
Factsheet pardonregeling 
 

 
 
Op 15 juni 2007 is de pardonregeling in werking getreden. Deze regeling is bedoeld voor vreemdelingen 
die onder de oude Vreemdelingenwet (dus vóór 1 april 2001) een asielaanvraag hebben ingediend en nog 
altijd in Nederland zijn. De regeling verleent hen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning. 
 
De pardonregeling heet officieel Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet en komt 
voort uit de afspraken in het Coalitieakkoord.  
 
 
Wie komt in aanmerking voor de pardonregeling? 
De pardonregeling is bedoeld voor vreemdelingen die: 

• vóór 1 april 2001 een eerste asielaanvraag gedaan hebben of zich vóór 1 april gemeld hebben bij 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de Vreemdelingenpolitie voor het indienen voor 
een eerste asielaanvraag; en  

• sinds 1 april 2001 ononderbroken in Nederland zijn verbleven, zoals bekend bij de IND en de 
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) of aangetoond door de verklaring van de burgemeester; en  

• vooraf schriftelijk hebben aangegeven dat zij hun lopende procedures onvoorwaardelijk intrekken 
bij verblijfsaanvaarding op grond van de regeling.        

 
Ononderbroken verblijf 
Om voor de pardonregeling in aanmerking te komen moet u sinds 1 april 2001 ononderbroken in 
Nederland zijn geweest. De IND controleert of:  

• u op 13 december 2006 in de rijksopvang verbleef, bijvoorbeeld in een AZC of een vertrekcentrum;  
• u op 13 december 2006 nog een procedure voor een verblijfsvergunning had lopen;  
• u op 13 december 2006 in het bezit was van een verblijfsvergunning;  
• de burgemeester een verklaring voor u heeft afgegeven, waarin staat dat u in het gehele jaar 2006 

in Nederland verbleef.   
Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is, wordt aangenomen dat u Nederland niet 
tussentijds heeft verlaten. U komt dan op dit punt in aanmerking voor de pardonregeling, tenzij duidelijk 
uit uw dossier blijkt dat u Nederland na 1 april 2001 wel tussentijds heeft verlaten.  
 
De IND controleert ook of: 

• u tussen 1 april 2001 en nu naar een ander land in Europa bent gegaan en daar een asielverzoek 
heeft ingediend en door dat land bent geweigerd omdat u al een asielverzoek in Nederland had 
gedaan;   

• u na 1 april 2001 door de IND uit Nederland verwijderd bent, bijvoorbeeld naar uw geboorteland, 
maar daarna weer teruggekomen bent; 

• u na 1 april 2001 zelf met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 
Nederland heeft verlaten, maar daarna weer teruggekomen bent. 

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is, komt u niet in aanmerking voor de 
pardonregeling. 
 
Intrekken van lopende procedures 
Doel van de pardonregeling is om de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet af te wikkelen en een 
einde te maken aan jarenlang durende procedures. Van u wordt een inspanning verwacht om daar aan 
mee te werken. U dient al uw vreemdelingrechtelijke procedures in te trekken. Het intrekken van lopende 
procedures ontlast de IND en de rechterlijke macht. Daardoor kunnen procedures van mensen die na 1 
april 2001 in Nederland asiel hebben aangevraagd sneller worden afgehandeld. Deze mensen krijgen 
daardoor sneller duidelijkheid over hun asielaanvraag. 
 

Versie 22 juni 2006 



Gezinsleden 
Gezinsleden van iemand die op grond van de pardonregeling een verblijfsvergunning krijgt, krijgen onder 
voorwaarden ook een verblijfsvergunning. Zo moeten zij uiterlijk op 13 december 2006 in Nederland zijn 
aangekomen. Ook moest de gezinsband met de hoofdpersoon al bestaan voor zijn komst naar Nederland. 
Deze voorwaarden gelden ook voor in Nederland geboren kinderen van ouders die op grond van de 
pardonregeling een verblijfsvergunning krijgen. 
  
Onder een gezinslid wordt verstaan: 
- de man of vrouw van de vreemdeling. Zij moeten dan wel vòòr 14 december 2006 getrouwd zijn of een 

geregistreerd partnerschap hebben gesloten. De man of de vrouw moet in het geval van 
gezinshereniging (men had al een relatie in het land van herkomst) op 13 december 2006 18 jaar of 
ouder zijn. In het geval van gezinsvorming (men heeft een relatie gekregen in Nederland) diende men 
op 13 december 2006 21 jaar of ouder te zijn. 

