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         Amsterdam, 25 november 2022 
 
Betreft: Suggesties LHBTI+ beweging bij het debat Emancipatiebeleid (5 december) 
 
ref: 22.022 / 6.30.1 
 
Geachte woordvoerder LHBTI+ emancipatie,  
 
Op maandag 5 december spreekt u met minister Dijkgraaf over het Emancipatiebeleid. We stellen voor dat u in 
dat debat pleit voor: 

• Uitvoering van de afspraken uit het Regenboogakkoord en het coalitieakkoord, o.a. over de aanpak 

van (intersectionele) discriminatie en geweld, een veilige school, meerouderschap, asielbeleid, de 

optie X in officiële documenten, aanpak van de wachtlijsten in de transgender zorg en een verbod 

op NNMB’s.  

• Extra aandacht voor bi+ emancipatie, voorzetting van het monitoringonderzoek naar emancipatie en 

implementatie van beleid en wetgeving op de BES-eilanden.  

We lichten dat hieronder toe.  

Barstjes in een positief klimaat 
Samen boekten we de afgelopen jaren vooruitgang voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en 
intersekse personen (LHBTI+). Transgender- en intersekse discriminatie werd wettelijk verboden, de nieuwe 
burgerschapswet bepaalt dat scholen moeten zorgen voor een veilig klimaat voor LHBTI+ en andere leerlingen 
en docenten, en bloeddonatie is onder voorwaarden weer mogelijk voor homo- en bi+ mannen. Op circa 80 
procent van de middelbare scholen werken scholieren in Gender & Sexuality Alliances (GSA’s) aan een klimaat 
waarin iedereen zichzelf kan zijn. Nederland is gelukkig nog steeds een van de Europese landen waar naar 
verhouding positief gedacht wordt over lesbische, homoseksuele en bi+ personen.1 
Helaas verschijnen er ook barstjes in dat positieve klimaat. Er is voor het eerst sprake van stagnatie en zelfs een 
lichte afname van het aandeel van de bevolking dat positief denkt over de regenbooggemeenschap, na 
decennia van toename.2 De afgelopen tien jaar zakte Nederland van de zesde naar de dertiende plaats van 
Europese landen waar LHBTI+ mensenrechten goed geregeld zijn; andere landen streven ons voorbij.3 
Genderdiverse personen worden in het publieke domein vaak agressief bejegend op grond van diepgewortelde 
stereotypen.4 Veel LHBTI+ personen krijgen te maken met fysiek geweld en LHBTI+ scholieren worden nog 
steeds veel vaker dan gemiddeld gepest. 
 
Het belang van LHBTI+ beleid 
Daarom is het belangrijk dat de regering een actief Emancipatiebeleid voert. Wij waarderen de ambitie die 
spreekt uit de Emancipatienota 2022-2025. Dat geldt voor het streven naar een land waar iedereen zichzelf kan 
zijn en ook voor de taak die de regering zichzelf stelt: drempels wegnemen en een ‘cultuurverandering’ teweeg 
brengen. We zijn blij met de aandacht voor een intersectionele aanpak van emancipatie. We zijn verheugd over 
het feit dat de regering werkt aan een wettelijke regeling voor transitieverlof voor transgender werknemers, en 
dat de Kamer daarover binnenkort geïnformeerd wordt. Verder zijn we positief over de aandacht voor de 
positie van bi+ personen op o.a. de werkvloer en in de zorg, voor de risico’s van artificiële intelligentie voor 
LHBTI+ gelijkheid, aandacht voor diversiteit en inclusie bij het inkoopbeleid van het Rijk en de voortzetting van 
het Regenbooggemeentebeleid dat emancipatie op lokaal niveau stimuleert.  
 

