NEDERLANDS

VOORWOORD / INLEIDING

Show Me The Way!
LHBT vluchtelingen in Nederland hebben vaak veel vragen.
Wat zijn mijn rechten bij de asielprocedure? Wie kan mij
helpen met het persoonlijke of juridische? Wat doet het
COA, de IND en de Nederlandse politie? Waar kan ik heen
voor de nodige zorg? En hoe leer ik Nederlanders kennen?
Met dit boekje, speciaal gemaakt voor en samen met LHBT
vluchtelingen, helpen we je een beetje op weg. Je vindt hier
informatie over organisaties en diensten (handige
telefoonnummers, websites en emailadressen) in Nederland.
Ook is het boekje bedoeld om Nederlanders te informeren.
Wat moeten LHBT vluchtelingen weten? En wat zijn do’s en
don’ts in het contact met vluchtelingen? Het boekje is er in
verschillende talen. Zo kunnen zo veel mogelijk mensen de
informatie lezen en met elkaar delen.
We hopen dat dit boekje van pas komt bij het vinden van
jouw pad.
Najaar 2017,
Stichting Secret Garden en VUmc, afdeling Metamedica
i.s.m Stichting Vriendinnen & Vrienden van Schorer.
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bijvoorbeeld leegstaande
kantoorgebouwen of
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zelfzorgarrangement
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Nederland binen

of
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asielprocedure

Reguliere opvang
in asielzoekercentrum
(AZC)

Aankomst in Nederland
Ben je homo, lesbisch, biseksueel of transgender en word
je bedreigd in je eigen land, dan kun je asiel aanvragen
in Nederland. In het aanmeldcentrum in Ter Apel of op
luchthaven
Schiphol
wordt
je
asielaanvraag
geregistreerd en behandeld door de Immigratie en
Naturalisatiedienst (IND). Je kunt gedurende je
procedure vertellen dat je LHBT bent. De IND mag dit
aan niemand doorvertellen, ook niet aan je familie! Voor
de IND in Nederland is LHBT heel normaal, maar
misschien vind je het eng of moeilijk om hier openlijk
over te praten, of kunnen andere vluchtelingen hier
negatief op reageren.
Tolken
In Nederland heb je voor je interviews en zolang je in een
een asielzoekerscentrum (AZC) verblijft recht op een
gratis professionele tolk. Een officiële tolk is neutraal,
onafhankelijk en heeft een beroepsgeheim. Als een
vriend of familielid voor je vertaalt wil je misschien
persoonlijke zaken niet bespreken. Je hebt recht op een
eigen asielprocedure als je samen met familieleden naar
Nederland gekomen bent.

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Het
COA
biedt
woonruimte,
leefgeld
en
gezondheidszorg aan vluchtelingen in het AZC. Dit kan
per AZC verschillen. Sommige AZC’s en COA
medewerkers hebben meer ervaring met LHBT
vluchtelingen dan andere locaties. Binnen het AZC is er
vaak een vertrouwenspersoon van het COA of
vluchtelingenwerk waar je vragen kunt stellen. Deze
persoon heeft een geheimhoudingsplicht. Sommige
AZC’s hebben aparte slaapplekken voor LHBT
vluchtelingen. Alles wat met de asielprocedure te maken
heeft valt in het AZC onder Vluchtelingenwerk en is
geen werk van het COA.
Uitgeprocedeerd?
Afgewezen asielzoekers hebben de mogelijkheid om een
nieuwe asielaanvraag te doen. Bijvoorbeeld omdat er
nieuwe informatie beschikbaar is over het land van
herkomst. Of omdat er iets is veranderd in je situatie.
Bespreek deze opties met een advocaat.
Terugkeer naar eigen land
Alle migranten in Nederland krijgen gratis hulp wanneer
ze definitief terug willen naar hun thuisland.
Bijvoorbeeld bij het regelen van reispapieren of een
vliegticket.

