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Excellentie,

Opgejaagd, onbeschermd en onveilig

Per bezoek in Ter Apel horen we telkens geschokt de vele verhalen aan van lhbtiq+ asielzoekers verblij-
vend in twee lhbtiq+ units van de col Ter Apel. Deze units zijn onderdeel van het aanmeldcentrum 
Ter Apel waar doorgaans bewoners in sobere opvang verblijven, bedoeld voor maximaal 10 dagen. 
Deze lhbtiq+ asielzoekers verblijven daar onder erbarmelijks omstandigheden soms 2 tot 3 maanden.

Gezien aanhoudende onveilige situaties, zonden we op 24 februari 2023 medewerkers van het COA azc 
Ter Apel, directie COA, burgemeester Ter Apel als ook Roze in Blauw Noord-Nederland een e-mail met 
onze zorgen. Gezien het recente overlijden van een trans asielzoekster op 27 februari 2023, bewoonster 
van azc Drachten, konden we niet eerder dan vandaag deze brandbrief sturen.

De situaties in azc Ter Apel zijn – ondanks vele incidenten over een langere periode en ondanks dat u in 
uw brief van 17 februari 2023 deze groep als kwetsbaar beschouwd – bekend bij het COA. Echter zonder 
dat er stappen ondernomen worden in structurele verbetering van de veiligheid naar deze kwetsbare 
groep die door de hectiek van de huidige asielopvang onder druk staat. Ondanks hun kwetsbare posi-
tie, worden lhbtiq+ asielzoekers die bewoners van de lhbtiq+ units COL Ter Apel zijn, structureel gedis-
crimineerd, geïntimideerd en mishandeld. Niet enkel op het terrein van COL Ter Apel maar ook daarbui-
ten. Met deze brandbrief geven we u een opsomming van recente incidenten. 

De volgende meldingen hebben we van lhbtiq+ bewoners ontvangen die op twee locaties in een 
Ter Apel COL worden opgevangen in lhbtiq+ units. Deze worden aangeduid als A en B.

Van bewoners lhbtiq+ unit A

Incident 17 februari: Bedreiging met mes, waarbij geen opvolging, aangifte van signalen

‘Ik wil u informeren over een incident dat mij afgelopen vrijdag (7-8 uur ‘s avonds 17 februari 2023) is 
overkomen: Tijdens het wachten bij de bushalte voor het kamp om naar het treinstation van Emmen 
te gaan, kwam een grote groep Arabieren (20-30 jaar oud) naar de halte om in dezelfde bus te stappen. 
Toen de bus arriveerde, veroorzaakten deze Arabieren chaos door te proberen daar tegelijkertijd in de 
bus te stappen, in plaats van een rij te vormen om in te stappen. Op dat moment raakte de buschauf-
feur in paniek en sloot de deuren van de bus zonder iemand binnen te laten. 

Terwijl dit alles gaande was, zag ik dat een van de jongens zijn hand in mijn jaszak stak. Hij probeerde 
mijn telefoon uit mijn zak te stelen. Ik pakte onmiddellijk zijn hand, zei wat doe je en blokkeerde hem. 
De buschauffeur belde echter de politie en wilde zijn eigen veiligheid niet op het spel zetten, dus verliet 
hij de halte zonder iemand mee te nemen. Daarna liep ik naar de andere bushalte, die aan het kanaal 
en voor de school in het centrum ligt, om de volgende bus te halen. Terwijl ik wachtte, realiseerde ik me 
dat die groep Arabieren ook naar het station kwam, me benaderde en me omsingelde. Een van hen, die 
mijn gsm probeerde te stelen, liep schreeuwend op me af en trok me met een zakmes. Ik begreep niet 
wat hij zei omdat hij Arabisch sprak, maar ik begon langzaam weg te lopen. Zijn vrienden volgden me 
ongeveer 10 meter, daarna rende ik terug naar het kamp. 

