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Inleiding
Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft, vanuit haar portaalfunctie, een project mogelijk gemaakt 

om LHBT-asielzoekers beter te kunnen ondersteunen bij het vertellen van hun eigen levensverhaal tijdens 

de asielprocedure. In samenwerking met de doelgroep en met professionals en vrijwilligers hebben 

Kennisplatform Integratie & Samenleving, Art. 1 Midden Nederland en Bureau Omlo een methodiek 

‘Levensverhalen’ ontwikkeld ter ondersteuning van de asielprocedure van LHBT-asielzoekers. De methodiek 

is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek. Hiertoe zijn er focusgroepen gevormd en interviews afgenomen 

onder asielzoekers en onder vrijwilligers en professionals. Daarnaast zijn relevante inzichten uit de 

onderzoeksliteratuur benut. Er is nog geen onderzoek verricht naar de effectiviteit van de methodiek. Op 

basis van ervaringskennis en praktijkkennis beoogt deze publicatie vooral inzichtelijk te maken hoe de 

methodiek eruit ziet en wat belangrijke aandachtspunten zijn in de toepassing ervan. Het is wenselijk dat de 

toepassing van de methodiek in de toekomst geëvalueerd wordt op zowel mogelijke positieve als negatieve 

effecten. Dergelijk onderzoek kan benut worden om de methodiek daar waar nodig te verbeteren. 

De methodiek is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die met vluchtelingen en asielzoekers werken, 

waaronder medewerkers en vrijwilligers van belangenorganisaties, migrantenzelforganisaties, COA, Ggz 

en maatschappelijk werk. Ook advocaten hebben baat bij een samenhangend verslag over de levensloop 

van hun cliënt. Er staan lessen in die de IND kan benutten voor het gehoor. De IND heeft er immers ook 

belang bij dat asielzoekers hun persoonlijke verhaal goed kunnen verwoorden en voorlichting krijgen over 

de werkwijze van de IND. Dat versterkt de kwaliteit van de gehoren en maakt het minder ingewikkeld om te 

beoordelen of de asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning. 

Hoofdstuk 1 start met een probleembeschrijving, het doel van de methodiek en een toelichting op de 

primaire en intermediaire doelgroep. In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de methodiek met aandacht 

voor de ontwikkeling, de do’s en don’ts, de opbouw van het levensverhaal en de gespreksthema’s, de 

benodigde kennis en vaardigheden van vrijwilligers en professionals en een overzicht van de sociale 

kaart (belangenorganisaties, hulpverleningsorganisaties en kennisinstellingen). Hoofdstuk 3 geeft 

achtergrondinformatie over de asielprocedure en het implementatieproces. Het hoofdstuk eindigt met 

overige activiteiten en initiatieven die de asielzoekers kunnen ondersteunen en kunnen bijdragen aan hun 

empowermentproces.

 In de bijlagen zijn nog een aantal ondersteunende documenten te vinden, zoals de werkinstructie van de IND 

betreffende het asielmotief van de asielzoeker, een vragenlijst voor het afnemen van het levensverhaal, een 

lijst met aandachtspunten voor de toepassing van de methodiek en een signaleringslijst voor het vroegtijdig 

signaleren van trauma’s. 
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1.1 PROBLEEMBESCHRIJVING 

Homoseksualiteit is in 77 landen strafbaar. Er staan gevangenisstraffen op of de doodstraf. Naast dergelijke 

wetgeving hebben LHBT’s te maken met een vijandige opstelling van hun directe omgeving. Hierdoor wordt 

een volwaardig leven sterk ondermijnd. Het kan leiden tot geweld, sociale uitsluiting, verstoting door ouders, 

discriminatie en belemmeringen bij het aangaan van liefdesrelaties. In het ergste geval is er zelfs sprake van 

levensbedreiging. Het gevolg van deze bedreigende levensomstandigheden is dat LHBT’s zich genoodzaakt 

voelen om hun gevoelens, gedrag en uiterlijk te verbergen en/of zich zoveel mogelijk te conformeren aan de 

heersende normen. Anderen besluiten om hun land te ontvluchten en in te ruilen voor een land waar zij in 

veiligheid en vrijheid hopen te kunnen leven (Elferink & Van Hoof, 2016). 

Asielzoekers met LHBT-gevoelens krijgen in Nederland echter niet zonder meer een verblijfsvergunning. De 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt iedere casus individueel op basis van de situatie in het 

herkomstland en het persoonlijke verhaal van de asielzoeker. Hiertoe voert de IND – met de inzet van een 

tolk – meerdere gesprekken met asielzoekers. In het “nader gehoor” is het noodzakelijk dat de asielzoeker 

uitlegt waarom hij of zij asiel aanvraagt. Als hij gevlucht is vanwege zijn seksuele voorkeur of genderidentiteit 

dan verwacht de IND van de asielzoeker een authentiek en coherent levens- en vluchtverhaal alsmede een 

beschrijving van het persoonlijke proces van “coming out”. 

Volledige openheid over de seksuele voorkeur en genderidentiteit is echter helemaal niet vanzelfsprekend 

voor veel asielzoekers. In de eerste plaats zijn sommige asielzoekers zodanig getraumatiseerd dat ze 

bepaalde gebeurtenissen psychisch geblokkeerd hebben, waardoor ze zich niet alles meer herinneren. Ze 

hebben nooit geleerd om over hun situatie te praten. Integendeel, ze zijn gewend om te zwijgen en hun 

identiteit te verbergen.

“Je moet je zelf heel sterk bewust zijn van je genderidentiteit en daar heel 
openlijk over kunnen praten. Dit is heel moeilijk als je dit niet gewend bent. Het is 

ingewikkeld doordat je je hele leven juist gewend was om die te verbergen.”
(asielzoeker)

Bovendien hebben veel asielzoekers slechte ervaringen met overheidsfunctionarissen, waardoor zij het ook 

in Nederland als onveilig ervaren om bij een autoriteit in een gehoor te spreken over de eigen seksuele 

voorkeur en genderidentiteit. In de praktijk leidt dit ertoe dat sommige asielzoekers zich wantrouwend en 

voorzichtig opstellen. Zolang ze nog geen asiel hebben, is teruggestuurd worden een continue dreiging en 

voor velen brengt dat het risico met zich mee dat hun seksuele voorkeur of genderidentiteit bekend wordt in 

het land van herkomst (Elferink & Emmen, 2017; Elferink & Van Hoof, 2016; Luit, 2013). 

Tolken kunnen voor asielzoekers een onveilige sfeer veroorzaken doordat zij zich openlijk homo-, bi- of 

transfoob opstellen en hun afkeuring van de seksuele oriëntatie en de genderidentiteit van de asielzoeker 

(non-)verbaal laten blijken met een onvriendelijke, respectloze of zelfs vijandige houding. Ook de sfeer 

tijdens het IND-gehoor en de opstelling van de IND-medewerker kunnen een negatieve invloed hebben op de 

mate van openheid van de asielzoeker, zoals in onderstaand kader is weergegeven (Luit, 2013).
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Factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de openheid van de 

asielzoeker:

• Negatieve sfeer (associaties bij een politieverhoor);

• Manier van communiceren (onvriendelijkheid, gebrek aan empathie, wantrouwende 

opstelling en onprettige manier van bevragen); 

• Weinig kennis van de situatie van LHBT’s in het thuisland;

• Stereotype beelden van LHBT’s.

In een kleinschalige studie van Elferink & Emmen (2017) komt naar voren dat asielzoekers in de asielprocedure 

bij de IND weinig tot geen steun ervaren in het praten over hun LHBT-zijn. Vragen over de manier waarop 

mensen seks hebben, werden als te intiem en persoonlijk ervaren (Elferink & Emmen, 2017). Door een arrest 

van het Europese Hof zijn dergelijke vragen inmiddels niet meer toegestaan. 

Ook in asielzoekerscentra voelen LHBT-asielzoekers zich geregeld onveilig en durven zij niet openlijk uit te 

komen voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Zij hebben te maken met andere asielzoekers die 

negatief of agressief reageren op hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Sociale uitsluiting, pesterijen, 

bedreigingen en mishandeling vormen reële risico’s (Elferink & Emmen, 2017).

Dit alles neemt niet weg dat er ook asielzoekers zijn die zich niet of nauwelijks terughoudend opstellen en 

makkelijker praten over hun vluchtverhaal en hun seksuele en genderidentiteit. Sommigen van hen hebben 

vertrouwen in Nederland of in de IND, vinden het prettig om over hun gevoelens te spreken en voelen 

zich door de vele vragen van de IND-medewerker juist uitgenodigd om hun verhaal te delen. Zij zijn ook 

vastbesloten om het hele verhaal te delen, omdat zij zich goed bewust zijn van het belang van de gehoren 

voor de asielprocedure (Luit, 2013). Ervaringen van asielzoekers laten zien dat de IND-medewerker ook een 

positieve uitwerking kan hebben op de mate van openheid (Luit, 2013).

Factoren die de mate van openheid tijdens IND-gehoor positief beïnvloeden:

• Prettige communicatie (empathisch, rustige en vriendelijke manier van bevragen, 

geruststellen);

• Vertrouwelijkheid van de gehoren;

• Vertrouwen vanuit de IND-medewerker in het vertelde verhaal; 

• Kennis van ontmoetingsplekken van LHBT’s;

• Kennis van de situatie voor LHBT’s in het thuisland.
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1.2 DOELSTELLING

Deze methodiek beoogt dat LHBT-asielzoekers voorafgaand aan de asielprocedure leren hun eigen 

levensverhaal durven te verwoorden met hulp en ondersteuning van sociale professionals en vrijwilligers. 

Hiertoe voert de professional of vrijwilliger een of meer gesprekken over levensgebeurtenissen, seksualiteit, 

gender, angsten en trauma’s. Vervolgens wordt het verhaal op papier gezet. In de gesprekken met de 

professional of vrijwilliger kunnen asielzoekers oefenen met het verwoorden van het eigen levensverhaal. 

De gesprekken werken bevrijdend en versterken de zelfacceptatie van de seksuele en genderidentiteit; 

het zelfvertrouwen en de veerkracht van asielzoekers. Vervolgens zijn de asielzoekers beter in staat om 

in de aanloop naar, tijdens en na afloop van de asielprocedure het eigen levensverhaal op een heldere, 

samenhangende en consistente wijze te presenteren. De gesprekken met de professional of vrijwilliger 

en het verhaal op papier bieden de asielzoekers meer houvast, structuur en overzicht als ze een verklaring 

moeten afgeven aan de IND.

“Zo’n ‘Levensverhaal methodiek’ kan vluchtelingen erg helpen om hun eigen 
levensverhaal te verwoorden. Dat is bevrijdend en leuk. Het is vaak de eerste keer 

dat ze hun verhaal kunnen vertellen zonder dat ze bang hoeven te zijn om in de 
gevangenis te komen of erger. Het helpt om het verhaal duidelijk te krijgen. Oefening 

baart kunst. Dat helpt ter voorbereiding op het gesprek bij de IND.”
(vrijwilliger)

“Asielzoekers kunnen hier zoveel aan hebben. Bijvoorbeeld dat ze niet bij de IND 
zitten met zo’n groot vol hoofd en maar alles door elkaar gaan vertellen. In plaats 

daarvan krijgen ze structuur en overzicht in hun eigen verhaal.”
(professional)

1.3 DOELGROEP: LHBT-ASIELZOEKERS 

De primaire doelgroep van de methodiek levensverhalen bestaat uit asielzoekers met een LHBT-achtergrond 

(d.w.z. lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders)1.  Zij vormen de profijtgroep, 

omdat zij direct baat zouden moeten hebben bij de ondersteuning. De maatschappelijke relevantie van de 

ondersteuning is groot. Er kunnen allerlei negatieve gevolgen optreden als LHBT-asielzoekers niet openlijk 

(kunnen) praten over hun seksuele en genderidentiteit en levensverhaal. Elferink & Emmen (2017) wijzen 

erop dat LHBT-asielzoekers psychische problemen, angst, slapeloosheid, stress en depressieve klachten 

ervaren. Soms zijn er ook zelfmoordgedachten en -pogingen. Bovendien leeft de angst dat de IND hun 

verklaringen over hun seksuele en/of genderidentiteit niet gelooft en dat de IND vervolgens besluit om 

hen terug te sturen naar het land van herkomst. De kwetsbaarheid van LHBT-asielzoekers resulteert in een 

groter risico op eenzaamheid, depressie en uitsluiting.

1 De Rijksoverheid heeft besloten om mensen met een intersekse conditie (zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken) 

aan het LHBT-emancipatiebeleid toe te voegen. . In dit project zijn mensen met een intersekse conditie niet meegenomen 

en om die reden houden we de term LHBT aan, zonder de letter I van intersekse conditie.
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Asielaanvragen in Nederland

In 2017 hebben 14.716 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat is beduidend 

minder dan voorgaande jaren; in 2016 (18.717), in 2015 (43.093) en in 2014 (21.811), 

zo blijkt uit cijfers van de IND. Veel asielzoekers komen uit Afghanistan, Algerije, Eritrea, 

Irak, Iran, Georgië, Marokko en Syrië (Butter, 2018). Het aantal asielzoekers dat asiel 

aanvraagt vanwege een LHBT-achtergrond is niet bekend. De IND houdt deze cijfers 

niet bij, maar laat weten dat dergelijke asielaanvragen met regelmaat voorkomen.

