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Introductie  

In deze reactie wordt de mogelijke herformulering van de term “hetero- of homoseksuele gerichtheid” tot 

“seksuele gerichtheid” vanuit (met name) biseksueel perspectief besproken.  

 

De expliciete restrictie “hetero- en homoseksuele gerichtheid” in de Grondwet en AWGB is een term die 

voortkomt uit een mononormatief gedachtegoed: gedachtegoed dat (1) individuen op personen van slechts één 

sekse of geslacht kunnen vallen (en dus monoseksueel zijn) en dat (2) seksuele gerichtheid niet fluïde of 

dynamisch is. Iemand is homoseksueel of lesbisch vanwege seksuele en emotionele aantrekkingskracht tot 

iemand van gelijk geslacht en heteroseksueel wanneer iemand zich emotioneel en seksueel aangetrokken voelt 

tot iemand van het andere geslacht.1 Variatie wordt uitgesloten. Binnen dit mononormatieve discours worden 

andere gerichtheden2 waarbij individuen die zich seksueel en/of emotioneel aangetrokken voelen tot meerdere 

geslachten (en genders) niet erkend als valide gerichtheden. De restrictie “hetero- en homoseksuele gerichtheid” 

in de Grondwet en AWGB reproduceert hierbij het mononormatieve discours in de Nederlandse samenleving in 

wet- en regelgeving en draagt bij aan (gevoelens van) uitsluiting.  

 

Ontwikkelingen 

Zowel internationaal als in Nederland is er echter in toenemende mate aandacht voor gerichtheden die buiten 

het mononormatieve  systeem vallen. Internationaal is er reeds sinds de jaren ’90 meer aandacht voor 

biseksualiteit als seksuele gerichtheid, met name in de Angelsaksische landen. In Nederland is de emancipatie 

voor biseksualiteit een vrij recent fenomeen3, niet alleen binnen wetenschap maar ook in de maatschappij en 

beleid.4-5 De onwetendheid over biseksualiteit is nog groot.  

 

Internationaal is er juist een tendens waarneembaar van een toenemende identificatie met biseksualiteit en 

andere gerichtheden van individuen die zich niet alleen tot mannen of vrouwen aangetrokken voelen, 

bijvoorbeeld panseksualiteit, omniseksualiteit en queer.6-7 In wetenschappelijke publicaties worden deze 

gerichtheden ook wel samengevat als pluriseksuele gerichtheden als tegenhanger van de monoseksuele 

gerichtheden (homoseksualiteit en heteroseksualiteit).8 Het open benoemen van “seksuele gerichtheid” in de 

AWGB biedt dan ook mogelijkheden om het toenemende aantal pluriseksuele gerichtheden hierin te vatten.   
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Bi-inclusief beleid  

Het emancipatiebeleid van het Ministerie van OCW lijkt de maatschappelijke trend te volgen – meer aandacht 

voor gender- en seksuele diversiteit – en blijkt eveneens meer inclusief te zijn geworden de afgelopen 10 jaar. 

Een analyse van beleidsdocumenten van OCW uit de Derde Golf van Homo-Emancipatiebeleid (2007-2012) 

concludeert dat, hoewel de nadruk blijft liggen op homoseksuele mannen en (in mindere mate) lesbische 

vrouwen, er voorzichtig aandacht komt voor transgender personen. Aandacht voor biseksuele personen is vooral 

beperkt gebleven tot het bewijzen van lippendienst.9  

 

Recentere beleidsdocumenten laten belangrijke ontwikkelingen zien op het gebied van genderdiversiteit, met 

name door toegenomen aandacht voor transgender personen en mensen die leven met intersekse/DSD. Het 

recente LHBTI-emancipatiebeleid omarmt dus de gedachte dat er meer is dan alleen maar de categorieën “man” 

en “vrouw” en geeft daarmee ook de beperkingen van het mononormatieve discours aan.  

 

Inclusie van biseksualiteit in overheidsbeleid is belangrijk voor de erkenning en herkenning van biseksualiteit in 

het algemeen. Stigma omtrent biseksualiteit, de onzichtbaarheid van biseksualiteit in de samenleving en het 

onzichtbaar maken van biseksualiteit door het mononormatieve discours (bisexual erasure) zijn factoren die 

mogelijkerwijs leiden tot een mindere mentale gezondheid van biseksuele personen vergeleken met 

heteroseksuele, lesbische en homoseksuele personen.10 Niet alleen in Angelsaksische landen blijkt de 

gezondheid van biseksuelen minder te zijn, maar ook in Nederland laat onderzoek zien dat biseksuelen een 

mindere gezondheidspositie hebben.11-12 Het daadwerkelijk includeren van biseksualiteit in beleid – het zichtbaar 

maken van biseksualiteit, het bespreekbaar maken van specifieke problematiek voor biseksuelen en het 

valideren van biseksualiteit als seksuele gerichtheid en identiteit – kan bijdragen aan een betere mentale 

gezondheid voor biseksuele personen.   

 

Niet alleen vanuit een gezondheidsperspectief, maar ook vanuit een burgerschapsperspectief – de relatie tussen 

burger en staat – is het belangrijk om bi-inclusief beleid te ontwerpen.13 Doorgaans stopt de aandacht voor niet-

heteroseksuele gerichtheden, zowel op nationaal als lokaal niveau, bij aandacht voor homoseksuele en lesbische 

personen.14 De representatie van biseksualiteit in beleid is vanuit een mensenrechtenperspectief echter 

noodzakelijk voor het creëren van condities voor zelfidentificatie, zelfacceptatie en zelfontplooiing (= open zijn 

over eigen seksuele gerichtheid) van mensen met een biseksuele gerichtheid, maar ook voor het aangaan van 

romantische relaties en hier uiting aan geven in publieke domeinen.15-16 Het feit dat biseksuele personen weinig 

open zijn over hun identiteit of seksuele- en emotionele aantrekkingskracht tot mensen van meerdere 

geslachten17-18 is een gegronde reden om bi-inclusief en bi-specifiek beleid te voeren.   
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Conclusie 

Inclusie van biseksualiteit is niet alleen te bereiken door het daadwerkelijk benoemen van biseksualiteit in beleid, 

of bijvoorbeeld in de AWGB, of het bespreken van specifieke problemen van biseksuele personen in 

beleidsdocumenten. De herformulering van “hetero- en homoseksuele gerichtheid” in de AWGB en Grondwet 

tot “seksuele gerichtheid” is, naast een noodzakelijke stap voor een alomvattende formulering van diversiteit in 

seksuele gerichtheden, een belangrijke stap om bisexual erasure (welke waarschijnlijk vooral uit onwetendheid 

is ontstaan) ongedaan te maken .19 Bisexual erasure is hierbij de restrictie “hetero- en homoseksuele gerichtheid” 

welke geen ruimte biedt voor biseksuele en andere pluriseksuele gerichtheden. Tot slot levert een 

herformulering een bijdrage – hoewel geen expliciete benoeming van biseksualiteit – aan beleid, wet- en 

regelgeving welke meer inclusief is voor mensen met een biseksuele of een andere pluriseksuele gerichtheid 

(zoals panseksualiteit, omniseksaliteit en queer) en daarmee aan de erkenning van de rechten van personen met 

een biseksuele of andere pluriseksuele gerichtheid.   
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