- de man of vrouw die niet getrouwd is met de vreemdeling, maar die samen wel een kind en een relatie 
hebben. De man of vrouw moet op 13 december 2006 18 (of in het geval van gezinsvorming 21 jaar) of 
ouder zijn. 

- een minderjarig kind van de vreemdeling. Een kind is minderjarig als het op 13 december 2006 17 jaar 
of jonger was.  

- een meerderjarig kind van de vreemdeling dat zodanig afhankelijk is van hem of haar dat hij om die 
reden behoort tot het gezin. 

 
Mensen die op of vóór 13 december 2006 een gezin hebben gevormd met een vreemdeling die verblijf 
krijgt op grond van de pardonregeling, kunnen een verblijfsvergunning aanvragen. Die aanvraag moeten 
ze op de gebruikelijke wijze indienen. Daarbij worden zij wel vrijgesteld van de eis een machtiging tot 
voorlopig verblijf (mvv) te hebben. Ook hoeven zij niet aan de inkomenseis te voldoen en hoeven ze geen 
leges te betalen. De overige vereisten, zoals de leeftijdseis van 21 jaar, blijven wel gelden. 
 
 
Vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning 
Heeft u vóór 1 april 2001 asiel aangevraagd en inmiddels een verblijfsvergunning, dan komt u in principe 
niet in aanmerking voor de pardonregeling. Maar er zijn verblijfsvergunningen die voor bepaalde tijd zijn 
en dus aflopen. Een aantal van die tijdelijke verblijfsvergunningen kan omgezet worden in een 
verblijfsvergunning op basis van de pardonregeling.  
 
Het gaat om de volgende verblijfsvergunningen: 
- verblijfsvergunning asiel op grond van categoriale bescherming; 
- verblijfsvergunning vanwege medische noodsituatie; 
- verblijfsvergunning regulier onder beperking Vc B9 (slachtoffers en getuigenaangevers van 

mensenhandel); 
- verblijfsvergunning voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling; 
- verblijfsvergunning voor de vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken. 
   
Heeft u zo'n verblijfsvergunning en voldoet u aan alle voorwaarden van de regeling, dan krijgt u van de 
IND het aanbod de vergunning om te zetten in een verblijfsvergunning op basis van de pardonregeling.  
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Voor wie geldt de pardonregeling niet? 

Niet in aanmerking komen vreemdelingen die: 
• sinds 1 april 2001 aantoonbaar Nederland hebben verlaten voor kortere of langere tijd;   
• een of meerdere misdrijven hebben gepleegd waarvoor ze (opgeteld) een onvoorwaardelijke straf 

van één maand of meer hebben gekregen;   
• misdrijven tegen de menselijkheid of oorlogsmisdrijven hebben gepleegd;   
• mogelijk een gevaar vormen voor de nationale veiligheid;   
• in verschillende procedures verschillende identiteiten of nationaliteiten hebben opgegeven en 

waarvan is vastgesteld dat deze niet juist zijn. 
          

Misdrijven 
In de regeling is een uitzondering gemaakt voor vreemdelingen die veroordeeld zijn tot een 
gevangenisstraf van één maand of meer. Zij komen niet in aanmerking voor de pardonregeling. Het kan 
gaan om een straf die in één keer is opgelegd, of straffen die bij elkaar opgeteld zijn. Ook taakstraffen voor 
gewelds-, drugs- en zedenmisdrijven, die gelijk te stellen zijn aan die maand of meer, hebben tot gevolg 
dat u niet in aanmerking komt voor de pardonregeling. 
 
Als u in een ander land veroordeeld bent voor een misdrijf telt dit ook mee. Wel wordt dan gekeken of het 
door u begane strafbare feit in Nederland ook als een misdrijf geldt.  
Ook wordt gekeken hoe lang het geleden is dat het misdrijf is gepleegd. 
 
Als u een beschikking van de IND heeft gekregen, waarin staat dat aan u artikel 1F van het 
Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen, wordt u ervan verdacht oorlogsmisdaden/ernstige 
mensenrechtenschendingen te hebben gepleegd. U komt in dat geval niet in aanmerking voor de 
pardonregeling. Het maakt niet uit of u nog naar de rechter gaat omdat u het niet eens bent met de 
beschikking van de IND. Het maakt ook niet uit dat u geen straf hiervoor hebt gekregen van de 
Nederlandse rechter. 
 