Huisvesting gemeente
Als je een verblijfsvergunning hebt kun je een woning
krijgen. De gemeente geeft aan het COA door welke
huizen daar vrij zijn voor vluchtelingen. Het COA houdt
geen rekening met persoonlijke wensen, maar wel
bijvoorbeeld met werk, studie, familieleden en
gezondheid. LHBT is geen reden voor een huis in de
stad. In Nederland kunnen LHBT mensen overal veilig
wonen. Door het beperkte aantal woningen vanuit de
gemeente is de kans groot dat je in het AZC moet
wachten tot er een woning vrijkomt.

Praktische en psychologische ondersteuning
In Nederland zijn veel stichtingen die ondersteunen bij
integratie en het ontmoeten van mensen. Zij kunnen je
helpen bij praktische zaken zoals: huisvesting, de
Nederlandse taal, opleiding, werk en financiën. Ook zijn
er buddy initiatieven, waarbij je persoonlijke steun krijgt
van één persoon.
“I didn’t tell the IND I’m gay. I didn’t know it was
my right! I was also afraid that the IND would tell
my family. During the meeting with the lawyer, we
were all in the same room, so I didn’t say anything.
Now I know that what you tell IND or
Vluchtelingenwerk is confidential. They can’t tell
your family. If you tell Vluchtelingenwerk you’re
gay, they will inform you about your rights.”

RECHT EN VEILIGHEID

Incident in het asielzoekerscentrum
AZC’s hebben officiële huisregels. Het beledigen op
basis van geloof, geslacht, seksualiteit, leeftijd of
nationaliteit mag niet. Ook is agressie, discriminatie en
bedreiging in Nederland verboden. Bij pesten of agressie
kun je dit melden bij een COA vertrouwenspersoon. Het
COA kan dan maatregelen nemen, zoals een
correctiegesprek of het weekgeld van de dader
inhouden. Is iets (vermoedelijk) strafbaar, dan wordt dit
altijd bij de politie gemeld.

Aangifte doen
Als je mishandeld of bedreigd bent, omdat je LHBT bent,
kun je dit bij de politie aangeven. De aangifte wordt dan
officieel in behandeling genomen en er kan dan extra
onderzoek gedaan worden. De Nederlandse politie kijkt
naar een aangifte onafhankelijk van asielstatus of LHBT.
De politie heeft geheimhoudingsplicht en deelt geen
informatie met andere instanties (zoals COA/IND)
zonder jouw toestemming. Een aangifte heeft geen
invloed op je asielprocedure. Bel dus altijd 112 wanneer
je acuut gevaar loopt!

Artikel 1 van de grondwet is één van de
belangrijkste wetten in Nederland. In dit artikel staat
het gelijkheidsbeginsel en dat discriminatie op
grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, geaardheid of op welke
grond niet is toegestaan. Anderen én de
Nederlandse overheid mogen u dus niet
discrimineren omdat u LHBT bent.

Roze in Blauw Nederland
Bij de Nederlandse politie werken agenten die zelf ook
LHBT zijn. Het beschermen van LHBT’ers is een
belangrijk doel van de politie. Daarom zijn er speciale
agenten voor LHBT. Politiemensen van Roze in Blauw
luisteren, verwijzen door, bemiddelen en helpen bij
aangifte van incidenten die met LHBT te maken hebben.
Deze teams zijn verspreid over Nederland.

Slachtofferhulp
Als slachtoffer van geweld kunt u gratis hulp, advies en
informatie krijgen bij stichting Slachtofferhulp.

Psychologische hulpverlening
Gevlucht zijn, een klein sociaal netwerk hebben, het
moeten aanpassen aan Nederland en het LHBT zijn,
kunnen grote zorgen en stress met zich meebrengen.
Medische teams binnen de AZC’s kunnen bij deze zorgen
en stress helpen. Dit kan niet altijd meteen; soms is er een
wachttijd.

