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Aan het College van B en W 

Postbus 149 

3840 AC HARDERWIJK 

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 32 Organisatieverordening van de gemeenteraad van 

Harderwijk. 

Datum: 20-05-2014 

Onderwerp: Eerlijk kinderpardon 

Na veel discussie tussen de landelijke politieke partijen is er toch een kinderpardon gekomen voor 

kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland. Helaas heeft 

staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ruim de helft van alle aanvragen voor het 

kinderpardon afgewezen. Het gaat om ongeveer 600 kinderen. Zij zijn bijvoorbeeld afgewezen omdat 

ze niet meer onder rijkstoezicht stonden, hoewel deze kinderen vaak wel bekend zijn bij de 

gemeenten. Deze en andere kromme regels zorgen ervoor dat kinderen die geworteld zijn in 

Nederland toch uitgezet worden, ookal spreken ze de taal van het land van herkomst niet eens. 

Veel burgemeesters hebben zich ook uitgesproken voor een eerlijker kinderpardon, waaronder de 

Harderwijkse burgemeester. Samen hebben deze burgemeesters een brief1 geschreven aan de 

staatsecretaris om opnieuw te kijken naar de afgewezen kinderen en ze alsnog toe te laten. De Partij 

van de Arbeid fractie is blij dat onze burgemeester deze brief mede heeft ondertekend. In reactie op 

deze brief heeft de staatssecretaris aan de burgemeesters gevraagd informatie aan te leveren over 

de kinderen die onder kinderpardon zouden moeten vallen. 

Naar aanleiding van deze brief hebben wij de volgende vragen aan het College: 

1) Heeft de burgemeester deze brief ondertekend namens het College of op persoonlijke titel? 

2) Indien dit op persoonlijke titel is, staat het College achter deze ondertekening? 

3) Hoeveel kinderen vallen in Harderwijk buiten het kinderpardon en zouden er volgens het 

College wel onder moeten vallen? 

4) Welke actie zal het College verder ondernemen als de staatssecretaris deze kinderen toch 

afwijst? 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van PvdA Harderwijk, 

Zehrâ Sariaslan 

                                                             
1 http://www.defenceforchildren.nl/images/69/3372.pdf 