Ik rapporteerde de receptionisten toen ik terugkwam in het kamp, maar zij ondernamen geen actie. 
De beelden (als die er zijn) moeten al deze gebeurtenissen vastleggen.)’

LGBT Asylum Support heeft melding naar het COA verzonden waarbij geen opvolging.  
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Incident 10 en 13 februari: Bedreiging met mes, discriminatie en intimidatie door groep, waarbij 
geen aangifte van signalen

Meldingen van een transvrouw die zich in Ter Apel bij het aanmeldcentrum heeft aangemeld maar die 
momenteel opnieuw in Nederland gevlucht is. Dit vanwege de veiligheid die haar niet geboden wordt 
en nu bij een gastgezin tijdelijk verblijft.

‘Hallo. Ik ben een trans vrouw en het is erg moeilijk voor mij om hier te zijn omdat er veel homofoben 
zijn die mij uitschelden buiten mijn unit en in mijn bijzijn mij bespugen. Ik ben getraumatiseerd en hier 
doen ze er niets aan, help me alstublieft. Op 10 februari 2023 heb ik asiel aangevraagd bij het aanmeld-
centrum in Ter Apel. Hier werd ik respectvol naar binnen geleidt door de beveiligers en werd mij alles 
uitgelegd hoe de asielproces zou gaan verlopen. 

Vanaf binnenkomst voelde ik me op het kamp heel onveilig. Dit omdat ik raar werd aangekeken. De 
eerste dag van mijn verblijf had ik als onderdeel van de asielprocedure mijn eerste afspraak. Hier werd ik 
bedreigd door een Algerijnse man. De Algerijnse man spuugde op mij en bedreigde mij met doodsbe-
dreigingen als ik geen sigaret gaf. Hier had hij ook een mes in de hand waardoor ik met angst mijn hele 
sigarettenpakket heb gegeven. Hierna ben ik rennend teruggegaan naar mijn kamer en ben ik de hele 
nacht met angst wakker gebleven. 

De tweede dag, 11 februari nadat ik mijn verhaal had gedaan en mijn papieren had afgegeven ben ik 
weer teruggekeerd naar mijn kamer. Dezelfde avond werd op mijn deur hard geklopt en werd ik in het 
Arabisch uitgescholden voor vieze transgender etc. Met een groepje kwamen voorbij gelopen langs 
mijn kamer die vlak naast de wasruimte was. Dit ging jammer genoeg mijn gehele verblijf in het aan-
meldcentrum zo door. Ieder keer werd er een melding hiervan gemaakt bij de receptie en kwam er politie 
om een verklaring af te leggen. Echter werd er niet zoveel gedaan, behalve dat ik in een ander gedeelte 
van de kamp werd geplaats, waarna ik mijn asielproces verder ging uitzitten. Jammer genoeg werd ik 
alsnog lastiggevallen en uitgescholden door weer een ander groep Arabieren. 

Op 17 Februari in de avond kreeg ik een paniekaanval en kon ik het niet meer aan om daar te verblijven 
en vroeg ik welke mogelijkheid er dan nog is om hulp. Ik slik namelijk om verschillende redenen medica-
tie en ben daardoor mentaal zwak verklaard in Kuwait. In Nederland heb ik iemand leren kennen waar 
ik nu met toestemming kan verblijven. Dit gastadres weet hoe het in mijn cultuur is om een transgen-
der te zijn. Het accepteren van een transgender persoon is heel moeilijk.’

LGBT Asylum Support heeft hierover melding naar het COA verzonden. 

Van een mede lhbtiq+ bewoner ontvingen we de waarnemingen wat zij meemaakt in haar azc en haar 
hiertegen probeert te beschermen.

‘Ze wordt aangeraakt, uitgescholden, vervloekt en bespuugd door homofoben in haar azc. Ze lijdt 
hieronder, huilt de hele tijd. Ze kan niet eten. ‘

LGBT Asylum Support heeft meerdere meldingen naar het COA verzonden. 

Incident februari: aanhoudende intimidatie, onveiligheid

Van een bewoner van lhbtiq+ unit 302, waarbij geen opvolging van signalen.