Ook als u een gezinslid bent van iemand die een 1F beschikking heeft gekregen, komt u niet in 
aanmerking voor de pardonregeling.  
 
 
Identiteit 
Het kan zijn dat de IND heeft gesteld dat u éénmaal een valse identiteit of nationaliteit heeft opgegeven. 
Dit betekent dat de IND heeft gezegd dat bijvoorbeeld uw naam niet klopt, of uw land van herkomst. Als 
de rechter dat heeft bevestigd, en dus de IND daarin gelijk heeft gegeven, dan krijgt u een bericht van de 
IND waarin staat dat u vanaf dat moment twee maanden de tijd heeft om brondocumenten te overleggen. 
Hiermee wordt bijvoorbeeld een paspoort of een geboorteakte bedoeld. Lukt het niet om binnen die twee 
maanden aan documenten te komen, dan moet u een verklaring afleggen. Hierin verklaart u wie u bent en 
waar u vandaan komt.  
 
Het is erg belangrijk dat u de juiste identiteit en nationaliteit opgeeft. De verblijfsvergunning die u krijgt 
kan namelijk ingetrokken of niet verlengd worden als later blijkt dat u onjuiste gegevens verstrekt heeft 
over uw identiteit of nationaliteit. 
 
Indien is vastgesteld dat u meerdere keren onjuiste gegevens heeft verschaft over uw identiteit of 
nationaliteit dan komt u niet in aanmerking voor de pardonregeling. 
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Procedure 
Van een groot aantal mensen wordt de komende tijd beoordeeld of ze in aanmerking komen voor de 
regeling. Dat moet uiteraard zeer zorgvuldig gebeuren. Er wordt daarbij aan niemand voorrang gegeven. 
Wèl is het zo dat de mensen die bij de IND of DT&V bekend zijn het eerst aan de beurt zijn. Vervolgens 
komen de mensen aan de beurt die door middel van een burgemeesterverklaring zijn aangemeld. 
 
De IND verleent de vergunningen ambtshalve. Dat betekent dat de IND op basis van de bij hen bekende 
gegevens toetst of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning . Als dat zo is dan ontvangt u 
hierover een bericht. Als uw gezinsleden bij de IND of DT&V bekend zijn, krijgen ook zij automatisch 
bericht van de IND. Heeft u een gemachtigde (advocaat of rechtshulpverlener) en de IND constateert dat 
u onder de pardonregeling valt, dan krijgt de gemachtigde een brief van de IND. 
Als u geen gemachtigde meer hebt, dan stuurt de IND de brief naar het laatst bekende adres of naar de 
gemeente waar de burgemeesterverklaring vandaan komt. 
U kunt zelf geen aanvraag indienen. Het is ook niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan. 
 
Gezien het grote aantal mensen en de zorgvuldigheid waarmee de beoordeling plaatsvindt, zal het enige 
maanden duren voor iedereen bericht heeft gekregen. Houdt u er dus rekening mee dat het een aantal 
maanden kan duren voordat u iets hoort. 
 
Burgemeesterverklaring 
Wanneer u bekend bent bij de IND krijgt u automatisch bericht als u onder de regeling valt. 
Als u denkt dat u of een van uw gezinsleden niet bekend is bij de IND, kunt u dat navragen via 
telefoonnummer 0900 1234561 (€0,10 p/m). Bent u niet bekend bij de IND, maar wel bij de gemeente dan 
kan de burgemeester van de gemeente waar u verblijft u via een verklaring aanmelden bij de IND. U kunt 
hiervoor geen aanvraag indienen. U moet, om in aanmerking te komen voor de verklaring, wel een eerste 
asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 april 2001 en sindsdien ononderbroken in Nederland hebben 
verbleven.  
Het ononderbroken verblijf in Nederland kunt u aantonen met bewijsmiddelen, zoals 
inschrijvingsbewijzen bij gemeentelijke instanties of scholen. De burgemeester zal uw bewijsmiddelen 
bekijken en besluiten of het ‘in redelijkheid aannemelijk is’ dat u in ieder geval heel 2006 in Nederland 
heeft gewoond. De verklaring van de burgemeester is voor de IND bestemd. Deze verklaring krijgt u zelf 
niet. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan wanneer de burgemeester geen 
verklaring afgeeft. De IND toetst op basis van de bij hen bekende gegevens of u in aanmerking komt voor 
een verblijfsvergunning. Als dat zo is dan ontvangt u hierover een bericht. 
 

