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Inleiding 
Sinds 4 maanden is de Stichting LGBT Asylum Support actief in de hulp naar LHBT asielzoekers in Nederland. In 

amper 4 maanden tijd zijn er tientallen incidenten binnen gekomen en kunnen we spreken dat alle LHBT 

asielzoekers waarmee we contact hebben, in meer of mindere mate gediscrimineerd worden in de opvang. 

Discriminatie die bij wet in Nederland niet toegestaan is en waarvoor COA zou moeten zorgdragen voor de 

gezondheid en veiligheid van deze kwetsbaren in de opvang. 

Dit rapport geeft inzicht in de gebieden die geschikt zijn om huisvesting van LHBT asielzoekers optimaal in te 

richten, met niet alleen als doel om onnodig transfers tegen te gaan maar een humaner beleid gebaseerd op 

LHBT asielzoekers mogelijk te maken. 

Stichting LGTB Asylum 

Support is een Non 

Gouvernement 

Organisatie. Wij 

ondersteunen 

asielzoekers die net in 

Nederland zijn. Wij zijn 

een schakel tussen 

LGBT-mannen en -

vrouwen en andere 

Nederlandse 

organisaties die 

asielzoekers willen 

helpen.  We zijn een 

onafhankelijke 

organisatie en werken 

uitsluitend met 

vrijwilligers. We werken 

nauw samen met 

andere LGBT 

belangenorganisaties en 

hebben contacten met 

vluchtelingenhulp 

organisaties en officiële 

instanties 



 

 
 

 

De LHBT asielzoekers - een kwetsbare minderheid  
Op dinsdag 1 maart jl is in de Tweede Kamer een motie aangenomen voor aparte opvang van asielzoekers die 

behoren tot kwetsbare minderheden. Deze motie was grotendeels op basis van informatie uit aangiftes door 

LHBT(1)  asielzoekers waarvoor LGBT Asylum Support verantwoordelijk was. 

LHBT asielzoekers vormen zo'n bijzondere, 

kwetsbare minderheid binnen de asiel 

toestroom. Ze hebben in de meeste gevallen 

een zware periode van ernstig psychologisch, 

fysiek of seksueel geweld achter de rug. In veel 

gevallen staat een LHBT asielzoeker op 

achterstand wanneer deze geplaatst wordt op 

een COA locatie waar de asielzoeker geen of 

weinig toegang hebben tot de randvoorwaarden 

die noodzakelijk zijn om aan de Europese 

verdragen voor mensen rechten te voldoen. 

LGBT Asylum Support is principieel niet voor een 

aparte behandeling van LHBT'ers. Ze hebben 

recht op een gelijkwaardig veilige en sociale 

huisvesting evenals overige asielzoekers die zich 

niet verborgen houden en geïsoleerd hoeven te 

voelen vanwege seksuele oriëntatie.  

Huisvesting van LHBT asielzoekers dient wel in 

gespecialiseerde opvang centra te worden 

gerealiseerd en waar meer aandacht voor hun 

kwetsbare situatie. We zijn niet van mening dat 

het moet worden beperkt tot enkele grote 

steden, er zijn voldoende stedelijke gebieden 

waar de genoemde voorwaarden kunnen 

worden ingevuld zoals genoemd bijgevoegd 

rapport. Het is daarom aan te bevelen om LHBT 

asielzoekers een mogelijkheid te geven om op 

eigen verzoek te verplaatsen naar centra waar 

er optimale kansen liggen voor een LHBT 

netwerk rond de individuele LHBT asielzoeker. 

Bijgevoegde rapport geeft inzicht in de gebieden 

die geschikt zijn om huisvesting van LHBT 

asielzoekers optimaal in te richten. Het vergt 

echter nog wel een stevig pakket aan 

maatregelen en samenwerking tussen COA en 

overige veldpartijen. 

Stichting LGBT Asylum Support roept hiermee 

alle partijen op om op korte termijn dat verder 

te gaan afstemmen.  

(1) LHBT: Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender                                                                                                                                                                              

(2) COA : Centrale Opvang Asielzoekers  

Problematiek rond LHBT asielzoekers 
 

 De meeste LHBT vluchtelingen zijn 
gesloten over hun seksuele geaardheid 
en leven voor Nederlandse begrippen in 
de kast. 

 Familie en vrienden en andere COA 
bewoners mogen niet weten van hun 
geaardheid. De angst om als LHBT’er 
aangemerkt te worden is groot. 