 
1 Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022, SCP 2022, o.a. p. 30. 
2  Id., o.a. p. 16.  
3 https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2022/04/rainbow-map-2012.pdf; https://www.rainbow-europe.org/country-ranking (november 2022).  
4 The law of inclusion; Verenigde Naties, 3 juni 2021 (o.a. p.10).   

https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2022/04/rainbow-map-2012.pdf
https://www.rainbow-europe.org/country-ranking
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Bovendien zijn we gelukkig met initiatieven vanuit de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel van GroenLinks en 
ChristenUnie, bijvoorbeeld, om discriminerend geweld zwaarder te bestraffen. En met het wetsvoorstel van 
D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en PvdD om zogenaamde ‘LHBTI+ genezing’ strafbaar te stellen. 
 
Concrete maatregelen nodig  
Waar we de ambitie in de nieuwe Emancipatienota waarderen, missen we nog concrete maatregelen. Het 
coalitieakkoord bepaalt dat COC’s Regenboogakkoord5 wordt uitgevoerd en dat het de basis vormt voor het 
Emancipatiebeleid. Het Regenboogakkoord werd in maart 2021 getekend door tien politieke partijen. De 
Emancipatienota biedt nog geen duidelijkheid over uitvoering van veel maatregelen uit dit akkoord en over 
andere gewenste maatregelen. 
 
Neem maatregelen tegen geweld 
Een lesbische vrouw die in elkaar wordt geslagen om wie ze is. Een mannenpaar dat zeven keer wordt 
aangevallen omdat ze hand in hand lopen. Een veertienjarig kind dat het ziekenhuis in wordt geslagen omdat 
het niet wil zeggen of het een jongen of meisje is. Brandstichting in een studentenflat om de regenboogvlag. 
Homofobe spreekkoren in voetbalstadions. Een bi+ meisje dat uit het leven stapt omdat het pesten nooit 
ophoudt. De vele recente voorbeelden illustreren hoe ernstig het probleem van anti-LHBTI geweld nog altijd is.   
 
Dat blijkt ook uit de cijfers. Zeven op de tien LHBTI+ personen krijgen in hun leven te maken met fysiek of 
verbaal geweld om wie ze zijn. Transgender personen krijgen tot zeven keer vaker dan gemiddeld te maken 
met (bedreiging met) geweld. Ook intersekse personen krijgen nog méér te maken met discriminatie en geweld 
dan lhb-personen.6 Jaarlijks doen zo’n 2500 mensen aangifte of melding van LHBTI+ discriminatie.7 Toch leidt 
dit leidt dit alles tot minder dan vijf veroordelingen voor LHBTI+ discriminatie per jaar.8 
 
Daarom is de aanpak van anti-LHBTI+ geweld een topprioriteit voor de regenbooggemeenschap en in COC’s 
Regenboogakkoord. De meeste maatregelen uit het akkoord, waarvan er verschillende ook worden genoemd in 
de tekst van het regeerakkoord zélf, zijn nog niet uitgevoerd. Zo zijn er volgens de Emancipatienota nog altijd 
maar vier discriminatierechercheurs voor de aanpak van alle discriminatievormen bij de politie in heel 
Nederland. Dat zouden er minstens twee per eenheid moeten zijn (in totaal 20) om enige impact te hebben. De 
politieteams van Roze in Blauw, die een goede afhandeling van LHBTI+ discriminatie door de politie 
bevorderen, zouden worden versterkt met meer tijd en geld. Nu doen deze agenten dit werk in hun vrije tijd. 
Volgens de Emancipatienota komt er slechts steun voor het vieren van een jubileum en het bezoeken van een 
conferentie. Op de politieacademie zou er verplichte aandacht komen voor de aanpak van discriminatie. 
Volgens de Emancipatienota blijft het, net als de afgelopen jaren, bij algemene verwijzingen in het curriculum 
naar de Grondwet en het Wetboek van Strafrecht. De aanpak van discriminatie op internet zou worden 
geïntensiveerd, maar vooralsnog komt er alleen een inventarisatie. Bij de aanpak van discriminatie zou meer 
aandacht komen voor intersectionele vormen van discriminatie en ook daarvan is in het justitiële beleid weinig 
terug te vinden.  
 
