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Geachte heer Teeven,

Op 14 april ji. informeerde u de Kamer over het definitieve aantal kinderen dat
op basis van de regeling langdurig in Nederland verblijvende kinderen een
verblijfsvergunning heeft gekregen. In deze brief wil ik mijn reactie op die
Kamerbrief met u delen.
Als Kinderombudsman ben ik blij dat 675 kinderen en hun gezinsleden
inmiddels duidelijkheid hebben gekregen. De definitieve cijfers in ogenschouw
nemende valt mij echter het hoge aantal afwijzingen op, namelijk ruim meer
dan de helft. Ik ben er niet geheel gerust op dat de oorspronkelijke gedachte
achter het Kinderpardon leidend is geweest bij alle beslissingen. Ik wil u
daarom vragen om nadere uitleg over de gemaakte afwegingen.
De gedachte achter de regeling was dat kinderen die door lange procedures al
jaren in Nederland zijn en inmiddels geworteld waren in de samenleving, in
Nederland moesten kunnen blijven. Dit om psychische en emotionele schade
bij kinderen te voorkomen of te beperken. Het belang van het individuele kind
moet immers leidend zijn in al het beleid dat hem of haar aangaat; dat vereist
het VN-Kinderrechtenverdrag waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Ik
verwachtte dan ook dat de IND vanuit het individuele kindbelang de dossiers
zou beoordelen. Maar ik krijg de indruk dat dat de regeling bij de uitvoering
strikt is toegepast en misschien zelfs verder is ingeperkt dan was afgesproken.
Belangrijkste voorbeeld van een dergelijke inperking zijn de circa honderd
zogenaamde ‘gemeentekinderen’, die wel in beeld waren bij de lokale overheid
maar buiten de boot vallen omdat ze niet aan de voorwaarde ‘onder
Rijkstoezicht’ voldoen. Ik heb u al eerder geschetst dat dit wat mij betreft een
onterechte inperking van de regeling betekent, die indruist tegen de geest van
het Kinderpardon.
Ik verzoek u daarom vriendelijk mij nader te informeren op welke manier de
IND naar de dossiers van de grensgevallen heeft gekeken en op welke wijze
daarbij het individuele kindbelang is afgewogen tegen de criteria van de
regeling?
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Voor nader overleg kunnen uw medewerkers contact opnemen met mijn
beleidsadviseur, mevrouw Merel Baracs via 070-8506959 en
merel.baracs@dekinderombudsman.nl.
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