 Zelfs groepsbijeenkomsten van LHBT 
belangen organisaties worden om deze 
redenen gemeden. 

 Ze blijven desondanks 100% loyaal aan 
hun familie, de banden zijn meestal erg 
sterk. 

 Bijna zonder uitzondering hebben de 
vluchtelingen in het land van herkomst 
traumatische ervaringen opgedaan. Er is 
regelmatig sprake van ernstig seksueel 
misbruik. 

 Ze hebben geen geld en kunnen 
daardoor zonder hulp van buitenaf niet 
reizen. 

 In veel gevallen hebben ze nog een 
buitenlands mobiel nummer; zonder 
beltegoed, sms en internet. Het 
merendeel heeft geen werkend 
emailadres. Hierdoor hebben ze in 
communicatie een achterstand op 
geldende communicatie methodes. 

 Contact verloopt meestal via chatboxen, 
whatsapp, viber en in enkele gevallen via 
facebook (waar ook de familie op zit) 
maar alleen als ze onder WIFI bereik van 
COA zijn. 

 De opvang in het AZC kan binnen 24 uur 
veranderen. Voor de hele procedure die 
al gauw 12 tot 18 maanden duurt wordt 
men minimaal 5 maal overgeplaatst. 



 

 
 

 

Onzichtbaar leed 

COA draagt in Nederland zorg voor huisvesting van asielzoekers en maakt hierin geen onderscheid in de wijze 

waarop ze worden gehuisvest. Het is vaak bij COA niet bekend wie er om "LHBT" redenen een asiel aanvraag in 

dient. Men houdt hiervan geen registratie bij. Dit komt pas veel later tijdens- of na de IND verhoorprocedure aan 

het licht. Dit leidt er toe dat de LHBT in veel gevallen een huis of kamer moet delen met de zelfde mensen waar 

ze voor gevlucht zijn en er veel onzichtbaar leed is onder deze groep asielzoekers. 

Achterstand door culturele achtergrond 
Vanuit hun cultuur hebben de LHBT asielzoekers een grote achterstand in emancipatie en zelfacceptatie los van 

de overige geweld- en vlucht ervaringen. Een enkeling komt openlijk voor zijn/haar geaardheid uit, het grootste 

deel is hier nog niet aan toe omdat hij/zij vreest voor eigen veiligheid. De grote toestroom van homofobe 

landgenoten versterkt dit gevoel voor onveiligheid. Dit dwingt hun om in de kast te blijven en loopt men iedere 

dag met de angst rond om ontdekt te worden. Andere bewoners in de opvanglocaties merken op dat hun gedrag 

en motivatie om te vluchten anders is waardoor de LHBT'er makkelijk doelwit wordt van discriminerend gedrag.  

Verwachtingen 
De LHBT asielzoekers komen naar Nederland om dat ons land op grote hoogte staat betreft LHBT emancipatie en 

acceptatie. Ze lezen hierover op het internet. Dit beeld is correct als men dit mondiaal vergelijkt. De Nederlandse 

samenleving geldt als één van de veiligste voor de LHBT'er. De samenleving en cultuur binnen de asielopvang 

centra is echter niet maatgevend voor de Nederlandse samenleving. COA maakt de bewoners bekend met de 

Nederlands wetgeving maar er gelden hier nog steeds ongeschreven wetten, normen en waarden zoals die in het 

land van herkomst van de asielzoekers gelden. Hierdoor ontstaan misstanden die voor de officiële instanties 

onzichtbaar blijven. Stichting LGBT Asylum Support spant zich erg in om de aangiftebereidheid van de LHBT 

asielzoekers te vergroten. Door de culturele achtergrond van de LGBT'er komt dit moeizaam op gang. Het doen 

van aangiftes en melden van misstanden leidt er bovendien niet toe dat daders worden aangepakt. In veel 

gevallen van discriminatie en pesterijen zijn daders niet te identificeren. Maar ook aanranding en poging tot 

verkrachting hebben nog niet tot veroordeling geleid. De daders weten dat discriminerend gedrag hun procedure 

kan schaden maar kennen in veel gevallen de grenzen van hun rechten. Vaak gebeurt discriminatie heimelijk of is 

het bij een aangifte woord tegen woord.  

 

Het recht op bescherming van de lichamelijke en geestelijke integriteit. 

