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Amsterdam, 23 januari 2015 

Aan: 
Eerste Kamer der Staten-Generaai  
t.a.v. woordvoerders Binnenlandse Zaken  
Postbus 20017  
2500 EA Den Haag  
postbus@eerstekamer.nl 

Betreft: Plenaire behandeling annulering enkele-feitconstructie 

Geachte woordvoerder Binnenlandse Zaken, 

Op dinsdag 3 februari a.s. behandelt u het initiatiefwetsvoorstel tot annulering van de enkele-
feitconstructie. U kunt op die dag een einde maken aan discriminerende wetgeving waarmee scholen 
in het religieus onderwijs openlijk homoseksuele, lesbische en biseksuele (LHB) leerlingen en 
docenten kunnen weigeren of wegsturen. Door middel van deze brief willen de LCC Plus organisaties 
- vijf christelijke LHBT-organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre - u 
vriendelijk vragen om met dit wetsvoorstel in te stemmen. 

De huidige wetgeving maakt het organisaties weliswaar nu al onmogelijk iemand te ontslaan of weg te 
sturen om het 'enkele feit' van een homoseksuele oriëntatie, maar de onduidelijkheid van deze 
wetgeving deed in de jaren die volgden op de invoering van dit wetsartikel, in de praktijk ruimte 
ontstaan voor het hanteren van 'bijkomende omstandigheden', die het maken van onderscheid met 
alle gevolgen vandien toch mogelijk maakte. Voor bijvoorbeeld docenten en leerlingen in het religieus 
onderwijs betekent dit een vaak ondraaglijke spanning. Uit de mond van een docent op een school 
voor reformatorisch lager onderwijs tekenden de LCC Plus organisaties het volgende op: 

Homoseksualiteit op zich is op mijn reformatorische basisschool nog een groot taboe. Op dit 
moment voel ik me zo ontzettend bang en onveilig; ik kan echt mezelf niet zijn. De mening van 
bestuur en collega's dat 'je-het-wel-mag-zijn-maar-niet-doen' ervaar ik constant als een 
enorme psychische verscheurdheid in me: het maakt me kapot. Ook voel ik 'het zwaard van 
Damocles' boven m'n hoofd hangen door die onduidelijke enkele-feitconstructie. 

Het voorliggende initiatiefwetsvoorstel maakt nu duidelijk dat onderscheid in het geval van een 
homoseksuele oriëntatie hoe dan ook niet langer is toegestaan. De LCC Plus organisaties zijn 
verheugd dat daarmee ook aan genoemde ondraaglijke spanning voor docenten en leerlingen in het 
religieus onderwijs een einde kan komen. 

De LCC Plus organisaties verheugen zich over de recente ontwikkelingen in het orthodox-religieuze 
onderwijs. Er lijkt een grotere bereidheid om in gesprek te gaan over seksuele diversiteit en over 
homoseksuele en lesbische leerlingen en docenten in eigen kring. Er zijn zelfs orthodox-religieuze 
scholen die zich actief steunend opstellen en die de openlijkheid van een homoseksuele docent geen 
reden vinden om iemand weg te sturen (zie Het Kompas, christelijke basisschool in Alblasserdam, 
waar een lesbische docente met partner aan kon blijven en zij door het schoolbestuur alleen werd 
beoordeeld op haar professionele competenties en kwaliteiten - voorjaar van 2011). Er is echter 
eveneens nog een lange weg te gaan, zoals ook bleek uit het rapport van het Sociaal Cultureel 
Planbureau, gepubliceerd in december 2014. De LCC Plus organisaties zijn ervan overtuigd dat deze 
weg aanzienlijk kan worden ingekort als het voorliggende initiatiefwetsvoorstel wordt aangenomen. Er 
is dan geen wettelijke basis meer voor schoolbesturen of andere organisaties om onderscheid te 
maken op basis van seksuele oriëntatie, waarmee alleen de weg van gesprek en dialoog over blijft. 
Daarnaast zal de annulering van de enkele-feitconstructie mogelijk maken dat homoseksuele 
docenten en leerlingen minder terughoudend zijn in het ter sprake brengen van hun eigen situatie. Er 



is voor hen dan geen sprake meer van een dreigende schorsing of een dreigend ontslag. 

Wij willen u graag nogmaals vragen in te stemmen met het voorliggende initiatiefwetsvoorstel. We 
verzoeken u daarbij te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over de bedoeling en praktische 
uitvoering van het wetsvoorstel, zoals bij de bespreking en invoering van de zogenaamde 'enkele-
feitconstructie' het geval was. Maakt u alstublieft duidelijk dat er noch direct noch indirect 
mogelijkheden zullen (blijven) bestaan om homoseksuele docenten en leerlingen te ontslaan dan wel 
weg te sturen. 

Voor een spoedige inwerkingtreding van dit wetsvoorstel verzoeken wij u de minister van 
Binnenlandse Zaken te vragen wanneer bekrachtiging door de regering zal plaatsvinden, als dit 
wetsvoorstel wordt aangenomen. 

Wij hopen dat u op 3 februari instemt met het voorliggende initiatiefwetsvoorstel en dat u 21 jaar na de 
introductie van de enkele-feitconstructie een einde maakt aan de wettelijke discriminatie van 
lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen en docenten in het bijzonder onderwijs. 

Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met Wielie Elhorst, 
agendalid van het LKP-bestuur, tel. (06) 22 85 76 76. Bedankt voor uw steun. 

Met vriendelijke groet«it1ioogachting/> 

namens de LCC Plus organisaties^ 

Mr. H.H.T. de Boer 
(voorzitter LKP - Land ë christelijke LHBT-organisaties). 

c.c. Besturen LCC Plus organisaties 

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender 


