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EDS Raadplegen, whvoord ‘homoseksuelen’. &j e ‘“Werkinstructie” 

Behandeling van asielaanvragen YZ%” homoseksuelen 

1. Inleiding 

Op 5 oktober 1999 heeft de ‘Rveede Kamer, in het kader van de bespreking M” 
de notitie Terugkeerbeleid, een motie (nr. 4741 aangenomen over de behandeling 
van asielaanvragen vaa homoseksuele”. Deze motie is in EDS aan deze werkti- 
smctie gerelateerd. 

Deze werkinstructie dient ter uitvoering van deze motie en behelst geen nieuwe 
beleidsinzichten, maar heeft als doel de aandacht te vestigen op specifieke 
aspscten van de behandeling van asielaanvragen van homoseksuelen. Deze 
werkinsrmcde vervangt alle voorgaande notities en instrucfics over dit onder- 
werp. 

2. Beschrijving van het geldende beleid 

2.1 Algmenc uitga”gsponten 

De beoordeling in het algemeen of een vreemdeling in aanmerking komt voor 
een A-status of een vergunoing rot verblijf vindt plaats “6 vaststelling of de 
verklaringen geloofwaardig zij”. Bij de vaststelling vfm de geloofwaardigheid van 
de verklaringen speelt ook het toerekenbaar ontbreken MI, documenten een rol. 

TBV 193313 is van toepassing op asielaawtagen met datum F vanaf 1 februari 
1399 (op die datum trad de Wet Ongedocumenteerde” in werking). 
IND-Wed<instructle nr. 179 (‘Bewijslast (ongedocumenteerde) asielzoeker Wrake 
vaststeUing reisroute’ is van toepassing op asielaanvragen met datum F v66r I 
februari 1999. 

Vervolgens dient de zwaarwegendheld va” de gevreesdelte vrezen gcbeurrenis- 
sen bij de beoordeling of tot statusverlening wordt overgegaan te worde” betrok- 
ken. Mj een beroep op vluchtelingschap geldt in het bijzonder dat degenen van 
wie vervolging wordt gevreesd op de hoogte moete” zijn of kunnen geraken van 
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dc omstendigheden waarop de asielzoeker zich beroept. 
,gj een beroep op viuchteliagschap en toetsing een de voorwaarden “oor toela- 
ting om klemmende redenen van humanitaire aard. dient daarnaast het verband 
mesen het tijdstip van de vlucht en de gebeurtenissen die aanleiding hebben 
gevormd het laad te verlaten aannemeli]k te worden gemaa)rt. 

Tenslotte biedt IND-Werkinsnuctie nr. 14.8 (‘Wouwen In de asielprocedure’) aan- 
Linopingspunten voor een genderindusieve beoordeling ven het relaas. 

Alle aanvragen dienen te worden bezien op de contra-indicaties genoemd in 
[ND-Werkio,wucties na. lfi3 (‘Toepassing art. IF Vluchtelingenverdrag’) en 164 
(‘Contra-indicaties in asielzaken’l. 

2.2 Problemen wegens homoseksuele geaardheld 

2.2.1 Algemeen 
Indien een vreemdeling zich erop beroept dat bij of tij problemen heeft onder- 
vonden als gevolg ven zijn of haar homoseksuele geaardheid kan dit onder om- 
standigheden leiden tot de conclusie dat bewokkene vluchteling is in de zin van 
het Verdrag. Het is staand beleid en staande jurisprudentie dat onder vervolging 
wegens het behoren tot een sociale groep als bedoeld in artikel IA ven het 
Vluchtelingenverdrag, mede vervolging wegens seksuele geaardheid wordt be- 
grepen. 

Een asielaanvraag waarin beroep wordt gedaan op problemen vanwege de 
(gestelde) seksuele geaardheid van cen vreemdeling moot worden beoooieeld 
met bijzondere aandacht voor de positie ven homoseksuelen in het land van 
herkomst. Per land van herkomst verschIlt de Invloed ve~1 de overheid op het 
maatschappelijk terrein. 

Indlen er sprake is van een bestmffl op basis van een strafbepaling die aIleen 
ziet op homoseksuelen, hijvoorheeld omdar het homoseksueel zijn of het uiten 
van specifiek homoseksuele gevoelens strtiaar is gesteld, is dit een daad van 
vervolging. Voor de conclusie dat er spreke is ven vluchtelingschap moet wel 
sprake zijn van een hestraffingsmaatregel van een zeker gewicht. Zo is een 
enkele boete onvoldoende om te concluderen dat er sprake is ven vluchtcling- 
schap. 
De enkele sh-atbaarstelling van homoseksualiteit of homoseksuele haridelingen 
in een land leidt evenwel niet zonder meer tot de conclusie dat een homoseksu- 
eel uit dat land vluchteling is. De vreemdeling moet (zo mogelijk met docomen- 
ten) aannemelijk maken dat hij persoonlijk een gegronde reden heeft om te 
mezen voor vervolging. 

Tenslotte wordt erop gewezen dat ook indien de betrokkene Net daadwerkelijk 
homoseksueel is, maar het geloofwaardig is dat de autoriteiten hem of baar als 
zodanig beschouwen en het aannemelijk is dat vervolging plaatsvindt of zal 
vinden, bescherming dient te worden geboden door middel ven een A.status. 

