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betreft: AO 19 januari – veiligheid LHBT’s in noodopvang 

 

 

Geachte woordvoerders Asiel en LHBT-emancipatie, 

 

Op dinsdag 19 januari heeft u een Algemeen Overleg met de staatssecretaris van V&J over de opvang van 

asielzoekers. 

 

COC Nederland verzoekt u opnieuw en met klem om de staatssecretaris bij die gelegenheid te 

vragen om aanvullende maatregelen om de veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en 

transgender (LHBT) asielzoekers in de noodopvang te verbeteren. 

 

Op 22 oktober jl. luidde het COC de noodklok over de situatie van LHBT’s in de noodopvang. Velen van hen 

worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit en durven 

soms hun kamer niet meer te verlaten uit angst voor hun veiligheid.  

 

Er hebben zich sinds oktober veertien LHBT asielzoekers bij het COC gemeld met klachten over onveiligheid in 

de opvang. Een groot aantal, in vergelijking met de twee klachten die wij in het half jaar daarvoor ontvingen. 

Deze zaken zijn door de asielzoekers en het COC gemeld bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

 

Ook andere LHBT organisaties, activisten en LHBT-asielzoekers hebben voorbeelden van onveiligheid van 

LHBT’s in de noodopvang naar buiten gebracht. Wij vermoeden dat al deze signalen samen nog maar het topje 

van de ijsberg zijn. 

 

Voor zover wij konden nagaan, nam de staatssecretaris van V&J tot nu toe niet één van de aanvullende 

maatregel die wij voorstelden in onze brief van 22 oktober (bijlage) ter verbetering van de veiligheidssituatie van 

LHBT’s in de noodopvang. Er blijven steeds weer nieuwe incidenten naar buiten komen.  

 

Het COC vindt dat er twee soorten maatregelen nodig zijn om de problemen aan te pakken: enerzijds 

maatregelen gericht op het aanpakken van daders en het verbeteren van de veiligheid van LHBT’s in de 

noodopvanglocaties. Anderzijds moeten er een aparte, veilige, safe houses komen voor LHBT-asielzoekers die 

acuut in de problemen zitten en die (ondanks eventueel genomen maatregelen) onveiligheid blijven ervaren in 

de noodopvang. Het is dus zowel het één áls het ander, niet het één óf het ander. Hieronder lichten wij beide 

soorten maatregelen toe.   

 

Veiligheid in de noodopvang verbeteren 

In de bijgevoegde brief van 22 oktober doen wij een aantal voorstellen gericht op het verbeteren van de 

veiligheid van LHBT’s in de noodopvanglocaties. Het gaat onder meer om het aanpakken van daders van 

discriminatie en voorlichting over het feit dat discriminatie niet geaccepteerd wordt.  

 

Wij vragen u in het bijzonder om te pleiten voor speciale vertrouwenspersonen in de noodopvanglocaties, waar 

(onder andere) LHBT’s terecht kunnen met klachten over onveiligheid. De reactie van de regering op deze 

wens is tot nu toe steeds dat iedere medewerker van COA de rol van vertrouwenspersoon vervult. Dat doet 

geen recht aan de rol, positie en competenties van een vertrouwenspersoon en deze koers blijkt in praktijk niet 

te volstaan: LHBT-asielzoekers ervaren nog steeds vaak een hoge drempel om hun problemen bij COA-

medewerkers te melden en voelen zich niet altijd serieus genomen. 

 

- Wij vragen u om te pleiten voor speciale vertrouwenspersonen voor de noodopvanglocaties 
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Safe houses 

Er wordt inmiddels bijna vier maanden gesproken over de veiligheidsproblemen van LHBT’s in de noodopvang. 

Die problemen zijn nog altijd niet opgelost en een definitieve oplossing lijkt ook nog niet in zicht. Er komen 

steeds weer nieuwe schrijnende voorbeelden naar buiten, LHBT asielzoekers zitten soms al langere tijd in 

situaties die zij als heel onveilig en beangstigend ervaren. Sommige van hen ontvluchten de opvang en zoeken 

hun toevlucht bij particulieren. Ook als er wél tegen daders wordt opgetreden, is de sfeer voor LHBT-

asielzoekers in specifieke opvanglocaties vaak volledig verpest. Soms vreest men repercussies, soms staan er 

nieuwe pesters op. Het risico van secundaire victimisatie ligt op de loer: nadat ze al slachtoffer waren van 

pesterijen en bedreigingen, worden mensen opnieuw  slachtoffer omdat ze niet serieus worden genomen en 

een échte oplossing te lang uitblijft.  

 

Wij vragen u om niet weg te kijken van deze slachtoffers. Schuif de principiële strijd over de ideale oplossing 

voor de problemen in de noodopvang ter zijde en zorg voor een pragmatische oplossing op de korte termijn. 

Zet zowél in op maatregelen om daders aan te pakken en de noodopvang veilig te maken voor iedereen, én 

zorg óók voor safe houses waar LHBT-asielzoekers die het slachtoffer zijn van pesterijen en bedreigingen op 

adem kunnen komen in een écht veilige omgeving.  

 

Ook de regering erkent inmiddels dat safe houses voor LHBT-asielzoekers in bepaalde situaties een oplossing 

kunnen bieden. In reactie op mondelinge vragen stelde minister Van der Steur tijdens het vragenuur van 8 

december 2015: ‘in een acute noodsituatie is dat natuurlijk denkbaar’. Hij noemde het ‘prima’ dat bepaalde 

gemeenten aparte opvang bieden in safe houses. Hoewel men het belang van safe houses dus erkent, neemt de 

regering daarvoor geen verantwoordelijkheid. 

 

- Wij vragen u om de regering te verzoeken snel te zorgen voor voldoende safe houses voor 

LHBT-asielzoekers 

Conclusie 

Wij hopen dat u op 19 januari de impasse rond de problemen van LHBT-asielzoekers in de noodopvang 

doorbreekt. Dat u krachtig pleit voor veilige opvanglocaties voor iedereen en het aanpakken van daders, en dat 

u ondertussen niet wegkijkt van de slachtoffers en zorgt dat zij die dat wensen terecht kunnen in safe houses. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tanja Ineke  

Voorzitter COC Nederland 


