
27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van
vrouwen in het vreemdelingenbeleid

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 17 september 2001

In vervolg op de u eerder toegezonden brief (Kamerstukken II 2000/2001,
27 111, nr. 9) inzake de uitvoering van de motie-Albayrak (Kamerstukken II
1999/2000, 27 111, nr. 2), bericht ik u mede namens de Staatssecretaris
van Justitie als volgt.
In genoemde brief is aangegeven dat het kabinet langs twee wegen
uitvoering wil geven aan de motie.
In de eerste plaats door een wetswijziging, noodzakelijk voor een structu-
rele oplossing van de problematiek van de huisvesting van de in de motie
bedoelde categorie vrouwen. In de tweede plaats door middel van een
ministeriële regeling op grond van artikel 68 van de Huisvestingswet, bij
wijze van overgangsvoorziening. Voorts is in de brief aangegeven dat
enerzijds de uitgangspunten van de Koppelingswet niet aangetast dienen
te worden en dat anderzijds een afdoende voorziening voor deze cate-
gorie vrouwen getroffen dient te worden. Tevens, dat voor de mishan-
delde allochtone vrouwen in opvanghuizen dezelfde huisvestings-
voorzieningen dienen te gelden als voor autochtone vrouwen in
opvanghuizen die zelfstandige woonruimte zoeken.

Nadat de genoemde brief u is toegezonden zijn de Vreemdelingenwet
2000 (Stb. 2000, 495) en de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 (Stb.
2000, 496) op 1 april 2001 in werking getreden. In verband daarmee is
nader onderzocht welke mogelijkheden sinds 1 april 2001 aanwezig zijn
om te voorzien in de door de motie genoemde problematiek en welke
aanvullende voorzieningen daartoe nog vereist zijn. Daarbij is naar voren
gekomen dat een ten opzichte van genoemde brief enigszins gewijzigde
aanpak voordelen biedt. Ik zal dat hierna toelichten.

In de motie wordt overwogen dat een persoon met een van de hoofdper-
soon afhankelijke verblijfsstatus na het verbreken van de samenwoning of
het huwelijk geen recht heeft op een zelfstandige huisvestingsvergunning
zolang deze persoon in afwachting is van een vergunning tot voortgezet
verblijf.
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De huidige wettelijke regeling op dit punt is als volgt.
De Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 heeft geleid tot wijziging van
de Huisvestingswet. In artikel 9, tweede lid, aanhef en onder b, van de
Huisvestingswet, als gewijzigd door de Invoeringswet, wordt voor de
categorieën rechtmatig verblijf houdende personen, genoemd in artikel 8,
onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000, bepaald dat
deze in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning.
In verband met de motie is met name de in artikel 8, onder a, van de
Vreemdelingenwet 2000 genoemde categorie van belang, dat wil zeggen
vreemdelingen die rechtmatig verblijf houden op grond van een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd op reguliere gronden (artikel 14 van de
Vreemdelingenwet 2000). Aan vrouwen als bedoeld in de motie met een
afhankelijke verblijfsstatus kan onder de in de Vreemdelingenwet 2000 en
Vreemdelingenbesluit 2000 genoemde voorwaarden in het kader van
gezinshereniging of gezinsvorming een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 worden
verleend. Zolang deze vrouwen in het bezit zijn van deze verblijfsvergun-
ning, houden zij rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a, van
de Vreemdelingenwet 2000 en komen zij in aanmerking voor een
huisvestingsvergunning. Indien deze vergunning wordt ingetrokken (voor-
zover artikel 3.90, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 hier niet
aan in de weg staat, zie hierna) dan wel de geldigheidsduur ervan niet
wordt verlengd omdat de gezinsband is verbroken, kan een artikel
14-vergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50, 3.51,
eerste lid, onder a, of 3.52 van het Vreemdelingenbesluit 2000 worden
aangevraagd. Gedurende de periode waarin de aanvraag wordt behan-
deld verblijven de vrouwen evenwel niet meer rechtmatig in Nederland op
basis van artikel 8, onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 en hebben zij
ingevolge de bestaande regelgeving geen recht meer op een huisves-
tingsvergunning. Voor deze groep is derhalve een aanvullende wettelijke
voorziening gewenst.