Bij aankomst in Nederland is er bij asielzoekers grote behoefte aan rust, stabiliteit en veiligheid. De 

verplichting van de overheid om hiervoor zorg te dragen, is de kern van het recht op bescherming van de 

lichamelijke en geestelijke integriteit, zoals gewaarborgd door o.a. artikel 12 IVESCR en artikel 8 EVRM. 

Artikel 8 EVRM legt het recht op respect voor het privéleven vast. Dit recht omvat tevens het recht op 

bescherming van de lichamelijke en psychische integriteit. Onderliggende waarde is het recht op autonomie 

en zelfbeschikking. Ook in de Opvangrichtlijn (artikel 17 lid 2) worden de lidstaten opgeroepen ervoor te 

zorgen dat de materiële opvangvoorzieningen een levenstandaard bieden die de fysieke en geestelijke 

gezondheid van de asielzoekers beschermt.  

bron: college voor de rechten van de mens – aanbevelingen mensenrechten in de noodopvang Heumensoord 



 

 
 

 

 

Specifieke aanpak 
Het borgen van rust, stabiliteit en veiligheid voor de LHBT asielzoeker is voor COA geen gemakkelijke taak. Men 

kan niet 24 uur per dag naast en bij de LHBT'er staan. Veel noodopvang COA locaties kunnen niet de 

voorwaarden bieden die rust, stabiliteit en veiligheid borgen. Dit leidt in veel gevallen tot ernstige psychische 

druk. Tot dusver hebben de politiek en COA de LHBT asielzoekers nog niet geclassificeerd als een kwetsbare 

groep. Zowel COC Nederland als andere LHBT belangen organisaties als stichting Secret Garden en stichting LGBT 

Asylum Support hebben er samen met Kamerfracties als SP, Groenlinks,Christen Unie, PvdA en D66 er 

herhaaldelijk bij de verantwoordelijk staatssecretaris op aangedrongen om veilige opvang plaatsen te creëren 

voor de LHBT asielzoeker. Ook de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen staat positief achter een 

particulier initiatief voor een safehouse in Amsterdam. Buiten een eerste particulier initiatief in Rotterdam voor  

de noodopvang van een 10-tal LHBT vluchtelingen die door bemiddeling van stichting LGBT Asylum Support tot 

stand is gekomen zijn er nog geen LHBT gespecialiseerde opvangplaatsen in Nederland.   

 

Te nemen maatregelen door COA voor het welzijn van de LHBT asielzoeker 
Evenals personen met een handicap, zwangere vrouwen, slachtoffers mensenhandel, en personen die 

blootgesteld zijn aan psychologisch, fysiek of seksueel geweld dienen LHBT asielzoekers, conform de Europese 

opvangrichtlijn een opvang te krijgen die voor hun problematiek geschikt is. 

Hiervoor zijn de volgende voorwaarden van belang: 

 Het hanteren van de afspraken zoals die zijn vast gelegd op 14 mei 2014 in het convenant van COA en 

het COC  

 Beschikbaar stellen van opgeleide COA-vertrouwenspersonen voor LHBT asielzoeker 

 Respecteren van de individuele behoeften van de LHBT asielzoeker – een luisterend oor in een discrete 

omgeving. Het spreken over problematiek rond geaardheid in het bijzijn van andere asielzoekers is 

ontoelaatbaar en schadelijk voor de LHBT asielzoeker 

 Stimuleren en in stand houden van groepsvorming en (vriendschap) relaties tussen LHBT asielzoekers  

 Een leefruimte te bieden in een COA locatie waarbinnen de LHBT asielzoeker zich zelf kan zijn en niet 

wordt gediscrimineerd vanwege geaardheid  

 Voorkomen van eenzaamheid en isolatie. Door de angst voor discriminatie en om ontdekt te worden als 

LHBT'er sluiten ze zich vaak af voor de overige bewoners. In veel gevallen zijn ze alleen naar Nederland 

gekomen en hebben ze geen contacten meer met familie en vrienden 

 

 

De Europese Opvangrichtlijn – kwetsbare groepen 

De Europese Opvangrichtlijn schrijft voor dat het voor lidstaten basisprioriteit moet zijn om kwetsbare 

personen op te vangen in een locatie die geschikt voor hen is. Conform Europese Opvangrichtlijn 2013/33, 

preambule paragraaf 14 en artikel 22. Wie onder kwetsbaar wordt verstaan, is vastgelegd in artikel 21: o.a. 

personen met een handicap, zwangere vrouwen, slachtoffers mensenhandel, en personen die blootgesteld zijn 

aan psychologisch, fysiek of seksueel geweld.  

bron: college voor de rechten van de mens – aanbevelingen Mensenrechten in de noodopvang Heumensoord 



 

 
 

 

Eenzaamheid en isolatie leidt in veel gevallen tot depressies. Dit neemt alleen maar toe wanneer er 

verdenkingen zijn rond geaardheid van de LHBT asielzoeker. 

