INHOUDELIJKE REALISATIES EN TOEKOMSTIGE STAPPEN VAN DEELNEMENDE
POLITIEKE PARTIJEN AAN DE BELGIAN PRIDE 2019
De Belgian Pride ziet politieke partijen als partners om de rechten en het welzijn van de LGBTI+
gemeenschap te verbeteren. Het zijn immers politici die op beleids- en wetgevend niveau verandering
kunnen brengen. We vinden het dan ook belangrijk dat eenieder die zich mee inzet voor een inclusieve
maatschappij, visibiliteit voor de eigen boodschap krijgt.
Deelnemen aan de parade van de Belgian Pride kan niet zomaar. Een politieke partij moet bewijzen in
het verleden bondgenoot te zijn geweest en zich ertoe te engageren dat in de toekomst ook te zullen
doen.
Om als politieke partij deel te nemen aan de Belgian Pride, moet die partij het jaarlijkse charter
ondertekenen en onderstaande vragen beantwoorden. De antwoorden op de vragen worden
gepubliceerd op www.pride.be, waardoor iedereen kan lezen wat de politieke partij verwezenlijkt heeft
en wat haar toekomstplannen zijn. Daarnaast wordt ook om een contactpersoon gevraagd. Wie vragen
heeft, kan steeds contact opnemen met die persoon.
Veel leesplezier!
The Belgian Pride
Naam van de politieke partij: Open Vld
Wat heeft uw partij in het verleden betekend voor de LGBTI+ gemeenschap?
Beschrijf hieronder in maximaal 500 woorden wat uw partij verwezenlijkt heeft ten behoeve van het
welbevinden van de LGBTI+ gemeenschap; dit kan zowel op lokaal, als regionaal, nationaal of
internationaal niveau zijn.

Open Vld heeft in de regering Michel zijn voortrekkersrol inzake LGBTI+ ten volle gespeeld. In het
bijzonder woog Open Vld sterk op de nieuwe transgenderwet en voorkwamen we dat die te complex
zou worden. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakte van het respecteren
van LGBTI-rechten een element voor het toekennen van ontwikkelingshulp. Open Vld heeft eveneens
constructief meegewerkt aan het nieuwe interfederaal Actieplan Homo- en Transfobie en alle andere
LGBTI+-initiatieven van deze regering. In eigen huis richtten we ons SOGIE-netwerk OUT of the Blue
op en werden we lid van de AV van Cavaria.
Met minister Maggie De Block zat Open Vld aan de knoppen voor de beleidsdomeinen Sociale Zaken
en Volksgezondheid. Ze heeft opmerkelijke initiatieven genomen om de gezondheid en het geestelijk
welzijn van LGBTI te bevorderen:
• Om hiv-besmettingen te voorkomen, besliste minister De Block tot de terugbetaling van het
preventief gebruik van antiretrovirale middelen of pre-exposure prophylaxis, kortweg PrEP. Mensen
die een hoog risico lopen op een besmetting met hiv hebben sinds 1 juni 2017 recht op de
terugbetaling van hiv-remmers voor preventief gebruik. De twee grootste risicogroepen zijn mannen
die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika. De maatregel wordt ook
gekoppeld aan een gepaste omkadering in een aidsreferentiecentrum. Op die manier krijgen mensen
zeker de juiste medische opvolging en begeleiding.
• Voor de behandeling van hiv-seropositieve mensen nam minister De Block eind 2016 maatregelen
om hen sneller toegang tot de juiste geneesmiddelen te verlenen. Hoe lager de virale lading, hoe
minder kans dat de ziekte overgaat bij onveilig seksueel contact. Tegelijk benadrukte de minister het
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blijvend belang van preventie – een bevoegdheid van de gemeenschappen -, meer bepaald bij
seksuele contacten (condoomgebruik!).
• In juni 2016 kwam onder impuls van Maggie De Block de erkenning van de Positieve Raad. Via de
Positieve Raad kunnen hiv-patiënten maatregelen rond de preventie en aanpak van hiv en aids actief
helpen vormgeven. Ze komen zo mee aan het roer te staan van het beleid.
• In november 2016 zorgde Maggie De Block ervoor dat hiv-zelftesten mogelijk werden. Dit is
belangrijk in de strijd tegen hiv en AIDS.
• In 2017 zorgde Maggie De Block voor de legalisering van gedemedicaliseerd testen met het oog op
hiv-preventie. Koninklijk Besluit 78 op de gezondheidsberoepen werd aangepast zodat vrijwilligers van
preventieorganisaties in doelgroepen HIV-oriëntatietesten kunnen afnemen, onder toezicht van een
arts. Deze maatregel is een aanvulling op het HIV-zelftesten.
• In mei 2017 maakte Maggie De Block 1.170.000 euro vrij om personen die vragen hebben over hun
genderidentiteit of genderdysforie vertonen, beter psychologisch te begeleiden
• In 2018 versoepelde Maggie De Block het verbod voor mannen die seks hebben met mannen om
bloed te doneren. Het strenge verbod werd door de doelgroep vaak als discriminerend ervaren. De
nieuwe regeling verloopt – uiteraard – binnen een veilig kader!
Een overzicht van de Open Vld-initiatieven en realisaties sinds 1999 is terug te vinden via deze link:
https://www2.openvld.be/lgbti/

Wat zal uw partij doen in 2019 voor de LGBTI+ gemeenschap, meer specifiek m.b.t het jaarthema van
de Pride (intersectionaliteit)?
Beschrijf hieronder in maximaal 500 woorden wat uw partij het komende jaar zal doen om het
welbevinden van de LGBTI+ gemeenschap te verbeteren; dit kan zowel op lokaal, als regionaal,
nationaal als internationaal niveau zijn.

