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Liefde en loze 
beloften 
'We wachten nu al maanden tot Pedro eindelijk naar Nederland mag komen. Ik weet 

- niet waarom we zo lang moeten wachten en ik kaJ'! er nauwelijks meer tegen!' Op een 
koude ochtend, januari vorig jaar, werd ik gebeld door Erik Jan. Hij vertêlde me hoe 
hij verliefd was geworden op een Fillipijnse man, hoe ze een lange-afstand relatie 
hadden opgebouwd en hoe, nu ze hadden'besloten om in Nederland te gaan samen
wonen, ze al triáánden wachtten op een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV). 

DOOR BORIS DITTRICH 

Als je, zoals Erik Jan, houdt van iemand van buiten de Europese Unie, dan is nog helemaal niet 
gezegd dat je samen in Nederland mag wonen. De partner moet een MVV aanvragen bij de 
ambassade in het buitenland en als Nederlander moet je vervolgens allerlei gegevens verstrek
ken. De buitenlandse partner mag tijdens deze procedure niet In Nederland blijven. Dat betekent 
dat gezinnen gescheiden worden en geliefden elkaar lang niet zien. Natuurlijk moet de aanvraag 
voor een MVV zorgvuldig worden bekeken. Maar ik begreep niet hoe de bureaucratie bij de 
Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de 

, MW's, zo uit de hand had kunnen lopen dat Erik Jan en Pedro al maanden aan het lijntje werden 
gehouden, zonder dat ze ook maar een idee hadden waarom het allemaal zo lang duurde. 

Achterdocht 
Het deed me denken aan het voorjaar van 2000. Ook toen werd ik regelmatig gebeld en 

geschreven door mensen die eindeloos moesten wachten tot de IND eindelijk hun MW verstrek
te. In april van dat jaar hebben we daar met de toenmalige staatssecretaris van Justitie, Job 
Co hen, in de Tweede Kamer over gesproken. 
Ik ben flink tegen hem van leer getrokken: je 
kan mensen die van elkaar houden niet acht, Cohen had zijn belofte gebroken 
negen maanden, of soms zelfs een jaar hun 
dagelijks contact ontzeggen, zuiver en 
alleen omdat de overheid te traag en te bureaucratisch werkt. Mijn pleidOOi was succesvol. De 
staatss'ecretaris beloofde de wachttijd vóór 1 januari 2001 terug te brengen tot drie maanden. Ik 
was opgelucht, maar eigenlijk nog niet helemaal gerust. 
Mijn achterdocht bleek terecht: Het was nu twee jaar later en blijkbaar liet de IND mensen als 
Erik Jan en Pedro anno 2002 nog steeds veel te lang wachten. Ik belde naar het ministerie van 
Justitie, waar men mij verzekerde dat de aanvraag van Erik Jan en Pedro snel zou worden afge
handeld; Pedro kon binnenkort naar Nederland komen. Al snel bleek dat het telefoontje van Erik 
Jan ,slechts een voorbode was geweest. De weken erna stroomden de klachten over de lange 
wachttijden weer binnen, net als in het voorjaar van 2000. Begin februari 2002 verscheen in NRC 
Handelsblad een interview met de directeur van de IN.o, waarin die de problemen erkende: "We 
realiseren ons soms 'te weinig dat er aan de andere kant van die aanvragen mensen zitten die 
naar' hun partner willen. Die kan je zeker geen twaalf maanden laten wachten, dat is ·gewoon ver
keerd." Co hen had zijn belofte gebroken; nog steeds wachtten mensen soms meer dan een jaar 
op een MVV. 

Blijven strijden 
Ik vond dat de maat vol was en besloot staatssecretaris Kalsbeek, de opvolger van Job Cohen, 

tijdens het vragenuurtje van de Kamer over de kwestie aan de tand te voelen. Het was de dinsdag 
na het koninklijk huwelijk; de snelle wijze waarop het verblijf van Máxima in Nederland werd 
geregeld , zal het lange wachten voor al die andere Nederlanders met een geliefde in het buiten
land nog zuurder hebben gemaakt. Na een debat van een klein half uur beloofde de staatssecre
taris mij een pakket aan maatregelen om de wachttijden terug te brengen. Vóór 1 januari 2003 
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zou niemand langer dan 3 maanden op een 
MW hoeven te wachten. 
Het is nu februari 2003 en onlangs stuurde 
minister Nawijn een brief naar de Tweede 
Kamer: "De maatregelen die in 2003 worden 
geïmplementeerd, moeten er toe leiden dat de 
gemiddelde doorlooptijd [voor een MW-aan
vraag) binnen de redelijke termijn van drie 
maanden komt te liggen." Nog altijd duurt het 
afhandelen van een MVV-aanvraag dus véél 
langer dan drie maanden en pas in de loop 
van 2003 komt er misschien perspectief op 
verbetering. Tot twee maal toe deed een 
staatssecretaris van Jusititie een loze belofte 
en in drie jaar slaagde de regering er niet in 
om de wachttijden voor een MW substantieel 
terug te brengen. 

Onlangs kreeg ik een kaartje van Erik Jan en 
Pedro. Het lange wachten was uiteindelijk 
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beloond: Pedro was in Nederland en ze nodig
den me uit voor hun huwelijk. Maar voor al 
die Nederlanders die nog wachten op hun bui
tenlandse geliefde, verliest de Nederlandse 
overheid op deze manier alle geloofwaardig
heid. In drie jaar tijd lukt het niet om de 
bureaucratie rond de MVV-aanvraag ook maar 
enigszins in te perken. Als voorzitter van de 
Tweede Kamer-fractie van D66 ·zal ik de 
komende jaren blijven strijden voor een 
betrouwbare, servicegerichte overheid. Gezien 
de ervaringen met het eerste kabinet
Balkenende vrees ik echter, dat we daar nog 
wel wat langer dan drie maanden op zullen 
moeten wachten. 

De auteur is voorzitter van de D66-fractie in de Tweede 

Kamer en heeft onder andere justitie in zijn portefuille. 

De namen van frik jan en Pedro zijn om privacy-rede

nen gefingeerd. 


