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Excellentie,

Met deze brandbrief verzoeken we u aan de hand van onderstaande voorbeelden van uitspraken 
door rechters, vriendelijk doch dringend uitleg te geven over de toepassing van werkinstructie 2018/9. 
We zijn met name benieuwd hoe u vindt dat deze toepassing zich verhoudt tot de wijze waarop uw 
voorganger de Tweede Kamer heeft ingelicht.

Uitspraak 5 november 2019
Onderstaande uitspraak door de Rechtbank van Den Haag (zittingsplaats ‘s-Gravenhage, zaaknummer: 
NL19.23956) is gedateerd 5 november 2019. Het gaat om de uitspraak van de enkelvoudige kamer in de 
zaak tussen LHBTI-asielzoeker dhr. N. A., eiser, V-nummer: 282.857.8195 (gemachtigde: 
mr. F.H. Bruggink), en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder, waarin geloofwaardig-
heid als asielmotief centraal staat.

De uitspraak van de rechter is gebaseerd (pagina 2, punt 6) op de brief van de staatssecretaris van 
4 juli 2018 over invoering van de verbeterde Werkinstructie 2018/9.
 Op pagina 2 van de uitspraak overweegt de Rechtbank het volgende; ‘De verklaringen met betrek-

king tot de processen van zelfacceptatie en bewustwording spelen bij de geloofwaardigheidsbeoorde-
ling dus nog immer een rol, maar de ervaringen van de vreemdeling met betrekking tot zijn seksuele 
gerichtheid worden breder getrokken dan alleen deze aspecten.’

 
Echter, in de brief van LGBT Asylum Support met referentienummer 2019-10-19-A    -N    -106-08-2019 
(zie onderstaand citaat) maken we melding van het antwoord van de staatssecretaris, gedateerd 12 de-
cember 2018, over toepassing van de werkinstructie 2018/9. De uitspraak is in strijd met dit antwoord. 
Hierdoor kunnen we niet anders dan stellen dat deze uitspraak van de rechtbank onzorgvuldig geno-
men is en kritiekloos de lijn van de IND volgt. Bovendien wordt er nog immer – al dan niet op verkapte 
wijze – getoetst op geschrapte termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’.
 
Citaat uit brief van LGBT Asylum Support aan de rechtbank en de IND.
 Reactie op voornemen/beschikking m.b.t. toepassing WI 2018-9
 Algemeen kan gesteld worden dat zowel in het voornemen als in de beschikking nog immer getoetst 

wordt op in verkapte vormen de termen ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’. Termen die 
 geschrapt zijn bij invoering van werkinstructie 2018-9.
 Zo zien we dat ‘bewustwordingsproces’ nu omschreven wordt als ‘proces (of moment) in de ontdekking 

van homoseksuele gevoelens’ en ‘zelfacceptatie’ als ‘het inzicht geven in het aanvaarden van homosek-
suele gevoelens’. Daarmee is de wijze van toetsing niet conform de toepassing door de IND van werkin-
structie 2018/9 (horen en beslissen in zaken waarin lhbt-gerichtheid als asielmotief is aangevoerd).

In deze brief van LGBT Asylum Support is met meer dan dertig voorbeelden aangetoond hoe de IND 
onzorgvuldig toetst. Echter, in de besluitvorming van de rechter is deze brief niet genomen. Als reden 
hiervoor verklaart de rechter hierover het volgende: ‘Nu eiser zelf geen overtuigende verklaringen heeft 
kunnen afleggen over zijn gestelde homoseksuele gerichtheid, kan ook de overlegde verklaring van de 
heer Kortekaas van LGBT Asylum Support niet tot een ander oordeel leiden. Ook het feit dat er een ge-
stelde partner is, is op zichzelf niet voldoende’.

Uitspraak 30 december 2019
Onderstaande uitspraak door de Rechtbank van Den Haag (zittingsplaats Haarlem, zaaknummer: 
NL19.28131) is gedateerd 30 december 2019. Het gaat om de uitspraak van de enkelvoudige kamer in 
de zaak tussen LHBTI-asielzoeker dhr. I. Z., eiser, V-nummer: 2821804323 (gemachtigde: 
mr. R.M. Boesjes), en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder, waarin geloofwaardig-
heid als asielmotief centraal staat.

De rechtbank overweegt bij punt 4 van de uitspraak dat het bestreden besluit deugdelijk is 
gemotiveerd en overweegt daartoe als volgt.