Justitiële maatregelen tegen discriminatie en geweld zijn belangrijk voor alle groepen die te maken hebben met 
discriminatie. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die te maken hebben met discriminatie om een 
combinatie van gronden. We hebben deze justitiële maatregelen dan ook steeds mede bepleit namens 
organisaties van o.a. Turkse, Marokkaanse en Joodse Nederlanders, vrouwen en mensen met een beperking.9  

 
5 https://www.coc.nl/politiek-2/lijsttrekkers-tekenen-stembusakkoord-met-het-coc 
6 EU-LGBTI II, European Union Agency for Fundamental Rights, 2020 
7 Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, WODC/Movisie, 2009; Overal op je hoede, Transgender Netwerk Nederland, 2018; 
Discriminatiecijfers in 2021, Ministerie van BZK, Politie, 2022. 
8 Cijfers in beeld 2021, Openbaar Ministerie. Schatting gebaseerd op instroom van 10% discriminatiefeiten wegens seksuele oriëntatie en genderidentiteit en 
een totaal aantal van 46 veroordelingen wegens alle vormen van discriminatie (p.13, 21).    
9 O.a. Inspraak Orgaan Turken in Nederland (IOT), Ieder(in), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Centrum Informatie en Documentatie Israel 
(CIDI), Women Inc.  
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• We vragen u om bij de regering aan te dringen op snelle en substantiële uitvoering van alle 

maatregelen tegen discriminerend geweld uit het coalitieakkoord en het Regenboogakkoord: 1) 

meerdere discriminatierechercheurs in alle politie-eenheden; 2) tijd en geld voor de agenten van 

Roze in Blauw; 3) verplichte aandacht voor de aanpak van discriminatie op de politieacademie; 4) 

intensivering van de aanpak van discriminatie op internet; 5) bijzondere aandacht voor de aanpak 

van intersectionele discriminatie.    

Neem maatregelen voor een veilige school 
Nog beter dan geweld aanpakken, is het om geweld te voorkómen. Daarbij kan onderwijs een belangrijke rol 
spelen. Meer en betere aandacht voor seksuele, gender en sekse diversiteit in het onderwijs is bovendien 
belangrijk om te zorgen dat LHBTI+ scholieren niet gepest worden en zich veilig en vrij voelen om zichzelf te 
zijn. Zodat ze lekker in hun vel zitten en goed kunnen leren. Hoewel het beter gaat op scholen met een GSA,10 is 
‘homo’ in het onderwijs nog steeds het meest gebruikte scheldwoord, worden openlijke LHBTI+ scholieren tot 
drie keer vaker dan gemiddeld gepest en doen ze bijna vijf keer vaker een zelfmoordpoging.11  
 
In het Regenboogakkoord is afgesproken dat er een einde komt aan zogenaamde ‘identiteitsverklaringen’ die 
scholen gebruiken om LHBTI+ leerlingen af te wijzen. Ook verzocht de Kamer daar bij herhaling om.12 
Aanvankelijk zou de regering u hierover voorjaar 2022 informeren, nu wordt dat pas in 2023. Uit onderzoek van 
Pointer blijkt dat het aantal reformatorische scholen met zulke verklaringen de afgelopen twee jaar is 
toegenomen.13 In het Regenboogakkoord is ook afgesproken dat kerndoelen en andere wetten en regels 
worden aangescherpt om te zorgen dat scholen acceptatie van LHBTI+ personen bevorderen - bijvoorbeeld 
door meer aandacht te besteden aan seksediversiteit, genderdiversiteit en bi+ - en dat er een einde komt aan 
afwijzing door scholen. Afwijzing was bijvoorbeeld aan de orde op scholen die lesmethoden gebruiken waarin 
LHBTI+ zijn ‘een zonde tegen de natuur’ en ‘een gruwel in de ogen van God’ wordt genoemd, en waarin staat 
dat Allah homoseksualiteit zou verafschuwen.14 Het coalitieakkoord belooft een verbod op lesmaterialen 
waarin dergelijke anti-democratische waarden worden aangeleerd. In het Regenboogakkoord beloven VVD, 
D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en Den Haan een wettelijke acceptatieplicht.  
 
