
05 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de bescherming van mensen met een precair verblijfsstatuut die het 

slachtoffer zijn van partnergeweld" (nr. 14274) 

 05.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, in 

onze nieuwe wet op de gezinshereniging hebben wij ook een specifieke beschermingsclausule 

opgenomen, omdat wij eerder al hadden vastgesteld dat meer dan 80 % van de vrouwen te 

maken krijgt met familiaal geweld. Mannen wil ik niet uitsluiten, want ook mannen kunnen 

slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld, maar het aantal vrouwelijke slachtoffers is veel 

groter. 

 In de wet op de gezinshereniging hebben wij een artikel opgenomen dat slachtoffers, mannen 

of vrouwen, van intrafamiliaal geweld beschermt, in die zin dat wanneer zij slachtoffer zijn, 

zij wel het recht hebben om het huis te verlaten, om hulp te zoeken of om het geweld aan te 

geven, zonder dat zij riskeren het land te worden uitgezet. 

 In een recent rapport van Human Rights Watch werd de aandacht gevestigd op enkele 

praktische problemen inzake die clausule. Niet alleen het rapport maakt die meldingen. 

Gisteren ging ik naar een organisatie die vaststelde dat advocaten aan mishandelde vrouwen 

adviseerden om bij hun man te blijven omdat zij anders hun verblijfsvergunning konden 

verliezen. Nochtans bestaan er van die mishandelde vrouwen ziekenhuisverslagen en 

processen-verbaal bij de politie. Sommige vrouwen durven dus nog altijd niet het huis te 

verlaten of krijgen zelfs van hun advocaat te horen dat zij best blijven bij de man die hen 

mishandelt. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Wij wilden de slachtoffers precies 

beschermen. 

 Ik denk dat er op het terrein een gebrek is aan informatie, niet alleen bij de advocaten, maar 

ook bij de politie en bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit het rapport van Human Rights 

Watch was bijvoorbeeld gebleken, bij een vrouw die de mishandeling te laat had doorgegeven 

aan DVZ, dat DVZ, ondanks de nieuwe wet, toch had geoordeeld dat die vrouw haar 

verblijfsvergunning zou verliezen. 

 Mevrouw de staatssecretaris, op welke manier worden de verschillende partners, zoals 

politiediensten, advocaten en organisaties die met mishandelde vrouwen werken, op de hoogte 

gebracht van die beschermingsclausule, zodat zij de slachtoffers effectief kunnen 

beschermen? 

 Is het een optie om de mensen, zodra zij in de gemeente voor de eerste keer hun papieren 

ontvangen, meteen ook te informeren over hun recht of over wat zij moeten doen als zij het 

slachtoffer worden van geweld? Als zij voor de eerste keer in contact komen met de 

ambtenaar op het gemeentehuis, zouden zij bijvoorbeeld een folder kunnen meekrijgen waarin 

uitgelegd wordt wat te doen als zij slachtoffer worden van intrafamiliaal geweld. 

 Is er een instructie of een rondzendbrief gestuurd naar de betrokken diensten, naar advocaten, 

naar de sector in het algemeen, om hen in te lichten over de manier waarop zij met dergelijke 

klachten moeten omgaan? 

 Ik heb mijn vraag niet in een wetsvoorstel gegoten want het gaat om een praktische 

uitvoering. De wet is er maar er moet een instructie komen waarin u heel duidelijk zegt 



binnen welke termijn DVZ op de hoogte moet worden gebracht. Een slachtoffer van 

intrafamiliaal geweld zal het niet in haar hoofd halen om, voor ze het huis verlaat, nog vlug 

even contact op te nemen met de DVZ. Soms wordt zij door haar man zelfs verhinderd om te 

communiceren.  

 In een eerste fase moeten we die vrouw in een vluchthuis of bij familie in veiligheid brengen. 

Nadien moet zij klacht kunnen indienen bij de politie en verzorgd worden door de medische 

diensten. Daarna moet zij logischerwijze ook de DVZ verwittigen. Als de DVZ via de politie 

een woonstcontrole doet dan moet zij weten waarom die vrouw niet thuis is en mogen ze haar 

dus geen bevel geven om het grondgebied te verlaten. Soms wordt ook dat misbruikt. Ik ken 

gevallen waarbij de man de vrouw mishandelt. Wanneer de vrouw naar familie vlucht gaat de 

man naar het gemeentehuis om te melden dat zijn vrouw het huis heeft verlaten en dat er niets 

aan de hand is. 

