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Besluit gemeenteraad  

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 15 januari 2019, 
 
Constaterende dat: 

 Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij een 
verblijfsvergunning hebben aangevraagd; 

 Langdurige asielprocedures (vaak langer dan 5 jaar) en de vele beroepsmogelijkheden de oorzaak is van de 
ontstane problematiek van het uitzetten van reeds gewortelde kinderen; 

 Ook de overheid zelf middels het gebruik van beroepsmogelijkheden bijdraagt aan grote vertraging in de 
asielprocedures; 

 Dit schrijnende situaties tot gevolg heeft; 

 De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt 
aan hun vertrek (meewerkcriterium); 

 Dit meewerkcriterium van de huidige Kinderpardon regeling zo strikt wordt toegepast, dat bijna geen enkel 
geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen; 

 Het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn , de lokale gemeenschap kan ontwrichten 
en de ontwikkeling van kinderen geweld aandoet. 

 
Overwegende dat: 

 Voor een groep van 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting dreigt naar aan land waar ze niks van 
weten en de taal vaak niet van spreken; 

 Verschillende Maastrichtse politieke en maatschappelijke groepen en individuen  van mening zijn dat de 
gemeente Maastricht een Kinderpardongemeente behoort te zijn; 

 Er in Maastricht brede steun bestaat om in Nederland gewortelde kinderen, die langer dan vijf jaar hier 
verblijven, ook in Maastricht te laten blijven; 

 De Kinderombudsman echter constateert dat de huidige Kinderpardon regeling geen recht doet aan de 
kinderen voor wie de regeling bedoeld hoort te zijn; 

 Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt dat "bij alle maatregelen betreffende 
kinderen (...) de belangen van het kind de eerste overweging" vormen (Art. 3.1); 

 Het uitzetten van gewortelde kinderen hier dus ook niet mee in overeenstemming kan zijn;  

 Diverse gemeenteraden (mede daarom) moties hebben vastgesteld en oproepen hebben gedaan om de 
actie ‘#zezijnalthuis’ te steunen (zie: https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis). 

 
BESLUIT: 

 Geen actieve bijdrage te leveren aan uitzetting van kinderen en hun gezin; 

 Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor de groep kinderen – waar 
uitzetting voor dreigt –, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon; 

 Bij de staatssecretaris verder op een herziening van het stelsel van de asielprocedure en 
beroepsmogelijkheden aan te dringen, zodat de maximale looptijd wordt teruggebracht naar maximaal 3 
jaar; 

 Te zorgen dat de gemeente Maastricht zich aansluit bij de andere Kinderpardongemeenten; 

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

 

https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis


 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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