‘We voelen ons niet veilig hier in kamp Ter Apel door problemen veroorzaakt door andere homofobe 
mensen die op dezelfde plaats wonen. Op verschillende momenten van de dag kloppen ze zonder enige 
reden op de deur van ons gebouw. Hetzelfde probleem hebben we zelfs om middernacht. De locatie van 
het gebouw is in het midden van het kamp waar veel mensen in groepen wonen. We hebben alles ge-
deeld met het COA, maar er is niets veranderd.’

LGBT Asylum Support heeft hierover al eerder melding naar het COA verzonden. 

2

3



3 | 5

Van bewoners lhbtiq+ unit B 

Incidenten naar twee lhbtiq+ asielzoekers 10 februari, 11 februari en 15 februari: 
diefstal, mishandeling, vergaande vernedering en intimidatie

Dit is op basis van een samengestelde melding van 16 februari 2023 aan het COA,. Het is een 
aaneenschakeling van incidenten naar twee lhbtiq+ asielzoekers, bewoners van unit B, waaronder een 
trans asielzoekster over een periode van verschillende dagen. De incidenten zijn zowel in COL Ter Apel 
als ook buiten het terrein. Beide lhbtiq+ asielzoekers hebben inmiddels een transfer ontvangen naar 
een andere azc. 
 
Incidenten algemeen
‘Vanaf de eerste dag in azc Ter Apel werden we geslagen en er werd op ons gespuugd.’

Incident 10 februari: diefstal

‘In azc Ter Apel werden vanuit mijn unit mijn spullen gestolen, waaronder mijn tablet en computer. 
Ik ging diezelfde dag nog naar de receptie en niemand hielp me. Hierna werden we door het COA 
overgeplaatst naar de lhbtiq+ unit in COL azc ter Apel.’

Incident 11 februari: mishandeling, vergaande vernedering en intimidatie

‘Dezelfde jongens die mijn spullen hadden gestolen, probeerden mijn kamer open te breken. Dezelfde 
jongens kwamen mijn kamer binnen. Ze begonnen al mijn spullen te doorzoeken en hebben over mijn 
spullen geürineerd. Ze stopten om te praten. Ik begrijp niets van hun taal.

Toen ging ik naar de douche. En de man van kamer 102 103 101 kwam naar buiten toen ik uit de douche 
kwam. En één haalde zijn penis eruit. Ik kwam uit de douche en deze mensen raakten me aan en ze 
lachten me gewoon uit. Ik weet niet wat ik anders moet doen.’

Incident 15 februari: mishandeling

‘Gisteren werden ik en F. weer mishandeld en geslagen. We waren in de supermarkt in Ter Apel. Op weg 
naar het azc, vielen 3 mannen ons aan van Noord-Afrikaanse afkomst. We probeerden ons te verdedi-
gen. Dit gebeurde buiten het azc van Ter Apel. Toen we in het azc kwamen hebben we het gemeld bij de 
receptie. We hebben alles uitgelegd maar mogelijk door de taal konden ze ons niet verstaan, lachten ze 
ons uit en hielpen ons niet. 

We zijn hier net in Nederland en we weten niet wat we moeten doen als er de hele nacht mensen op 
de deur kloppen en we zij erg nerveus. Ik en F. zijn erg bang. Tot nu toe is er politiebescherming beloofd 
maar is de politie nog niet langs geweest.’

LGBT Asylum Support heeft meerdere meldingen naar het COA verzonden. 

Incident 23 februari: bedreiging, discriminatie buiten zijn azc

Melding van een zeer kwetsbare non binare bewoner van unit B.

‘Ik werd buiten het azc aangevallen door een groep van 4 personen van Noord Afrikaanse afkomst. 
Ze herkenden me, discrimineerden me. Ik mocht niet langs ze gaan. Ze maakten vernederende 
opmerkingen over mijn gender. Ik voelde me erg angstig (betrokkene krijgt rode ogen tijdens vertellen).’