4.1. Het is op grond van artikel 31, eerste lid, van de Vw aan eiser om zijn homoseksualiteit en het daarbij 
behorende bewustwordingsproces aannemelijk maken. Verweerder heeft bij de beoordeling van de 
geloofwaardigheid van de gestelde homoseksualiteit gebruikgemaakt van Werkinstructie 2018/9. In deze 
werkinstructie wordt aan de hand van thema’s (privéleven, huidige en voorgaande relaties, contact met 
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LHBT’s in Nederland en kennis van de Nederlandse situatie, discriminatie, repressie en vervolging in het 
land van herkomst) beoordeeld of van de geloofwaardigheid van de gestelde seksuele geaardheid kan 
worden uitgegaan. De thema’s worden in samenhang beoordeeld. Het zwaartepunt ligt op de antwoor-
den op vragen over de eigen ervaringen (onder andere bewustwording en zelfacceptatie) van de vreem-
deling met betrekking tot zijn seksuele gerichtheid, wat dit voor hem en zijn omgeving heeft betekend, 
wat de situatie is voor personen met die geaardheid in het land van herkomst van de vreemdeling en hoe 
diens ervaringen, ook volgens zijn asielrelaas in het algemene beeld passen. 

LGBT Asylum Support ziet vaker uitspraken die in onze ogen niet stroken met de toelichting op de 
nieuwe werkinstructie 2018/9 door de staatssecretaris.  De werkinstructie waarin volgens de staats-
secretaris de termen zelfacceptatie en bewustwording geschrapt zijn. We hebben deze zorgen ook ge-
deeld met de vaste Commissie Justitie en Veiligheid tijdens indiening van de petitie #NietGayGenoeg 
2.0 op 25 november 2019. 

We citeren nu de eerder aangehaalde brief van uw voorganger aan de Tweede Kamer, van 12 december 
2018:
 Datum: 12 december 2018
 Onderwerp: Werkinstructie 2018/9 ten aanzien van LHBTI-asielzoekers
 Ons kenmerk: 2436584
 Uw kenmerk: 2018Z22392 2018D58452

 Uw Kamer heeft mij verzocht om een reactie op de brief van LGBT Asylum Support inzake de toepas-
sing door de IND van werkinstructie 2018/9 (horen en beslissen in zaken waarin lhbt-gerichtheid als 
asielmotief is aangevoerd).

 In de brief van LGBT Asylum Support wordt gesteld dat de IND zaken nog steeds beoordeelt op de ter-
men “bewustwordingsproces” en “zelfacceptatie” en dat er geen verandering in beleid heeft 

 plaatsgevonden. In mijn brief van 13 november aan uw Kamer heb ik uitgelegd dat, bij de beoordeling 
van lhbti- en bekeringszaken, de nadruk in het gehoor voortaan zal liggen op vragen over persoon-
lijke ervaringen en betekenisgeving. Belangrijkste aanpassing in de werkinstructie voor lhbti’s is dat 
de termen “bewustwordingsproces” en “zelfacceptatie” zijn geschrapt. Deze termen zijn niet langer 
het zwaartepunt in de geloofwaardigheidsbeoordeling. Hiermee is sprake van een verbetering van 
de methode waarmee de IND de geloofwaardigheid beoordeelt en motiveert. De aanpassing van de 
werkwijze die de IND hanteert bij de beoordeling van asielverzoeken van lhbti’s en bekeerlingen houdt 
echter geen beleidswijziging in. Het gaat erom dat er sprake is van een verbetering in de wijze van 
beoordeling van asielverzoeken.

 De termen ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ komen niet meer voor in de nieuwe 
 werkinstructie. De IND zal de vreemdeling dan ook niet meer vragen om zijn bewustwordingsproces 
 te schetsen of om aannemelijk te maken dat er sprake is van zelfacceptatie.

Met deze twee recente voorbeelden stellen we u wederom de vraag wie nu werkelijk verantwoorde-
lijk is voor wet- en regelgeving. Dit gezien de staatssecretaris hierover een verklaring heeft afgelegd 
aan de Tweede Kamer, maar het beleid niet conform deze verklaring wordt uitgevoerd. We kunnen dit 
helaas niet anders zien dan als misleiding van de Tweede Kamer. Er is overduidelijk geen sprake van 
eenduidig beleid in de toepassing van de vaste gedragslijn ‘geloofwaardigheids-beoordeling horen en 
beslissen in zaken waarin LHBT-gerichtheid als asielmotief is aangevoerd.’ 

Omdat in onze ogen sprake is van misleiding van de Tweede Kamer, verzoeken we u met klem om alle 
negatieve uitspraken sinds invoering van werkinstructie 2018/9, juli 2019 te laten herbeoordelen.

Graag vernemen we van u uitleg in deze.

Met vriendelijke groet,

Sandro Kortekaas
Voorzitter LGBT Asylum Support