Ingeval van een tijdelijke verbreking van de samenwoning om redenen
van gewelddaden voorziet het Vreemdelingenbesluit 2000 voorts in een
bijzondere regeling ten aanzien van de intrekking van de vergunning als
bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000. In artikel 3.90, eerste
lid, van dat besluit is bepaald dat de vergunning niet wordt ingetrokken op
de enkele grond dat de samenwoning tijdelijk is verbroken, indien de
vreemdeling de persoon bij wie verblijf is toegestaan wegens geweld-
daden heeft verlaten. In het tweede lid van dat artikel wordt bepaald dat
het eerste lid niet van toepassing is indien er sedert de verbreking van de
samenwoning een jaar is verstreken. Zolang dat jaar niet is verstreken en
de verblijfsvergunning niet is ingetrokken is dus sprake van rechtmatig
verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 en
komt men in aanmerking voor een huisvestingsvergunning. Voor deze
groep hoeft derhalve geen nadere regeling te worden getroffen.

Samengevat: ten aanzien van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd op
reguliere gronden, bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000, is
de conclusie dat de vreemdeling met een dergelijke vergunning, verleend
in het kader van gezinshereniging of -vorming, in elk geval gedurende een
jaar na de tijdelijke verbreking van de samenwoning in verband met
gewelddaden en zolang de verblijfsvergunning niet is ingetrokken, in
aanmerking komt voor een huisvestingsvergunning. In andere gevallen
waarin de vreemdeling na verbreking van de gezinsband niet meer
beschikt over een artikel 14-vergunning, heeft verzocht om voortgezet
verblijf op grond van artikel 3.50, 3.51, eerste lid, onder a, of 3.52 van het
Vreemdelingenbesluit 2000 en in afwachting is van een beslissing op die
aanvraag, bestaat op dit moment geen aanspraak op een huisvestings-
vergunning.
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Volledigheidshalve wijs ik er op dat voor de personen, die in het kader van
gezinshereniging in het bezit zijn gesteld van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd op asielgronden, andere regels gelden. Deze vergunning, die
kan worden verleend op grond van artikel 29, eerste lid, onder e of f, van
de Vreemdelingenwet 2000, geeft, in tegenstelling tot de reguliere vergun-
ning die in het kader van gezinshereniging of -vorming wordt verstrekt,
geen afhankelijk verblijfsrecht (zie ook Kamerstukken II 1999/2000, 26 732,
nr. 3). De vraag naar de verblijfspositie bij verbreking van de gezinsband
alsmede de dan geldende aanspraak op een huisvestingsvergunning doet
zich bij deze vreemdelingen dan ook niet voor. Deze vreemdelingen
houden immers ook in dat geval rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel
8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000 en komen op die grond in
aanmerking voor een huisvestingsvergunning.

Gezien het voorgaande ben ik voornemens als volgt uitvoering te geven
aan de motie.

In de eerste plaats door de reeds aangekondigde wijziging van de
Huisvestingswet. Deze is vereist om ook de hiervoor genoemde categorie
vrouwen, die niet vallen onder de in artikel 9, tweede lid, aanhef en onder
b, van de Huisvestingswet genoemde categorieën, in aanmerking te
kunnen laten komen voor een huisvestingsvergunning. Dit betreft door de
partner mishandelde vrouwen die verblijven in een opvanghuis en recht-
matig verblijf houden als bedoeld in artikel 8, onder f, g of h, van de
Vreemdelingenwet 2000, voorzover zij:
– in afwachting zijn van een beslissing op een aanvraag tot de verblijfs-

vergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Vreemde-
lingenwet 2000, onder een beperking verband houdend met voortgezet
verblijf als bedoeld in artikel 3.50, 3.51, eerste lid, onder a, of 3.52 van
het Vreemdelingenbesluit 2000, dan wel

– in afwachting zijn van de beslissing op een aanvraag tot het verlengen
van de geldigheidsduur of een wijziging van een dergelijke vergun-
ning, dan wel

– in afwachting zijn van de beslissing op een bezwaarschrift of beroeps-
schrift ten aanzien van een dergelijke beslissing, terwijl bij of krachtens
de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een rechterlijke beslissing
uitzetting van de aanvrager achterwege dient te blijven totdat op de
aanvraag dan wel het bezwaarschrift of het beroepsschrift is beslist.

De beperking tot de in de artikelen 3.50, 3.51, onder a, en 3.52 van het
Vreemdelingenbesluit 2000 bedoelde gevallen van voortgezet verblijf is
noodzakelijk om een op de doelgroep van de motie toegesneden voorzie-
ning te creëren. Zonder die beperking zou de verwijzing te ruim zijn en
zou deze ook betrekking hebben op onder andere beperkingen verleende
verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor een medische
behandeling), hetgeen niet de bedoeling is.

