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Geachte heer, mevrouw, 

Onlangs heb ik een reactie van u ontvangen op mijn brief van 12 mei j l . over de 
uitvoering van de regeling langdurig verblijvende kinderen ('Kinderpardon'). De 
brief van 12 mei j l . stuurde ik in reactie op uw ondertekening van de oproep om 
opnieuw te kijken naar de aanvragen van personen die zijn afgewezen omdat zij 
(te lang) buiten het beeld van de Rijksoverheid waren. 
Ik constateer dat u geen concrete informatie heeft aangeleverd over kinderen in 
uw gemeente en dat u een meer algemeen punt heeft willen maken over het in de 
regeling gehanteerde onderscheid tussen Rijk en gemeente. Graag reageer ik als 
volgt. 

Het stellen van grenzen maakt dat er ook mensen buiten die grenzen vallen. Het 
verplaatsen van die grenzen maakt dat niet anders. De vraag is of de gestelde 
grenzen redelijk zijn. Naar mijn mening is dat zo. 
De ouders van de kinderen waar het hier om gaat, hebben in veel gevallen zelf 
een leven in de illegaliteit verkozen. Zij wisten vaak al geruime ti jd dat zij 
moesten vertrekken en hebben dat niet gedaan. Steeds is duidelijk geweest dat 
de regeling niet voor deze groep vreemdelingen is bedoeld. 

Verder kan een gemeente niet gezien worden als een toezichthoudende instantie 
voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Gemeenten hebben immers geen 
taak op het gebied van vreemdelingentoezicht. De voorwaarde van Rijkstoezicht 
is dus een weloverwogen keuze. De in de regeling opgenomen instanties - IND, 
DT&V, COA, Vreemdelingenpolitie (in het kader van de meldplicht) en het Nidos -
zijn bij uitstek opgericht en ingericht om toezicht op vreemdelingen te houden. Dit 
is hun primaire taak. 

Ook zijn scholen of sportverenigingen geen verlengstuk van de overheid. 
Van scholen wordt in Nederland niet verwacht dat zij illegale kinderen melden bij 
de Rijksoverheid, omdat dit een drempel opwerpt en we het recht op 
onderwijs juist zo belangrijk vinden. Kinderen kunnen in Nederland tot hun 18e 
naar school, ook als hun ouders illegaal in Nederland verblijven. 

Zoals ik ook in de Tweede Kamer heb gezegd, ben ik niet van plan om aan de 
voorwaarden van de regeling iets te veranderen. Wel heb ik steeds aangegeven 
de regeling ruimhartig uit te voeren en waar nodig mijn discretionaire 
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bevoegdheid te gebruiken. Ik wil dan ook volledig geïnformeerd zijn. Dat is de 
aanleiding geweest van mijn brief van 12 mei j l . . De inhoudelijke informatie die ik 
in reactie hierop heb ontvangen, ga ik in de komende maanden goed bekijken. Ik 
verwacht na de zomer tot een oordeel te komen. 

Hoogachtend, 
Dő-^t3ãTsšècTetaris van Veiligheid en Ĵustitie, 

Teeven 
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