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Betreft: Verdere stappen tegengaan conversietherapie  

 

 

Geachte heer Grapperhaus,  

 

 

In Nederland zou je vrij moeten zijn om te zijn wie je wilt zijn. Het is daarom ongewenst 

dat conversietherapie, of ‘homogenezing’, hier nog voorkomt. Homoseksualiteit is geen 

afwijking of ziekte maar een seksuele oriëntatie. Pogingen om iemands oriëntatie of 

genderidentiteit te onderdrukken, ontmoedigen of veranderen, zijn schadelijk en 

onethisch. 

 

Als Humanistisch Verbond hebben wij geprobeerd een bijdrage te leveren aan het 

uitbannen van conversietherapie. In samenspraak met u hebben wij het initiatief 

genomen om met de andere levensbeschouwelijke en religieuze koepels een 

gezamenlijke gedragscode op te stellen. Een gedragscode die duidelijk maakt dat elke 

vorm van conversietherapie onacceptabel is. En die duidelijk maakt wat volgens de 

gezamenlijke koepels dan wel goede geestelijke zorg voor religieuze LHBTI+ personen 

is.  

 

Als bijlage sturen wij u de gedragscode zoals die er volgens het Humanistisch Verbond 

uit zou moeten zien. Helaas is het ons niet gelukt de steun van alle religieuze koepels 

voor dit initiatief te krijgen. Herhaaldelijk hebben het CIO en het CMO aangegeven niet 



 

mee te willen werken aan het opstellen van een gedragscode. 

 

Hiermee heeft de gedragscode onvoldoende steun. Zonder breed draagvlak is een 

gedragscode wat ons betreft een lege huls.  

 

Potentiële slachtoffers zijn pas geholpen als hun eigen gemeenschap zich ook 

uitspreekt tegen conversietherapie. En als hun eigen geestelijk leiders en verzorgers 

zich inzetten voor het leveren van goede zorg. Zorg die homoseksualiteit niet probeert 

te onderdrukken of veranderen maar die mensen ondersteunt hun identiteit een plek te 

geven binnen hun religie. 

 

Wij roepen u daarom op de volgende stappen te ondernemen. 

 

We adviseren u om de regie op dit dossier weer naar u toe te trekken. Spoor alle 

religieuze gemeenschappen aan om zich uit te spreken tegen conversietherapie, door 

zelf een gedragscode op te stellen. Zij kunnen onze gedragscode hierbij als handreiking 

gebruiken. 

 

En wij roepen u op om via juridische wegen conversietherapie tegen te gaan. 

Aanvankelijk hadden wij twijfels bij een strafrechtelijk verbod. Nu brede steun voor de 

gedragscode uitblijft, kan een verbod een belangrijk fundamenteel signaal afgeven: nee 

tegen conversietherapie. 

 

Als het aan ons ligt moet een verbod met name minderjarigen en kwetsbare groepen 

beschermen. Sommige volwassenen zullen tot de conclusie komen dat zij hun religieuze 

identiteit belangrijker vinden dan hun seksuele of genderidentiteit. Zij kunnen behoefte 

hebben aan ondersteunende gesprekken om hun verschillende identiteiten samen te 

brengen. Deze gesprekken mogen niet onmogelijk worden gemaakt. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Robbert Bodegraven 
Directeur Humanistisch Verbond 

 