Er zijn argumenten in te brengen om de doelgroep te versmallen aangezien sommige asielzoekers geen 

hulp en ondersteuning nodig hebben. Voor asielzoekers die nog nooit of weinig gesproken hebben over 

hun seksuele en/of genderidentiteit is de methodiek geschikt. Zij vinden het ingewikkeld en niet prettig 

om erover te praten en hebben grote moeite om hun verhaal helder te verwoorden. Maar voor mondige, 

assertieve en zelfbewuste asielzoekers die geen of weinig moeite hebben om hun levensverhaal te vertellen, 

is dergelijke ondersteuning overbodig. Zij kunnen hooguit de tip meekrijgen om hun eigen levens- en 

vluchtverhaal zelfstandig op papier te zetten ter voorbereiding op het gehoor. Deze asielzoekers beschikken 

over de vaardigheid om zich assertief en weerbaar op te stellen als er door de IND kritische, onbehoorlijke 

of onduidelijke vragen worden gesteld, zoals uit onderstaande citaten blijkt. Een asielzoeker merkt daarbij 

wel op dat enige voorzichtigheid geboden is.

“Ik onderbrak de medewerker geregeld op een tactvolle manier door aan te geven 
dat ik de vraagstelling onredelijk vind. Of ik noemde het een strikvraag. Ook gaf ik 

soms aan dat ik niet weer daarover wil vertellen.”
(asielzoeker) 

“Soms moet je wel voorzichtig zijn. Ze zijn een autoriteit. Ik beantwoord sommige 
vragen ook niet. Om ruzie te vermijden, zeg ik rustig dat ik de vraag niet wil 

beantwoorden. Het is riskant. Maar als mensen voelen dat een vraag niet juist 
is, moeten ze daar iets van kunnen zeggen. Bij vragen over seksualiteit moet je 

bijvoorbeeld weigeren om antwoord te geven en weerstand bieden. Het is niet legaal 
om daar vragen over te stellen. Het is goed dat we vrijwilligers hierover van tevoren 
spreken. Zij kunnen voor ons bevestigen dat dit soort intieme vragen niet gesteld 

mogen worden.”
(asielzoeker)

Deze assertieve asielzoekers zeggen dat niet iedere asielzoeker zich assertief durft op te stellen en vinden 

het daarom belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen van zulke kritische vaardigheden en een 

tactvolle toepassing daarvan. Dit beeld komt ook naar voren in een studie van Luit (2013). Asielzoekers 

lieten de onderzoeker weten dat zij sommige vragen te intiem en persoonlijk vonden, maar uit angst voor 

negatieve gevolgen op de uitkomst van de procedure stelden zij zich conflictvermijdend op.
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Tegenover de assertieve asielzoekers staan juist mensen die andere – mogelijk meer intensieve – vormen 

van ondersteuning nodig hebben. Zwaar getraumatiseerde kwetsbare asielzoekers hebben mogelijk meer 

baat bij psychische ondersteuning door professionals. Een asielzoeker meldt in dit verband dat het voor 

sommige mensen ingewikkeld is om in korte tijd assertiviteit te trainen. Dit kan volgens hem verschillende 

oorzaken hebben, zoals opleidingsniveau, culturele verschillen, persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld 

verlegenheid, gebrek aan zelfvertrouwen en assertiviteit), vaardigheden (bijvoorbeeld taalbeheersing) en 

psychische omstandigheden (denk aan de mate waarin opgelopen trauma’s zijn verwerkt). 

Dit roept de vraag op of deze methodiek ongeschikt zou zijn voor deze extra kwetsbare doelgroep en 

de doelgroep dus ook op die manier versmald zou kunnen worden. Een vrijwilliger meent echter dat 

professionele ondersteuning voor het verwerken van trauma’s en de meer praktische ondersteuning bij het 

verwoorden van het levensverhaal elkaar niet hoeven uit te sluiten. Veel asielzoekers hebben baat bij beide 

vormen van ondersteuning die elkaar juist kunnen aanvullen en versterken. Voor dit laatste standpunt is veel 

te zeggen aangezien asielzoekers niet veel keus hebben; het systeem dwingt hen om hun asielverzoek toe 

te lichten en hun levens- en vluchtverhaal te delen. Trauma’s kunnen gesignaleerd worden met behulp van 

de signaleringslijst lichamelijke en psychische problemen van Stichting Immo (zie bijlage 2). Als vrijwilligers 

trauma’s signaleren doen zij er verstandig aan om professionele hulp in te schakelen. Asielzoekers moeten 

hier wel mee in stemmen. 

In zijn algemeenheid geldt dat het belangrijk is om rekening te houden met de diversiteit binnen de doelgroep. 

Verschillen zijn er niet alleen in termen van zelfverzekerdheid en competenties, maar ook in termen van 

bewustwording. Tegenover asielzoekers die zich in het land van herkomst bewust zijn geworden van hun 

seksuele oriëntatie, staan asielzoekers die zich hier pas in Nederland bewust van worden. 

Een groep die ook niet vergeten mag worden, zijn mensen die gevlucht zijn omdat de omgeving in het land 

van herkomst denkt dat de persoon in kwestie een LHBT-identiteit heeft, terwijl de persoon zichzelf niet 

zo identificeert. Mogelijk worden zij vervolgd 

wegens uiterlijke kenmerken of een eenmalige 

seksuele relatie met iemand van hetzelfde 

geslacht. Deze mensen zijn in hun land van 

herkomst eveneens onveilig. Iets vergelijkbaars 

kan gelden voor biseksuelen die op het moment 

van vluchten een relatie hebben met iemand 

van het andere geslacht, maar die nog worden 

vervolgd wegens een eerdere relatie. 

Naast ideeën om de doelgroep te versmallen, 

brengt een professional juist het idee naar 

voren om de doelgroep te verbreden zodat meer 

mensen ervan kunnen profiteren. Volgens deze 

professional is de methodiek niet alleen interessant voor mensen met een LHBT-achtergrond, maar voor alle 

asielzoekers en vluchtelingen. In een dergelijke bredere benadering is er niet alleen aandacht voor de seksuele 

voorkeuren, de genderidentiteit en de acceptatie hiervan. In plaats daarvan kunnen levensverhalen ingezet 

kunnen worden om te investeren in de empowerment van asielzoekers en vluchtelingen in verschillende 

levensdomeinen. Daarbij zou er teruggeblikt kunnen worden op het verleden, maar ook vooruitgekeken 

kunnen worden naar dromen voor de toekomst in Nederland. 
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Al met al bestaat de primaire doelgroep in ieder geval uit LHBT-asielzoekers en niet uit mensen die al 

een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Asielzoekers die een status in Nederland hebben, krijgen de 

status van vluchteling of een status van subsidiaire bescherming. In het eerste geval is er een formele 

erkenning dat de desbetreffende persoon in zijn of haar thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging, 

geweld of oorlogsomstandigheden. Zolang mensen nog in afwachting zijn van een verblijfsvergunning 

en in asielzoekerscentra verblijven, is de term asielzoeker van toepassing. In het tweede geval wordt er 

zogenoemde subsidiaire bescherming geboden aan mensen die niet voor de vluchtelingenstatus in 

aanmerking komen, maar bij wie er zwaarwegende gronden bestaan om te veronderstellen dat terugkeer 

een reëel risico van ernstige schade met zich meebrengt. Schade verwijst dan naar de doodstraf, executie, 

folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Er hoeft dus geen sprake te zijn 

van een vervolgingsgrond zoals bij het toekennen van een vluchtelingenstatus wel het geval is. Ook ernstige 

en individuele bedreiging van het leven of de persoon van burger kan schade inhouden, als dit gebeurt als 

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Ook 

personen met deze status krijgen een verblijfsrecht.

1.4 INTERMEDIAIRE DOELGROEP: PROFESSIONALS EN VRIJWILLIGERS

De intermediaire doelgroep van de methodiek bestaat uit professionals en vrijwilligers die met 

vluchtelingen en asielzoekers werken, waaronder medewerkers en vrijwilligers van belangenorganisaties, 

migrantenzelforganisaties, COA, Ggz en maatschappelijk werk. De methodiek kan hen helpen om 

asielzoekers ondersteuning te bieden bij het verwoorden van hun eigen levensverhaal. 

Ook advocaten hebben baat bij een samenhangend verslag over de levensloop van hun cliënt. Deze advocaten 

werken doorgaans pro-deo en hebben weinig tijd. Informatie op schrift over de levensgeschiedenis van de 

asielzoeker en zijn of haar seksuele en genderidentiteit is een nuttig communicatiemiddel en kan houvast 

bieden tijdens de IND-procedure. Bij een rechtszaak kunnen verslagen onderdeel van hun dossier vormen.

Verder heeft ook de IND zelf belang bij deze methodiek. Als asielzoekers hun persoonlijke verhaal goed 

kunnen verwoorden en vooraf goed voorgelicht zijn over de rol en werkwijze van de IND, versterkt dit de 

kwaliteit van het gehoor. Een helder verhaal maakt het voor IND-medewerkers minder ingewikkeld om te 

beoordelen of de asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning. 



10Methodiek ‘Levensverhalen van LHBT-asielzoekers’ 

2 Methodiek ‘Levensverhaal’ 

2.1 TOTSTANDKOMING METHODIEK

Diverse vrijwilligers zijn gestart met het optekenen van levensverhalen van LHBT-asielzoekers. De 

ervaringskennis die vrijwilligers hierbij hebben opgedaan is een belangrijke bron geweest voor de 

ontwikkeling van de methodiek. Relevante praktijkervaringen van (vrijwilligers)organisaties met het voeren 

van gesprekken met asielzoekers zijn verwerkt, evenals die van vrijwilligers die hun ervaringen in interviews 

en focusgroepen hebben verteld. Ook de ervaringen en inzichten van professionals, zoals een asieladvocaat, 

hulpverleners, een COA-medewerker en een IND-medewerker dragen zijn benut.

De ervaringskennis van asielzoekers is eveneens van onschatbare waarde. Zowel mensen die nog in de 

procedure zaten als mensen die deze inmiddels achter de rug hebben en een status hebben gekregen, 

hebben met informatie en inzichten bijgedragen. Deze informatie is verkregen in focusgroepen en in vier 

individuele diepte-interviews. De interviews en de focusgroep vormen samen met een literatuurverkenning 

de basis voor de methodiek. 

2.2 BESCHRIJVING VAN DE METHODIEK 

Ter ondersteuning van het vertellen van het eigen levensverhaal voor de asielprocedure voeren professionals 

en vrijwilligers gesprekken met LHBT-asielzoekers over de levensgebeurtenissen, seksualiteit, gender, 

angsten en trauma’s. De ervaring leert dat hiervoor vaak meerdere gesprekken nodig zijn, omdat asielzoekers 

het doorgaans moeilijk vinden om hierover te praten. Lange gesprekken hierover zijn psychisch te belastend, 

omdat ervaringen soms traumatisch zijn geweest. 

In de gesprekken leren asielzoekers niet hoe zij het juiste verhaal moeten vertellen zodat ze succesvol 

door de procedure komen. Zij leren hun persoonlijke, waarheidsgetrouwe verhaal op een heldere manier 

te verwoorden en hoe zij hun LHBT-gevoelens kunnen uiten. Dit laatste houdt bijvoorbeeld ook in dat zij 

leren inzien dat de Nederlandse context anders is dan het herkomstland in de zin dat zij hun seksuele 

voorkeur hier niet hoeven te verbergen. Sterker nog, om als LHBT-asielzoeker in aanmerking te komen voor 

een verblijfstatus wordt er van hen verwacht dat zij hun seksuele voorkeur en de onveilige situatie in het 

herkomstland kunnen benoemen.

Levensverhaal in sessies

Praten over het levensverhaal kan de volgende vijf sessies bestrijken:

1. Ruimte voor kennismaking en vertrouwen winnen;

2. Ruimte voor gevoelens en trauma’s;

3. Achtergronden en toelichting geven, begrijpelijk maken. Bij voorkeur met de 

werkinstructie ‘LHBT als asielmotief’ van de IND (openbaar document), zodat 

het gesprek aansluit bij wat de IND verwacht bij een gehoor met de asielzoeker. 

Een eerste versie van het levensverhaal op papier zetten, die bijvoorbeeld ook (in 

overleg met de asielzoeker) voorgelegd kan worden aan de advocaat.

4. Mede op basis van de feedback van de advocaat toewerken naar een volledig, 

gestructureerd en consistent verhaal waarin hoofdzaken en bijzaken van elkaar 

gescheiden zijn; 

5. De aandachtspunten van de IND doornemen en de beleving bij alle feiten. 

Vervolgens een tweede versie delen met de advocaat. 
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Risico’s 

De gespreksvoerder moet de asielzoekers ervan doordringen dat de methodiek 

“Levensverhalen” geen garantie is op een verblijfsvergunning en niet bedoeld is om 

asielzoekers te adviseren welk verhaal ze het beste kunnen vertellen. Als het beeld 

ontstaat dat er organisaties zijn die asielzoekers helpen met het verwoorden van het 

juiste verhaal zodat zij een verblijfstatus krijgen, bestaat het risico dat asielzoekers 

zich met grote aantallen aanmelden voor het oefenen van hun levensverhaal. Dat kan 

een probleem zijn aangezien organisaties mogelijk niet over voldoende capaciteit 

beschikken om een eventuele grote vraag op te vangen. Onvermijdelijk zal dit leiden 

tot teleurstelling. Minstens zo problematisch is het als asielzoekers vanuit verkeerde 

verwachtingen met de gesprekken starten. Dit scenario is niet denkbeeldig. Twee 

vrijwilligers geven aan dat er meerdere asielzoekers bij hun organisatie aanklopten 

voor hulp met de verwachting dat ze geholpen konden worden met het verkrijgen van 

een status. Helder uitleggen wat het doel is van de methodiek en dat het alleen gaat 

om ondersteuning bij het vertellen van het eigen verhaal, is dan ook belangrijk.