Het bevorderen van LHBTI+ acceptatie is, ondanks verzoeken van de Kamer,15nog altijd geen standaard 
onderdeel van het curriculum van universitaire en eerstegraadslerarenopleidingen. In de Emancipatienota staat 
ook niet dat de regering hierover in gesprek gaat met docentenopleidingen (terwijl dat bijvoorbeeld wel 
gebeurt over het verankeren van genderspecifieke kennis in het curriculum, het kán dus wel). Ondanks een 
VVD-motie uit 2020 zijn er nog altijd geen afzonderlijke, veilige opvangplekken voor de circa 1000-2000 dak- en 
thuisloze LHBTI+ jongeren in Nederland.16 Verder wordt uit de Emancipatienota niet duidelijk wat de stand van 
zaken is rond suïcidebestrijding onder LHBTI+ jongeren en volwassenen.  
 

• We verzoeken u om de regering te vragen om uitvoering van de maatregelen uit het 
Regenboogakkoord en het coalitieakkoord: 1) afschaffing identiteitsverklaringen; 2) aanscherping 
kerndoelen voor het onderwijs; 3) verbod op antidemocratisch lesmateriaal; 4) wettelijke 
acceptatieplicht.  

 
10 Wat maakt het verschil? Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren, SCP 2021, o.a. p. 34.  
11 Jongeren en seksuele oriëntatie, SCP 2015; Wat maakt het verschil? Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en 
biseksuele jongeren, SCP 2021.  
12 Moties Kwint en Gündogan/Simons (31 289, nr 485 en 489) 
13 https://pointer.kro-ncrv.nl/ondanks-ophef-wijzen-meer-reformatorische-scholen-homohuwelijk-af 
14 https://www.coc.nl/algemeen/coc-eist-einde-aan-afwijzing-van-lhbtis-door-scholen; https://www.coc.nl/jong-school/treed-op-tegen-lhbti-vijandige-
lesmethode 
15 Motie Van den Hul/Westerveld, 29 240 nr 100  
16 Motie El Yassini/Regterschot, 30420, nr 342; Verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland, Movisie 2020. 

https://www.coc.nl/algemeen/coc-eist-einde-aan-afwijzing-van-lhbtis-door-scholen
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• We verzoeken u om de regering te vragen aan te dringen op 1) verplichte aandacht voor het 
bevorderen van LHBTI+ acceptatie in het curriculum van ulo’s en eerstegraadslerarenopleidingen; 
2) veilige, afzonderlijke opvangplekken voor dak- en thuisloze LHBTI+ jongeren en 3) 
suïcidiepreventie onder LHBTI+ personen.  

 
Voer alle maatregelen Regenboogakkoord uit 
Ook over de uitvoering van andere maatregelen uit het Regenboogakkoord bestaat nog onduidelijkheid.  
 