Ik ben voornemens de Huisvestingswet in de hiervoor genoemde zin te
wijzigen. Deze wijziging wordt opgenomen in de eerder dit jaar door mij
aangekondigde tweede novelle ten aanzien van het wetsvoorstel tot wijzi-
ging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) (Kamerstuk-
ken I 1997/98, 25 334, nr. 324; Kamerstukken I 1999/2000, 26 471, nr. 172)
die naar verwachting nog deze kabinetsperiode bij de Tweede Kamer zal
kunnen worden ingediend.

In de tweede plaats zal gevolg worden gegeven aan de motie door een
algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 13 van de
Huisvestingswet. Op grond daarvan kunnen met het oog op de bescher-
ming van daarbij aangegeven categorieën van woningzoekenden regels
worden gesteld met betrekking tot de toepassing van artikel 9, eerste lid,
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en de artikelen 10 tot en met 12 van de Huisvestingswet. Daardoor kan, op
meer doelmatige en effectieve wijze dan met de eerder aangekondigde
ministeriële regeling op grond van artikel 68 van de Huisvestingswet,
worden bereikt dat gemeenten de onderhavige categorie woningzoe-
kenden in de huisvestingsverordening aanwijzen als woningzoekenden
die met het oog op een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van
aangewezen woonruimte voor het verkrijgen van een huisvestings-
vergunning in aanmerking komen. Tevens kan in deze algemene maat-
regel van bestuur worden bepaald dat gemeenten bij het verlenen van
huisvestingsvergunningen deze woningzoekenden, waarvoor de voorzie-
ning in de behoefte aan woonruimte dringend noodzakelijk is, voorrang
geven.
Het is mijn voornemen een besluit als bedoeld in artikel 13 van de
Huisvestingswet voor te bereiden teneinde te bereiken dat de bedoelde
categorie vrouwen daadwerkelijk en bij voorrang wordt gehuisvest. Dit
besluit zal tot de genoemde wetswijziging alleen gelden voor de groep
gerechtigden die onder de huidige regeling van artikel 9, tweede lid,
aanhef en onder b, van de Huisvestingswet valt en na de wetswijziging
door de novelle ook voor de daarin gedefinieerde, ruimere kring van
gerechtigden (zoals hiervoor aangegeven). Het besluit zou begin 2002 in
werking kunnen treden.

Weliswaar zou de eerdergenoemde tijdelijke regeling op grond van artikel
68 van de Huisvestingswet eerder in werking kunnen treden, maar deze
heeft als belangrijke nadelen dat er steeds specifieke aanwijzingen aan
een gemeentebestuur moeten worden gegeven om te bereiken dat een
bepaalde persoon of groep van personen daadwerkelijk wordt gehuisvest
(indien een gemeente niet eigener beweging daaraan meewerkt) en dat
voorafgaand aan een aanwijzing bestuurlijk overleg vereist is (op grond
van artikel 69 van de Huisvestingswet). Dit geeft een zware bestuurlijke en
administratieve last en een naar verwachting zwaarder beroep op rechts-
bescherming. Daarnaast werkt een dergelijke regeling te algemeen (ook
naar gemeenten die geen huisvestingsverordening en huisvestings-
vergunningstelsel hebben) en werkt deze tijdelijk (ten hoogste twee jaar,
waarna alsnog een algemene maatregel van bestuur moet worden
gemaakt).

Een besluit op grond van artikel 13 van de Huisvestingswet kent deze
nadelen niet en vormt een effectieve en doelmatige oplossing die naar
mijn mening beter beantwoordt aan de motie. De in dit besluit op te
nemen regeling zal vanwege het gelijkheidsbeginsel betrekking hebben
op zowel allochtone als autochtone vrouwen die in verband met
problemen van relationele aard en geweld hun woonruimte hebben
verlaten en dringend huisvesting behoeven.

Teneinde voor de korte termijn te bereiken dat gemeenten in gevallen
waarin dit mogelijk is aan de bedoelde vrouwen een huisvestings-
vergunning verlenen, ben ik tenslotte voornemens een circulaire uit te
laten gaan waarin de gemeenten worden geïnformeerd omtrent de
huidige en toekomstige wettelijke mogelijkheden en hen wordt verzocht
om in gevallen waarin dit mogelijk is nu reeds de bedoelde groep bij
voorrang te gaan huisvesten.

Ik vertrouw u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer,
J. W. Remkes
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