Na de gesprekken zet de professional of vrijwilliger het levensverhaal op papier. Indien mogelijk doet 

de asielzoeker dit zelf. Boumans (2015) constateert op basis van onderzoek dat het zelf optekenen van 

een ervaringsverhaal een positief effect heeft op de veerkracht van mensen en het herstelproces. Zodra 

de asielzoeker de tekst heeft gecontroleerd en de eindversie gereed is, ondertekent de asielzoeker het 

levensverhaal. De asielzoeker is eigenaar van zijn of haar verhaal in de asielprocedure. Dit betekent dat 

professional of vrijwilliger aan de asielzoekers duidelijk moet voorleggen of zij ermee instemmen om 

het verhaal te overhandigen aan de IND. De advocaat stuurt het levensverhaal na toestemming van de 

asielzoeker op naar de IND. Kortom, de asielzoeker bepaalt welke mensen het levensverhaal wel en niet 

mogen lezen.

Om de asielzoekers zo goed mogelijk voor te bereiden is het niet alleen noodzakelijk dat zij leren hun eigen 

verhaal te verwoorden. Een goede voorlichting door de asieladvocaat, andere professionals en vrijwilligers 

over de procedure bij de IND is eveneens nodig. Zoals hierboven genoemd, kan hierbij gedacht worden aan 

het doornemen van de IND-werkinstructie (zie bijlage 3). Ook behulpzaam zijn voorlichting over de betekenis 

van centrale concepten als zelfacceptatie en bewustwordingsproces en informatie over het type vragen dat 

verwacht kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat asielzoekers informatie krijgen over het belang van 

een consistent verhaal en het gegeven dat openheid over de seksuele en genderidentiteit en over negatieve 

ervaringen in het herkomstland zwaar meeweegt in de beoordeling van het asielverzoek. Asielzoekers 

moeten weten dat zij tijdens het gehoor gerust om verduidelijking kunnen vragen bij onduidelijke vragen, 

zo laat de IND weten. Als een tolk volgens de asielzoeker geen respect toont of zich zelfs vijandig opstelt 

vanwege de seksuele en/of genderidentiteit van de asielzoeker, dan is het belangrijk dat hij of zij dit meedeelt 

aan de IND-medewerker. Informatie over de Nederlandse Grondwet en artikel 1 kan helpen om mensen 

ervan te doordringen dat zij vrijuit mogen praten (zie Elferink & Emmen, 2017). Tenslotte heeft het een 

toegevoerde waarde om iets te vertellen over de Nederlandse cultuur, zoals een vrijwilliger verwoordt:
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“Leg culturele verschillen ook uit. Bijvoorbeeld cultureel gezien lijkt de afstand 
tussen IND en een gewone Nederlander heel klein. Nederlanders stellen zoveel 
vragen dat ik echt dacht: wat is hiervan de bedoeling? Het kwam zo eng over. Ik 

begreep niet dat het uit interesse kwam, Nederland heeft echt een vraagcultuur. Ik 
dacht: dit lijkt echt veel op de IND.”

(vrijwilliger)

Aangezien de gesprekken bedoeld zijn als een oefening ter voorbereiding van het vertellen van het 

eigen levensverhaal op het gehoor bij de IND, is de methodiek ‘Levensverhaal’ met name geschikt voor 

professionals en vrijwilligers die in een vroegtijdig stadium in contact komen met de asielzoekers. Veel 

asielzoekers komen pas in een laat stadium – als zij al langer in de procedure zitten – in contact met diverse 

belangenorganisaties. Toch kunnen deze organisaties nog steeds een rol van betekenis spelen, ook als 

asielzoekers al een IND-gehoor achter de rug hebben. Als de asielzoeker van de rechter gelijk krijgt, kan er 

namelijk een tweede gehoor volgen bij de IND. 

Het risico voor asielzoekers is dat zij bij het tweede gehoor andere verhalen vertellen dan bij het eerste 

gehoor. Dergelijke inconsistenties kunnen hen duur komen te staan, zij tasten de geloofwaardigheid 

van de asielzoeker aan. Eventuele inconsistenties moeten goed onderbouwd kunnen worden. Het komt 

bijvoorbeeld voor dat asielzoekers pas in het tweede gehoor over hun seksuele en genderidentiteit vertellen. 

De asielzoeker zal dan duidelijk moeten kunnen uitleggen waarom hij of zij dit eerder niet heeft genoemd. 

Als asielzoekers pas later in de procedure gesprekken voeren met vrijwilligers en professionals over hun 

levensverhaal, is het de vraag of het verstandig is om het levensverhaal op papier te delen met de IND. 

De advocaat kan de asielzoeker hierin het beste adviseren. Mocht men beslissen om het verhaal niet te 

delen met de IND, dan is de meerwaarde van de gesprekken gelegen in het oefenen van het verwoorden 

van het levensverhaal. Als advocaten en organisaties LHBT-asielzoekers sneller in contact brengen met 

belangenorganisaties of professionele hulpverleningsorganisaties kunnen dergelijke dilemma’s en 

problemen voorkomen worden. Op die manier kunnen asielzoekers in een eerder stadium ondersteuning 

krijgen, zodat ze bij het eerste gehoor al duidelijk hun eigen levensverhaal kunnen vertellen. Daarmee kan de 

kans op eventuele tegenstrijdigheden tussen de gehoren ook verkleind worden.

2.3 DO’S EN DON’TS

Wat zijn de do’s en don’ts bij het ondersteunen van de doelgroep in het vertellen van hun levensverhaal? Hoe 

kunnen professionals en vrijwilligers de ondersteuning zo vormgeven dat asielzoekers er ook daadwerkelijk 

baat bij hebben? Op basis van de gesprekken met asielzoekers, vrijwilligers en professionals en enkele 

bronnen uit de literatuur komen we tot de volgende do’s en don’ts:

NEEM DE TIJD OM VERTROUWEN TE WINNEN

Asielzoekers zijn niet zelden angstig voor de IND, maar ook voor andere instanties zoals COA. Ze vrezen 

dat dergelijke instanties verlengstukken vormen van de IND. Zij zijn bang dat deze organisaties alleen maar 

hun verhaal willen aanhoren om het vervolgens door te spelen aan de IND, zodat deze ter voorbereiding op 

het gehoor alvast contradicties in het verhaal kan opsporen. Door ervaringen in het land van herkomst zijn 

ze gewend om altijd en overal sociaal wenselijke antwoorden te geven. Het kost om die reden dan ook tijd 

om het vertrouwen te winnen alvorens zij zich veilig voelen om open over hun ervaringen te vertellen. Het is 

belangrijk dat de asielzoeker zich op zijn/haar gemak voelt. Een gelijkwaardige opstelling van de vrijwilliger 
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of professional en een ontspannen sfeer kunnen hierbij helpen. Hierbij is het belangrijk dat de vrijwilliger of 

professional ook iets vertelt over zijn/haar eigen leven.

Als het wantrouwen aanhoudt, kan het verstandig zijn om ervaringsdeskundigen in te zetten. Voormalige 

asielzoekers begrijpen de achterdocht goed en kunnen vanuit dit begrip de asielzoeker makkelijker overtuigen 

dat er geen samenwerking is met de IND. Bij de opbouw van het levensverhaal hieronder gaan we er dieper 

op in hoe er nog meer aan vertrouwen gewerkt kan worden. Veel tijd nemen om vertrouwen te winnen is 

overigens niet altijd mogelijk door de tijdsdruk van de geplande asielprocedure. Als het niet mogelijk is om 

uitgebreid de tijd te nemen voor het levensverhaal doordat iemand op korte termijn naar de IND moet, kan er 

overwogen worden om een beknopte versie van het levensverhaal uit te werken. Dit laatste moet natuurlijk 

even zorgvuldig gebeuren, anders kan men zich beter beperken tot het geven van advies over het type 

vragen dat de asielzoeker kan verwachten en het advies om hier alvast over na te denken.

DUIDELIJK UITLEGGEN WAT HET LEVENSVERHAAL OP PAPIER OPLEVERT 

De asielzoeker moet direct te horen krijgen wat het doel is van de gesprekken, zodat hier geen misverstanden 

over kunnen ontstaan. De gesprekken en het verhaal op papier beogen de volgende opbrengsten te realiseren: 

• Asielzoekers leren hun gevoelens, traumatische ervaringen, seksuele oriëntatie en genderidentiteit te 

bespreken; 

• Houvast voor het vertellen van het eigen levensverhaal tijdens het IND-interview; 

• Informatie die de advocaat kan helpen; 

• Levensverhaal op papier fungeert als bewijsmateriaal voor de IND, indien het verhaal is ondertekend 

door de asielzoeker.

NIET TE VEEL (DIRECTE) VRAGEN STELLEN 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom asielzoekers belemmeringen ervaren om het gesprek te voeren 

over ervaringen in het verleden en over hun seksuele en genderidentiteit, bijvoorbeeld opgelopen trauma’s, 

wantrouwen, angst en taboes. Het is daarom 

enerzijds belangrijk dat vrijwilligers en 

professionals aanvoelen wanneer zij zich 

terughoudend moeten opstellen met het 

stellen van veel en directe vragen. Mensen 

zijn niet gewend om uitgebreid over dit soort 

onderwerpen te praten en komen geregeld 

uit een culturele context waarin directe 

communicatie minder gebruikelijk is. Daarnaast 

werkt het voor mensen die wel de behoefte 

hebben om hun eigen verhaal te vertellen, niet 

stimulerend als ze steeds onderbroken worden 

met allerlei vragen. In plaats van voortdurend 

door te vragen, is het noodzakelijk om ruimte 

te creëren voor de asielzoeker om tot rust te komen. Dat is ook de reden waarom er meerdere gesprekken 

nodig zijn om het levensverhaal goed op papier te kunnen krijgen. Elferink en Emmen (2017) wijzen erop 

dat het stellen van open vragen vanuit een onbevooroordeelde houding belangrijk is omdat de vragensteller 

hiermee oprechte interesse in de asielzoeker kan tonen. 
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Tegenover het advies om directe vragen te vermijden, staat dat asielzoekers in het gesprek met de IND 

onvermijdelijk geconfronteerd zullen worden met veel (directe) vragen. Het is daarom ook nodig om 

asielzoekers voor te lichten over culturele verschillen als het gaat om directe en indirecte communicatiestijlen. 

“Nederlanders zijn direct. Ik ben direct, maar veel mensen niet. Het internaliseren 
van gedachten is in veel culturen gebruikelijk. Ze weten niet emotioneel hoe ze 

directe belangrijke vragen moeten beantwoorden. Ze moeten geadviseerd worden 
over culturele verschillen.”

(asielzoeker)

Je moet de vragen toch beantwoorden. Je vindt het misschien confronterend, maar 
in de procedure moeten de vragen op deze directe manier gesteld worden. Het is 

nodig.”
(asielzoeker) 

WIJS ASIELZOEKERS OP VERSCHILLEN TUSSEN DE GESPREKSSITUATIES 

Het is volgens betrokkenen ook belangrijk om te benadrukken dat de ondersteunende gesprekken met 

vrijwilligers en professionals en het gehoor bij de IND een heel ander karakter hebben. Daar waar er in 

het eerste geval sprake is van een zekere gelijkwaardigheid in de relatie, noemen betrokkenen het contact 

tussen de asielzoeker en de IND-medewerker een machtsrelatie. Bovendien zijn de gesprekken in het eerste 

geval relatief vrijblijvend en informeel van karakter. De gehoren daarentegen zijn formeel van karakter en zijn 

zeer bepalend voor de toekomst van de asielzoeker. 

BEÏNVLOED HET LEVENSVERHAAL NIET 

Alle betrokkenen menen dat asielzoekers ondersteunende gesprekken kunnen gebruiken om het eigen 

levensverhaal op een rij te zetten en daar verder over na te denken. Ook de IND heeft hier belang bij. 

Als asielzoekers hun verhaal beter kunnen verwoorden, is het voor de IND minder ingewikkeld om het 

asielverzoek goed te beoordelen, zo laat een medewerker van de IND weten. Het is uitdrukkelijk niet de 

bedoeling dat professionals en vrijwilligers het levensverhaal beïnvloeden door asielzoekers te adviseren 

wat ze wel en niet moeten vertellen. Ze moeten zich niet bemoeien met de inhoud van het verhaal en 

evenmin suggestieve vragen stellen. De gesprekken zijn bedoeld om de asielzoeker te helpen om het eigen 

verhaal te vertellen, zoals deze daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Verzinsels toevoegen of belangrijke 

zaken weglaten, is riskant omdat mensen tijdens het gehoor juist dan vast kunnen lopen. Ook is het 

riskant omdat het de methodiek kwetsbaar maakt voor kritiek. Wél kunnen vrijwilligers en professionals de 

asielzoekers confronteren met vragen die de IND mogelijk zal stellen, zoals in een sollicitatietraining ook 

gebeurt. Vervolgens kunnen zij bij onduidelijke antwoorden verder doorvragen of bij korte antwoorden het 

advies meegeven om bij de IND uitgebreider erover te vertellen.

WERK CULTUURSENSITIEF 

Het is uiterst belangrijk dat vrijwilligers en professionals cultuursensitief te werk gaan. Cultuursensitief 

communiceren betekent aansluiting zoeken bij het taalgebruik in de cultuur van de ander. Een term als 

seksuele voorkeur kan voor anderen bijvoorbeeld al snel een seksuele connotatie hebben, terwijl het in 

Nederland een neutrale term is om aan te duiden of iemand hetero, homoseksueel, lesbisch, biseksueel 
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of transgender is. Vanuit een cultuursensitieve houding kunnen (on)bewuste vooroordelen, gebrek aan 

vertrouwen en respect, kennistekorten over migrantengroepen en communicatieproblemen worden 

bestreden (De Gruijter, e.a., 2009; Van Rooijen-Mutsaers & Ince, 2013). 

