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Aan: College van Burgemeester en Wethouders 

t.a.v. wethouder dhr. K. Diepeveen 

Stadskantoor, Stadsplateau 1,  3521 AZ Utrecht 

 

 

Utrecht, 13 januari 2016 

 

Betreft: advies LHBT-vluchtelingen (het gaat vooral over homo-vluchtelingen). 

 

 

Geachte wethouder Diepeveen, geacht college, 

 

De adviescommissie LHBT-beleid, in vergadering bijeen op 16 december 2015, heeft gesproken over 

de opvang van vluchtelingen. 

 

De commissie constateert dat: 

- Er een grote groep vluchtelingen in Utrecht wordt opgevangen (en is daar verheugd over). 

- Er berichten zijn vanuit Amsterdam en Nijmegen over (fysieke) bedreigingen van homo-

vluchtelingen door mede-vluchtelingen. Zie Volkskrant 7 december 2015 en de Gelderlander 

12 januari 2016. Uit Nijmegen komen zeer recent berichten dat homo-vluchtelingen zijn 

weggepest uit de noodopvang Heumersoord.  

In Amsterdam biedt de stichting Veilige Haven speciale opvang voor een groepje kwetsbare 

homo-vluchtelingen. 

- Er ook vanuit opvangcentra in Utrecht berichten zijn dat homo-vluchtelingen zich onveilig 

voelen door het gedrag van mede-vluchtelingen, (bekend bij de Prismagroep). Incidenten zijn 

de commissie niet bekend. 

- Agressiviteit, verbaal en non-verbaal geweld niet wordt getolereerd door het COA. Maar dat 

niet alle medewerkers Arabisch en andere talen verstaan, dus dat ze wellicht het schelden en 

dreigen niet kunnen signaleren. 

- Nederland in het algemeen een land is dat gevluchte LHBT’s verwelkomt en dat deze mensen 

hier veilig zijn. Tussen de huidige vluchtelingen zullen zich mensen bevinden die wellicht 

(ook) zijn gevlucht omdat zij als LHBT'er niet veilig waren in hun eigen land. 

 

De commissie is van mening dat: 

- Vluchtelingen moeten worden opgevangen. 

- Homohaat niet te tolereren is, ook niet in opvangcentra. 

- Ook homo-vluchtelingen zich veilig moeten voelen in opvangcentra. 

- Vluchtelingen informatie moeten krijgen over de rechten van LHBT’s in Nederland. 

 

De commissie vraagt daarom aan de gemeente: 

- Heeft de gemeente een beleid voor homo-vluchtelingen en aandacht voor genoemde groep? 
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De commissie adviseert de gemeente/het college: 

- Niet te wachten tot zich ook in opvangcentra in Utrecht een incident voordoet maar beleid te 

formuleren en een krachtig signaal af te geven. Voorkomen van problemen is immers beter 

dan genezen. De commissie beseft dat het COA daar in de eerste plaats over gaat, maar ook de 

gemeente heeft mogelijkheden en kan het COA aanspreken. 

- Voorlichting te geven aan medewerkers van het COA en vrijwilligers bij de opvang. 

- Informatie voor de doelgroep ter beschikking te stellen over contact- en 

ontmoetingsmogelijkheden en opvang voor deze specifieke groep in Utrecht. De commissie 

wijst met name op Cocktail, een groep van het COC, en de Prismagroep Utrecht. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de adviescommissie Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgenderbeleid (LHBT), 

 

 

 

 

Mw. A.M.M. Dercksen 

Voorzitter 

 

 

Leden van de adviescommissie: 

COC MiddenNederland 

Prisma groep 

Stichting de Kringen 

Stichting de Luister 

Stichting Groep 7152 

Stichting De Overkant (Midzomergracht festival) 

Stichting PANN 

Stichting Transgenders 

Utrechtse Homo Studentenvereniging Anteros 

 

Vaste adviseurs/gasten van de Adviescommissie: 

Artikel 1 Midden Nederland 

HUP 

 


