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Samenvatting 

Aanleiding tot en doel van het onderzoek 
 
In de tweede helft van de jaren negentig was bij de IND en bij de vreemdelingen-
kamers een achterstand in de afhandeling van asielprocedures ontstaan. In Neder-
and verbleven toen vele asielzoekers zonder (permanente) verblijfsvergunning, die 
een ‘prop’ in de asielketen vormden. Na stevige politieke en maatschappelijke 
discussies werd besloten tot een pardonregeling om de nalatenschap van de oude 
Vreemdelingenwet af te wikkelen. De regeling, die op 15 juni 2007 in werking trad, 
hield in dat ambtshalve een verblijfsvergunning zou worden verleend aan een dui-
delijk afgebakende groep vreemdelingen. Zij was gekoppeld aan uitgangspunten en 
afspraken die werden vastgelegd in een bestuursakkoord tussen de centrale over-
heid en gemeenten. Deze hadden ondermeer betrekking op huisvesting, inburgering 
en arbeidstoeleiding van gepardonneerden, het vertrek van afvallers, verbeteringen 
in de asielprocedure en het in de toekomst voorkomen van achterstanden in de af-
handeling van asielverzoeken, alsmede financiële compensatie van gemeenten door 
het Rijk. Bij de totstandkoming van het bestuursakkoord werd een evaluatie van de 
Pardonregeling toegezegd.  
Het doel van het onderhavige onderzoek is na te gaan of de uitvoering van de 
Pardonregeling overeenkomstig de vooraf geformuleerde uitgangspunten en rand-
voorwaarden is verlopen en in hoeverre de resultaten overeen komen met hetgeen 
vooraf was beoogd. 
 
 
Centrale onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden 
 
De volgende acht centrale vragen worden in het rapport beantwoord: 
1 Wat waren de uitgangspunten en randvoorwaarden van de Pardonregeling en van 

welke veronderstellingen zijn de actoren die bij de uitwerking van deze regeling 
en het daaraan gekoppelde bestuursakkoord betrokken waren uitgegaan? 

2 Welke taken vloeiden voor de verschillende organisaties uit de Pardonregeling  
en het bestuursakkoord voort en hoe is door hen de uitvoering daarvan georga-
niseerd? 

3 Hoe is in het kader van de Pardonregeling het proces rond de vergunningver-
lening verlopen? 

4 Hoe is het proces rond de huisvesting van gepardonneerden verlopen en in 
hoeverre zijn de afspraken die daarover in het bestuursakkoord zijn gemaakt 
nagekomen? 

5 Hoe is het proces rond de inburgering van gepardonneerden verlopen?  
6 Hoe is de toeleiding van gepardonneerden naar de arbeidsmarkt verlopen?  
7 Hoe is het proces verlopen rond de terugkeer van vreemdelingen die niet voor 

een pardonvergunning in aanmerking kwamen en tot welke resultaten heeft dit 
geleid? 

8 Aan hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers werd op 25 mei 2007 (de dag waarop 
het bestuursakkoord werd ondertekend) noodopvang verleend en is, overeen-
komstig de afspraken uit het bestuursakkoord, de gemeentelijke (financiering 
van) noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers uiterlijk per 1 januari 2010 
beëindigd? 
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Voor de beantwoording van deze proces- en doelbereikingsvragen, zijn (beleids-) 
stukken en (onderzoeks)rapporten bestudeerd en is gebruikgemaakt van ex-post 
metingen onder meerdere bronnen: 
• interviews met 59 respondenten, werkzaam bij gemeenten, ministeries, uitvoe-

ringsorganisaties en andere instanties die bij de voorbereiding op, en/of de uit-
voering van de Pardonregeling betrokken waren; 

• een enquête onder gemeenten; 
• analyse van een (geanonimiseerd) databestand betreffende pardonkandidaten. 
 
 
Kwantitatieve resultaten 
 
Aantal vergunningen 
In het kader van de Pardonregeling zou een verblijfsvergunning worden verleend 
aan tussen de 25.000 en 30.000 vreemdelingen. Het aantal pardonkandidaten 
bedroeg in totaal 35.874, van wie 29.288 bekend bij de IND en/of de DT&V en 
6.586 aangemeld via een burgemeestersverklaring. Tot aan 21 februari 2011 
(peildatum) hebben 29.524 personen een ‘pardonaanbod’ gekregen en 28.304 
daadwerkelijk een verblijfsvergunning. De overigen vielen af omdat zij niet aan de 
voorwaarden voldeden, waren niet te bereiken, of accepteerden het aanbod niet. 
 