De gesprekken met asielzoekers kunnen sterk bepaald worden door Nederlandse normen en visies ten 

aanzien van LHBT-kwesties. Maar de betekenissen die mensen aan homoseksualiteit toekennen, kunnen 

cultureel sterk verschillen. Zo gaan homoseksualiteit en transgender in westerse landen over de persoonlijke 

identiteit van mensen. Elferink en Van Hoof (2016) vermelden dat homoseksualiteit en genderidentiteit 

in veel andere culturen vooral betrekking hebben op gevoelens en gedrag en niet zozeer op datgene wat 

mensen zijn. In deze culturen hebben deze dus primair betrekking op emoties, seksualiteit en gedrag en niet 

zozeer op de persoonlijke identiteit van mensen. In de praktijk betekent dit soms dat seksuele handelingen 

geen probleem zijn, maar dat een LHBT-identiteit naar buiten toe uitdragen dat wel is. Begrippen als LHBT 

zijn dan ook niet in alle moedertalen even vanzelfsprekend, een belangrijk aspect om rekening mee te 

houden in de communicatie. 

Cultuursensitief werken vraagt ook om bewustzijn en kennis van de uiteenlopende manieren waarop het 

comingout-proces kan plaatsvinden. Sommige mensen hanteren publieke strategieën. Dit wil zeggen dat zij 

hun verhaal delen met vrienden, familie en in bredere kringen. Anderen geven de voorkeur aan meer subtiele 

strategieën. Ze ervaren hun seksuele identiteit als een privékwestie en een intieme kwestie en achten het 

om die reden niet wenselijk om dit publiekelijk te delen. Daarbij spelen ook taboes binnen gemeenschappen 

en families een rol. Een publieke bekendmaking draagt het risico met zich mee dat het familierelaties onder 

druk zet. Om die reden kiezen mensen daarom voor alternatieve opties, zoals hun genderidentiteit slechts 

met bepaalde personen te delen (Cense, 2013). Vrijwilligers en professionals doen er in hun gesprekken met 

asielzoekers dus verstandig aan om er niet vanzelfsprekend van uit te gaan dat het uit-de-kast-komen te 

allen tijde en voor iedereen de beste zet is. 

Cultuursensitief werken

Cultuursensitief werken veronderstelt dat vrijwilligers en professionals de beschikking 

hebben over specifieke kennis, attitudes en vaardigheden waarmee zij adequate 

hulp en ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een andere etnische of 

culturele achtergrond (Berger, e.a., 2010; Hekelaar & Omlo, 2018; Van de Haterd, 

e.a., 2010). Cultuursensitieve kennis verwijst naar inzichten in de diversiteit binnen 

en tussen groepen. Generaliserende, stereotyperende en statische benaderingen 

van migrantengroepen doen hier onrecht aan. Cultuursensitieve kennis impliceert 

eveneens dat betrokkenen zich ervan bewust zijn dat sensitiviteit voor cultuur 

alleen een beperkte benadering is. Ook verschillen in mogelijkheden als gevolg 

van taalachterstanden of minder bekendheid met de Nederlandse samenleving, 

verschillen in sociaaleconomische, juridische en machtsposities, zijn minstens zo 

belangrijk (Shadid, 2000; Van de Haterd, e.a. 2010). Verder is basiskennis over culturele 

verschillen in communicatiestijlen belangrijk (Van de Haterd, e.a., 2010). 

Een cultuursensitieve houding vraagt om een open, respectvolle houding waarbij 

men alert is op de eigen culturele waarden en vooroordelen. Een dergelijke houding 

impliceert dat mensen zich belangstellend en nieuwsgierig opstellen naar andere 
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denkbeelden en bereid zijn om zich in te leven in het verhaal, de opvattingen, 

gevoelens en gedragingen van de ander (Van de Haterd, e.a., 2010). Cultuursensitieve 

vaardigheden tot slot verwijzen naar empathisch vermogen, aanpassingsvermogen en 

luistervaardigheid (Shadid, 2000). Ook vraagt het om vaardigheden als goed kunnen 

doorvragen naar de situatie, waarden en wensen van het individu (Kramer, 2004) en 

tactvol kunnen omgaan met gevoelens van schaamte rondom taboekwesties (Van de 

Haterd, e.a. 2010).

Uit de literatuur is bekend dat de effectiviteit van de hulpverlening toeneemt naarmate 

professionals over meer kennis over de culturele achtergrond van hun cliënten en 

meer competenties beschikken voor het omgaan met culturele verschillen. De kennis, 

houding en vaardigheden van de professionals blijken van doorslag¬gevend belang 

te zijn voor het winnen van vertrouwen en uiteindelijk ook het behalen van succes 

(Hekelaar & Omlo, 2018; Van Rooijen-Mutsaers & Ince, 2013). Het is aannemelijk om 

te veronderstellen dat dit ook voor vrijwilligers en professionals geldt in de contacten 

met asielzoekers. 

PASSEND TAALGEBRUIK 

Uit een studie van Elferink en Emmen (2017) klinkt het advies om aan te sluiten op het taalgebruik dat de 

asielzoeker zelf gebruikt om te praten over gevoelens, relaties, seksualiteit en gender. In sommige culturen 

kunnen concepten als homoseksueel, biseksueel of transgender gevoelig liggen en om die reden gebruikt 

de asielzoeker die zelf niet. In dit verband adviseren de auteurs verder om bij voorkeur naar gedrag te 

vragen in plaats van naar identiteit. De vraag ”Hou je van vrouwen?” is voor veel asielzoekers duidelijker en 

eenvoudiger te beantwoorden dan de vraag: ”Ben je lesbisch?”

Passend taalgebruik is ook belangrijk bij het optekenen van het levensverhaal. In dit geval komt dat erop neer 

om dichtbij het taalgebruik en taalniveau van de asielzoeker te blijven en ver te blijven van terminologie die 

de asielzoeker niet beheerst of nooit zelf zou gebruiken. Aangezien het levensverhaal van de asielzoeker is, 

adviseert een vrijwilliger om in de ik-vorm te schrijven zonder meningen of interpretaties toe te voegen van de 

interviewer. Het levensverhaal is een geheugensteun voor de asielzoeker voor tijdens het gehoor. Onnodige 

toevoegingen van de interviewer kunnen asielzoekers afleiden van hun verhaal. Als het taalgebruik op papier 

niet overeenkomt met het mondelinge verhaal bij de IND, kan dat bovendien de geloofwaardigheid van het 

verhaal ondermijnen. Verder is een heldere structuur belangrijk voor de leesbaarheid, zonder zijwegen of 

minder belangrijke details. 

PAS OP MET NEGATIEVE VERHALEN OVER DE IND

Uit onderzoek is bekend dat asielzoekers tijdens de IND gehoren vragen kregen over de manier waarop 

zij seks bedreven en welk gevoel zij daarbij hadden. Zoals eerder genoemd, ervoeren zij dergelijke vragen 

als te intiem en persoonlijk (Luit, 2013). Inmiddels zijn dit soort vragen niet meer toegestaan door een 

arrest van het Europese Hof. Er zijn ook andere kritieken op de IND. Een geïnterviewde hoogopgeleide 

asielzoeker klaagde over het lage niveau van IND-medewerkers. Ondanks deze negatieve ervaringen, is 

het niet verstandig dat vrijwilligers en professionals asielzoekers confronteren met allerlei negatieve 

verhalen over de IND. Voorkomen moet worden dat asielzoekers vooringenomen het gesprek ingaan met 
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negatieve beelden over de organisatie en zijn medewerkers. Dat kan hen onnodige extra stress bezorgen 

en het verloop van het gehoor negatief beïnvloeden. Enkele vrijwilligers en een asielzoeker geven deze 

waarschuwing af. Twee asielzoekers zeggen dat de IND bovendien niet de vijand is, zich dienstbaar opstelt 

en vaak verblijfsstatussen toekent aan asielzoekers. 

“Het eerste wat je hoort van andere vluchtelingen, advocaten en vrijwilligers zijn 
negatieve verhalen over de IND. Maar dat maakt je vooringenomen. We snappen 

hoe ze werken en dat ze niet vanzelfsprekend aan onze kant staan, maar ze zijn er 
wel voor om ons dienstbaar te zijn. Mensen geven asielzoekers het gevoel dat we 
voorzichtig moeten zijn met de IND, maar de IND geeft ook positieve statussen. Ze 

zijn niet alleen maar slecht. De IND is er om jou te dienen, maar op een kritische 
en verhorende manier. Ik kan niet klagen over hoe ik zelf behandeld ben door IND. 
Maak mensen daarom niet bang alsof de IND een publieke vijand is. Dat helpt de 

doelgroep niet.”
(asielzoeker)

NIET IN DE PROCEDURE MENGEN

Vrijwilligers waarschuwen dat het riskant is als professionals (met uitzondering van de betrokken advocaat) en 

vrijwilligers zich mengen in de procedure. Mensen zonder een opleiding in asielzaken en juridische zaken zijn 

onvoldoende in staat om uitgebalanceerde adviezen te geven en onderbouwde verwachtingen uit te spreken 

over de uitkomst van de procedure. Het risico bestaat hierdoor dat asielzoekers verkeerd geïnformeerd 

worden met negatieve gevolgen voor de procedure. Alleen als advocaten uitdrukkelijk zelf vragen stellen of 

betrokkenheid vragen, kan de betrokken vrijwilliger of professional beslissen om ondersteuning te bieden.

Zolang dit niet aan de orde is, is het verstandiger om zich te beperken tot het ondersteunen van de 

asielzoeker bij het verwoorden van het eigen levensverhaal. Daarnaast kan er praktische ondersteuning 

geboden worden (bijvoorbeeld krantenartikelen verzamelen over de situatie in het herkomstland, zorgen 

voor vervoer, meegaan naar de advocaat, klussen doen op verzoek van de advocaat) of emotionele en 

morele ondersteuning (zoals op initiatief van de asielzoeker meegaan naar de IND of de rechtbank). 

Wanneer de vrijwilliger of professional meegaat, voelen asielzoekers zich prettiger, veiliger en zekerder. Na 

afloop kunnen ze samen het gehoor of de rechtszaak nabespreken. 

De betreffende vrijwilliger of professional kan meegaan naar de IND, maar het is niet mogelijk om bij het gehoord 

zelf aanwezig te zijn. Bijwonen is geregeld in de Vc (Vreemdelingencirculaire) en beperkt zich tot de gemachtigde, 

VWN en het Nidos in het geval van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De gemachtigde is degene die 

bevoegd is om de vreemdeling juridisch te ondersteunen en te vertegenwoordigen in de asielprocedure. In de 

praktijk is dat altijd een advocaat. Om de rol goed te kunnen invullen, mag hij of zij het gehoor ook bijwonen. 

Het uitgangspunt is dat familieleden en anderen die betrokkene willen begeleiden/steunen, het gehoor dus in 

principe niet bijwonen. De IND kan echter in bijzondere gevallen hiervan afwijken in situaties waarin de IND 

vaststelt dat aanwezigheid van derden (dit kunnen bijvoorbeeld verpleegkundigen zijn maar ook familieleden) 

geldt als de vereiste passende steun. Dit moet blijken uit bijvoorbeeld medische stukken.
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2.4 OPBOUW LEVENSVERHAAL EN GESPREKSTHEMA’S

Op basis van de gesprekken met asielzoekers, professionals en vrijwilligers en de literatuur zijn onderstaande 

tips te geven over de opbouw van de gesprekken over het levensverhaal van de asielzoeker:

• In plaats van direct vele vragen te stellen, verdient het de voorkeur dat de vrijwilliger of professional eerst 

investeert in een vertrouwensrelatie door zelf open te zijn over familie en relaties (Elferink & Emmen, 

2017). Begin met jezelf als mens voor te stellen en niet als vertegenwoordiger van een organisatie.

• Als de vrijwilliger of professional zelf een LHBT-achtergrond heeft, kan hij of zij het ijs breken door 

eerst te vertellen over de eigen seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 

• Om eventueel wantrouwen weg te nemen is het belangrijk dat de vrijwilliger of professional duidelijk 

maakt dat hij of zij geen verlengstuk is van de IND. Leg duidelijk uit wie je wel bent, wat je functie is en 

wat je wel en niet kan betekenen voor de asielzoeker.

• Het vertrouwen kan verder versterkt worden door niet direct intieme vragen te stellen en over LHBT-

kwesties te praten, maar te beginnen met minder zware onderwerpen en minder persoonlijke thema’s. 

• Als asielzoekers zich meer op hun gemak beginnen te voelen, kan de gespreksvoerder starten met 

vragen naar positieve ervaringen, momenten van geluk, ervaringen van sociale steun en dromen voor 

de toekomst.

• Vervolgens kan hij of zij vragen naar negatieve ervaringen, zoals mogelijk opgelopen trauma’s.

• In eerste instantie komen er vaak veel gevoelens en trauma’s los. Probeer niet meteen toe te werken 

naar een helder en consistent verhaal. Pas als de asielzoeker zijn of haar verhaal heeft gedaan, is er 

ruimte voor de logische en chronologische opbouw van het levensverhaal. Dat is het moment om met 

de asielzoeker het verhaal in fases in te delen, zoals kinderjaren, adolescentie en volwassenheid. Ook 

jaartallen waarin bijzondere gebeurtenissen zijn voorgevallen, kunnen daarin meegenomen worden. 