LGBT Asylum Support heeft melding naar het COA verzonden. 

Incident 6 maart 2023: dag en nacht onveilig in en buiten lhbtiq+ unit

Melding van twee lhbtiq+ bewoners, koppel van unit B.

‘Ik ben momenteel met mijn vriend in Ter Apel waar we asiel aangevraagd hebben. We kwamen hier 
op 12 februari en we krijgen alleen een interview met de politieagenten en daarna zijn we nog niet 
geïnterviewd met de IND. Het is stressvol omdat we ‘s nachts niet kunnen slapen omdat die mannen 
buiten de hele ochtend en nacht op onze deur kloppen. We hebben echt hulp nodig om de procedure 
zo goed mogelijk te doorlopen.’

LGBT Asylum Support heeft melding naar het COA verzonden. 
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Situaties algemeen in azc Ter Apel, COL

Politie: ’Los het zelf maar op.’
Alle lhbtiq+ bewoners met wie LGBT Asylum Support in contact staan die momenteel en daarvoor 
verbleven in de COL Ter Apel voelen zich doorlopend onveilig. Ondanks dat we aangeven als er geen 
beveiliging of COA na een melding komt, de politie te bellen. Daarbij dat ze van de politie te horen 
kregen: ‘Los het zelf maar op.’
Er zijn meer meldingen dan die via LGBT Asylum Support bij het COA binnen komen. De situatie blijft 
ondanks deze kennis bij het COA onveranderd en is daarmee zeer onveilig. Lhbtiq+ bewoners van 
lhbtiq+ units COL Ter Apel voelen zich geïntimideerd, worden bekeken, bespuugd, gediscrimineerd, 
mishandeld. Er is continu sprake van diefstal waaronder ook kleding, waardoor bijvoorbeeld één van 
de bewoners momenteel op slippers loopt vanwege gestolen schoenen. Daarnaast is er sprake van 
verhandelen van gestolen goederen. 

Frontlinie
Een van de lhbtiq+ unit (B) ligt pal tegenover het washok als ook de plek waar voeding door het COA 
gedistribueerd wordt en waar continu mannen zijn die lawaai maken op de deur van deze unit. Het is 
algemeen bekend dat hier lhbtiq+ asielzoekers worden opgevangen, een gegeven wat niet iedereen 
accepteert, wat ook bekend is bij het COA en die vanwege intimidaties naar het COA daar niet altijd op 
kan reageren. 

Dag en nacht onveilig
Deze vorm van overlast die bewoners van de lhbtiq+ unit van B ervaren, gaat dag en nacht door. 
We hebben melding ontvangen dat daardoor bewoners zo gestrest zijn, geen nachtrust kunnen krijgen, 
enkel pas na 5 uur in de morgen.

Terughoudendheid en terug in de kast
Zodra een lhbtiq+ bewoner uit deze unit stapt, wordt deze aangekeken en herkend. De opmerkingen 
die daarna volgen, bemerken ze tot buiten het azc op het moment dat ze herkent worden. Bewoners 
worden soms door het COA al verzocht terughoudend te kleden, maar feitelijk gaan velen terug in de 
kast uit zelfbehoud en veiligheid. Het is daarmee totaal onveilig voor deze groep lhbtiq+ asielzoekers, 
zeker voor trans personen die zich niet kunnen verbergen en waarvan het COA al jaren op de hoogte is. 

Nog onveiliger dan in land van herkomst
De reactie hierop is dat deze groep lhbtiq+ asielzoekers zich isoleert, de gordijnen sluiten van lhbtiq+ 
units. Geen zicht hebben hoe hun veiligheid gewaarborgd zal zijn in hun verdere procedure als dit 
enkel maar het begin is waarin geen tot onvoldoende bescherming als ook opvolging van meldingen. 
Ze geven aan dat ze zich zelfs nog onveiliger voelen als het land wat ze ontvlucht zijn.

