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Betreft: Suggesties COC voor LHBTI-emancipatie in het regeerakkoord 

 

Geachte heer Zalm, 

 

Als informateur onderzoekt u momenteel de mogelijkheid van een kabinet en een regeerakkoord met VVD, CDA, 

D66 en de ChristenUnie. VVD, CDA en D66 hebben aangegeven in het regeerakkoord een passage te willen 

opnemen over de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en intersekse personen (LHBTI’s).
1
 In deze brief 

lichten wij het belang van een dergelijke passage toe.  

 

We stellen voor om in het regeerakkoord een passage op te nemen over LHBTI-emancipatie en om daarin 

onder meer de maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 te verankeren. 

 

Urgentie 

In de afgelopen kabinetsperiode is belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van LHBTI-emancipatie. COC’s 

Roze Stembusakkoord 2012 is volledig uitgevoerd. LHBTI-voorlichting werd verplicht op school, dankzij de wet 

lesbisch ouderschap kunnen duomoeders eenvoudig juridisch ouder worden en voor transpersonen werd wijziging 

van de officiële geslachtsregistratie veel gemakkelijker. Er kwam een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en 

scholen mogen mensen niet meer wegsturen omdat ze openlijk LHBTI zijn. Nederland steunt de LHBTI-beweging in 

meer dan vijfendertig landen, GSA’s op bijna 900 scholen steunen LHBTI-leerlingen en de aanpak van anti-LHBTI 

geweld werd topprioriteit van politie en Justitie.  

 

Toch krijgen nog altijd zeven op de tien LHBTI’s in Nederland te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun 

identiteit. Het aantal meldingen en aangiften nam toe van 428 in 2009 naar 1.295 in 2016, met een piek van 1.574 in 

2015. Hoe ernstig het geweld soms is, wordt geïllustreerd door de afschuwelijke wijze waarop een homopaar uit 

Arnhem in april werd afgetuigd toen ze hand in hand naar huis liepen na een avond stappen.  

 

‘Homo’ is op het school het meest gebruikte scheldwoord en suïcidecijfers liggen onder LHBTI-jongeren bijna vijf keer 

hoger dan gemiddeld. Onder transpersonen zijn de arbeidsongeschiktheids- en werkeloosheidspercentages drie tot 

vier maal hoger dan gemiddeld. Trans-, intersekse en andere personen ervaren hinder van officiële 

geslachtsregistratie. De wet biedt onvoldoende bescherming aan kinderen die opgroeien in ‘regenbooggezinnen’ met 

drie of vier ouders. Acceptatie in biculturele- en religieuze kringen, in de zorg, in de asielopvang, op de werkvloer en 

in de sport blijft vaak achter. Nederland zakte naar de tiende plaats in Europa als het gaat om landen waar LHBTI-

mensenrechten goed geregeld zijn.  

 

Homoseksualiteit is strafbaar in 72 landen, in 13 (delen van) landen staat er de doodstraf op. In Tsjetsjenië worden 

LHBTI’s geïnterneerd, gemarteld en vermoord, in Indonesië worden ze veroordeeld tot stokslagen.   

 

Passage in het regeerakkoord: Regenboog Stembusakkoord 

Het is tijd om een nieuwe slag te maken bij de emancipatie van LHBTI’s. Met een passage in het regeerakkoord 

drukken partijen uit dat acceptatie van LHBTI’s een kernwaarde is van het Nederland dat een nieuw kabinet voor 

ogen staat. Ook in de afgelopen drie regeerakkoorden stond een passage over LHBTI-emancipatie. 

                                                 

1
 O.a. op www.gayvote.nl, tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2017  

en in COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017.  

http://www.gayvote.nl/
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Op 7 maart jl. tekenden acht politieke partijen - waaronder VVD en D66 - COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017. 

Daarin staan acht concrete beloften op het gebied van LHBTI-emancipatie voor een nieuw kabinet. Ook het CDA 

steunt de meeste van deze punten. 

 

Wij stellen voor dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie deze maatregelen verankeren in het regeerakkoord, zoals 

eerder gebeurde met de maatregelen uit het Roze Stembusakkoord 2012.  

 

Het gaat in hoofdlijnen om de onderstaande punten; voor de exacte formulering van de maatregelen waarvoor 

partijen tekenden, verwijzen we u naar het Akkoord in bijlage. De nieuwe regering: 

 

1. Voert een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid 

2. Blijft buitenlandse LHBTI-bewegingen onverminderd steunen 

3. Laat het discriminatieverbod (art. 137 c-e van het Wetboek van Strafrecht) in stand 

4. Wijzigt artikel 1 van de Grondwet 

5. Verbiedt trans- en intersekse discriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling 

6. Schaft geslachtsregistratie door de overheid zoveel mogelijk af 

7. Neemt tenminste drie concrete maatregelen voor LHBTI-vriendelijke scholen 

8. Regelt bij wet dat meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen 

Afgezien van de bovenstaande maatregelen, betekent een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid wat ons betreft dat óók 

in het komende regeerakkoord (net als in de vorige akkoorden) wordt aangegeven dat de aanpak van geweld tegen 

LHBTI’s een topprioriteit blijft van politie, OM en Justitie. Concrete suggesties om geweld tegen LHBTI’s aan te 

pakken vindt u in de brief in bijlage. Ook is het belangrijk om in het akkoord te benadrukken dat het nieuwe kabinet 

LHBTI-acceptatie bevordert in biculturele en religieuze kringen, in de zorg, de sport, op de werkvloer, op lokaal 

niveau en in het asielbeleid.  

 

Tenslotte is het, net als voor andere vluchtelingen die in het buitenland worden vervolgd, ook voor LHBTI’s van groot 

belang dat het mogelijk blijft om in Nederland asiel te vragen. Zogenaamde ‘vluchtelingendeals’ met landen buiten de 

EU leiden voor LHBTI’s tot onoverkomelijke problemen. De mensenrechten van LHBTI’s worden in de meeste van 

deze landen namelijk met voeten worden getreden; LHBTI’s kunnen er dus niet veilig verblijven. In Libië, Egypte en 

Tunesië worden homoseksuele handelingen bijvoorbeeld bestraft met gevangenisstraf. Wij verzoeken u met klem om 

hiermee rekening te houden bij het maken van afspraken over het migratiebeleid. 

 

We vragen u om deze brief te overhandigen aan de onderhandelaars van de betrokken partijen en te bevorderen dat 

de maatregelen worden opgenomen in het regeerakkoord.  

 

We zien er naar uit om met u en de betrokken partijen te gaan werken aan acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI’s 

in Nederland en de wereld.  

Hoogachtend,  

 

Tanja Ineke  

Bijlagen:  

- COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 

- Brief aan de Tweede Kamer met suggesties COC voor debat over discriminatie en racisme op 6 april  