Bovenstaande opbouw is niet bedoeld als een blauwdruk die altijd op deze manier gevolgd moet worden. 

Elk gesprek heeft een eigen dynamiek waarbij ook de asielzoeker invloed heeft op het verloop. Sommige 

asielzoekers vertellen direct hun hele levensverhaal. Anderen hebben wat meer stimulans nodig. Ook kunnen 

asielzoekers de neiging hebben om te focussen op de negatieve ervaringen. Dan is het niet verstandig om 

te blijven vragen naar positieve ervaringen. Deze opbouw is dus bedoeld als leidraad en hulpmiddel om het 

gesprek op een logische manier te structureren.

Thema’s

Naast de opbouw van het gesprek zijn er verschillende gespreksthema’s te benoemen. Het is bijvoorbeeld 

goed om stil te staan bij feitelijke informatie, zoals geboorteplaats, leeftijd, gezinssamenstelling, data van 

belangrijke gebeurtenissen, namen en plaatsen. De nadruk in het interview ligt op open vragen over:

• Het eigen gezin (bijvoorbeeld de positie daarbinnen en kwaliteit van de familiebanden);

• Het vluchtverhaal (reden van de vlucht, beschrijving van de vlucht en aankomst in Nederland);

• Bewustwordingsproces seksuele oriëntatie en genderidentiteit (wanneer en welke gevoelens, 

gedachten en het omgaan ermee, reacties van anderen);

• Sociale acceptatie LHBT in herkomstland (opvattingen over LHBT in directe omgeving en wijdere 

samenleving; de gevoelens en gedachten hierbij en manier van omgaan hiermee);

• Seksualiteit (relaties, dromen, wensen en personen die men eventueel in vertrouwen kon nemen);

• Levenssituatie in Nederland (contacten, vriendschappen, relaties, activiteiten, ontmoetingsplaatsen, 

bekendheid met LHBT-organisaties);

• Waarom teruggaan geen optie is (reden vertrek, consequenties teruggaan, implicaties van een leven 

als LHBT in herkomstland).
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In bijlage 4 is een vragenlijst opgenomen die professionals en vrijwilligers kunnen gebruiken. Bovengenoemde 

thema’s komen daarin aan de orde. Niet alle vragen hoeven noodzakelijk aan bod te komen. De vragenlijst 

is een hulpmiddel, een handvat om het gesprek te leiden. Het gesprek moet vooral een dialoog zijn en niet 

een gesprek waarbij de vrijwilliger of professional een voor een de vragen uit de vragenlijst afwerkt. In het 

ene gesprek zullen alle thema’s aan de orde komen, in het andere gesprek is dat niet het geval. De volgorde 

van de thema’s is afhankelijk van het gespreksverloop en de inbreng van de asielzoeker zelf. Elk gesprek 

loopt weer anders en afhankelijk van de persoon in kwestie zijn niet alle vragen mogelijk relevant. Ook is het 

de taak van de vrijwilliger of professional om bij belangrijke kwesties door te vragen zonder het verhaal van 

asielzoekers te veel te onderbreken. Belangrijke aandachtspunten zijn data, namen, locaties en de emoties 

bij verschillende gebeurtenissen en inzichten. 

2.5 BENODIGDE KENNIS, HOUDING EN VAARDIGHEDEN

Niet iedere willekeurige vrijwilliger of professional is bereid of in staat om asielzoekers te ondersteunen in 

hun asielprocedure. Een aantal vrijwilligers wijst erop dat een willekeurige inzet van vrijwilligers verschillende 

risico’s met zich meebrengt: 

• Minder vaardigheden om tactvol te communiceren (bijvoorbeeld het stellen van te intieme vragen); 

• Niet voldoende afstand kunnen bewaren (correcte bejegening); 

• Gebrek aan objectieve houding waardoor er in de gesprekken suggestieve vragen worden gesteld 

en/of het opgetekende levensverhaal voor een groot deel bestaat uit interpretaties van de vrijwilliger. 

Nog erger is het als de vrijwilliger vanuit goede bedoelingen het verhaal naar eigen inzicht aanvult 

om de kans op een verblijfsvergunning te vergroten. Het gevolg kan zijn dat het verhaal op papier 

niet overeenkomt met het verhaal dat de asielzoeker vertelt, waardoor deze tijdens het gehoor gaat 

vastlopen in zijn verhaal. 

Om dit soort problemen te voorkomen, is het aan te bevelen om het gesprek met twee vrijwilligers of 

professionals te voeren, bij voorkeur met een vertrouwenspersoon of buddy van de asielzoeker. Daarnaast 

is het belangrijk dat vrijwilligers (maar ook professionals) over een rijk scala aan competenties beschikken:

• Kennis en bewustzijn van een taboe dat LHBT-asielzoekers mogelijk ervaren om over seksuele 

oriëntatie en genderidentiteit te praten;

• Cultuursensitieve kennis, houding en vaardigheden;

• Vermogen om vertrouwensband op te bouwen met asielzoekers;

• Ervaring met LHBT-asielzoekers als professional of als vrijwilliger, bijvoorbeeld in de rol van buddy;

• Open, nieuwsgierige en empathische houding, zonder te moraliseren en te oordelen;

• Gespreksvaardigheden (goed luisteren, goede vragen stellen, goed doorvragen, open vragen stellen, 

geen suggestieve vragen, de ander stimuleren om te praten en te reflecteren);

• Sociale kaart kennen en mensen kunnen doorverwijzen naar juiste instanties;

• Gesprek kunnen structureren;

• Geduldig opstellen, niets overhaasten of forceren, maar blijven uitleggen en motiveren, ook als het 

gesprek lang duurt en buiten reguliere kantoortijden plaatsvindt; 

• Persoonlijke grenzen kunnen bewaken, voldoende balans vinden tussen afstand en nabijheid;

• Gelijkwaardigheid in de relatie bewaken;

• Rol duidelijk kunnen afbakenen tot het voeren van gesprekken over het levensverhaal en dit vervolgens 

optekenen. De professional moet zich daarnaast niet als hulpverlener opstellen;

• Kennis over doorverwijsmogelijheden naar professionals en inzicht wanneer dat noodzakelijk is.
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2.6 BELANGENORGANISATIES EN ANDERE RELEVANTE ORGANISATIES 

Een enkele keer weten asielzoekers de weg naar LHBT-belangenorganisaties zelfstandig te vinden, maar dit 

geldt lang niet voor alle LHBT-asielzoekers. Het is belangrijk dat medewerkers van COA en VluchtelingenWerk 

Nederland asielzoekers wijzen op het bestaan van dergelijke organisaties en hen ook hiermee in contact 

brengen, zoals in de praktijk ook wel gebeurt (Luit, 2013). Het belang van deze organisaties moet niet 

onderschat worden. Uit een kleinschalige studie van Elferink en Emmen (2017) blijken asielzoekers steun te 

ontlenen aan deze organisaties. Mede doordat de vrijwilligers zelf ook een LHBT-achtergrond hebben, ontstaat 

er al snel een relatie die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid en vertrouwen. Hierdoor voelen asielzoekers 

ook meer ruimte om hun verhalen te delen. Het is hierbij wel goed om ermee rekening te houden dat niet 

alle asielzoekers behoefte hebben aan contact met belangenorganisaties (zie Luit, 2013). In onderstaand 

kader volgt een lijst van organisaties die LHBT-asielzoekers ondersteunen, hulpverleningsorganisaties en 

relevante kennisinstellingen die professionals en vrijwilligers kunnen voorlichten. 

Belangenorganisaties en andere relevante organisaties 

• COC Midden Nederland (project Cocktail: maatjesprojecten die LHBT-asielzoekers 

in contact brengen met Nederlandse LHBT’s en activiteiten gericht op het 

doorbreken van het sociale isolement);

• Transvisie (voor transgender vluchtelingen); 

• LGBT Asylum support (sociale en juridische steun in Noord-Nederland); 

• Stichting Secret Garden (belangengroep ter bevordering van participatie van 

LHBT’s met een islamitische achtergrond);

• Veilige Haven (informatie, advies en begeleiding voor LHBT’s in omgeving 

Amsterdam; 

• Respect2Love Academy (ondersteuning voor jongeren met een 

migrantenachtergrond door ze te koppelen aan een coach);

• Queer Welfare (welzijnszorg aan LHBT-asielzoekers)

• De Prisma Groep (voor jongeren met een migrantenachtergrond in omgeving 

Utrecht);

• Roze in Blauw Nederland (aanspreekpunt voor LHBT’s binnen en buiten de politie 

voor advies in geval van bedreiging of mishandeling);

• Het COA heeft een landelijke werkgroep met medewerkers van verschillende 

COA-locaties die werken aan de steun aan, en de acceptatie van LHBT-asielzoekers 

en -vluchtelingen.

• Kennisplatform Integratie & Samenleving en Pharos zijn landelijke kennisinstituten 

die advies en kennis verstrekken aan professionals en vrijwilligers die met LHBT-

asielzoekers en -vluchtelingen werken.

• VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en 

asielzoekers in Nederland. 

• I-Psy beschikt over een LHBT-poli met een specialistisch GGZ-zorgaanbod voor 

mensen met een depressieve stoornis, angststoornis of posttraumatische 

stressstoornis. 

• Indigo biedt hulpverlening bij psychische klachten, onder meer ook voor 

LHBT-asielzoekers

• Stichting 45 is een landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en 

behandeling van mensen met psychotraumaklachten, waaronder ook asielzoekers.
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Doorverwijzing naar bovengenoemde organisaties kan asielzoekers afhankelijk van hun situatie verder 

helpen. Naast doorverwijzing kunnen vrijwilligers en professionals asielzoekers ook wijzen op relevante 

social media. Zo is er een besloten Facebook-groep ‘LHBT Asielzoekers’ en de App Rainbow Refugees NL 

voor LHBT-asielzoekers en vluchtelingen. Ook is het verstandig om samenwerking te zoeken met zowel 

lokale als landelijke organisaties om zo de krachten te bundelen (Elferink & Van Hoof, 2016).
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3 Achtergronden, implementatie en overige initiatieven

3.1 ASIELPROCEDURE

Het Vluchtelingenverdrag – in 1951 aangenomen door de Verenigde Naties – bepaalt voor een belangrijk 

deel of een asielzoeker de status van vluchteling krijgt en daarmee het recht op een verblijfsvergunning. In 

aanmerking hiervoor komen mensen die vrezen voor vervolging ‘wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging.’ Aangezien LHBT’s niet expliciet genoemd 

worden in dit verdrag is het de vraag of zij gerekend kunnen worden tot een sociale groep. In 2013 bepaalde 

het Europese Hof dat “het bestaan van strafrechtelijke bepalingen die specifiek tegen homoseksuelen 

zijn gericht, de vaststelling rechtvaardigt dat LHBT’s moeten worden geacht een specifieke sociale groep 

te vormen”. Als gevolg van deze uitspraak kunnen LHBT-asielzoekers bij gegronde vrees voor vervolging 

dus ook in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus. Dit betekent niet dat alle asielzoekers met 

een dergelijke seksuele en/of genderidentiteit vanzelf in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. 

Het hof oordeelde namelijk dat bij elk asielverzoek de unieke situatie van de asielzoeker en de situatie 

in het herkomstland op individuele basis onderzocht moet worden. Uiteindelijk beslist de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND) op basis van informatie van de persoon, wetgeving, internationale verdragen en 

informatie over de leefomstandigheden in het herkomstland of een asielzoeker recht heeft op een voorlopige 

verblijfsvergunning van vijf jaar (Elferink & Emmen, 2017; Elferink & Van Hoof 2016).

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) biedt opvang, huisvesting, voedsel, leefgeld en toegang tot 

basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg. Opvang is er in asielzoekerscentra, kleinschalige opvang, 

speciale opvang voor jonge asielzoekers en noodopvang indien er een tekort is aan reguliere opvang 

(Elferink & Van Hoof, 2016). 

De stappen in de asielprocedure 

Afhankelijk van het verloop bestaat de asielprocedure uit gesprekken, gehoren en 

een rechtszaak. Bij de verschillende gesprekken is een tolk aanwezig. De procedure 

doorloopt de volgende tien stappen:

1. Aanmeldgehoor: aanmelding en registratie;

2. Rust- en voorbereidingsperiode: periode van minstens zes dagen waarin de 

asielzoeker zich kan voorbereiden op het eerste gehoor. De asielzoeker ontvangt 

informatie over de procedure, er is gelegenheid om een advocaat te spreken en 

om verpleegkundige zorg te krijgen.

3. Eerste gehoor: een gehoor over de identiteit, het herkomstland en de vluchtroute 

van de asielzoeker. 

4. Nader gehoor: een gehoor waarin de asielzoeker vertelt waarom en op welke 

gronden deze asiel aanvraagt (kunnen meerdere redenen zijn). 

5. Beslissing IND: op basis van bovenstaande gesprekken beoordeelt de IND of de 

asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning. 

6. Positieve beslissing: als de IND beslist dat een asielzoeker recht heeft op een 

verblijfsvergunning, krijgt de asielzoeker een vluchtelingenstatus of een status 

van subsidiaire bescherming (zie toelichting pagina 4). 

7. Negatieve beslissing: bij afwijzing van het asielverzoek heeft de asielzoeker het 

recht om in beroep te gaan bij de rechter. 
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8. Positieve beslissing rechter: als de asielzoeker van de rechter gelijk krijgt, kan er een 

tweede gehoor volgen bij de IND. Daarna moet de IND opnieuw een beslissing nemen.