Het COA onmachtig
Recent heeft een COA-medewerker aan de bewoners van één van de lhbtiq+ units laten weten dat zij 
op de hoogte zijn maar in feite machteloos. Het gaat hier om een zeer kwetsbare groep die structureel 
onvoldoende bescherming krijgt, terwijl een ander deel van het COA enkel het achterhaalde statement 
van de staatssecretaris aanhaalt dat aparte, separate opvang niet wenselijk is, dat er een verkeerd 
signaal mee wordt afgegeven en dat een azc een spiegeling moet zijn van onze samenleving. Een azc 
– zeker in Ter Apel COL - is echter nooit een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij maar een 
afspiegeling van homofobe maatschappijen die juist lhbtiq+ asielzoekers ontvlucht zijn. 

Echter onze samenleving en democratie kenmerken zich juist door de aandacht voor de meest zwak-
ken en kwetsbaren. Daar past het antwoord van de politie ‘Los het zelf maar op’, duidelijk niet bij. Deze 
kwetsbare groep is nu de dupe, slachtoffer van dit beleid. Maar in feite wil deze groep bescherming 
krijgen die zij in land van herkomst niet ontvingen. Bescherming op basis van de Nederlandse grond-
wet die discriminatie ook naar lhbtiq+ niet toestaat. Daarmee is dit beleid, het negeren van signalen, 
iets wat ingaat tegen de grondwet maar ook tegen de eigen huisregels van het COA in. Dit kan en mag 
niet de bedoeling zijn. De huisregels an het COA op COA-opvanglocaties vermelden het volgende:

1. Discriminatie, intimidatie en geweld
In Artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat dat discriminatie is verboden. Discriminatie vanwege
godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of welke grond
dan ook, is niet toegestaan. Voor het COA is dit een heel belangrijke wet, omdat op COA-locaties heel
veel verschillende mensen met verschillende achtergronden veilig moeten samenleven. Elke vorm van 
(het aanzetten tot) agressie en geweld tegen anderen is in Nederland verboden en wordt bestraft. 

Om die reden, het achterblijven in het biden van bescherming is o.a. contact gezocht met de burge-
meester van Ter Apel omdat de problemen die zich voordoen naar deze kwetsbare groep, de mate 
waarin ze geheel geen bescherming ontvangen, zich niet enkel beperkt tot azc Ter Apel maar ook 
daarbuiten. Om die reden schrijven we nogmaals de staatssecretaris en directie van het COA als ook de 
Tweede Kamer aan dat deze groep meer bescherming nodig heeft dan het COA momenteel kan bieden. 
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Situatie trans asielzoekster azc Ter Apel en algemeen
Onder de in deze brief genoemde meldingen van COL Ter Apel, is ook de melding van een kwetsbare 
transvrouw, opnieuw gevlucht in Nederland. Maar ditmaal niet voor haar transfobe maatschappij in 
land van herkomst, maar vanwege het feit dat zij in Ter Apel niet de juiste bescherming als ook 
medische zorg ontvangt. Trans asielzoeksters zijn al jaren de meeste kwetsbare groep onder lhbtiq+ 
asielzoekers. Ook dit kan en mag niet plaatsvinden gezien dit al jaren bij het COA bekend is. 

Met het schrijven van deze brief, betreurt LGBT Asylum Support het overlijden van een zeer jonge 
Russische transvrouw Khina Zakharova op 27 februari 2023. Zij ontving in haar azc te Drachten niet de 
nodige toegang tot de juiste medische zorg, gelijk aan haar mede bewoners van haar lhbtiq+ unit. 

Onderzoeksrapport #ProtectUs
Voor ons is dit de directe aanleiding om in navolging van het rapport uit 2020 ‘We feel unsafe’, 
nogmaals onderzoek te verrichten naar de omstandigheden waarin kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers 
verblijven. Met het binnenkort te verwachten onderzoeksrapport #ProtectUs verzoeken we u nadruk-
kelijk om gesprek hierover te voeren om deze uiterst kwetsbare groep veel meer gerichte bescherming 
te bieden. Immers onder bescherming bieden behoort ook de toegang tot medische zorg.