Meerouderschap. Het is positief dat de regering nu door een interdepartementale werkgroep in kaart laat 
brengen hoe meerouderschap- en meeroudergezag wordt ingevoerd, niet meer of dat moet gebeuren. 
Onduidelijk is nog wanneer men verwacht wetgeving in te dienen.  
Asielbeleid. In het Regenboogakkoord is afgesproken dat er een einde komt aan afwijzing van LHBTI+ 
asielzoekers op grond van ondeugdelijke stereotypen zoals het ontbreken van ‘processen van bewustwording 
en zelfacceptatie.’ Uit recente wetenschappelijk onderzoeken van het WODC en mr Sabine Jansen blijkt dat 
gebruik van die stereotypen nog altijd schering en inslag is bij de IND.17 De vraag is wanneer de afspraak uit het 
Regenboogakkoord wordt overgenomen in de Werkinstructie.  
X in officiële documenten. In het Regenboogakkoord is beloofd dat iedereen de mogelijkheid krijgt om, zonder 
rechterlijke tussenkomst, een ‘X’ te laten plaatsen op de plek van de geslachtsaanduiding in officiële 
documenten zoals het paspoort. De regering laat een ambtelijke verkenning uitvoeren. Onduidelijk is wanneer 
deze voltooid is en wanneer regering of Kamer met een wetsvoorstel komt.  
 

• We verzoeken u om te pleiten voor spoedige uitvoering van alle maatregelen uit het 
Regenboogakkoord, inclusief die op het gebied van meerouderschap, asiel en de X in officiële 
documenten.  

 
Kom met aanvullende maatregelen tegen intersectionele discriminatie 
Uit de Emancipatienota spreekt terecht de ambitie om intersectionele discriminatie aan te pakken. Een 
combinatie, of intersectie, van discriminatievormen kan mensen kwetsbaar maken, bijvoorbeeld omdat ze 
homo en asielzoeker zijn, zwart en transgender, aseksueel en moslim, of bi+ met een beperking. De 
bijbehorende maatregelen in de nota zijn nu nog beperkt. Naast de hierboven voorgestelde justitiële 
maatregelen, pleiten wij voor meer aandacht voor diversiteit en inclusie in het onderwijs, het steunen van 
initiatieven uit groepen die zelf te maken hebben met intersectionele discriminatie, het bevorderen van 
expertise over dit onderwerp bij professionals (antidiscriminatievoorzieningen, politie, slachtofferhulp, 
jeugdzorg, ggz, etc.) en meer (kwalitatief) onderzoek naar de problematiek en oplossingsrichtingen.  
 

• We verzoeken u om te pleiten voor meer maatregelen om intersectionele vormen van discriminatie 
tegen te gaan.      

 
Maak een einde aan de wachttijden in de transgenderzorg 
In het Regenboogakkoord is afgesproken dat er extra inzet komt om de wachtlijsten in de transgenderzorg te 
bekorten. Ondanks inzet van een Kwartiermaker zijn die wachtlijsten de laatste tijd juist langer geworden: 
mensen moeten nu tot meer dan 30 maanden wachten op een intake.18 Telkens opnieuw wordt trans personen 
kortere wachtlijsten beloofd, terwijl die juist langer worden. Dat is ontoelaatbaar, het recht op zorg voor trans 
personen is ernstig in het geding. De lange wachttijden kunnen leiden tot psychische klachten en langdurige 
uitval van trans personen uit het maatschappelijke- en arbeidsproces. We stellen voor dat de minister van 
OCW, de minister van VWS en het Kennisinstituut medisch specialisten (KIMS) op korte termijn in gesprek gaan 

 
17 Trots of schaamte? het vervolg, Sabine Jansen 2022; Geloof en liefde onder het vergrootglas van de IND, BBSO/WODC, 2021 
18 https://open.overheid.nl/repository/ronl-6f7934b990e8af6dcce194f4df43db40e6b38421/1/pdf/ontwikkelingen-in-de-wachttijden-aantal-wachtenden-en-
capaciteit-van-zorg.pdf 
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met zorgprofessionals en transgenderorganisaties zoals TNN over een snelle oplossing. De psychologische 
diagnostiek wordt door de Kwartiermaker beschreven als bottleneck. Het ontbreekt aan voldoende 
gespecialiseerde psychologen. Volgens de nieuwste zorgstandaard (SoC8) van de internationale 
beroepsorganisatie van zorgverleners in de transgenderzorg (WPATH) én Zorginstituut Nederland kan veel 
transgenderzorg ook zonder psychische diagnose worden verstrekt.1920 Het borgen van genderdiversiteit als 
specialisatie in de psychologie-masters draagt bij aan beschikbaarheid van meer psychische ondersteuning voor 
trans personen die daaraan behoefte hebben. Met deze maatregelen kunnen de wachtlijsten worden 
teruggedrongen en de psychische ondersteuning voor transpersonen worden verbeterd.  
 