Huisvesting 
In totaal moesten circa 27.500 gepardonneerden gehuisvest worden, van wie 
12.500 verblijvend op een COA-locatie (de binnen-COA-groep) en 15.000 daar-
buiten (de buiten-COA-groep). Op 1 januari 2010 was dat voor 96% van hen ge-
realiseerd. De realisatie van de taakstelling voor de huisvesting van asielvergun-
ninghouders, die niet mocht lijden onder de huisvesting van gepardonneerden,  
nam in de tweede helft van 2008 af. Het absolute aantal asielvergunninghouders  
dat werd gehuisvest nam vanaf dat moment echter fors toe van 2.560 tot 5.040  
in de tweede helft van 2010.  
Voor de uitvoering van de Pardonregeling was in totaal 55 miljoen euro toegezegd. 
Gemeenten konden aanspraak maken op € 3.400 per gehuisvest huishouden. De 
vergoeding dekte de kosten niet altijd. Een kleine 30% van vooral grote gemeenten 
gaf dit aan. 
 
Integratie: inburgering en toeleiding naar de arbeidsmarkt 
Van de inburgeringsplichtige gepardonneerden uit de binnen-COA-groep namen  
er ruim 6.500 vrijwillig deel aan een programma ‘voorbereiding op inburgering’. 
Slechts 747 van deze gepardonneerden vroegen (in 2008) een Persoonsvolgend 
Budget (PVB) voor inburgering in de opvang aan, waar circa 95% van werd ge-
honoreerd.  
In de periode 2007 t/m 2010 (peildatum 18 januari 2011) zijn in totaal 12.417 
gepardonneerden gestart met een inburgeringstraject, waarvan iets meer dan de 
helft duaal van aard was, gericht op taalverwerving en verkrijgen van arbeid. Van 
hen hebben er gedurende deze periode 7.129 deelgenomen aan het inburgerings-
examen, van wie er 5.731 slaagden en 529 met succes het Staatsexamen aflegden.  
Per inburgeringsplichtige gepardonneerde ontvingen gemeenten € 4.480. Voor de 
meeste gemeenten was deze tegemoetkoming (ruim) voldoende. 
De meeste gepardonneerden vroegen een uitkering aan bij de gemeentelijke dienst 
SoZaWe. Daarna werden zij doorverwezen naar een re-integratiebureau dat de 
toeleiding naar de arbeidsmarkt verzorgde. In 2009 bleek ongeveer de helft van de 
volwassen gepardonneerden een full time of part time baan te hebben gevonden, of 
een studie te volgen.  
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Noodopvang  
Een van de uitgangspunten van de Pardonregeling was dat gemeenten geen nood-
opvang meer zouden verlenen aan personen die geen recht meer hadden op opvang 
van rijkswege. In mei 2007 verleende 67% van de gemeenten geen noodopvang 
meer, begin 2011 was dit 87%. Daarnaast nam het gemiddelde aantal personen  
aan wie op die momenten opvang werd verleend af van 4,6 naar 0,5. Het betrof 
voornamelijk uitgeprocedeerde asielzoekers die rechtmatig in Nederland verbleven.   
 
Terugkeer 
DT&V had een inspanningsverplichting betreffende de terugkeer van afvallers van  
de Pardonregeling. Op 21 februari 2011 waren 3.589 van hen geregistreerd als 
vertrokken: van wie 225 gedwongen, 207 zelfstandig met behulp van de IOM en 
3.157 als ‘zelfstandig en zonder toezicht’, wat vroeger ‘MOB’ werd genoemd. Laatst-
genoemde vreemdelingen zijn niet meer in beeld bij officiële instanties en het is niet 
zeker of, hoe en wanneer zij Nederland hebben verlaten. 
 
 
Conclusies met betrekking tot de uitvoering van de Pardonregeling (het 
proces) 
 
Vergunningverlening 
Het proces rond de vergunningverlening door de IND is over het algemeen volgens 
plan verlopen. De IND werkte overeenkomstig de aangekondigde fasering en medio 
2008 was over 95% van de pardonkandidaten die op dat moment bekend waren een 
beslissing genomen. Uiteindelijk lukt het om verschillende redenen (verruiming 
aanvraagtermijn voor het indienen van burgemeestersverklaringen, onvoorziene 
bezwaar- en beroepsprocedures en extra werklast in verband met fraude met foto-
kaarten), niet om alle werkzaamheden rondom de vergunningverlening eind 2008 te 
beëindigen zoals beoogd.  
Ook de afgifte van burgemeestersverklaringen verliep voorspoedig, zij het niet bin-
nen de vooraf geplande termijn. Gemeenten probeerden op verschillende manieren 
om zo veel mogelijk pardonkandidaten te bereiken. Het opmaken en controleren  
van de dossiers werd meestal geheel of deels uitbesteed aan lokale belangenorgani-
saties. Vooral de G4 lukte het niet om voor eind 2007 alle burgemeestersverklarin-
gen in te dienen, omdat zich tegen het einde van de termijn nog een groot aantal 
pardonkandidaten meldde. 
 
