
Amendement op het PvdA Conceptverkiezingsprogramma 2017 
 

Amendement met betrekking tot het onderdeel Kinderen in het asielbeleid (Hoofdstuk 02) 
 

Voorstel: 

Bij voorgenoemd onderdeel toevoegen: 

 Wij willen dat gewortelde kinderen, van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot 

verblijf (asiel of regulier), een verblijfsvergunning krijgen als zij vijf jaar of langer in ons 

land zijn, en altijd in beeld zijn geweest bij een overheid. 
 

Toelichting: 

Nog steeds worden kinderen uitgezet, die al jaren in ons land wonen en die, door en door geworteld zijn in 

onze samenleving. Deze kinderen horen na al die jaren definitief bij ons in Nederland. Ook al werken de 

ouders actief mee aan hun uitzetting, de IND kan steeds weer zeggen dat dit niet genoeg is, en dat daarmee 

de schuld (dus permanent) bij deze gezinnen wordt gelegd die daar niets aan kunnen doen.  

Sommige landen weigeren hun onderdanen terug te nemen, waardoor uitzetting onmogelijk is ondanks de 

actieve medewerking.  

Er zijn tevens diverse andere omstandigheden waardoor vluchtelingen, om wat voor reden(en) en 

buiten hun schuld om niet terug kunnen naar het land van herkomst. Dit zijn de werkelijke feiten. 
 

Het Kinderrechtenverdrag (IVRK) stelt dat het belang van het kind voorop moet staan bij de maatregelen van 

de overheid die kinderen raken en dat de overheid geen onderscheid mag maken tussen kinderen, hen 

bescherming en de rechten van kinderen. De pijn en het leed die deze kinderen wordt aangedaan is 

onbeschrijfelijk groot en onrechtvaardig.  Na jaren van wanhoop en onzekerheid verdienen deze kinderen 

onze bescherming. 

 

Voor alle duidelijkheid wil ik hier nog opmerken dat dit amendement expliciet gaat om kinderen van wie de 

ouders een aanvraag hebben ingediend voor verblijf in Nederland waardoor zij bekend zijn bij de overheid. 

Het gaat dus niet om gezinnen die nimmer een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend, dus 

geen illegale gezinnen. 

 

Volledigheidshalve voeg ik hieronder, integraal toe, de door mij voorgestelde tekst/alinea, aan de reeds 

bestaande tekst van het, nu voorliggende onderdeel van het (concept) verkiezingsprogramma 2017 (bolletje 

3, pagina 19, vet en cursief gedrukt): 

 

“Kinderen in de asielprocedure 

 

• De positie en rechten van kinderen gaan we beter borgen in de vreemdelingenwet, zodat de individuele 

rechten van het kind serieus worden genomen en hun belang apart door de rechter kan worden afgewogen. 

Het gaat om kinderen waarvan hun welzijn, ontwikkeling of gezondheid in het geding komt als ze terug 

moeten naar het land van de ouders. 

• Voor alle kinderen in de asielprocedure, of zij nu uiteindelijk in Nederland blijven of niet, willen wij zo snel 

mogelijk een ‘thuis’ creëren. Kinderen moeten zo snel mogelijk naar school en de mogelijkheid krijgen om 

vriendjes te maken en kind te zijn. 

 

• Gewortelde kinderen, van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot verblijf (asiel of regulier), 

krijgen een verblijfsvergunning als zij vijf jaar of langer in ons land zijn, en altijd in beeld zijn geweest bij 

een overheid. 

 

• We gaan nog beter de veiligheid van alleenreizende kinderen garanderen om te voorkomen dat ze 

slachtoffer worden van mensenhandel of misbruik. Bij de herplaatsing uit bijvoorbeeld Griekenland en Italië 

leggen we de prioriteit bij kinderen.” 

 

Esther van Dijken, Lid PvdA afdeling Winsum 