“I was afraid to report a crime after I was assaulted. I
thought it would negatively influence my asylum
procedure. ”

ZORG

Gezondheidszorg in het asielzoekerscentrum
Medische zorg aan vluchtelingen en aan Nederlanders is
meestal gelijk. Je kunt naar de huisarts, verloskundige of
het ziekenhuis en hebt recht op medicijnen of operaties.
Vaak is er medische zorg in een AZC. Voor hulp van de
huisarts kun je naar het Gezondheidscentrum
Asielzoekers (GCA). De huisarts verwijst je naar een
ziekenhuis als hij of zij dat nodig vindt, je kunt niet zelf
meteen naar het ziekenhuis. Naar het medisch callcenter
kun je 24 uur per dag bellen als er spoed is: de GCA
Praktijklijn.

Mondzorg
Volwassen asielzoekers kunnen noodhulp krijgen van
een tandarts voor maximaal 250 euro per jaar. Gaatjes
vullen moet zelf betaald worden. Voor vergoeding van
andere/duurdere ingrepen moet toestemming worden
gegeven.
Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en HIV
Woon je in een AZC, dan kun je voor een gratis SOA-test
naar de huisarts van het Gezondheidscentrum
Asielzoekers (GCA). Als je anoniem wilt blijven kun je
soms ook naar de GGD. Behandeling van HIV bij
asielzoekers is gratis, en wordt betaald door het GCA.
Alle artsen in Nederland hebben een beroepsgeheim en
geven geen medische informatie door aan anderen. Een
SOA of HIV heeft geen invloed op de asielaanvraag.

Ongedocumenteerd
Migranten die niet in Nederland mogen blijven van het
IND (ongedocumenteerden) hebben recht op medisch
noodzakelijke zorg. U kunt altijd naar een huisarts en die
kan verwijzen naar een
ziekenhuis waar
ongedocumenteerden behandeld worden. Ook is er in
elke gemeente een apotheek. Voor acute zorg en zorg bij
zwangerschap en bevalling wordt u overal geholpen.
Abortus moet zelf betaald worden. Transgenderzorg
wordt niet gegeven aan ongedocumenteerden. In
sommige gemeentes zijn stichtingen die hulp en zorg
bieden aan ongedocumenteerden.

Transgenderzorg
Hormoonbehandeling
Gebruik je al hormonen? Ga dan naar de huisarts. De
huisarts bespreekt met het ziekenhuis de juiste dosering.
Gebruik je nog geen hormonen? Asielzoekers en
vluchtelingen kunnen dan naar het VUmc voor (door de
verzekering vergoedde) behandeling.
Gendertraject VUmc
Het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van
het VUmc Amsterdam behandelt transgenders met
psychologische begeleiding, hormonen en operaties. Een
transgendertraject duurt 2-3 jaar en is alleen voor
erkende vluchtelingen. Wachttijd is ongeveer 6 maanden.
De zorg is gelijk voor Nederlanders en vluchtelingen. De
huisarts verwijst u door. Ook kunt u naar
belangenvereniging Transvisie Zorg voor hulp.

“When I fled my country I wasn’t able to acquire the
needed hormones therapy. During this period of
transition it was very difficult and embarrassing to
walk on the streets without people noticing.”

SOCIAAL EN ONTMOETING

Sociaal netwerk
Een sociaal netwerk opbouwen kan moeilijk zijn.
Nederlands leren helpt je thuis te voelen en Nederland te
begrijpen. Ook is het fijn als je werk of een opleiding
kunt doen. In Nederland zijn er sportclubs,
(vrijwilligers)werk, en kun je mensen leren kennen via
vrienden, buren, of internet.
Stichting Secret Garden
De stichting Secret Garden behartigt de belangen van
LHBT’ers met een etnisch-culturele achtergrond. Secret
Garden biedt ondersteuning en begeleiding aan alle
LHBT’ers vluchtelingen/ asielzoekers die vanwege hun
geaardheid zijn gevlucht. Naast deze hulpverlening
organiseert Secret Garden activiteiten vooral in
Amsterdam
zoals
thema-avonden
en
ontmoetingsavonden om LHBT’ers bij elkaar te brengen.

