
 

 

 
 

Aan de leden van de fractie van de Partij van de Arbeid 
in de Tweede Kamer der Staten Generaal 
 

 
Emmen, 18 december 2016 

 
 
Betreft: motie Voortman/Voordewind 
 

 

Partijgenoten, 

 

Wij maken ons zorgen. Zorgen over de toekomst van ons land, zorgen over onze 

partij en niet in de laatste plaats over de vele kinderen die al jarenlang zijn 

opgesloten in asielprocedures.  

Kinderen die hier opgroeien en vaak zelfs geboren zijn. Kinderen die hier langer 

dan vijf jaar wonen. Kinderen die dagelijks in onzekerheid leven over hun 

toekomst. Of de Afghaanse meisjes die we, na 7 jaar verblijf bij ons in 

Nederland, sinds oktober voortvarend terugsturen naar een land dat ze niet 

kennen, maar waar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hun 

mensenrechten veelvuldig worden geschonden. 

We waren trots dat we als Partij van de Arbeid erin slaagden rechten voor deze 

kinderen te regelen. Eerst door de initiatiefwet van Hans Spekman en later in het 

regeerakkoord. Diederik Samsom twitterde op 21 december 2012 trots en 

ontroerd te zijn dat in laatste Ministerraad, vlak voor kerst, besloten werd tot het 

Kinderpardon. 

Het zou om een ruimhartig en menselijke uitvoering van het kinderpardon gaan. 

Dat jullie fractie inmiddels bij dat laatste twijfels hebben mag duidelijk zijn uit 

het feit dat Attje Kuiken in juni een motie indiende die inzicht moest geven in het 

waarom van het afwijzen van ruim 98% van de aanvragen. Met een onderzoek 

naar het waarom zijn echter deze kinderen niet gered. Inmiddels is duidelijk 

geworden dat er sinds 2013 slechts 29 inwilligingen zijn afgegeven inzake 

kinderpardon, waarvan slechts één dit jaar.  

Lodewijk Asscher had het bij zijn verkiezing tot onze nummer één over een gure 

rechtse wind die in ons land waait. En het keren van die wind. Wat ons betreft is 

dat moment gekomen als dinsdag 20 december, vier jaar na het besluit in de 

Ministerraad, in de Tweede Kamer gestemd gaat worden over de motie 

Voortman/Voordewind over het versoepelen van het meewerkcriterium 

kinderpardon.  

In onze ogen een motie waar wij als Partij van de Arbeid simpelweg niet tegen 

kunnen zijn. De motie vraagt geen verruiming of wetswijziging. Wel vraagt de 



 

motie recht te doen aan de rechten van de betrokken kinderen. Ook de leden van 

onze partij hebben herhaaldelijk aangegeven welke koers zij graag zien en dat is 

één van een rechtvaardig kinderpardon. Ook daarom zou de motie dinsdag op 

onze steun moeten kunnen rekenen. Al is het alleen al omdat het maar 

afwachten is of er na maart 2017 überhaupt nog enig perspectief is voor deze 

zeer kwetsbare kinderen. 

Dit is het moment om onze Partij van de Arbeid weer kleur op de wangen te 

geven, te laten zien wat onze normen en waarden zijn. En daarom doen wij een 

klemmend beroep op jullie om dinsdag as. in te stemmen met de motie 

Voortman/Voordewind en aan Nederland te laten zien dat er daadwerkelijk ook 

een ander geluid mogelijk is tussen al het rechtse verbale geweld dat over ons 

land wordt uitgestort. 

Rekenend op jullie steun,  

 

mede namens onze fracties, diverse afdelingsbesturen, wethouders en leden, 

 

Raymond Wanders, fractievoorzitter PvdA Emmen 
Joop Slomp, fractievoorzitter PvdA Coevorden  

Martin Sagel, fractievoorzitter PvdA Assen 
Heleen Langen, fractievoorzitter PvdA De Wolden 

Jan Puper, fractievoorzitter PvdA Westerveld 
Benny Muskee, fractievoorzitter PvdA Midden-Drenthe 

Inge Oosting, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen 

Annemieke Smit, fractievoorzitter PvdA Aa en Hunze 

Koos Dijkstra, fractievoorzitter PvdA Tynaarlo 

Anne Doornbos, fractievoorzitter PvdA Noordenveld 

Henk Zwiep, fractievoorzitter PvdA Borger-Odoorn 

Freek Schipper, fractievoorzitter PvdA Meppel 

Roelie Goetsch, fractievoorzitter PvdA statenfractie Drenthe  

Ton Sprenger, fractievoorzitter PvdA Haren  

Jaap Heres, fractievoorzitter PvdA Bedum  

Ab Slagter, fractievoorzitter PvdA Eemsmond 

Jan Willem Nanninga, fractievoorzitter PvdA Winsum 

Ans Grimbergen, fractievoorzitter PvdA Veendam 

Rita Pestman, fractievoorzitter PvdA Ten Boer 

Alida Michels, fractievoorzitter PvdA Oldambt 

Henk Busemann, fractievoorzitter PvdA Pekela 

Joke de Jonge, fractievoorzitter PvdA Hoogezand-Sappemeer 

Chantal Ridderbos, fractievoorzitter PvdA Slochteren 

Gosse Huizenga, fractievoorzitter PvdA Menterwolde 

Egbert Hofstra, fractievoorzitter PvdA Stadskanaal 

Lies Oldenhof, fractievoorzitter PvdA Loppersum 

Bianca Kaatee, vice-fractievoorzitter PvdA Leek 

Richart Joling, fractievoorzitter PvdA Vlagtwedde 

Mark Veenstra, fractievoorzitter PvdA Zuidhorn 



 

Myra Eeken-Hermans, fractievoorzitter PvdA Grootegast 

Marjo Brouwer, duo-fractievoorzitter PvdA Delfzijl 

Mädi Cleerdin, fractievoorzitter PvdA De Marne 

Hilbrand Brantsma, fractievoorzitter PvdA Appingedam 

Gert Engelkens, fractievoorzitter PvdA statenfractie Groningen 

Tamara Bok, fractievoorzitter PvdA Leeuwarden 

René de Klein, fractievoorzitter PvdA Weststellingwerf 

Sjoerd Keizer, fractievoorzitter PvdA Kollummerland c.a. 

Edwin Helvrich, fractievoorzitter PvdA Harlingen 

Simon ter Heide, fractievoorzitter PvdA Ooststellingwerf 

Freerk van der Hauw, voorzitter PvdA-afdeling Waadhoeke 

Maarten de Bok, fractievoorzitter PvdA Franekeradeel 

Cootje Klinkenberg, fractievoorzitter PvdA Dongeradeel 

Irma Marinus, fractievoorzitter PvdA Ameland 

Harm de Kroon, fractievoorzitter PvdA Leeuwarderadeel 

Christa Oosterbaan, fractievoorzitter PvdA Terschelling 

Roel Ruben, fractievoorzitter PvdA Ferwerderadiel 

Jan Kloosterman namens de PvdA afdeling Achtkarspelen 

Roelof Offringa, fractievoorzitter PvdA Heerenveen 

Frans Westra, fractievoorzitter PvdA De Fryske Marren 

Johan Feenstra, fractievoorzitter PvdA Súdwest-Fryslân 

Remco van Maurik, fractievoorzitter PvdA statenfractie Friesland 

 

 

 

Cc: perscontacten 

 

 

 

 

 