2.2.2 Commune delicten 
liet is ook mogelijk dat een homoseksueel wordt bestraft wegens het plegen vao 
een commuun delict of op grond ven een algemene openbare-ordebepaling. In 
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die gevallen moet worden ondenochr of er sprake is van onevenredige of di- 
criminatoire bestiaffï vanwege de homoseksualiteit. 

Hiervan is sprake Indien homoseksuelen voor het zelfde feit zwaarder worden 
hemafi dan heterosekïuelen. of indien een, op zichzelf algemene. openbare-or- 
debepaling eokel wordt toegepast ten aanzien van hamo&auelen en dat niet 
wordt opgetien als het gaat om heteroseksueten. Het gaat hier dus om dat 
deel van de itenuitvoerlegging van de) bestmilìng waarin tot uking komt dat de 
betrokkene (ook) wordt gesbaft vanwege zijn homoseksualiteit. 

2.2.3 DlSCtitlllllZttíe 
Indien de asielzoeker zich beroept op discriminatie van de zijde van de overheid 
of door derden, geldt het algemene beleid ren aanzien van discrimìnade. 

LXscrlmlnatie door de autoriteiten enlof door medebqers kan onder omsfan- 
digheden als daad van vervolging worden aangemerkr. Hiervan is sprake indien 
de ondervonden discriminatie een dusdanig ernstige beperking van de bestaans- 
mogelijkheden oplevert dat het onmogclljk is om op maatxhappelijk en sociaal 
gebied te kunnen functioneren. 
Een asielzoeker komt voor toelating als vluchteliog in aanmerking indien hij 
aannemelijk maakt dat ‘discriminatie van hem persoonlijk heeft geleid tot em- 
stige beperkingen in zijn bestaan dn aannemelijk is dat de autorireiten hem niet 
hebben kunnen of willen beschermen tegen deze vorm van discriminatie. 

Indien aan de autoriteiten geen heschenning is gewaagd, dient aandacht re 
worden besteed aan de vraag waarom dat niet is gebeurd. Als dit wel is gebeurd, 
maar de betrokkene heeft het na &n mislukte poging niet bij een andere over- 
heidsinstantie geprobeerd, dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de 
vraag waarom het bij &n poging is gebleven. 

Ook moet worden onderzocht of de vreemdeling zich aan de discriminatie ka 
onttrekken door zich elders in het land te vestigen. Dit is met name van belaag 
indien er sprake is van asielmotieven dit verband houden met discdntierende 
gebruiken die slechts in bepaalde delen strikt worden gehandhaafd (bijvoor- 
beeld: platteland versus grote stad). 

3. Uitvoering mode vim het lid UittrLzh C.S. (%K 1994-~OoO, 196%. nr. 
4741 

In de hteïboven genoemde mode, die is aangenomen. wordt de regering ver- 
zocht om krenkende passages m.b.t. homoseksualiteit. zoals het feit dat de auto- 
riteiten in het land van herkomst niet van de homoseksualiteit afweten, waaraan 
de conclusie wordt verbonden dat de asielzoeker naar het land van herkomst 
terug kan keren en daar niet voor zijn homoseksualiteit behoeft uit te komen, 
niet meer in de beschikking op te nemen.’ 

1tJe motie venoeltt de regering verder om ‘te bezien Of ill YoOrkOme”de gevalten een verblijfsvergunning op 
tlumanimire gronden dienl Le worde” verteem: 
Dit onderdeel i5 reeds besloren in de a~iclprucedure. aangezkn bij de behandeling YETI de asielaanvraag alle relcvanre 
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De motie verwijst klaarblijkelijk naar overwegingen waarin wordt VeTwezen naar 
de omstandigheid dat tegenover de hettokken vreemdeling geen op de persoon 
gerichte vervolging heeft plaats gehad en dat niet aannemelijk is dat deze vervol- 
ging plaats zal krijgen, aangezien de seksuele geaardheid van de betrokkene niet 

bij de autoriteiten bekend is. Deze overwegingen worden klaarblijkelijk opgevat 
als een aanzegging aan de betrokkene om zijn (homoseksuele) geaardheld in het 
land van herkomst te verbergen. Dit is vanzelfsprekend niet de bedoeling. 

Indien op de persoon getlchte vervolging niet aannemelijk is en de aanvraag 
derhalve niet wordt ingewilligd, dienen deze passages niet meer te warden 
opgenomen. 

ln plaats daarvan kan de volgende overweging worden gebruikt: 

“De omstandigheid rtat betrokkene in het land van herkomst zijnlhaar 
leven niet kan leiden op dezelfde wijze als in Nederland, betekent niet 
dat ten aanzien van belrokkene sprake is van een sltuatle van vervolging 
in vluchtelingrechtelijke zin. Immers. volgens vaste rechtspraak wordt 
niet iedere beperking van de mensenrechten pet definitie als een daad 
van vervolging In de zin van het Vluchtelingenverdrag gezien, Er zaJ 
spreke moeten zijn van een bepaalde intensiteit van de schending van 
het betreffende mensenrecht. Niet is gebleken dat bettokkene met een 
dermate ernstige wpressie te maken heeft gekregen dan wel te maken 
dreigt te krijgen dat tot vluchtelingschap zou moeten worden gecnnclu- 
deetd.” 

reken en omsmndigheden worden meegewogen. Dit verzoek lei& dus nier LX een gewijzigd toelatingsbeleid 
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