
 
 

TER ONDERTEKENING 

Aan: MOCW 

  

Beantwoording schriftelijke Kamervragen van het lid Van 
der Laan over het rapport 'Opvattingen over seksuele en 
genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022' 

 

 Pagina 1 van 1 
 

 

  

 

 

Aanleiding 
Het lid Van der Laan (D66) heeft op 14 november 2022 schriftelijke vragen 
gesteld naar aanleiding van het rapport 'Opvattingen over seksuele en 
genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022' van het SCP. Dit rapport is 
onderdeel van de tweedelige LHBT-monitor 2022. Verzoek van indiener is om 
beantwoording te ontvangen vóór het WGO Emancipatie van 5 december. 

Geadviseerd besluit 
Akkoord gaan met de beantwoording en verzending aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
• De vragen hebben betrekking op overdracht en voortzetting van de LHBT-

monitor nadat het SCP hiermee is gestopt. Zijdelings wordt ook naar de 
voortzetting van de Emancipatiemonitor gevraagd. 

• Indiener vraagt extra aandacht voor intersectionaliteit en voor bi+, non-
binaire, transgender, intersekse en aseksuele personen, en voor verdiepende 
thematische onderzoeken. 

• Indiener vraagt ook om organisaties van lhbti personen zelf te betrekken. 
• In de beantwoording beschrijft u kort de achtergrond en dat de procedure 

voor het vinden van een opvolger van het SCP loopt. U herhaalt de 
toezegging uit de Emancipatienota dat u de Kamer informeert over de 
uitkomsten hiervan in de eerstvolgende voortgangsrapportage. 

• In de beantwoording zegt u toe de aandachtspunten van indiener waar 
mogelijk mee te nemen in het proces. 

Toelichting 
• De beantwoording sluit aan bij de Emancipatienota. Omdat de vragen zijn 

ingediend vóór publicatie van de Emancipatienota is er enige overlap. 
• De beantwoording heeft geen directe financiële consequenties bovenop het 

lopende proces voor het vinden van een opvolger van het SCP voor de LHBT-
monitor. 
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