9. Negatieve beslissing rechter: Indien de rechter de IND in het gelijk stelt, dient de 

asielzoeker binnen 4 weken Nederland te verlaten al dan niet met behulp van de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Dit geldt ook als de IND bij het 

tweede gehoor opnieuw het asielverzoek afwijst. De asielzoeker heeft nog wel de 

mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. 

10. Gedwongen terugkeer: afgewezen asielzoekers die niet uit eigen beweging 

vertrekken, kunnen in een speciale gevangenis worden geplaatst en gedwongen 

Nederland worden uitgezet.

Het afnemen van een gehoor en het nemen van een besluit over een asielverzoek is een ingewikkeld proces, 

zo vertelt een IND-medewerker. IND-medewerkers moeten taalvaardig en stressbestendig zijn, goed kunnen 

doorvragen, respect en empathie tonen en de regie in het gesprek kunnen nemen. Ook moeten zij in staat 

zijn om de IND-werkinstructie flexibel toe te passen. Het is niet een kwestie van een standaardlijst met 

vragen afwerken, maar de asielzoeker moet zoveel mogelijk de gelegenheid krijgen om zijn of haar verhaal 

te doen. De IND-professional moet dus in staat zijn om een dialoog op gang te brengen. Daarbij is het ook 

noodzakelijk om het niveau van de communicatie af te stemmen op het niveau van de asielzoeker. 

Het besef is er dat het voor sommige asielzoekers moeilijk is om te praten over hun ervaringen in het land 

van herkomst en over hun vlucht. Het is dan zaak om een veilige sfeer te creëren waarin de asielzoeker 

zich alsnog uitgenodigd voelt om zijn of haar verhaal te doen. Het afnemen van het gehoor vraagt dus om 

behoorlijk wat competenties van de IND-medewerker. Om deze reden investeert de IND voortdurend in het 

professionaliseren van medewerkers. In een studie van Luit (2013) dragen asielzoekers zelf verschillende 

suggesties aan ter verbetering van de asielprocedure en met name van de gehoren bij de IND. (zie kader)

 

Suggesties van asielzoekers ter verbetering van de asielprocedure 

• Meer investeren in kennis van en begrip voor LHBT-asielzoekers;

• Meer investeren in kennis van het leven in homo-, bi- en transfobe landen;

• Meer empathie tonen;

• Niet van stereotype beelden uitgaan;

• Veilige en open sfeer creëren tijdens gehoren;

• Meer tijd en ruimte inbouwen voor het verhaal van de asielzoeker;

• Minder nadruk leggen op exacte data waarop (belangrijke) gebeurtenissen zich 

voordeden;

• Vertrouwelijkheid van het gehoor benadrukken;

• Beklemtonen dat er in Nederland geen taboe ligt op het spreken over de eigen 

seksuele oriëntatie of genderidentiteit; 

• Asielzoekers geruststellen;

• LHBT-vriendelijke tolken inzetten die liefst niet afkomstig zijn uit hetzelfde land als 

de asielzoeker.
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VERANDERINGEN IN DE ASIELPROCEDURE 

Het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ besteedt veel aandacht aan nieuwkomers en 

asielzoekers. In het regeerakkoord staat dat asielzoekers voortaan pas rechtsbijstand ontvangen na 

een eventuele afwijzing van het asielverzoek. Het gevolg is dat een asielzoeker veel minder juridische 

ondersteuning krijgt van de advocaat dan voorheen en niet langer voorlichting en voorbereiding krijgt op 

het nader gehoor. Verder krijgen vluchtelingen in de eerste twee jaar van hun verblijf geen bijstand, zorg- en 

huurtoeslag. Deze sociale voorzieningen keren gemeenten voortaan uit in natura met behulp van leefgeld. 

Een andere belangrijke verandering is dat een voorlopige verblijfsvergunning niet langer voor vijf jaar wordt 

afgegeven, maar voor drie jaar. Daarna volgt een extra toetsingsmoment om te beoordelen of het inmiddels 

veilig is in het land van herkomst. Pas na twee tijdelijke verblijfsvergunningen kan een vluchteling een 

vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. 

3.2 IMPLEMENTATIE 

Organisaties, professionals en vrijwilligers die aan de slag willen met de methodiek, kunnen contact opnemen 

met het Kennisplatform Integratie & Samenleving. De intentie is om in de toekomst informatiebijeenkomsten 

en trainingen te organiseren en een website met achtergrondinformatie te creëren. In bijlage 5 is een 

overzicht opgenomen van aandachtspunten van de te nemen stappen.

De implementatiefase van de methodiek bestaat uit kennisdeling door middel van het schrijven van artikelen, 

het houden van presentaties bij belangenorganisaties en belanghebbende partijen en het genereren van 

aandacht via social media, congressen, workshops en bijeenkomsten. Via een train-de-trainer aanpak wordt 

een basisgroep professionals en vrijwilligers opgeleid. Deze groep traint vervolgens hun collega’s. Verder 

wordt er belangrijke informatie overgedragen aan IND, advocaten die met LHBT-asielzoekers werken en 

NIDOS. 

In de training gaat het om het vergroten van kennis, bewustzijn én vaardigheden. De deelnemers leren 

hoe het levensverhaal opgebouwd kan worden, hoe het te gebruiken, hoe zij aandacht kunnen besteden 

aan kwetsbaarheid en eventuele trauma’s van de asielzoeker, wanneer en hoe zij moeten doorverwijzen, 

hoe intercultureel te communiceren en randvoorwaarden. Ook het vergroten van het bewustzijn maakt 

deel uit van de training: wat betekent het om LHBT te zijn in de landen van herkomst en hoe is het om in 

een asielprocedure te zitten? De vaardigheden die nodig zijn, worden geoefend in interactieve werkvormen 

en rollenspellen inclusief videobeelden. Ook vertellen LHBT-asielzoekers die in staat waren hun verhaal 

adequaat te verwoorden, wat daarvoor nodig was. 

Het is wenselijk om de effecten van de methodiek samen met betrokkenen te evalueren. Het is daarbij 

belangrij om zowel aandacht te besteden aan positieve effecten en succesfactoren als aan negatieve 

effecten en knelpunten. De opgehaalde lessen kunnen benut worden om de methodiek daar waar nodig te 

verbeteren. 

3.3  EMPOWERENDE ACTIVITEITEN  

Naast de methodiek ‘levensverhalen’ zijn er diverse andere activiteiten en initiatieven die de asielzoekers 

kunnen ondersteunen in de asielprocedure en die kunnen bijdragen aan hun empowermentproces.
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Empowerment verwijst het vermogen van burgers om hun leven naar hun eigen wens vorm te geven. Het 

is een krachtenperspectief dat de gezondheid, de krachten en het welzijn van mensen benadrukt zonder 

de kwetsbaarheden en sociale omstandigheden van burgers te negeren. Empowerment veronderstelt de 

noodzaak om verder te gaan dan het bevorderen van de individuele autonomie en zelfredzaamheid. De 

oplossing van problemen is er een van gedeelde verantwoordelijkheid. Naast het stimuleren van eigen 

regie, het ontwikkelen van vaardigheden en het 

aanspreken van eigen kwaliteiten, is ook de rol 

van de directe omgeving en maatschappelijke 

instituties van belang. Denk bijvoorbeeld aan 

het benutten van sociale steunbronnen zoals 

familie, vrienden of buren en het stimuleren 

van zelforganisatie en zelfhulp. Daarnaast 

gaat het bijvoorbeeld ook om het tegengaan 

van vooroordelen, het werken aan betere 

toegankelijkheid van voorzieningen en het 

vergroten van maatschappelijke inclusie 

(Boumans, 2012; Omlo, 2013; Keuzekamp, 

2017; Van Regenmortel, 2008). 

Hieronder staan activiteiten opgenoemd die het proces van empowerment bij de asielzoeker kunnen 

bevorderen.

Voorlichting en informatievoorziening 

Hoewel vrijwilligers en professionals de asielzoekers kunnen voorlichten in de gesprekken, is het wenselijk 

om ook voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. In de gesprekken met de asielzoekers en uit een eerdere 

studie (Luit, 2013) blijkt dat asielzoekers behoefte hebben aan voorlichting. Die voorlichting zou meer inzicht 

moeten bieden in de asielprocedure (bijvoorbeeld door een advocaat), maar bijvoorbeeld ook informatie 

over LHBT-kwesties moeten inhouden. Het voordeel van een voorlichtingsbijeenkomst is dat er in één keer 

een grote groep asielzoekers voorgelicht kan worden.

Ontmoeting met lotgenoten faciliteren 

Uit de interviews met de asielzoekers blijkt dat het contact met andere LHBT-asielzoekers en vluchtelingen 

als prettig wordt ervaren. Asielzoekers kunnen veel voor elkaar betekenen. Aangezien sociaal isolement van 

asielzoekers een reëel risico is, is het ontmoeten van lotgenoten eveneens belangrijk. Lotgenotencontact 

gaat gepaard met herkenning, inspiratie en het uitwisselen van informatie en tips met betrekking tot de 

asielprocedure. Ook draagt het onder meer bij aan sociale steun, hoop, herstel, controle, zelfwaarde, 

assertiviteit, vertrouwen, kennis en een vermindering van gevoelens van machteloosheid (Boumans, 2015). 

Uit onderzoek van Luit (2013) blijkt dat asielzoekers sociaal contact met andere LHBT’s missen. Organisaties 

kunnen ontmoetingsmogelijkheden organiseren door ruimtes en eten te faciliteren. Een professional 

noemt het belangrijk dat er naast ontspanning (in de vorm van theater, spel en sport bijvoorbeeld), eten en 

oppervlakkige gesprekken ook ruimte is voor groepsgesprekken waarin mensen de mogelijkheid krijgen om 

over zichzelf te vertellen en mensen elkaar vragen kunnen stellen. Belangrijk is dat asielzoekers zich veilig 

voelen en zichzelf kunnen zijn. Een aandachtspunt hierbij is dat er spanningen kunnen bestaan binnen en 

tussen gemeenschappen. Dat maakt dat ontmoetingen niet altijd vanzelf tot positieve effecten leiden. 
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Professionele hulp, traumaverwerking

Om succesvol te participeren in de samenleving hebben sommige asielzoekers professionele begeleiding 

nodig. Met name het verwerken van opgelopen trauma’s en andere sociale en psychische problematiek 

speelt daarbij een belangrijke rol. Om de empowerment van de doelgroep te versterken, ligt de taak van 

professionals in het ondersteunen van de zelfregie en het aanboren van veerkracht van asielzoekers. 

Hiertoe dienen professionals aan te sluiten bij de doelen van mensen zelf en de hulpverlening te baseren op 

principes als gelijkwaardigheid en partnerschap. De nadruk ligt op het benutten van de ervaringen van de 

cliënt zelf. Als deze ervaringen worden meegenomen in de hulpverlening, vergroot dit de motivatie en het 

vermogen om een actieve rol in het herstelproces te nemen (zie Boumans, 2015). 

Vrijwilligers kunnen hierin ook een belangrijke rol spelen. Zij kunnen een gesprek voeren over het belang om 

te praten over trauma’s, asielzoekers wijzen op de mogelijkheden om hiervoor professionele ondersteuning 

te krijgen, helpen met het maken van een afspraak en desgewenst de asielzoeker begeleiden om een warme 

overdracht te realiseren. 

Buddycontact en contact met rolmodellen en ervaringsdeskundigen

Maatjes helpen omdat ze steun, hulp en informatie over de Nederlandse samenleving kunnen geven en 

de asielzoekers zo wegwijs kunnen maken. Maar ook contact met rolmodellen of ervaringsdeskundigen 

kan veel perspectief, inspiratie en hoop geven. Vluchtelingen die al langer in Nederland wonen en een 

succesvolle positie innemen, kunnen deze rol vervullen. Als ervaringsdeskundigen hebben zij veel te bieden. 

Onderzoek laat zien dat er veel steun, kracht en inspiratie uitgaat van ervaringsverhalen (Boumans, 2015). 
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Bijlage 1 
 

De volgende personen hebben aan het project ‘Levensverhalen’ meegewerkt

• Asielzoekers (anoniem)

• Armin Ahmadi 

• Sedat Dogan

• Michelle Emmen

• Annemarie van Hinsberg

• Alexander Hootsmans 

• Paul Kemme

• Stefan Koolen

• Martin Oortwijn

• Carla Pieters 

• Pieter Schults

• Kees van den Berg

• Evert van der Veen

• Jan van Thiel 

• Babet Vente

• Monique Vooijs
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Bijlage 2 - Signaleringslijst lichamelijke en psychische 
problemen

   
 

versie december 2017 

 

instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek  
 
 

 Signaleringslijst lichamelijke en psychische problemen 
JONGEREN 

 
 

Naam cliënt: Datum: 

Nationaliteit: Locatie: 

Geboortedatum: Afgenomen door: 

Geslacht: Man / Vrouw Bereikbaar op tel.nr.: 

V-nummer: 
 

IND-nummer: 

Fase AC-procedure: 
Voor aanvang asielprocedure / Voor het nader gehoor / Beroepsfase 
Anders: 

 

Deze signaleringslijst 1 is bedoeld voor jeugdbeschermers, vluchtelingenwerkers en 
rechtsbijstandverleners. Het is een hulpmiddel bij de signalering van lichamelijke en psychische 
klachten. Het eerste gedeelte van de vragenlijst heeft betrekking op observeerbaar gedrag van de 
asielzoeker. Het tweede gedeelte betreft vragen die aan de persoon zelf worden gesteld. Beide 
onderdelen van de vragenlijst vinden hun oorsprong in het Istanbul Protocol (UN, 1999).  
 

