de premier en de staatssecretaris en een berichtje/column in de lokale
krant met uitleg.
Naam indiener(s)
Ondertekening indieners
Ontwerp raadsbesluit
De raad der gemeente xxx;
Gelezen het voorstel van [naam indiender(s)]
BESLUIT:
(beslispunten)
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum raadsvergadering]

, burgemeester
, griffier