 Faciliteren van de opvang van LHBT asielzoeker in nood. Soms is het nodig om tijdelijk (particuliere) 

opvang buiten het COA te creëren. Nu wordt dit niet of nauwelijks gefaciliteerd door het COA 

 Mogelijkheid tot overplaatsing op eigen verzoek van een LHBT'er naar een locatie waar de 

randvoorwaarden binnen en buiten het centrum beter zijn geborgd 

 

Aanvullende aanbevelingen voor de LHBT belangenorganisaties, Ministerie van OCW 

en gemeentelijke overheden  
 

Er zijn verschillende LHBT  belangenorganisaties die zich inzetten voor LHBT emancipatie. De aanpak voor 

emancipatie, zelfacceptatie en integratie is echter niet alleen een taak van de LHBT community in Nederland. Het 

is ook een taak van de overheid waaronder het Ministerie van OCW en gemeentelijke overheden. Het COC is 

weliswaar in veel gevallen aangewezen als een van de uitvoeringspartners voor het beleid van de gemeentelijke 

overheden maar er is meer capaciteit en professionaliteit voor nodig om het goed op de kaart te zetten. Er is ook 

dringend behoefte aan een orgaan die het totale pakket aan maatregelen monitort en sturing geeft aan de 

verschillende partijen betreft samenwerking en afstemming onderling en met COA.  Alleen door samenwerking 

kan een zorgvuldig afgestemd pakket aan maatregelen aan de LHBT asielzoeker worden geboden.  

Het hele pakket aan maatregelen bevat de volgende onderdelen: 

 Mogelijkheid om regelmatig buiten het COA LHBT-belangengroepen te bezoeken die zich inzetten voor 

het welzijn van LHBT asielzoekers. Dit is van groot belang voor zelfacceptatie en ontwikkeling van de 

LHBT’er 

 LHBT-gerichte seksuele voorlichting en preventie. De kennis over risico's en behandeling van SOA's is 

verontrustend. LGBT belangenorganisaties en GGD's kunnen hier samen iets in verbeteren 

 Bevorderen van contacten buiten het COA – dit leidt tot een grotere weerbaarheid en verminderding 

van eenzaamheid 

 Zorgdragen dat OV beschikbaar en betaalbaar is voor de LHBT asielzoeker om deze contacten te 

onderhouden  

 Toegang tot psychische ondersteuning voor gesprekstherapie voor LHBT-emancipatie en trauma 

verwerking, eventueel in groepen 

 Een centraal meldpunt met LHBT vertrouwenspersonen waar een LHBT-asielzoeker terecht kan met 

vragen, opmerkingen en klachten in hun eigen taal en via eigen (beperkte) communicatie mogelijkheden 

 Voorlichting en informatievoorziening voor de LHBT asielzoeker via internet in eigen talen 

 

 

  



 

 
 

 

Bijlage: Demografische gegevens 

Informatie over algemene stedelijkheid en bevolkingsdichtheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse van de adresdichtheid en bevolkingsdichtheid geeft inzicht in de grote verschillen tussen west-  en oost 

Nederland. (1) 

Demografische analyse LHBT-Nederland 
 
Uit het rapport "Niet te ver uit de kast" 
van rapport van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau(2) uit 2012 blijkt dat grofweg 
4% van de mannen (679600) en 3% van 
de vrouwen (509700) in Nederland zich 
als homoseksueel, resp. lesbisch 
identificeert. Wereldwijd zijn dat er ca. 
350 miljoen. Uit privacy overwegingen 
zijn er geen registraties beschikbaar bij 
het CBS.  Daarom zijn we aangewezen 
op de gegevens uit gay 
dating/community sites. (3) 

 

 

 

 
 
 
 
(1) bron CBS 

(2)https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_en_Cultureel_Planbureau  
(3) Brongegevens via Planetromeo website 1201753 users in Europa – 36491 users in Nederland 

 



 

 
 

 

 
Verdeling gay-community over de provincies 
 

Uit analyse van de gegevens die zijn 

verkregen uit de 36491 Planetromeo-

profielen wordt duidelijk dat er in de 

verdeling van de gay-community 

grote overeenkomsten zijn met de 

eerder geschetste adres- en 

bevolkingsdichtheid. 