In de werkinstructie 2010/13 van de IND staat expliciet vermeld dat deze instructie ook geldt voor 
‘zaken waarin door een gemachtigde wordt aangegeven dat mogelijk sprake is van psychische 
problemen die van invloed kunnen zijn op het horen en op het consistent kunnen verklaren van de 
asielzoeker’. Dit betekent concreet dat óók als er in het medisch advies geen belemmeringen zijn 
geconstateerd, de Werkinstructie 2010/13 de mogelijkheid biedt om gesignaleerde problemen in te 
brengen in de procedure. Psychische problemen kunnen immers ook pas later zichtbaar worden.  
 

In het kader van art. 18 PRi, het Vb 3.109e en de Vc 1/4.4.4 en het bepalen van de relevantie voor het 
doen van medisch onderzoek, is het belangrijk dat ook littekens en lichamelijke klachten die volgens 
betrokkene voortkomen uit het ondergane geweld vroegtijdig in kaart gebracht worden. 
 

Vul de signaleringslijst zo zorgvuldig en volledig mogelijk in. Vooral datum en de naam van diegene 
die de lijst heeft afgenomen, zijn daarbij van essentieel belang! 
Breng de signaleringslijst onder de aandacht van de advocaat en overleg (eventueel met een 
toelichting) de signaleringslijst aan (de zaakverantwoordelijke van) de IND.  
 
 
 

Aanleiding signalering: 
 
 
 

 
OBSERVATIES 

1. Jongere heeft een gespannen lichaamshouding ja/nee 

2. Jongere heeft motorische onrust (bijv. trillen, niet stil kunnen zitten) ja/nee 
3. Jongere schrikt van bepaalde geluiden ja/nee 
4. Jongere huilt veel ja/nee 
5. Jongere ontsteekt in woede ja/nee 
6. Jongere heeft een zeer vlakke gelaatsuitdrukking ja/nee 
7. Jongere maakt contact ja/nee 
8. Jongere maakt een afwezige indruk ja/nee 
9. Jongere springt van de hak op de tak          ja/nee 

10.  Het verhaal van jongere is goed te volgen ja/nee 

                                                 
1  De vragenlijst is samengesteld op basis van de vragenlijsten ‘Observeer gedrag en gezondheidsproblemen’ en 

‘Indicatie traumatisering’ van E. Bloemen (Pharos), R. Mellink (MAPP) en G. Oosterholt (RvR) en vragen uit de 
HTQ en de HSCL-25. 
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versie december 2017 

 

instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek  
 
 

 
VRAGENLIJST 
 
Littekens en lichamelijke klachten 
 

11. Heb je littekens die voortgekomen zijn uit het ondergane geweld en die te maken 
hebben met de reden van je asielaanvraag? Ja/nee 

12. Heb je lichamelijke klachten die voortgekomen zijn uit het ondergane geweld en die te 
maken hebben met de reden van je asielaanvraag? Ja/nee 

 
Opsomming littekens en lichamelijke klachten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychische klachten 
Instructie: ‘Ik ga een aantal klachten noemen die mensen soms hebben. Kun je bij elke vraag zeggen 
of je van deze klachten last had in de afgelopen week, met vandaag erbij?’ 
 

13. Heb je weinig eetlust (veel minder dan gebruikelijk)? ja/nee 
14. Heb je moeite met inslapen of door kunnen slapen? ja/nee 
15. Voel je je bijna dagelijks neerslachtig?  ja/nee 
16. Overweeg je wel eens een eind aan je leven te maken? ja/nee 
17. Heb je het gevoel niets meer interessant te vinden?  ja/nee 
18. Heb je terugkerende gedachten of herinneringen aan pijnlijke of angstige 

gebeurtenissen? ja/nee 

19. Heb je terugkerende nachtmerries? ja/nee 
20. Ga je gedachten en gevoelens die je doen herinneren aan pijnlijke of angstige 

gebeurtenissen uit de weg?  ja/nee 

21. Ben je delen van pijnlijke of angstige gebeurtenissen kwijt in je herinnering? ja/nee 
22. Heb je moeite met concentreren? ja/nee 
23. Voel je je vaak (bijna dagelijks) bang?  ja/nee 
24. Heb je  regelmatig last van een bonzend of snel kloppend hart?  ja/nee 
25. Kun je plotseling schrikken of bang worden, zonder een duidelijke aanleiding te zien? ja/nee 
26. Heb je vaak last van hoofdpijn?     ja/nee 

 
 

Aanvullende opmerking(en): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 020- 840 76 70 | Nienoord 5 | 1112 XE Diemen | www.stichtingimmo.nl | info@stichtingimmo.nl 

Een vergelijkbare signaleringslijst is door Stichting Imo opgesteld voor volwassenen, zie:  https://www.

stichtingimmo.nl/wp-content/uploads/2018/02/Signaleringslijst-lichamelijke-en-psychische-problemen-

VOLWASSENEN-december-2017.pdf

https://www.stichtingimmo.nl/wp-content/uploads/2018/02/Signaleringslijst-lichamelijke-en-psychische-problemen-VOLWASSENEN-december-2017.pdf
https://www.stichtingimmo.nl/wp-content/uploads/2018/02/Signaleringslijst-lichamelijke-en-psychische-problemen-VOLWASSENEN-december-2017.pdf
https://www.stichtingimmo.nl/wp-content/uploads/2018/02/Signaleringslijst-lichamelijke-en-psychische-problemen-VOLWASSENEN-december-2017.pdf
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Bijlage 3  - IND Werkinstructie 2015/9: ‘LHBT als 
asielmotief’  
Onderwerp: Horen en beslissen in zaken waarin LHBT-gerichtheid als asielmotief is aangevoerd 

1 INLEIDING 

In deze werkinstructie wordt ingegaan op het onderzoek dat de IND doet en de thema’s die daarbij aan de orde 

komen. Daarna komt de beoordeling van de geloofwaardigheid aan de orde en worden enkele handvatten 

geboden bij het horen en beslissen in zaken waarin het LHBT-zijn als asielmotief wordt aangevoerd. Hierbij 

wordt tevens ingegaan op de wijze van weging van de antwoorden. Tot slot volgen twee korte alinea’s over 

herhaalde aanvragen en terughoudendheid. 

Met LHBT wordt bedoeld: lesbiennes, homo’s, biseksuelen of transgenders. 

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de werkinstructie. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook 

‘zij’ worden gelezen. 

2 ONDERZOEK EN THEMA’S

Wanneer een vreemdeling stelt dat hij LHBT is, is het aan hem om de gestelde seksuele gerichtheid nader 

te onderbouwen. De IND geeft de vreemdeling uitgebreid de gelegenheid om te verklaren over zijn gestelde 

seksuele gerichtheid en de situatie van LHBT’s in het land van herkomst. De IND onderzoekt of de seksuele 

gerichtheid geloofwaardig is, of dat de vreemdeling dit motief enkel voorwendt voor het verkrijgen van een 

verblijfsvergunning. 

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat het voor een vreemdeling niet 

mogelijk is om met sluitend bewijs aannemelijk te maken dat hij LHBT is, terwijl de loutere stelling van 

de vreemdeling dat hij LHBT is, ook niet voldoende is. De beoordeling van de geloofwaardigheid van de 

seksuele gerichtheid is tussen deze twee uitersten ingericht. 

2.1 ONDERZOEK 

Het onderzoek naar de seksuele gerichtheid van een vreemdeling bestaat uit het stellen van vragen. Bij het 

onderzoek naar de seksuele gerichtheid gelden de volgende uitgangspunten: 

1. De IND voert geen medische tests uit ter vaststelling van de seksuele gerichtheid; 

2. De IND verzoekt niet om documentair bewijs in de vorm van bijvoorbeeld foto’s of video’s; 

3. De IND stelt geen expliciete vragen over seksuele handelingen of activiteiten; 

4. Het geloofwaardigheidsonderzoek mag niet bestaan uit het nagaan of iemand voldoet aan het 

stereotiepe beeld van LHBT. 

Ad 1

Een medisch onderzoek of een medische test, waaronder ook psychologisch onderzoek valt, wordt niet 

gebruikt voor de vaststelling van de geloofwaardigheid van iemands seksuele gerichtheid. Wanneer een 

vreemdeling zelf met ‘medisch’ bewijs komt, bijvoorbeeld in de vorm van een rapport van een psycholoog, 

betrekt de IND dat niet in de besluitvorming. De IND sluit hierbij aan bij de Yogyakarta Principles waaruit 

onder andere het volgende blijkt: “No person may be forced to undergo any form of medical or psychological 

treatment, procedure, testing, or be confined to a medical facility, based on sexual orientation or gender 
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identity. Notwithstanding any classifications to the contrary, a person’s sexual orientation and gender 

identity are not, in and of themselves, medical conditions and are not to be treated, cured or suppressed.” De 

psychologische rapporten bevatten geen wetenschappelijke grondslag waaruit geconcludeerd kan worden 

dat een psycholoog iemands seksuele gerichtheid kan vaststellen. 

Ad 2 

De IND vraagt niet naar documentair bewijs zoals foto’s of video’s ter onderbouwing van de seksuele 

gerichtheid. Als de vreemdeling zelf met foto’s of video’s komt ter onderbouwing van zijn seksuele gerichtheid, 

wordt het materiaal niet betrokken bij de beoordeling. Door de vreemdeling overgelegde materialen worden 

onverwijld en uit eigen beweging geretourneerd. 

Ad 3 

De IND stelt open vragen om een beeld te krijgen van de situatie van de vreemdeling. Hierbij worden geen 

expliciete vragen gesteld over seksuele handelingen of activiteiten. Als de vreemdeling uit eigen beweging 

over seksuele handelingen of activiteiten verklaart, wijst de IND de vreemdeling erop dat dergelijke 

verklaringen niet vereist zijn om de seksuele gerichtheid aannemelijk te maken en niet bij de beoordeling 

zullen worden betrokken. 

Ad 4 

Er mogen stereotiepe vragen worden gesteld, maar als de vreemdeling niet in staat is om dergelijke vragen 

te beantwoorden, levert dat op zichzelf onvoldoende grond op voor het oordeel dat hij niet geloofwaardig 

is. Dat iemand voldoet aan het stereotiepe beeld van LHBT mag overigens wel in positieve zin meewegen. 

2.2 THEMA’S

Het doel van het gehoor is om de personen die hun vrees voor vervolging baseren op hun seksuele gerichtheid, 

de gelegenheid te bieden hun relaas te doen. Hieronder staan de thema’s die de IND betrekt bij het horen 

en de beoordeling van de geloofwaardigheid van een vreemdeling die stelt LHBT te zijn. Het is uitdrukkelijk 

niet de bedoeling om een eenduidig sjabloon beschikbaar te stellen waarmee de seksuele gerichtheid 

getoetst kan worden. In iedere zaak moet een individuele afweging plaatsvinden van wat relevant is. Het is 

bijvoorbeeld niet reëel om te verwachten dat een vreemdeling die zich bij zijn eerste aanvraag direct op zijn 

LHBT-gerichtheid beroept, en dus nog maar kort in Nederland is, (uitgebreide) kennis heeft van de situatie 

in Nederland of contact heeft met homoseksuelen in Nederland. Dat maakt dat niet alle thema’s tijdens een 

gehoor (en daarmee in het voornemen dan wel in de beschikking) noodzakelijkerwijze aan de orde zullen 

komen. 

De IND maakt gebruik van een interne vragenlijst, gebaseerd op de in deze werkinstructie beschreven 

thema’s. Ook hiervoor geldt dat deze lijst geen checklist is, maar dat deze een richtlijn en kaders biedt. 

2.2.1 PRIVÉLEVEN (WAARONDER FAMILIE, VRIENDEN, (VOORGAANDE) RELATIES) EN RELIGIE 

In dit verband gaat het om de eigen ervaringen van de vreemdeling met betrekking tot zijn seksuele 

gerichtheid, zoals bewustwording van de seksuele gerichtheid, het proces (van zelfacceptatie), hoe de 

omgeving gereageerd heeft en eventuele relaties die de vreemdeling heeft gehad. 
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2.2.2 HUIDIGE EN VOORGAANDE RELATIES, HOMOSEKSUELE CONTACTEN IN HET LAND VAN 

HERKOMST EN CONTACT MET OF KENNIS VAN HOMOSEKSUELE GROEPEN 

De IND vraagt of de vreemdeling kennis heeft van de sociale en politieke aspecten van een homoseksuele 

gemeenschap in zijn land van herkomst. 

2.2.3 CONTACT MET HOMOSEKSUELEN IN NEDERLAND EN KENNIS VAN DE NEDERLANDSE 

SITUATIE 

De vreemdeling kan bepaalde kennis verworven hebben over de situatie van LHBT’s in Nederland, door zijn 

contacten met de LHBT-gemeenschap of door eigen ervaring of onderzoek. 

2.2.4 DISCRIMINATIE, REPRESSIE EN VERVOLGING IN LAND VAN HERKOMST 

Dit ziet zowel op wat de vreemdeling in het verleden heeft meegemaakt in zijn land van herkomst als waar 

hij voor vreest als hij moet terugkeren naar zijn land van herkomst. 

2.2.5 TOEKOMST 

Hierbij wordt aandacht besteed aan het toekomstbeeld van de vreemdeling indien hij zou moeten terugkeren 

naar zijn land van herkomst. 