Instellen en erkennen beleid van beschermende lhbtiq+ units 
Sinds mei 2016 hebben we met uw voorgangers de noodzaak besproken tot invoering van beschermen-
de lhbtiq+ units voor deze kwetsbare groep. In 2020 stelden we twee rapporten op die geleid hebben 
tot de motie Groothuizen waarin u de opdracht kreeg om samen met het COA een plan op te stellen 
om azc’s veiliger te maken. Spraken we in 2020 nog over 70 meldingen naar het COA over onveilige 
situaties in azc’s, hebben we u op 31 december gemeld dat het inmiddels om meer dan 500 meldingen 
gaat die we doorzetten naar het COA.

We willen u nadrukkelijk wijzen op het feit dat uw beleid volstrekt achterloopt op de realiteit. Zo richt 
het COA lhbtiq+ inmiddels units in maar past uw beleid hier niet op wil aan. U gaat evenmin in op al 
onze verzoeken voor overleg. 

Dringend verzoek
We verzoeken u daarom nogmaals nadrukkelijk het volgende:
•  het doen van onderzoek naar het overlijden van een tweetal lhbtiq+ asielzoekers die binnen zes 

weken tijd door zelfdoding in hun opvanglocatie (azc Vlissingen en Drachten) om het leven zijn 
 gekomen,
•  het geven van de nodige nazorg voor mede lhbtiq+ asielzoekers die hiervan getuige waren, 
•  het per direct als vast beleid invoeren van lhbtiq+ units in alle azc’s ter bescherming van kwetsbare 

lhbtiq+ asielzoekers, 
•  het per direct veranderen van onveilige situaties in aanmeldfase naar kwetsbare lhbtiq+ 
 asielzoekers. Waarmee op het moment dat lhbtiq+ asielzoekers die bij aanmelding aangeven uit 
 veilige landen te komen, niet te plaatsen in dit Spoor 2 traject maar gelijk te beschouwen als 
 kwetsbare risicogroep en daarmee uit veiligheid elders te plaatsen.,
•  het toepassen van versnelde procedures voor lhbtiq+ asielzoekers afkomstige uit homofobe 
 landen, zeker als deze landen gezien worden als land in oorlog, zeker als deze groep tot risicogroep 

aangemerkt is, 
•  het actualiseren van ambtsberichten waarbij lhbtiq+ asielzoekers aan te merken als risicogroep zoals 

Turkije, Georgië, Armenië en Moldavië,
•  het uit veiligheid verplicht stellen in het ‘aanvinken’ van de identiteit van lhbtiq+ asielzoeker door 

het COA in alle vormen van transfers ter voorkoming van plaatsing tussen niet lhbtiq+ asielzoekers,
•  het bij trans asielzoekers verplicht stellen van op welke wijze zij hun gender vermeld willen hebben, 
•  het bij trans asielzoekers verbieden en op geen enkele wijze gebruiken van hun oude en daarmee 

dode naam,
•  uitbereiding van personeel in het bijstaan van en zorg naar kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers niet enkel 

door het COA maar tevens in uitbereiding van medische zorg. Waarbij de menselijke maat bepalend 
moet zijn en niet die vanuit een economische benadering met de vraag of zorg gedekt is door 

 verzekeringen, 
•  extra aandacht voor de specifieke zorg en opvang naar trans asielzoekers gezien hun problemen zeer  

complex zijn.

Gezien uit deze brief nogmaals blijkt dat de veiligheid van deze kwetsbare groep niet kan worden ge-
garandeerd, verzoeken we u, verwijzend naar aangenomen motie in 2016, al onze eerdere brieven zoals 
de meer dan 500 meldingen in 2022, voor het instellen van aparte azc voor enkel lhbtiq+ asielzoekers.  

In afwachting van uw antwoord.
Hoogachtend, 

Sandro Kortekaas,
Voorzitter LGBT Asylum Support