Gebieden als Overijsel, Groningen, 

Flevoland, Friesland, Drenthe en 

Zeeland blijven sterk achter bij de 

overige provincies.  

 

 

 

 

 
Verdeling gay-community over de top 10 steden 
 

Wanneer we de zelfde analyse 

doen over de verdeling van de 

steden in Nederland dan zien we 

dat 55% van gay-profielen te 

vinden zijn in de top 10 van 

onderstaande steden – De overige 

45% woont in de rest van 

Nederland  verdeeld over  97 

steden en plattelandsgebieden (< 

1,7%)  

Het beeld dat al vele jaren heerst 

binnen  de gay-community dat 

Amsterdam veruit populair is 

wordt hiermee sterk bevestigd. Dit 

is ook terug te vinden in de vele 

activiteiten die voor de gay-

doelgroep worden georganiseerd 

en het uitgaansleven in deze stad. 

 



 

 
 

 

Verdeling van de COA's over Nederland 

 

 

 

Wanneer we de ca. 100 locaties voor COA's   uitsplitsen in noodopvang en reguliere locaties dan zien we dat in 

het oostelijk deel van Nederland er een duidelijke sprake is van een hogere dichtheid van reguliere COA's. Dit zijn 

de centra waar asielzoekers vaak langere tijd verblijven.  

 

Top 10 Gay-community 

steden  

Als we dit vergelijken met de 

top 10 Gay-community steden 

dan is het beeld drastisch 

anders. Het oostelijk deel van 

Nederland kent het laagst 

aantal gay-profielen. Een beeld 

wat sterk overeen komt met de 

bevolkingsdichtheid  

 

 

  



 

 
 

 

COC Belangenorganisatie t.b.v.  de LHBT-asielzoeker 

Over het hele land zijn vrijwilligers actief in een COC-Cocktail afdeling met maatjes projecten en sociale 

activiteiten om de sociale 

contacten, emancipatie en 

integratie van de LHBT 

asielzoeker te bevorderen. 

Niet alle aangegeven COC-

Cocktail afdelingen zijn 

actief. Het is moeilijk om 

voldoende vrijwilligers te 

vinden om voldoende 

activiteiten te kunnen 

organiseren. Er valt duidelijk 

te zien dat het oosten van 

Nederland maar een 

beperkt aantal COC-Cocktail 

afdelingen kent. Voor deze 

afdelingen is het erg moeilijk 

om de LHBT-asielzoekers te 

bereiken.  

 

 

Andersom kunnen LHBT asielzoekers het vaak financieel niet opbrengen om met het OV de activiteiten van de 

COC-Cocktail afdelingen te bezoeken.  

 

Regenboog gemeenten 

Wanneer we kijken naar het 

aantal regenboog 

gemeenten die specifieke 

beleidsspeerpunten hebben 

geformuleerd dan zien we 

dat er ook grote verschillen 

zijn tussen west en oost. De 

regenboog gemeenten 

hebben de uitvoering van 

hun beleid overgedragen 

aan het COC. Waarbij het 

dus weer op de zelfde 

beperkte groep vrijwilligers 

aankomt. 
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1. Aanbevelingen mensenrechten in noodopvang Heumensoord - Publicatiedatum: 10-02-2016  

http://crvdm-zoeken.stippacceptatie.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?id=2999  

2. RICHTLIJN 2013/33/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 juni 2013 tot vaststelling van 
normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming 

https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/pb_eu_l180_richtlijn_2013_33_eu/f=/vjaygp439zq8.pdf 

3. Convenvant COC en COA 
https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/nieuws/media/bestanden/convenant_coc_en_coa.pdf  

4. Samenvatting LHBT-beleid - Project Regenboogsteden 2015-2017  

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Samenvatting-LHBT-beleid%20[MOV-7660114-1.0].pdf  

5. Planetromeo website 1201753 users in Europa – 36491 users in Nederland 
 
https://www.planetromeo.com/ 

6. Website COC Nederland en websites COC-Cocktail 

http://www.coc.nl/ 

7.  Pink Solutions, inventarisatie situatie LHBT asielzoekers 

http://www.coc.nl/wp-content/uploads/2013/05/PinkSolutionsCOC.pdf 
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