COC Nederland
COC Nederland komt op voor de belangen van LHBT’ers
in Nederland. Het COC heeft 20 regionale afdelingen,
bijvoorbeeld COC Amsterdam. Het COC geeft onder
andere voorlichting en organiseert sociale activiteiten.
Het COC geeft geen individuele hulp, zoals hulp bij
asielaanvraag of het vinden van een huis.

Sporten
Sporten is goed voor de gezondheid, én je kunt
Nederlanders ontmoeten en dus een sociaal netwerk
opbouwen. In Nederland zijn veel LHBT vriendelijke
initiatieven in de sport.

Uitgaan
LHBT’ers vinden Nederland een aantrekkelijk Europees
land. Vaak zijn er grote evenementen zoals de Gay Pride,
en er veel restaurants, winkels en clubs speciaal voor de
LHBT gemeenschap, niet alleen in grote steden.

Online daten
Datingapps zijn makkelijk te downloaden op
smartphones en binnen no time ben je klaar om te
beginnen met ‘swipen’. Wees wel voorzichtig met
datingapps. Fraudeurs en nepprofielen maken misbruik
van internetdaten. Dus pas goed op jezelf!

“I knew I had to contact an LGBT organization in
order to support my claim for asylum. I contacted
COC and they told me they will support me in a
social way, not with the authorities. I heard from
other people that there are different organizations
that can help me with my claim for asylum.”

INFORMATIE VOOR NEDERLANDERS

LHBT vluchtelingen vluchten vaak omdat ze niet
zichzelf konden zijn in hun thuisland. Vaak is er geen
contact met (een deel van) hun familie of vrienden, of
lopen ze gevaar. In Nederland verblijven LHBTvluchtelingen in asielzoekerscentra met medevluchtelingen, die niet allemaal pro-LHBT zijn. Zo kan
het ook in Nederland moeilijk blijven om LHBT te zijn.
Wees daarom open in het contact. Sommige problemen
zijn moeilijk op te lossen als leek. Signaleer dit op tijd
en/of roep hulp in (van een vertrouwenspersoon,
maatschappelijk werker of juridisch hulpverlener
bijvoorbeeld).

“I fled my country because I feared my family and
members of the society. Here, I’m hoping to be a
part of the society again and create a new circle of
friends that accept me the way I am”

DO’S & DON’TS

Open blik
Vraag actief
Gelijkwaardigheid

Geen foto’s online zonder toestemming
Wees bewust van eigen aannames
Besef afhankelijkheid
Respecteer grenzen, mogelijk anders dan NL

HANDIGE CONTACTGEGEVENS

Procedure
Immigratie-en naturalisatiedienst (IND)
Behandelt aanvragen van mensen die naar Nederland willen
komen of die Nederlander willen worden
Telefoon: 088-0430430
Openingstijden: ma-vr 09:00-17:00
Website: www.ind.nl
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in
heel Nederland
Telefoon: 0800-0238023
Openingstijden: ma-vr 9:00-12:00 en 13:00-16:30
Website: www.coa.nl
VWN (VluchtelingWerk Nederland)
Behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in
Nederland, van binnenkomst t/m integratie in de samenleving
Telefoon: (020) 346 72 00
Openingstijden: ma-vr 09:00-17:00
Website: www.vluchtelingwerk.nl

Uitgeprocedeerd
ASKV-steunpunt vluchtelingen
Biedt juridische en maatschappelijke hulp aan vluchtelingen
Telefoon: 020 – 6272408
Openingstijden: ma-do 10:00-17:00
Website: www.askv.nl

Wereldhuis
Centrum voor informatie, advies, scholing en cultuur voor
mensen zonder verblijfsvergunning
Telefoon: 06-22821472
Openingstijden: ma-vr 10:00-18:00
Website: www.wereldhuis.org.nl
Terugkeer naar eigen land
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
Regelt het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen
recht hebben op verblijf in Nederland
Telefoon: 1400
Openingstijden: ma-vr 08:00-20:00
Website: www.dienstterugkeerenvertrek.nl
International organization for migration (IOM)
Ondersteunt migranten die vrijwillig willen terugkeren naar
hun land van herkomst
Telefoon: 088-7464466
Website: www.iom-nederland.nl
Huisvesting gemeente
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in
heel Nederland
Telefoon: 0800-0238023
Openingstijden: ma-vr 9:00-12:00 en 13:00-16:30
Website: www.coa.nl