Huisvesting en intake in gemeenten 
In het bestuursakkoord was overeengekomen dat gepardonneerden uiterlijk twee 
jaar na toekenning van de verblijfsvergunning adequaat zouden worden gehuisvest. 
De huisvesting van  de ‘binnen-COA-groep’, verliep grotendeels overeenkomstig de 
wijze waarop de huisvesting van asielvergunninghouders plaatsvindt. Een groot deel 
van de ‘binnen-COA-groep’ vond een woning in de gemeente of regio van verblijf. 
Met gepardonneerden uit de ‘buiten-COA-groep’ vond bij het gemeentelijke intake-
loket een gesprek plaats over onder andere hun huisvesting. Ook zij zijn veelal in de 
gemeente van verblijf gehuisvest, soms in de woning waar zij al verbleven. 
Bij de registratie van de gepardonneerden in de GBA deden zich enkele knelpunten 
voor. Zo bleek het lastig om onjuiste persoonsgegevens te veranderen of om een 
onjuiste identiteit te herstellen. Voor in Nederland geboren kinderen van gepardon-
neerden wier geboorte nooit was aangegeven, moest met terugwerkende kracht een 
geboorteakte worden opgesteld. Het gezin waartoe deze kinderen behoorden kwam 
intussen niet in aanmerking voor huisvesting of een uitkering.  
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Ook over de datum van inschrijving bij een zorgverzekeraar en de datum van afgifte 
van een bijstandsuitkering bestond onduidelijkheid.  
Voor de problemen zijn in goed overleg oplossingen gevonden. 
 
Integratie 
De toeleiding van inburgeringsplichtige gepardonneerden naar inburgeringstrajecten 
is met urgentie opgepakt. Gepardonneerden in de centrale opvang konden al met 
hun inburgeringstraject beginnen door gebruik te maken van het PVB. In de ge-
meenten kregen de gepardonneerden na het intakegesprek een – veelal duaal – 
inburgeringstraject aangeboden. Over het algemeen ontstonden er geen (langere) 
wachtlijsten voor inburgeringscursussen. Wel konden gepardonneerden, met name 
in de grote steden, soms pas na een tijdrovend proces met een inburgeringscursus 
starten.  
 
Terugkeer van ‘afvallers’ 
De DT&V had een inspanningsverplichting om het vertrek van afvallers van de Par-
donregeling zo veel mogelijk binnen de bestaande organisatiestructuur te faciliteren 
en realiseren. Verbijzonderingen – gespecialiseerde regievoerders en periodiek 
overleg met senior regievoerders – bleken echter nodig. De DT&V heeft gemeenten 
over het algemeen geïnformeerd over het vertrekproces van individuele afvallers. 
De meeste gemeenten beoordeelden dit positief.  
Niet alle verwijderbare afvallers zijn reeds vertrokken. Belemmeringen voor een 
vertrek zijn bijvoorbeeld 3 EVRM-beletselen bij 1F’ers, medische problematiek of 
criminele antecedenten. Ondanks de inspanningen van verschillende betrokkenen  
en met name de DT&V, blijkt het moeilijk de terugkeer van de afvallers van de 
Pardonregeling te realiseren. 
 
Beëindiging van de noodopvang 
Het aantal noodopvang verlenende gemeenten en het gemiddelde aantal personen 
aan wie zij noodopvang verleenden nam af, maar er zijn nog gemeenten die zich 
genoodzaakt voelen om uitgeprocedeerde asielzoekers van noodopvang te voorzien. 
Veelal gaat het om rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. Beëindi-
ging van de gemeentelijke noodopvang is lastig om verschillende redenen: het feit 
dat mensen in reguliere vervolgprocedures rechtmatig verblijf hebben maar geen 
recht op opvang van rijkswege, de zorgplicht van gemeenten voor kwetsbare 
groepen, en de onmogelijkheid van een sluitend terugkeerbeleid. De behoefte aan 
‘noodopvang’ blijft hierdoor voor enkele individuele gevallen bestaan.  
 
Tot slot 
 
De uitvoering van de Pardonregeling was een complex proces waarvoor vele partijen 
zich in goed overleg en nauwe samenwerking grote inspanningen getroost hebben. 
Mede daardoor werd het beheersbaar. Met de Pardonregeling lijkt een aanzienlijk 
deel van de ‘prop’ uit de asielketen te zijn verdwenen. 
 
 




