Vragen en Antwoorden Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen
(Kinderpardon)
Versie ϮϮͲϬϮͲϮϬϭϵ

Op 29 januari 2019 is de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen van kracht geworden.
Deze is in de plaats gekomen voor de Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen uit
2013. Die regeling is met ingang van 29 januari 2019 ingetrokken.
Wat is het verschil tussen de Definitieve Regeling en Afsluitingsregeling
Om voor de Definitieve Regeling in aanmerking te komen moest de vreemdeling meegewerkt
hebben aan vertrek. Dit is gewijzigd in de Afsluitingsregeling. In de Afsluitingsregeling staat dat de
vreemdeling zich beschikbaar moet hebben gehouden in het kader van vertrek. Dit betekent dat
een vreemdeling beschikbaar moet zijn geweest voor het voeren van vertrekgesprekken en de
meldplicht.
De vreemdeling is in ieder geval beschikbaar geweest voor vertrek, indien de daadwerkelijke
verblijfsplaats van de vreemdeling bekend was bij de IND, DT&V, COA of AVIM, tenzij de
vreemdeling op enig moment met onbekende bestemming is vertrokken. Het vertrek met
onbekende bestemming wordt niet tegengeworpen indien de vreemdeling binnen 3 maanden weer
in beeld is gekomen.
De daadwerkelijke verblijfsplaats is in ieder geval bekend als de vreemdeling verbleef in een
opvangvoorziening van het COA ( hieronder vallen ook de gezinslocaties (GL) en de
Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL)) óf onder toezicht van het NIDOS stond. Ook daarbuiten kan er
sprake zijn van een bekende daadwerkelijke verblijfsplaats, bijvoorbeeld als een vreemdeling
verblijft op een adres dat bij de vreemdelingenketen bekend is.
Alle overige voorwaarden en contra‐indicaties zijn niet veranderd (zoals het tegenwerpen
van openbare orde‐aspecten en 1F of identiteitsfraude).
Welke voorwaarden gelden er voor de Afsluitingsregeling?
De voorwaarden voor de Afsluitingsregeling luiden als volgt:
De IND verleent een vergunning aan de vreemdeling:
A. die jonger is dan 19 jaar op het moment van de oorspronkelijke aanvraag, dan wel op enig
moment tussen 1 februari 2013 en 29 januari 2019;
B. die zelf, dan wel ten behoeve van wie, ten minste 5 jaar voor het bereiken van de leeftijd
van 18 jaar een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, dan wel
is, ingediend bij de IND en na die aanvraag uiterlijk op de peildatum (29 januari 2019) ten
minste 5 jaar in Nederland heeft verbleven;
C. die zich gedurende de periode van verblijf in Nederland niet langer dan een aaneengesloten
periode van 3 maanden heeft onttrokken aan het toezicht van IND, DT&V, COA of AVIM (in
het kader van de meldplicht), of in het geval van alleenstaande minderjarige vreemdelingen,
van voogdijinstelling Nidos; én
D. die, voor zover van toepassing, vooraf schriftelijk heeft aangegeven dat hij zijn lopende
procedures onvoorwaardelijk intrekt bij verblijfsverlening op grond van deze
Afsluitingsregeling.
Wat is het toetsmoment of de toetsperiode van bovenstaande voorwaarden?
In het geval van herbeoordeling geldt het volgende:





Er wordt van de eerdere beoordeling uitgegaan. De voorwaarden onder A tot en met C zijn
bij die eerdere beoordeling al getoetst, dat vindt niet opnieuw plaats.
Wel zal nog immer worden verlangd dat lopende procedures waar relevant worden
ingetrokken.
Voor de beoordeling van contra‐indicaties wordt verwezen naar de Q&A’s daarover die
elders in deze faq zijn opgenomen.

In het geval van lopende of nieuwe aanvragen geldt het volgende:







Voor de leeftijdseis (onder A) word beoordeeld of daar op enig moment tijdens de looptijd
van de Definitieve Regeling (1 februari 2013 – 29 januari 2019) aan is voldaan.
Aan onder B opgenomen voorwaarde (5 jaar verblijf in Nederland vóór het bereiken van de
leeftijd van 18 en volgend op een asielaanvraag), geldt dat daar uiterlijk op 29 januari 2019
aan moet zijn voldaan.
Voor de voorwaarde onder C (niet onttrekken aan het Rijkstoezicht) geldt dat dat wordt
beoordeeld tot aan het moment van de ingediende aanvraag, met als uiterste datum 29
januari 2019. Zoals gebruikelijk geldt dat de hele periode van verblijf in Nederland wordt
betrokken, met dien verstande dat de periode vóór 27 juli 2010 buiten beschouwing wordt
gelaten.
Ook hier wordt verlangd dat personen lopende procedures intrekken.