 Ik stel heel concreet voor dat u een instructie uitvaardigt of met de DVZ afspraken maakt 

over de termijn binnen dewelke DVZ op de hoogte moet worden gebracht. DVZ kan dan 

verder onderzoeken of alle bewijzen er zijn en of het effectief gaat over intrafamiliaal geweld. 

Het is niet de bedoeling om carte blanche te geven en andere misbruiken in de hand te 

werken. 

 Nu is er geen lijn. De politie verwittigt de DVZ dat iemand na een woonstcontrole niet 

aanwezig was. Bijgevolg geeft de DVZ die vrouw een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 Ik dring erop aan dat u de praktische modaliteiten van de clausule in de wet ook 

communiceert zodat het in praktijk functioneert, uiteraard na overleg met de DVZ. Misschien 

besprak u al een en ander met de DVZ? 

 05.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Voorzitter, dit is inderdaad een zeer gevoelige 

problematiek. Ik heb die artikels ook gelezen in de krant. Het waren pakkende getuigenissen. 

Een groot deel heeft betrekking op de politiediensten. Zoals u weet behoort dit tot de 

bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Er wordt informatie gegeven 

betreffende de problematiek tijdens de opleiding of naar aanleiding van contacten. Er is ook 

een sensibilisatie via de Gemcom-site, de intranetsite van de DVZ, bestemd voor gemeenten 

en politie. 

 Ik heb geen weet van het bestaan van een folder. Dat zou ik moeten vragen aan minister 

Milquet of aan minister Turtelboom. Dat stond ook niet uw vraag. 

 Een folder geven aan iemand die zijn verblijfstitel komt halen op basis van samenwonen of 

huwen vind ik raar. Dan moet men dat aan iedereen meegeven, bij het trouwboekje of het 

samenlevingscontract. Intrafamiliaal geweld komt in diverse gezinnen voor. 

 05.03  Nahima Lanjri (CD&V): U begrijpt mijn vraag verkeerd. 

 05.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik begrijp het wel. Het gaat om de verblijfstitel 

die zij dan zouden kunnen verliezen. Dat heb ik bij de DVZ nagevraagd. Zodra de diensten in 

kennis van feiten van partnergeweld worden gesteld, worden aan de betrokken vreemdelingen 

aanvullende documenten gevraagd die moeten toelaten of beoordelen of hij of zij kan blijvend 

aanspraak kan maken op een verblijf 



 Die documenten kunnen betrekking hebben op het indienen van een klacht, een medisch 

attest, een vaststelling door de politie of door getuigen, en dergelijke. 

 Het klopt niet dat slachtoffers eerst toestemming aan de DVZ moeten vragen om de woning 

te mogen verlaten. Ik begrijp niet welke advocaten het advies geven aan, meestal, vrouwen 

die worden mishandeld om hun woning niet te verlaten omdat dit eerst aan de DVZ moet 

worden gemeld. Ik zou het aanraden om zo snel mogelijk wel te lopen. 

 Er is nog een mogelijkheid voor slachtoffers om, na een bepaalde tijd, dat kan veertien dagen 

of ook langer zijn, de DVZ op de hoogte te brengen van hun situatie. Het is uiteraard zo dat 

zij de administratie zo snel mogelijk op de hoogte moeten brengen van de feiten van huiselijk 

geweld om te verhinderen dat er een einde wordt gesteld aan het verblijf, op basis van het 

politieverslag dat vaststelt dat er geen samenwoonst of gezinscel meer is. Dat wordt meestal 

aangegeven door degene die in het huis achterblijft. 

 Die gaat dan meestal direct zeggen dat zijn vrouw hem verlaten heeft, dat zij daar niet meer 

moet blijven, enzovoort. Zij hebben er dus alle belang bij om zelf naar de DVZ te stappen. U 

hebt gezegd dat mensen in nood daar niet altijd direct mee bezig zijn, maar na een lange 

periode kan de DVZ nog altijd op een beslissing terugkomen, zelfs als er ondertussen al een 

negatieve beslissing werd genomen, voor zover er voldoende elementen worden aangeleverd, 

wat de feiten betreft. 