In onze diverse samenleving heeft iedereen recht op maatschappelijke aanvaarding en bewaken we
de grondwettelijk gewaarborgde gelijkheid en non-discriminatie.
Je mag je voelen hoe je wil. Voor ons heeft de overheid de plicht om een genderneutraal beleid uit te
bouwen, dat ook interseksuelen en questioning vat. In die optiek pleiten we voor de invoering van een
‘derde geslacht’ (M/V/X). Waar mogelijk schrappen we de geslachtsverwijzing op officiële documenten.
Seksuele oriëntatie mag voor de overheid niet relevant zijn. Iedereen heeft het recht, ook ten aanzien
van de overheid, discreet te blijven over zijn of haar geaardheid..
Sinds 2015 is er een wettelijke regeling voor mee-moederschap. Lesbische koppels hoeven zo geen
ingewikkelde adoptieprocedure meer te doorstaan om een afstammingsband te creëren met hun kind.
Voor homoseksuele koppels is dat helaas nog steeds het geval. Daarom creëren we een wetgevend
kader voor draagmoederschap. Zo kunnen ook homoseksuele koppels kinderen krijgen en erkennen
zonder slopende adoptieprocedures.
We stimuleren sensibilisering via verdere opbouw en verspreiding van wetenschappelijke kennis rond
seksualiteitsbeleving en besteden hierbij eveneens aandacht aan aseksualiteit en de maatschappelijke
positie van aseksuelen.
Ten aanzien van LGBTIQ-personen kiezen we voor een nieuw interfederaal actieplan tegen
discriminatie en geweld omwille van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of
intersekse-conditie. Daarnaast vragen we een actualisering van het interfederaal plan betreffende de
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strijd tegen HIV en SOA’s, met bijzondere aandacht voor preventie, een nog betere toegankelijkheid
van PreP en andere preventieve middelen en de ontwikkeling van een laagdrempelig hiv- en
soatestbeleid.
We hebben speciale aandacht voor doelgroepen binnen de doelgroep en verzetten ons tegen
heteronormativiteit.
In het bijzonder willen we voorkomen dat ouderen opnieuw gedwongen worden in de kast te kruipen
zodra ze naar een RVT-instelling gaan of dat LGBTIQ in de sportwereld het slachtoffer worden van
homo- of transfobie.
We versterken de positie van mensen met een migratieachtergrond, asielzoekers en vluchtelingen in
wiens gemeenschap holebi-, trans- en interseksualiteit omwille van religieuze of culturele redenen nog
in de taboesfeer zitten.
Het onderwijs speelt een determinerende rol in de maatschappelijke aanvaarding en gelijkberechtiging
van LGBTIQ. Dat moet al starten in het kleuteronderwijs. Ook de seksuele voorlichting moet correct,
neutraal en met oog voor diverse vormen van seksuele oriëntatie en seksualiteitsbeleving worden
gegeven.
Mensen met een geestelijke of fysieke beperking hebben recht op seksualiteitsbeleving. Met het oog
op hun seksuele gezondheid pleiten we voor de oprichting van een centrum dat deze mensen bijstaat
om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar seksualiteitsbeleving en affectie.
Ons land is een gidsland op het vlak van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en de expressie ervan.
We spelen een internationale voortrekkersrol in het aankaarten van homo- en transfobie in landen of
regio’s waar homo- en transseksualiteit nog strafbaar is en kaarten actief LGBTIQ-rechten aan op
internationale fora, naar aanleiding van de toekenning van steun voor ontwikkelingssamenwerking, in
gesprekken met religieuze leiders, tijdens bi- en multilaterale contacten en in diplomatieke contacten.
België staat vandaag op nummer 2 in de lijst van meest LGBTI+-vriendelijke landen van ILGA Europe.
Zilver is mooi, maar we gaan voor goud!.
Wie is de contactpersoon voor de LGBTI+ thema’s binnen uw partij, aan wie geïnteresseerden
bijkomende vragen kunnen stellen?
Noteer hier de naam en het e-mailadres van een contactpersoon binnen uw partij waar mensen vragen
naartoe kunnen sturen met betrekking tot LGBTI+ thema’s.

Vragen rond LGBTI+ kunnen worden gesteld via ons SOGIE-netwerk OUT of the Blue. Dat kan via
volgende mailadres: outoftheblue@openvld.be
Contactpersoon is Raf Van Bedts, secretaris. Te bereiken via 0476/27.33.61.
Ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening:

Raf Van Bedts
Secretaris OUT of the Blue - adviseur Open Vld-studiedienst
3 mei 2019.