Wat zijn contra‐indicaties?
Contra‐indicaties zijn redenen om een vergunning niet te verlenen.
Welke contra‐indicaties zijn er?
1. De vreemdeling vormt een gevaar voor de openbare orde (inclusief artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag) of de nationale veiligheid;
2. De vreemdeling is al houder van een verblijfsvergunning op andere gronden dan:
- medische behandeling (artikel 3.4, onder p, Vb);
- tijdelijke humanitaire gronden (artikel 3.4, onder q, Vb); of
- studie (artikel 3.4, eerste lid onder m, Vb).
3. De vreemdeling is onderdaan van een lidstaat van de EU;
4. De vreemdeling heeft de identiteit of nationaliteit niet kunnen aantonen door onder meer het
overleggen van documenten of consistent en naar waarheid verklaren en antwoorden;
5. De vreemdeling is niet beschikbaar geweest in het kader van vertrek; of
6. De vreemdeling heeft de Europese Unie aantoonbaar verlaten.
Hoe wordt de beschikbaarheid beoordeeld?/Mag je MOB (met onbekende bestemming)
zijn geweest en zo ja, hoe lang?
De vreemdeling is in ieder geval beschikbaar geweest voor vertrek, indien de daadwerkelijke
verblijfplaats van de vreemdeling bekend was bij de IND, DT&V, COA of AVIM, tenzij de
vreemdeling op enig moment met onbekende bestemming is vertrokken. Het vertrek met
onbekende bestemming wordt niet tegengeworpen indien de vreemdeling binnen 3 maanden
weer in beeld is gekomen.
De daadwerkelijke verblijfsplaats is in ieder geval bekend als de vreemdeling verbleef in een
opvangvoorziening van het COA of onder toezicht stond van het NIDOS.

Over welke periode wordt het beschikbaarheidscriterium (de contra‐indicatie niet beschikbaar zijn
voor vertrek) beoordeeld?
Het beschikbaarheidscriterium wordt beoordeeld aan de hand van de periode die ook in het kader
van de voorwaarde niet onttrekken aan het Rijkstoezicht is of wordt beoordeeld.
In het geval van een (ambtshalve) herbeoordeling is dat de periode van de eerste asielaanvraag tot
de indiening van de eerdere DRLVK aanvraag waarbij de DRLVK is afgewezen.
Bij lopende aanvragen voor de DRLVK die vóór 29 januari 2019 zijn ingediend, geldt als toetsperiode,
het tijdvak tussen de eerste asielaanvraag en het indienen van de betreffende DRLVK‐aanvraag.
Voor, op of na 29 januari 2019 ingediende aanvragen (op grond van de DRLVK dan wel de
Afsluitingsregeling) geldt het tijdvak van de eerste asielaanvraag tot 29 januari 2019 als
toetsperiode.
Over welke periode worden de contra‐indicaties, anders dan het beschikbaarheidscriterium,
beoordeeld?
De overige contra‐indicaties worden beoordeeld naar het moment van de beoordeling. Er bestaat
daarbij geen verschil tussen een ingediende aanvraag of een ambtshalve herbeoordeling. In beide
gevallen worden contra‐indicaties tegengeworpen die zich op het moment van het besluit voordoen.
Hoe wordt verblijf in Nederland op 29 januari 2019 beoordeeld?
De IND beoordeelt deze voorwaarde in eerste instantie op basis van hetgeen bekend is in het
dossier.
Verblijf op 29 januari 2019 wordt – in beginsel ‐ aangenomen als de vreemdeling op de peildatum of
drie maanden daarvoor onder Rijkstoezicht stond (zie de voorwaarden van de Afsluitingsregeling).
Concrete indicaties kunnen dat anders maken.
Rijkstoezicht is niet de enige manier om uit te gaan van verblijf in Nederland op 29 januari 2019. Dat
wordt ook beoordeeld aan de hand van andere bij de IND bekende gegevens en zo nodig wordt de
vreemdeling om een nadere onderbouwing gevraagd.
Wat wordt verstaan onder opvangvoorziening van het COA?
Onder opvangvoorzieningen van het COA vallen ook de gezinslocaties (GL) en de
Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL). De gemeentelijke noodopvang waaronder de zogenoemde
bed, bad en brood locaties vallen hier niet onder.
Binnen welke termijn moet de aanvraag Afsluitingsregeling ingediend zijn?
Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 25 februari 2019 ingediend zijn. Dat betekent dat
ingediende aanvragen met een poststempel van 25 februari 2019 nog door de IND
geaccepteerd worden.
Dient u de aanvraag in buiten de termijn? Dan kunt u zich niet beroepen op de Afsluitingsregeling.
Hoe lang gaat de afhandeling van de herbeoordeling duren of mijn aanvraag duren?
Wanneer hoor ik iets van de IND?
De IND realiseert zich dat het nieuwe beleid een grote impact kan hebben op de persoonlijke
situatie van de betrokken personen. Vanzelfsprekend zal de IND daarom bij de (her)beoordeling van
aanvragen zorgvuldig te werk gaan. Daarvoor heeft de IND voldoende tijd nodig. Hoeveel tijd is
afhankelijk van het aantal aanvragen dat opnieuw moet worden beoordeeld. Dat aantal is nu nog

