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Uiteenzetting Vreemdelingenbeleid 1966-1984 

Om een kindje Nederland te mogen binnenlaten moest ingevolge het Vreemdelingenbeleid aan een 

aantal eisen worden voldaan. De Vreemdelingewet was dus ook van toepassing op baby’s en 

kinderen die uit het buitenland kwamen met het oog op adoptie.  

Een van die vereisten is dat het kindje een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (hierna: MVV) moest 

verkrijgen om het kindje Nederland binnen te mogen halen. De MVV kan gelijk worden gesteld aan 

het inreisvisum.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermee wordt bedoeld: 

zonder paspoort, maar op 

een apart document. 

bijvoorbee 

 

Reispaspoort in plaats van 

een nationaal paspoort. 

Deze was van tijdelijke 

aard.   

Dit is de binnenkant van het 

tijdelijke paspoort, waar de 

MVV/ inreisvisa is te 

vinden.  
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Krachtens de Vreemdelingencirculaire 1966 Vc66 Deel C Hoofdstuk VI-A de MVV kon de machtiging 

niet in Nederland verkregen worden en werd het afgegeven door de Nederlandse autoriteit in het 

buitenland, die bevoegd was tot visumverlening. Voor kinderen uit Indonesië was dat de 

Nederlandse Ambassade in Jakarta.  

De bedoeling van de machtiging tot voorlopig verblijf was dat de aanvrager reeds vóór zijn aankomst 

in Nederland aan een onderzoek naar het doel van zijn verblijf en de voorwaarden waaronder hij 

eventueel verblijf kan krijgen, te onderwerpen.  

Bij afgifte van een MVV werd in de vorm van een stempel in het (tijdelijke) paspoort van de 

vreemdeling gesteld en was 90 dagen geldig en op het inreisvisum moest de begindatum en 

einddatum vermeld staan. Binnen die 90 dagen mocht het kindje voor 30 aaneengesloten dagen in 

Nederland verblijven. Op het MVV-inreisvisum moest de begin- en einddatum van de MVV vermeld 

staan. De MVV is het een vereiste voor het hebben van toegang tot Nederland (zie art.6 Vw. jo. art. 

41 Vb).  

Voor langer verblijf, moest het kindje bij binnenkomst binnen acht dagen worden gemeld bij het 

hoofd van de politie in de gemeente waar het kindje zou komen te wonen, tenzij in de m.v.v. een 

kortere termijn voor aanmelding is genoemd. (art. 66 Vb). Voor de geadopteerden uit Indonesië zien 

we veel dat de melding binnen 48 uur moest worden gedaan. Er moest dan meteen een aanvraag 

voor een vergunning voor onbepaalde tijd worden ingediend. Deze was ook nodig om de adoptie 

officieel rond te maken. 

Aan het kind, dat ten minste één jaar legaal verblijf heeft gehouden in het gezin van een in 

Nederland wonende Nederlander of van een houder van een vergunning tot vestiging, werd in het 

algemeen verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland zijn toegestaan (artikel 10, tweede lid, Vw, 

juncto artikel 47, eerste lid, aanhef en onder a Vb).  

Een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd werd door het hoofd van plaatselijke politie of 

toegekend of geweigerd. 

 

 

Meestal werd dan maanden, of soms zelfs nog een jaar later, de adoptie pas uitgesproken door de 

rechtbank in Nederland. Het kan dus zijn dat het kindje nog zo’n twee jaar de naam had die was 

gegeven door de biologische ouders of de beheerders van het tehuis. Als de adoptieouders het kindje 

een nieuwe naam had gegeven, dan werd die pas officieel vanaf dat de adoptie was uitgesproken. 

Het kindje werd dan ook ingeschreven in het bevolkingsregister.  

Vreemdelingencirculaire 

Deel G-7 
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Voorbeeld van een 

verblijfsvergunning 

voor onbepaalde tijd 

kreeg je dan na een 

jaar.  
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De bevoegdheid van de Vreemdelingenpolitie te Schiphol 

Blijkbaar kon ook een inreisvisum via de Vreemdelingenpolitie ter plaatse op Schiphol worden 

verstrekt. Wat vreemd is, omdat die bevoegdheid nergens staat vermeld in het Vreemdelingenbeleid.  

In feite was het kindje al in het luchtruim van Nederland, ook al was het nog niet de douane door. De 

vraag is, of dit wel de juiste procedure was. Een inreisvisum was ook bedoeld om zeker te weten dat 

het kindje Nederland mocht binnenkomen. Daarom werd de voorwaarde gesteld dat het verkrijgen 

van een dergelijke toestemming moest geschiedden door een autoriteit in het land waar het kindje 

vandaan kwam.  

Ik heb een WOB verzoek gedaan bij het Ministerie van Justitie om hier verheldering over te krijgen.  

Het is afwachten waar zij mee komen.  

Passage uit het boekje van een stichting die bemiddelde in kinderen uit Indonesië, voor aspirant-

adoptieouders die een kindje uit Indonesië wilden adopteren: 

 

 

Ik heb meerdere opgestuurd gekregen van 

geadopteerden uit hun dossier, die de stichting in 

Indonesië die tussen 1980 en 1982 aan de 

Vreemdelingenpolitie te Schiphol heeft 

verzonden. Terwijl een inreisvisum in Jakarta 

verstrekt moest worden, en niet op Schiphol.  

Waar staat die bevoegdheid of afspraken 

daaromtrent vermeld? In de Vreemdelingenwet 

van 1966-1984 is hier niets over te vinden. 

Hierover Wob-verzoeken gedaan maar helaas is er 

niets over te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