3 BEOORDELING GELOOFWAARDIGHEID 

Het bepalen welk gewicht toekomt aan de antwoorden op de vragen die zijn gesteld over iemands 

seksuele gerichtheid, is sterk afhankelijk van de individuele zaak. Bij de beoordeling wordt betrokken of de 

verklaringen innerlijk en extern consistent zijn en overeenkomen met hetgeen bekend is over de algemene 

situatie (ten aanzien van LHBT’s) in het land van herkomst. Daarbij moet rekening worden gehouden met de 

omstandigheid dat iedere zaak op zijn individuele merites beoordeeld moet worden en dat – zeker bij een 

onderwerp als seksuele gerichtheid – niet alles te vatten is in objectief meetbare criteria. 

In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat het zwaartepunt ligt op de antwoorden op vragen over de 

eigen ervaringen (o.a. bewustwording en zelfacceptatie) van de vreemdeling met betrekking tot zijn/haar 

seksuele gerichtheid, wat dit voor hem en zijn omgeving heeft betekend, wat de situatie is voor personen 

met die gerichtheid in het land van herkomst van de vreemdeling en hoe diens ervaringen, ook volgens zijn 

asielrelaas, in het algemene beeld passen. Dit geldt temeer als een vreemdeling afkomstig is uit een land 

waar homoseksualiteit maatschappelijk onacceptabel of strafbaar gesteld is. 

De IND hanteert bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van de seksuele gerichtheid niet als 

uitgangspunt dat er in alle gevallen een interne worsteling moet hebben plaatsgevonden voordat de 

vreemdeling zijn LHBT-gerichtheid heeft geaccepteerd. Echter, wel mag verwacht worden dat bij een 

vreemdeling die afkomstig is uit een land waar men LHBT-gerichtheid niet accepteert en waar dit mogelijk 

strafbaar is gesteld, sprake zal zijn van een proces van bewustwording. Daarbij zal de vreemdeling zich 

onder andere voor de vraag gesteld zien wat het betekent om anders te zijn dan hetgeen de maatschappij 

verwacht/verlangt. Bij beoordeling van de geloofwaardigheid van de LHBT-gerichtheid zal gewicht worden 

toegekend aan het proces van ontdekking van de gerichtheid en de wijze waarop de vreemdeling stelt 

daarmee te zijn omgegaan. Deze elementen wegen zwaarder als de vreemdeling uit een land afkomstig is 

waar LHBT-gerichtheid niet geaccepteerd wordt.
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Voor zover van belang geeft de IND in het geval van een ongeloofwaardig bevonden relaas ook aan welk 

gewicht hij toekent aan de verklaringen van de vreemdeling over wat hem in het land van herkomst (of 

daarbuiten) als gevolg van zijn gestelde seksuele gerichtheid is overkomen en voor hem – mede – aanleiding 

vormde dat land te verlaten. Wanneer deze eveneens ongeloofwaardig worden bevonden, dan versterkt dat 

het oordeel dat de seksuele gerichtheid ongeloofwaardig is. Anderzijds leidt het niet geloofwaardig achten 

van de verklaringen van de vreemdeling over gebeurtenissen die voor hem aanleiding waren om het land te 

verlaten, niet vanzelfsprekend tot het ongeloofwaardig achten van de seksuele gerichtheid. 

De IND beziet de verklaringen van de vreemdeling over zijn gestelde seksuele gerichtheid steeds in hun 

onderlinge samenhang. Niet alleen wat betreft voormelde elementen en het gewicht dat de IND hecht aan 

de beantwoording door de vreemdeling van vragen over één of meer van die elementen, maar ook in het 

licht van de overige omstandigheden, zoals de overige verklaringen van een vreemdeling (in de huidige of 

voorgaande procedure(s)) en door hem verstrekte gegevens. 

4 OPVOLGENDE AANVRAGEN 

De Afdeling heeft in de uitspraak overwogen dat uit de aard van het asielmotief en de wijze waarop de 

geloofwaardigheid van de verklaringen wordt onderzocht, bij de beoordeling van de vraag of die seksuele 

gerichtheid een nieuw gebleken feit of omstandigheid is, niet aan de vreemdeling mag 

worden tegengeworpen dat hij niet eerder over zijn seksuele geaardheid heeft verklaard. Dit betekent dat 

een aanvraag op deze enkele grond niet niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond kan worden verklaard. Zie 

in dit verband ook paragraaf C1/4.6 van de Vreemdelingencirculaire, waarin staat: “Als een vreemdeling 

tijdens een tweede of opvolgende asielaanvraag aangeeft dat hij homoseksueel is, en de IND deze informatie 

geloofwaardig acht, werpt de IND de vreemdeling niet tegen dat hij niet tijdens een voorgaande procedure 

gewag heeft gemaakt van zijn homoseksuele geaardheid”. Volledigheidshalve: ook als de IND deze informatie 

niet geloofwaardig acht, moet niet-ontvankelijkverklaring achterwege blijven. Dit betekent overigens niet dat 

niet mag worden gevraagd waarom de vreemdeling dit niet in de eerdere procedure(s) heeft gemeld (en hoe 

dat past in zijn vorige asielrelaas) en dat dit niet bij de beoordeling van de aanvraag mag worden betrokken. 

Als in een eerdere asielprocedure al is geoordeeld dat de gestelde seksuele geaardheid niet geloofwaardig is 

en dat oordeel in rechte vaststaat, kan wél tot niet-ontvankelijkheid worden geconcludeerd wanneer bij een 

opvolgende asielprocedure geen sprake is van nieuwe elementen of bevindingen. 

5 VERHOUDING TUSSEN VERLENINGSGRONDEN ASIEL 

De IND neemt inzake LHBT’s, in aanvulling op Vc C2/3.2 (Artikel 29 eerste lid, aanhef en onder a, Vw, 

vluchtelingschap) het standpunt in dat in het geval van subsidiaire bescherming geen terughoudendheid 

wordt verwacht. 



36Methodiek ‘Levensverhalen van LHBT-asielzoekers’ 

Bijlage 4 - Voorbeeld van een vragenlijst uit de praktijk 

Thema’s en vragen voor het interview over het levensverhaal2 

Naam:        Datum interview:

Ik ben geboren op:      in:             (stad, land)

1. Gezin van oorsprong

Wat was de samenstelling van jouw gezin?

Welke religie hadden jullie thuis?

Wat was jouw positie in het gezin?

Met wie kon je praten over jezelf?

2. Vluchtverhaal

Wat waren de redenen dat je gevlucht bent?

Hoe heb je gereisd en hoe ben je in Nederland gekomen?

Wat waren je eerste ervaringen in Nederland? 

 

3. De realisatie dat je ”anders” was 

Hoe oud was je toen je je ”anders” begon te voelen?

Met wie wilde je omgaan en naast wie wilde je zitten op school?

Wanneer besefte je dat je op je eigen geslacht viel?

Veel jongens en meisjes vielen op het andere geslacht, maar jij niet. Wat gebeurde er?

4. LHBT in jouw land

Wat hoorde je thuis, op school en in de kerk/moskee over dit onderwerp?

Wat heb je gezien van de behandeling van LHBT in jouw land?

Wanneer realiseerde je de behandeling door de omgeving op jouw anders zijn?

 

5. Liefdesaffaires 

Vertel over je gedachtes, je dromen en fantasieën over mensen op wie je viel?

Met wie heb je seksueel contact gehad en welke partners heb je gehad?

Met wie kon je praten over je seksualiteit? 

 

6. LHBT-identiteit

Als je nu terugkijkt, wanneer gaf je aan jezelf toe dat je misschien LHBT was?

Wat betekende het voor jou toen je je realiseerde dat je LHBT was?

Welke reacties heb je gekregen van je omgeving?

Welke reacties heb je gezien van de omgeving op mensen die LHBT waren?

 

2  Deze vragenlijst is samengesteld door Paul Kemme, een ervaringsdeskundige in het afnemen van gesprekken met 

asielzoekers over hun levensverhaal.
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7. Verblijf in Nederland 

Welke vrienden heb je gemaakt en hoe ging dat?

Waar ga je uit?

Hoe wil je leven als LHBT in Nederland? 

8. Teruggaan

Waarom heb je je land en je familie verlaten?

Waarom kun je niet als LHBT in je land leven?

Wat gaat er gebeuren als je teruggaat?
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Bijlage 5 - Aandachtspunten voor professionals en 
vrijwilligers 
Het onderstaande overzicht is een samenvatting van de hiervoor genoemde stappen. Hoewel er enige 

logica zit in de volgorde, is onderstaande opbouw niet bedoeld als een blauwdruk die altijd strikt gevolgd 

moet worden. Elk gesprek heeft een eigen dynamiek waarbij ook de asielzoeker invloed heeft op het verloop. 

• Neem de tijd om kennis te maken en vertrouwen te winnen en vertel ook iets over je eigen leven.

• Om eventueel wantrouwen weg te nemen is het belangrijk om duidelijk te maken dat je geen verlengstuk 

bent van de IND. Leg duidelijk uit wie je wel bent, wat je functie is en wat je wel en niet kan betekenen 

voor de asielzoeker.

• Maak afspraken over de vertrouwelijkheid van het gesprek. Benadruk in ieder geval dat je wat je 

bespreekt, niet met anderen deelt.

• Vertel ook over het doel van het gesprek, dat het gaat om het ondersteunen bij het vertellen van het 

eigen levensverhaal.

• Als het wantrouwen aanhoudt, zet dan ervaringsdeskundigen in (voormalige asielzoekers).

• Start met luchtige onderwerpen en niet direct met intieme en zware onderwerpen.

• Als asielzoekers zich meer op hun gemak beginnen te voelen, kun je starten met vragen naar positieve 

ervaringen, momenten van geluk, ervaringen van sociale steun en dromen voor de toekomst.

• Vervolgens kun je vragen naar negatieve ervaringen, zoals opgelopen trauma’s.

• In eerste instantie komen er vaak veel gevoelens en trauma’s los. Probeer niet meteen toe te werken 

naar een helder en consistent verhaal. Pas als de asielzoeker zijn of haar verhaal heeft gedaan is er 

ruimte voor een logische en chronologische opbouw van het levensverhaal. Dat is het moment om met 

de asielzoeker het verhaal in te delen in fases, zoals kinderjaren, adolescentie en volwassenheid. Ook 

jaartallen waarin bijzondere gebeurtenissen zich hebben voorgedaan, kunnen daarin meegenomen 

worden. 

• Probeer aan te sluiten bij het taalgebruik van de asielzoeker.

• Confronteer asielzoekers met vragen die gesteld kunnen worden tijdens het IND-gehoor en ondersteun 

hen in het vertellen van hun eigen verhaal.

• Leg de asielprocedure uit, bij voorkeur met de openbare werkinstructie ‘LHBT als asielmotief’ van de 

IND (zie bijlage 3).

• Geef voorlichting over de betekenis van centrale concepten als zelfacceptatie en bewustwordingsproces.

• Verstrek informatie over het belang van een consistent verhaal en het gegeven dat openheid over de 

seksuele en/of genderidentiteit en over negatieve ervaringen in het herkomstland zwaar meeweegt in 

de beoordeling.

• Vertel asielzoekers dat zij tijdens het gehoor gerust om verduidelijking kunnen vragen bij onduidelijke 

vragen. 

• Informeer asielzoekers dat zij het de IND mogen laten weten als een tolk geen respect toont of zich 

zelfs vijandig opstelt vanwege de seksuele en/of genderidentiteit van de asielzoeker.

• Geef informatie over de Nederlandse Grondwet en artikel 1 om mensen ervan te doordringen dat zij 

vrijuit mogen praten.

• Vertel asielzoekers over de Nederlandse cultuur.

• Verzeker je ervan dat asielzoekers ervan doordrongen zijn dat de methodiek “Levensverhalen” geen 

garantie is op een verblijfsvergunning en niet bedoeld is om asielzoekers te adviseren welk verhaal ze 

het beste kunnen vertellen.
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• Leg duidelijk uit wat het hen wel oplevert (leren gevoelens, traumatische ervaringen en seksuele en 

genderidentiteit te bespreken, houvast tijdens IND-interview, informatie die de advocaat kan helpen, 

bewijsmateriaal voor de IND).

• Benadruk het belang van een waarheidsgetrouw verhaal. 

• Schrijf het levensverhaal op papier of laat dit indien mogelijk over aan de asielzoeker zelf.

• Als je het verhaal op papier zet, sluit dan opnieuw aan bij het taalgebruik van de asielzoekers en schrijf 

alles in de ik-vorm om daarmee te benadrukken dat het een verhaal is van de asielzoeker zelf.

• Vraag toestemming aan de asielzoeker of het verhaal gedeeld mag worden met zijn of haar advocaat 

en of de advocaat het verhaal mag gebruiken in de procedure. 

• Maak een eerste versie van het levensverhaal op papier en leg die in overleg met de asielzoeker voor 

aan de advocaat.

• Werk op basis van de feedback van de advocaat toe naar een volledig, gestructureerd en consistent 

verhaal waarin hoofdzaken en bijzaken van elkaar gescheiden worden met aandacht voor de beleving 

bij de feiten.

• Zodra de asielzoeker de tekst goed heeft gecontroleerd en de eindversie gereed is, ondertekent de 

asielzoeker het levensverhaal.

• Deel een tweede versie van het levensverhaal met de advocaat en deel die bij goedkeuring van de 

asielzoeker en de advocaat ook met de IND. 

• Ga mee met asielzoekers naar de IND of de rechtbank als zij dat op prijs stellen. De advocaat moet de 

vrijwilliger of professional wel van tevoren aanmelden.

• Doorverwijzing naar belangen- en hulpverleningsorganisaties kan asielzoekers afhankelijk van hun 

situatie verder helpen. 

• Wijs asielzoekers ook op relevante social media, zoals de besloten Facebook-groep ‘LHBT Asielzoekers’ 

en de App Rainbow Refugees NL voor LHBTI-asielzoekers en vluchtelingen.
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