Verblijfsvergunning 

Als u een brief van de IND heeft ontvangen, dan krijgt u niet automatisch een verblijfsvergunning. Er 
worden nog een aantal dingen van u gevraagd. Zo moet u ondermeer nog een volledig ingevulde fotokaart 
en verklaring voor intrekking van lopende procedures naar de IND sturen. Als u de instructies in de IND-
brief goed en snel opvolgt, ontvangt u zo spoedig mogelijk een brief waarin staat waar u uw pasje kunt 
ophalen. Dat pasje is dan het bewijs dat u een verblijfsvergunning heeft op basis van de pardonregeling. 
 
De verblijfsvergunning is één jaar geldig. Op het verblijfspasje staat tot wanneer dat is. Houdt u er 
rekening mee dat het pasje als ingangsdatum15 juni 2007 krijgt. Dat is de datum waarop de 
pardonregeling van kracht is geworden. Dit betekent dat het pasje waarschijnlijk al is ingegaan wanneer u 
het ontvangt en daardoor niet meer één jaar geldig is. Wanneer het pasje verloopt, zal de IND beoordelen 
of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf. U ontvangt daarover tijdig 
bericht van de IND en hoeft zelf geen actie te ondernemen. 
 
Inburgeren en een nieuw leven opbouwen 
Het is natuurlijk de bedoeling dat u zo snel mogelijk een gewoon leven kunt opbouwen in  Nederland. 
Maar het is niet waarschijnlijk dat u meteen de volgende dag al andere woonruimte kunt huren. Wel kunt 
u met uw verblijfsvergunning op zoek gaan naar werk. U heeft daarvoor geen werkvergunning meer 
nodig.  
 
Iedereen die een pardonvergunning krijgt, is inburgeringsplichtig. Als u nog in een COA-opvanglocatie 
woont, krijgt u een aanbod om al te starten met uw inburgering. Woont u in de gemeente, dan zal de 
gemeente u oproepen voor een verplicht persoonlijk gesprek waarin u hoort wat van u verwacht wordt op 
het gebied van inburgering.  
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Geen bericht ontvangen? 
Het uitvoeren van de pardonregeling gaat lang duren, dus houdt u er rekening mee dat het ook lang kan 
duren voor u iets hoort. Als u bijvoorbeeld in de noodopvang van een gemeente woont, kan het zijn dat u 
pas eind 2007 iets van de IND hoort. Als u van mening bent dat u wel onder de pardonregeling valt, maar 
u hoort al maanden niets, kunt u het beste contact opnemen met uw advocaat /rechtshulpverlener. Het 
kan zijn dat u geen bericht heeft gekregen, omdat de IND heeft geconstateerd dat u niet onder de 
pardonregeling valt. Maar het kan ook zijn dat uw dossier nog niet is behandeld. 
 
Als u geen verblijfsvergunning krijgt 
Als de IND geconstateerd heeft dat u niet in aanmerking komt voor de pardonregeling, krijgt u daarover 
geen bericht van de IND. Als u uitgeprocedeerd bent en verplicht bent om Nederland te verlaten, dan 
neemt de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) contact met u op. Zij zal met u in gesprek gaan om te 
bekijken hoe uw zelfstandig vertrek geregeld kan worden. Bijvoorbeeld met behulp van IOM. Gaat u niet 
zelfstandig weg dan zal de DT&V proberen u uit te zetten naar uw land van herkomst. 
 
Meer informatie 

Wilt u meer weten over de inhoud van de regeling en/of de wijze waarop de IND de regeling uitvoert 
bekijk dan de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de pardonregeling op www.ind.nl of 
www.justitie.nl . Of ga naar de website www.pardonnu.nl. Voor vragen over uw eigen specifieke situatie 
kunt het beste contact opnemen met uw advocaat of rechtshulpverlener. 
 
Bij de uitvoering van de pardonregeling zijn veel organisaties betrokken. Kijk ook eens op hun websites 
voor meer informatie. 
www.justitie.nl
www.ind.nl
www.dienstterugkeerenvertrek.nl
www.coa.nl
www.pardonnu.nl
www.vng.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
www.inlia.nl
http://logogemeenten.nl
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