• We vragen u om bij de regering aan te dringen op effectieve maatregelen die op korte termijn de 

wachtlijsten voor transgenderzorg verkorten, en om daarover in gesprek te gaan met kinderartsen, 

endocrinologen en transgenderorganisaties zoals TNN. We verzoeken u tevens de minister te vragen 

om met minstens twee universiteiten in gesprek te gaan over het borgen van specialisaties in 

genderdiversiteit in de psychologie-masters. 

Verbied non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen 
In het Regenboogakkoord is afgesproken dat er een wettelijk verbod komt op non-consensuele, niet-
noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) bij intersekse kinderen. Want ook in Nederland proberen 
artsen nog steeds het lichaam van intersekse kinderen, zonder medische noodzaak en vaak zonder de 
expliciete en goed geïnformeerde toestemming van deze kinderen zélf, in overeenstemming te brengen met 
wat volgens de heersende normen een ‘mannen-‘ of ‘vrouwenlichaam’ zou zijn. Dat kan leiden tot levenslange 
psychische en fysieke littekens. De Emancipatienota biedt nog onvoldoende duidelijkheid over het beloofde 
wettelijk verbod. Uitgangspunt voor het verbod moet zijn dat enkel het kind zélf kan beslissen over diens eigen 
belang. Doel is dat nnmb’s worden uitgesteld tot het kind oud genoeg is om wél vrije en volledig geïnformeerde 
toestemming te geven. Om dit bij artsen af te dwingen is een strafrechtelijk verbod nodig. Dit is in 
overeenstemming met de aanbevelingen die Nederland heeft ontvangen van o.a. het VN-Kinderrechtencomité 
(2022) en het VN Comité tegen foltering (2018) en volgt uit het grondrecht op lichamelijke integriteit zoals bijv. 
geformuleerd in art. 3 EVRM. Om het wetgevingstraject te bespoedigen doet NNID graag voorstellen voor 
concrete invulling van het verbod.  
 

• We vragen u om er bij de regering op aan te dringen dat er snel een strafrechtelijk verbod komt op 

non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen (nnmb’s) bij intersekse kinderen, 

overeenkomstig het Regenboogakkoord.  

Pleit voor extra aandacht voor bi+ emancipatie 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de LHBT monitor 2022 van het SCP, erkent de minister dat de situatie 
van bi+ mensen beduidend ongunstiger is dan die van monoseksuele mensen (hetero, lesbische en 
homoseksuele mensen), in het bijzonder op de domeinen werk, veiligheid, gezondheid en seksueel geweld. Het 
is te prijzen dat bi+ emancipatie in de nieuwe Emancipatienota zoveel nadrukkelijker is opgenomen en dat er 
verkenningen worden gestart om zicht te krijgen op oorzaken en oplossingsrichtingen. Dat is echter niet 
voldoende. Voor de door het kabinet beoogde cultuurverandering is het nodig dat óók in bestaand beleid, 
preventie, hulpverlening en programma’s meer oog komt voor blinde vlekken en de uitsluiting van bi+ mensen. 
We pleiten ervoor dat er in elk geval meer aandacht komt voor bi+ inclusie in het Actieplan Veiligheid LHBTI, de 
programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden, en het nationaal actieplan tegen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ook op het domein van onderwijs is bi+ onderbelicht, terwijl 
SCP-onderzoek in 2021 liet zien dat biseksuele jongeren ruim twee keer meer worden gepest dan 

 
19 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/26895269.2022.2100644 
20 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2007/03/27/zorg-voor-transgender-personen-valt-volgens-cvz-toetsingskader-grotendeels-
onder-de-basisverzekering 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/26895269.2022.2100644
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monoseksuele jongeren. We verzoeken de minister om in de Landelijke Veiligheidsmonitor (primair en 
voortgezet onderwijs), onderwijsbeleid en -interventies een inhaalslag te maken met erkenning en inclusie van 
bi+.  

