
Nederlanderschap voor pardonners

Korte beschrijving

Petitie voor het mogelijk maken van Nederlanderschap voor de voormalige vluchtelingen die in 
2007 een pardonvergunning hebben gekregen. Zij moeten een gelegaliseerde geboorteakte en 
een paspoort kunnen laten zien om Nederlander te worden. Voor veel pardonners is dit echter
onmogelijk. Teruggaan om de papieren op te halen naar het door hen ontvluchtte land is vaak 
nog te onveilig. Bovendien bestaan de documenten soms niet eens of weigeren de autoriteiten 
deze af te geven. Vluchtelingen in Nederland hoeven daarom niet deze documenten te kunnen
overleggen. Pardonners moeten ook vrijgesteld worden. Nu kunnen ze een beroep op bewijs 
nood doen, maar dat neemt de Immigratiedienst vrijwel nooit aan. Daardoor is het voor het 
grootste deel van de pardonners onmogelijk om ooit Nederlander te worden.

Gericht aan

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Wij 

28.000 voormalige vluchtelingen die in 2007 een pardonvergunning hebben gekregen
constateren :

- dat inmiddels alle pardonners lang genoeg in Nederland verblijven met een vergunning 
om aan de naturalisatietermijn te voldoen (vijf jaar);

- pardonners in 2007 al minimaal vijf jaar in Nederland moesten hebben verbleven en dus 
al heel lang in Nederland zijn;

- dat voor het verkrijgen van een pardonvergunning zeer strenge eisen golden en 
uitgebreid onderzoek is gedaan naar de identiteit en een eventueel strafrechtelijk 
verleden;

- dat een groot deel aan alle andere eisen voldoet, zoals geslaagd zijn voor de 
inburgeringstoets, afstand doen van de oude nationaliteit en geen gevaar vormen voor de 
openbare orde;

- dat vóór 2009 het voor asielzoekers met een reguliere vergunning (zoals pardonners) wel 
mogelijk was om net als vluchtelingen vrijgesteld te worden van de eis een geboorteakte 
en een paspoort te overleggen;

- dat alle pardonners voormalig asielzoekers zijn en uit landen komen waar de 
mensenrechten geschonden worden en vaak geen goede burgerlijke stand is;

-  dat het voor veel pardonners onmogelijk is om aan deze documenten te komen omdat 
het beleid omtrent het verstrekken van de documenten in veel herkomstlanden door de 
jaren heen zodanig is veranderd; er worden eisen gesteld zoals minimaal 5 jaar 
ingeschreven staan op een woning, en de taal van het land te kunnen spreken. De 
kinderen die op een jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen, nooit in het bezit waren 
van het paspoort van het land van herkomst, en de taal van dat land niet meer of nooit 
gesproken hebben worden de dupe van zulke eisen.

- dat het betekent dat een grote groep mensen niet of moeilijk kunnen reizen omdat ze als 
pardonner geen visum kunnen krijgen zodat ze sommige familieleden die naar andere 
landen zijn gevlucht nooit meer kunnen zien;

- dat het betekent dat een grote groep mensen moeilijk aan werk kan komen en bepaalde 
banen (bijv. politieagent) nooit zullen kunnen krijgen;

- dat het betekent dat een grote groep mensen geen studies of werk kunnen doen 
waarvoor ze soms of regelmatig naar het buitenland zouden moeten;

- dat het betekent dat een grote groep mensen hun leven lang niet of moeilijk bepaalde
verzekeringen, telefoonabonnementen of hypotheken kunnen afsluiten;

-  dat het zeer onwenselijk is dat 28,000 mensen al vele jaren in Nederland wonen en altijd 
in Nederland zullen blijven nooit Nederlander zullen kunnen worden;

- dat pardonners ook graag willen kunnen stemmen voor de landelijke verkiezingen;

- dat veel pardonners zich Nederlander voelen maar nooit Nederlander kunnen worden.



- er wordt in de Nederlandse maatschappij een nieuw sociale laag gecreëerd van mensen 
die tussen de wal en schip vallen.

Verzoeken

Pardonners worden gedwongen de banden met het land, dat zij ontvlucht hebben, nog jaren lang
te behouden. Dit is voor velen niet alleen moeilijk maar ook geestelijk heel erg zwaar. De 

traumatische ervaringen, die zij het liefst zo snel mogelijk willen vergeten, gaan alsmaar door. Dit is 

geen vooruit gaan, dit is juist blijven steken in het verleden. Wij verzoeken de pardonners de 
mogelijkheid te geven Nederlander te worden door hun net als vluchtelingen te ontheffen van de 
eis om een gelegaliseerde geboorteakte en paspoort te overleggen.