Ondersteuning
Stichting Secret Garden
Biedt sociaal/maatschappelijke, juridische, psychologische
ondersteuning en begeleiding aan LHBT’ers met een etnischculturele achtergrond
Telefoon: 06-51569838
Openingstijden: ma-vr 09:00-17:00
Website: www.stichtingsecretgarden.nl
Uganda Gay on Move
Hulp en informatie omtrent asielaanvraag en andere
praktische zaken voor LHBT’ers met een Ugandees
achtergrond
Email: ugandagayonmove@gmail.com
Website: www.ugandagayonmove.nl
Stichting Out & Proud
Biedt ondersteuning en begeleiding aan LHBT’ers met een
Afrikaans achtergrond
Telefoon: 06-85609030
Openingstijden: ma-vr 10:00-21:00 | za-zo 10:00-23:00
Website: www.opdg.nl

Queer Welfare Utrecht
Email: info@queerwelfare.eu
Website: welfare9.webnode.nl
Facebook: Queer Welfare
LGBT Asylum support
Email: info@lgbtasylumsupport.nl
Website: LGBTasylumsupport.nl
Stichting Rainbow Den Haag
Email: info@rainbowdenhaag.nl
Website: www.rainbowdenhaag.nl
Aangifte
Politie
Aangifte doen van een misdrijf
Telefoon bij spoed: 112
Telefoon bij geen spoed: 0900-8844
Website: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
Roze in Blauw Nederland
Aanspreekpunt voor LHBT’ers binnen én buiten de politie
Amsterdam: 088-1691234
Oost-Nederland: 088-9659009
Midden-Nederland: 088-1677277
Rotterdam: 088-744477
Overige teams via de mail: rozeinblauw@politie.nl
Website: www.politie.nl/themas/roze-in-blauw

Slachtofferhulp
Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven,
verkeersongelukken en calamiteiten
Telefoon: 0900-0101 (normale kosten)
Openingstijden: ma-vr 09:00-17:00
Website: www.slachtofferhulp.nl
Slachtofferwijzer
Biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van
(seksueel) geweld, ongeval, diefstal en achterblijvers van
vermisten
Email: info@slachtofferwijzer.nl
Website: www.slachtofferwijzer.nl
Equator foundation
Psychiatrische behandeling en psychologische zorg voor
getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers
Telefoon: 020-8407676
Openingstijden: ma-vr 09:00-17:00
Website: www.equatorfoundation.nl
Gezondheidszorg
Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA)
Huisartsenzorg voor asielzoekers.
De praktijklijn is er voor medische vragen (inclusief mondzorg)
van asielzoekers of professionals
Telefoon: 088-1122112
Openingstijden: 24-uur bereikbaar
Website: www.gcasielzoekers.nl

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
GGD
Het bevorderen en bewaken van de publieke gezondheid.
Hieronder valt oa. Bestrijding van geslachts- en andere
infectieziekten
Telefoon: 020-5555822 (Amsterdam)
Openingstijden: ma-vr 08:30-10:00 en 13:30-16:30
Website: www.ggd.nl | www.ggdghor.nl
www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/
Ongedocumenteerd
Kruispost
Biedt in Amsterdam zorg aan onverzekerden, daklozen en
(uitgeprocedeerde) asielzoekers. Medische zorg is vergelijkbaar
met die van een huisarts
Adres: Oudezijds Voorburgwal 129, 1012 EP Amsterdam
Telefoon: 020 - 624 90 31
Website: www.kruispost.nl
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
Kenniscentrum en belangenbehartiging voor
ongedocumenteerde migranten
Telefoon: 010-7470156
Website: www.stichtinglos.nl
CAK
Beleidsorganisatie en informatiepunt over zorg voor
ongedocumenteerden
Telefoon: 0800-5028
Website: www.hetcak.nl (onder "regeling onverzekerbare
vreemdelingen")