 Het wordt natuurlijk steeds moeilijker om het nog recht te zetten, want ondertussen hebben 

zij dan al een negatieve beslissing, maar zelfs dan – ik heb het nagevraagd – kan het nog. Als 

zij genoeg bewijselementen hebben, als er genoeg bewijs wordt aangeleverd, kan zelfs een 

negatieve beslissing nog herroepen worden. Wat de toepassing van de wet op dat vlak betreft, 

zijn de richtlijnen aan de DVZ zeer soepel, maar alles hangt natuurlijk af van de elementen 

van bewijs. Zoals u weet, zijn die zeer belangrijk. 

 Bij een verkrachting bijvoorbeeld zijn het politionele onderzoek en het medische onderzoek 

de bewijzen die men nodig heeft. Daar knelt het schoentje. Er is een zekere schroom om die 

vaststellingen te laten doen. Die mensen zijn daar dikwijls moreel niet aan toe. Dat leidt tot 

onvolledige of gebrekkige dossiers. Het ligt echter niet aan de dienst Vreemdelingenzaken. 

Zij respecteren de geest van de wet. Er wordt dus maximale bescherming geboden –er moet 

tegelijkertijd natuurlijk wel voldoende gefundeerde bewijslast zijn – om misbruiken te 

voorkomen. 

 05.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, u zegt het goed: dat is de 

geest van de wet. U weet dat ik dat ook in mijn wetsvoorstel heb voorgesteld, net als de 

beschermingsclausule. Juist omdat er in het verleden heel veel misbruik was, vond ik het ook 

belangrijk om in de nieuwe wet zo’n bescherming op te nemen. Blijkbaar loopt het op terrein 

echter nog niet goed. 

 Ik heb het voorbeeld gegeven van iemand die van de DVZ het bevel had gekregen om het 

grondgebied te verlaten, alleen omdat zij te laat bij de DVZ heeft gereageerd. Dat voorbeeld 

heeft ook Human Rights Watch in een rapport opgenomen. Ik ben blij van u te horen dat u er 

geen datum op kleeft, maar dat het liefst zo snel mogelijk moet gebeuren. Ik vind ook dat men 

zo snel mogelijk de DVZ moet verwittigen, maar als het eventueel drie weken of iets langer 

duurt en men voldoende bewijzen heeft, dan moet het mogelijk blijven. 



 Ik wil u ten stelligste vragen dat verder met DVZ uit te klaren of ervoor te zorgen dat daar 

effectief geen termijn op wordt geplakt, zoals u verklaart, ook al moet een en ander natuurlijk 

wel snel gebeuren. Het mag zeker geen argument van DVZ zijn dat men te laat is om een en 

ander niet meer in aanmerking te nemen. Zo duwt men de betrokkenen nog dieper in de 

miserie. 

 Op het terrein bestaat er echt nog wel desinformatie. Ik heb u zopas het voorbeeld gegeven 

van advocaten. Ik vind dat zij de wetten zouden moeten kennen, maar blijkbaar kennen zij die 

niet en zeggen zij tegen vrouwen dat ze bij hun man moeten blijven. Ik vind dat hallucinant. 

 05.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik kan niets zeggen over de informatie die 

advocaten aan hun cliënten geven. Ik zeg alleen dat dat het advies is, dat priesters vroeger ook 

gaven aan vrouwen die met een blauw oog rondliepen. Het is een slecht advies. 

 05.07  Nahima Lanjri (CD&V): Dat mag men geen enkele vrouw aanraden. 

 05.08 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik denk dat het daar om een gebrek aan kennis 

gaat. 

 05.09  Nahima Lanjri (CD&V): Dat zeg ik ook. Het is een gebrek aan kennis en mijn vraag 

is of u in samenwerking met uw bevoegde collega-ministers eventueel een instructie kunt 

opstellen of die informatie kenbaar kunt maken via de organisaties die actief zijn inzake 

vreemdelingenrecht, of via de Orde van Advocaten. 

 Blijkbaar – en dit staat ook in het rapport van Human Rights Watch - zijn er verschillende 

gevallen waar de advocaten of de politie het niet goed weten of niet goed op de hoogte zijn. 

Dus er moet toch beter worden geïnformeerd. 

 Wat de brochure betreft, ik zoek gewoon naar een mogelijkheid om slachtoffers te 

informeren bijvoorbeeld via een brochure die u ofwel aan iedereen bezorgt of aan organisaties 

die vrouwen begeleiden, vluchthuizen voor vrouwen en migrantenorganisaties, zodat zij op de 

hoogte zijn. Ik denk dat u een initiatief kunt nemen om hen op de hoogte te brengen. 

 Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

  