• We vragen u om er bij de regering op aan te dringen dat er meer aandacht komt voor bi+ 

emancipatie in beleid op het gebied van o.a. veiligheid, seksueel geweld, onderwijs en 

Regenboogsteden.  

Zorg voor duidelijkheid over monitoronderzoek emancipatie 
Periodiek onderzoek is onmisbaar om maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van emancipatie te 
volgen en een goed onderbouwd emancipatiebeleid te voeren. Al enige jaren is bekend dat het SCP stopt met 
haar monitoronderzoeken naar LHBTI+ en vrouwenemancipatie. Voor de continuïteit is het belangrijk dat er nu 
snel duidelijkheid komt over het vervolg. Wij bepleiten dat er zowel gegevens worden verzameld als analyses 
worden uitgevoerd en dat onderzoek wordt gedaan naar opvattingen over LHBTI+ personen, de situatie van 
deze personen zelf en naar specifieke thema’s (bijv. de situatie van jongeren). Intersectionele discriminatie en 
de emancipatie van intersekse, bi+, non-binaire en aseksuele personen zou daarbij meer aandacht moeten 
krijgen. Over aseksuele personen is momenteel bijvoorbeeld geen Nederlandse data beschikbaar, terwijl 
internationaal onderzoek alarmerende cijfers laat zien over bijvoorbeeld ervaringen van aseksuele mensen met 
seksueel geweld21 en conversietherapie.22 We stellen voor dat organisaties van LHBTI+ personen gehoord 
worden bij het samenstellen van de onderzoeksagenda.  
 

• We verzoeken u om te pleiten voor snelle duidelijkheid over een vervolg van het monitoronderzoek 
naar emancipatie.         

 
Implementeer emancipatiebeleid en wetgeving op de BES 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) vormen een integraal onderdeel van Nederland. Toch geldt veel 
Nederlandse wet- en regelgeving niet in Caribisch Nederland. Zo is het voor trans en intersekse personen niet 
mogelijk om hun geslachtsvermelding op de eilanden te wijzigen. Ook gelden de huidige kerndoelen voor het 
onderwijs er nog niet, waaronder die over het bevorderen van respect voor LHBTI+ diversiteit. Het is 
onduidelijk in hoeverre het beleid uit de Emancipatienota ook wordt uitgevoerd op de BES eilanden.  
 

• We vragen u om er bij de regering op aan te dringen dat het LHBTI-emancipatiebeleid, de 
kerndoelen over diversiteit en andere wet- en regelgeving ook op de BES eilanden gelden.        

 
Conclusie 
We zien er naar uit om met u te werken aan een divers en inclusief land waar iedereen veilig en zichtbaar 
zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.  
 
Met vriendelijke groet,   
 
Astrid Oosenbrug, COC Nederland 
Brand Berghouwer, Transgender Netwerk Nederland (TNN) 
Miriam van der Have, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID 
Petra Luiken, Bi+ Nederland 
Amber Witsenburg, Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) 

 
21 82,2% van de ondervraagde aseksuele personen heeft hiermee te maken gehad. Zie: https://acecommunitysurvey.org/2021/10/24/2019-ace-community-
survey-summary-report/ 
22 Uit Brits onderzoek blijkt dat 10% van de aseksuele respondenten conversietherapie heeft ondergaan of kreeg aangeboden. Zie: 
https://www.gov.uk/government/publications/national-lgbt-survey-summary-report 