Academisch medisch centrum (AMC)
VU medisch centrum (VUmc)
In Amsterdam de gecontracteerde ziekenhuizen die medische
noodzakelijke zorg leveren aan ongedocumenteerde
Adres AMC: : Meibergdreef 9, 1105AZ Amsterdam-Zuidoost
Telefoon: 020-5669111
Website: www.amc.nl
Adres VUmc: De Boelelaan 1117, 1081HV Amsterdam
Telefoon: 020-4444444
Website: www.vumc.nl
Transgenderzorg
Transvisie
Patiëntenorganisatie in Nederland die zich inzet voor mensen
met vragen rondom hun genderidentiteit
Telefoon: 030-4100203
Openingstijden: ma-vr 13:00-17:00
Website: www.transvisie.nl
Transman
Centrale punt op het internet voor transmannen, hun partners,
professionals en andere belangstellenden. Bieden ook
voorlichting op maat
Email: info@transman.nl
Openingstijden: ma-vr 13:00-17:00
Website: www.transman.nl

Transgender Netwerk Nederland
Werkt aan het versterken van de banden tussen transgender
personen onderling en met organisaties die de
transgenderemancipatie steunen
Telefoon: 020-2050915
Website: www.transgendernetwerk.nl
VUmc Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie
Afdeling voor onderzoek en medische behandelingen voor
transgenders binnen het VU medisch centrum
Telefoon: 020-444 0542
Openingstijden: ma-vr 9:00-16:00
Website: www.vumc.nl/afdelingen/zorgcentrum-voor-gender

COC Nederland
COC Nederland
Adres: Nieuwe herengracht 49, 1011 RN Amsterdam
Telefoon: 020-6234596
Email: info@coc.nl
Website: www.coc.nl
Cocktail
Cocktail is een buddyproject voor LHBT vluchtelingen
Telefoon: 020-6234596
Website: www.cocktailonline.nl

Switchboard
Bieden een luisterend oor en ondersteuning aan LHBT’ers in
Nederland
Telefoon: 020-6236565
Openingstijden: ma-wo-do-vr 14:00-18:00 en di-za 14:00-17:00
Email: info@switchboard.nl
Website: www.switchboard.coc.nl
Sport
Pride & sport Amsterdam
Overkoepeling van alle LHBTI-sportclubs. Op deze site staan
alle links naar de websites en worden gezamenlijke activiteiten
onder de aandacht gebracht
Website: www.prideandsport.amsterdam.nl
Gay Union Through Sports
Het bevorderen van de veiligheid en integratie van LHBT
sporters en het behartigen van hun belangen
Telefoon: 020-6362932
Email: post@guts.nu
Website: www.guts.nu
Kouros Eindhoven
Biedt LHBT’ers de mogelijkheid om in ontspannen sfeer te
sporten met gelijkgestemden in Eindhoven
Email: info@kouroseindhoven.nl
Website: www.kouroseindhoven.nl

Uitgaan
Geen Flikker te Doen
Actuele en complete uitgaangsagenda voor LHBT’ers in
Nederland
Email: info@geenflikkertedoen.nl
Website: www.geenflikkertedoen.nl
I amsterdam
Culturele agenda met tips voor de beste festivals,
tentoonstellingen, evenementen, uitgaan, attracties etc. in
Amsterdam
Adres: I amsterdam Store
De Ruijterkade 28a-d, 1012AA Amsterdam
Website: www.iamsterdam.com
Nighttours
Gids voor gay prides, gay cruises, clubs, sauna en hotels
Website: www.nighttours.com
B9
Gids voor LHBT vriendelijke initiatieven. Onder andere, clubs,
cafés etc.
Website: wwww.b9.nl - Kies in het menu ‘Mens’

CASABOYSTUDIO.COM

