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Aanleiding 
Het parlement zal per bijgaande brief worden geïnformeerd over zorgwekkende 
ontwikkelingen inzake gendergelijkheid, seksuele reproductieve gezondheid en 
rechten (SRGR), en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de Europese Unie en 
de kabinetsinzet om deze ontwikkelingen te adresseren. Dit is een vervolg op de 
brief die in november 2021 is gestuurd. U bent penvoerder van deze brief samen 
met de ministers van BZ en BHOS. Op 5 december 2022 vindt het WGO 
Emancipatie plaats. Idealiter wordt deze brief uiterlijk een week ervoor verstuurd, 
op 28 november 2022. 

Geadviseerd besluit 
Wij adviseren u akkoord te gaan met ondertekening en verzending van de brief 
aan beide Kamers. In de bijlage treft u de conceptversie aan.  

Kernpunten 
• Conform de toezegging gemaakt tijdens het WGO in november 2021, in 

reactie op een verzoek van D66 tijdens het WGO om jaarlijks geïnformeerd te 
worden over de ontwikkelingen en voortgang van de Nederlandse inzet, wordt 
deze voortgangsbrief aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. 

• De kernboodschap van de brief is dat Nederland waakzaam moet blijven en 
het kabinet zich stevig moet blijven inzetten voor de bescherming en 
bevordering van fundamentele waarden in de EU. De druk op deze 
mensenrechten neemt toe en wordt steeds zichtbaarder.  

• De brief maakt duidelijk dat het kabinet zich zorgen maakt om recente 
ontwikkelingen in andere lidstaten rond dit onderwerp, benadrukt dat vooral 
de Commissie hier als eerste aan zet is en dat het kabinet haar daarin scherp 
houdt. Daarnaast sluit de brief zoveel mogelijk aan bij eerdere communicatie 
op deze terreinen. 

• De brief omvat onder andere de rapportage over de volgende Nederlandse 
inzet in 2022: 

o Inzet rondom de rode lijnen-positie ten aanzien van bescherming van 
overeengekomen taalgebruik; 

o Inzet op de thema’s als terugkerend agendapunt voor kabinetsleden 
en hoog ambtelijke afvaardigingen in gesprekken binnen de EU; 

o Feministisch buitenlandbeleid; 
o Inzet EU juridische middelen 

Emancipatie 

Van 
 

T  

Datum 
09 november 2022 

Referentie 
34811701 

Bijlagen 
1) Kamerbrief  
 

Intern OCW afgestemd 
DE, IB 
 
Interdepartementaal 
afgestemd 
BuZa, BZK, SZW, J&V 
 
 

5.1.2.e
5.1.2.e



 
 

 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

 

 
Datum 
9 november 2022 
 

o Inzet Nederlandse en EU financiële middelen  
o Inzet voor het Verdrag van Istanbul 
o Inzet op het organiseren van samenkomst en dialoog op deze 

thematieken in Nederland 

Toelichting 
In bijgaande door OCW en BZ gecoördineerde brief gaat het kabinet tevens in op 
hoe het uitvoering geeft aan: 

1) De motie van de leden El Yassini (VVD) en Jasper van Dijk (SP) over de 
Nederlandse inzet om de lhbti-strategie van de Europese Commissie te 
ondersteunen (ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg Emancipatie van 
2 november 2020, Kamerstuk 30 420, nr. 343) 

2) De motie van het lid Piri (PvdA) waarin de regering wordt verzocht een 
diplomatiek offensief te starten ter verdediging en promotie van het 
Verdrag van Istanbul (ingediend tijdens de vaststelling van de 
begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse zaken voor het jaar 
2022 op 18 november 2021, 35 925-V, nr. 31)  

3) Toezegging aan de Eerste Kamer naar aanleiding van een vraag van het 
lid Stienen (D66) de Kamer te informeren over de inzet op feministisch 
buitenlandbeleid en de inzet voor lhbtiq+ in de EU (ingediend tijdens het 
debat over de Staat van de Unie op 7 juni 2022, Kamerstuk 35 982, nr. 
3442) 

De inzet is de afgelopen maanden door OCW en BZ geëvalueerd en afgestemd 
met de betrokken departementen (J&V, BZK en SZW). Ook de inhoud van de 
Kamerbrief is ambtelijk met deze departementen afgestemd. Eventuele 
aanpassing graag aangeven in de versie aan de Tweede Kamer. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Lakken persoonsgegevens  


