
MOTIE 

Voorstel # 	 (In te vullen door de 
raadsgriffie) 

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 

De raad van de gemeente Etten-Leur in vergadering bijeen d.d. 12 november 2018 

Onderwerp: Kinderpardon 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat, 

- 	Kinderen zijn 'geworteld' als ze na aanvraag van een verblijfsvergunning als 
minderjarige minstens vijf jaar in Nederland verblijven; 

- 	Minder dan 10% van de aanvragen kinderpardon wordt ingewilligd; 
- 	Er in Nederland zo'n 400 kinderen zijn, die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven, 

en dreigen te worden uitgezet naar het geboorteland van hun ouders; 
- 	Deze kinderen in feite Nederlandse kinderen zijn; 

overwegende dat, 

- 	Het uitzetten van gewortelde kinderen in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag; 
- 	De ontwikkeling van kinderen wordt geschaad wanneer ze onder dwang 

teruggestuurd worden nadat ze geworteld zijn; 
- 	Het kinderpardon breed wordt gedragen in de samenleving; 

roept het college op, 

• Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor 
deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van 
het Kinderpardon; 

• Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een versnelde, doch 
zorgvuldige, procedure om te voorkomen dat gewortelde kinderen moeten worden 
uitgezet; 

• Gemeente Etten-Leur toe te voegen aan de lijst van Kinderpardon-gemeenten; 
• ueze motie ie versturen naar atie oemeenien en ieaen van ae i weeae iame 



, en gaat over tot de orde van de dag. 
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