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De ondertekenaars 
spannen zich in om de 
volgende maatregelen 
op het gebied van 
LHBTI-emancipatie in de 
komende kabinetsperiode 
uit te voeren.  

LHBTI-EMANCIPATIEBELEID. Het kabinet voert een ambitieus LHBTI-
emancipatiebeleid om gelijke rechten en sociale acceptatie te bevorderen. 
De hoogte van het LHBTI-emancipatiebudget blijft minimaal gelijk. In het 
regeerakkoord wordt een paragraaf over LHBTI-emancipatie opgenomen.  
 
INTERNATIONAAL. De mensenrechten van LHBTI’s blijven topprioriteit in het 
Nederlands mensenrechten- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De omvang 
van de financiële steun van de regering aan buitenlandse LHBTI-bewegingen 
blijft minimaal gelijk. Wanneer de Amerikaanse regering haar financiële steun 
aan buitenlandse LHBTI-bewegingen stopzet, neemt de Nederlandse regering 
initiatief tot een internationaal fonds om deze steun te compenseren.  
 
DISCRIMINATIEVERBOD. Het discriminatieverbod zoals neergelegd in de 
artikelen 137 c, d en e van het Wetboek van Strafrecht wordt niet beperkt of 
geschrapt.  
 
ARTIKEL 1 GRONDWET. Alle partijen vinden dat artikel 1 moet worden 
gewijzigd. Met steun van D66, PvdA, GroenLinks, CDA, SP, 50PLUS, PvdD 
en Artikel 1 wordt in de tekst van artikel 1 Grondwet verduidelijkt dat LHBTI-
discriminatie verboden is, met een formulering die op draagvlak kan rekenen. 
De VVD is voornemens een alternatief wijzigingsvoorstel in te dienen, waarin 
alle expliciet genoemde gronden uit artikel 1 worden geschrapt en discriminatie 
‘op welke grond dan ook’ wordt verboden. De hiervoor genoemde partijen 
zullen dat voorstel niet steunen. Wanneer het VVD-voorstel geen meerderheid 
haalt, steunt ook de VVD het voornoemde voorstel om artikel 1 expliciet te 
verduidelijken, want dat is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. 
 
VERBOD OP TRANS- EN INTERSEKSE DISCRIMINATIE. In de Algemene wet 
gelijke behandeling wordt een expliciet verbod opgenomen op discriminatie van 
trans- en intersekse personen.  
 
GESLACHTSREGISTRATIE AFSCHAFFEN. Geslachtsregistratie door de overheid 
wordt zoveel mogelijk afgeschaft.  
 
VEILIGE SCHOOL. De omvang van de financiële steun van de regering voor 
GSA’s op school blijft minimaal gelijk. Lessen over LHBTI-acceptatie worden 
ook verplicht in het mbo. Het leren van vaardigheden om LHBTI-acceptatie te 
bevorderen wordt verplicht op docentenopleidingen.  
 
MEEROUDERSCHAP. Er komt op korte termijn een goede meerouderschapswet 
waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen 
krijgen, in lijn met het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.   
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