niet bekend. Daar waar mogelijk worden aanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd over
een beslissing.
Wat is mijn positie als vreemdeling ondertussen?
De ambtshalve herbeoordeling genereert geen rechtmatig verblijf. Maar, tijdens de herbeoordeling
zal men niet uitgezet worden.
Een aanvraag op grond van de Afsluitingsregeling genereert wel rechtmatig verblijf. Ook tijdens de
aanvraagprocedure zal men daarom niet uitgezet worden.
Hoe lang duurt het voordat ik een oproep krijg om naar het loket te komen?
Dat is op dit moment nog niet bekend. De IND zal in elk geval een aantal maanden nodig hebben
om alle aanvragen zorgvuldig te beoordelen.
Naar welk loket moet ik komen?
Dat is op dit moment nog niet bekend. De IND neemt contact met u op voor een afspraak.
Wordt het vervoer naar het loket vergoed?
Nee, dit wordt niet vergoed.
Waar vind ik informatie over de procedure, voorwaarden en het aanvraagformulier?
U vindt alle informatie over de procedure, de voorwaarden en het aanvraagformulier op de pagina
Kinderpardon: Alles over de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen op www.ind.nl.
Kan ik een afspraak bij een IND loket maken om de aanvraag in te dienen?
Nee, u kunt geen afspraak maken bij de IND om de aanvraag in te dienen. U stuurt het
aanvraagformulier per post naar de IND.
Ik heb een aanvraag ingediend en kom niet in aanmerking voor een herbeoordeling. Wanneer
moet ik de leges betalen?
U ontvangt hierover een bericht van de IND. In dit bericht nodigt de IND u uit om in persoon
aan het loket te verschijnen. Bij het loket betaalt u dan de leges.
LET OP: De IND neemt niet telefonisch contact met u op om de leges te betalen.
Indien u bij het loket niet betaalt, krijgt u per brief de mogelijkheid om de leges alsnog te betalen.
In die brief wordt ook de termijn genoemd waarbinnen de leges betaald moeten worden.
Is de aanvraag ook ingediend voor uw gezinsleden? Dan moeten de gezinsleden ook naar de loketafspraak komen.
Alle gezinsleden moeten per persoon € 164,‐ betalen.
Is er een lager tarief voor minderjarige kinderen?
Nee, er is geen lager tarief voor minderjarige kinderen. Ieder gezinslid betaalt € 164,‐
Ik verbleef de afgelopen 5 jaar niet in Nederland en heb ook nooit asiel aangevraagd. Heeft het zin
om een aanvraag in te dienen op basis van de Afsluitingsregeling?
Nee, dat heeft geen zin. U voldoet niet aan de voorwaarden.
Ik heb de aanvraag ingediend. Moet ik al een afspraak maken om biometrische gegevens af te
laten nemen?
Nee, dit hoeft nog niet. Wacht u eerst de beslissing op uw aanvraag af. Besluit de IND dat u een
vergunning krijgt op basis van de Afsluitingsregeling? Dan krijgt u hierover bericht.

