
Vaak wordt aangenomen dat 1 procent van de bevolking aseksueel is (Bogaert, 2004). 
Toch blijft het lastig te zeggen hoe omvangrijk de aseksuele gemeenschap daadwerkelijk is, 
omdat er weinig onderzoek naar is gedaan. Aseksualiteit is het ervaren van geen of weinig 
seksuele aantrekking naar andere personen en is een seksuele identiteit. We leven in een 
maatschappij waarin er vanuit wordt gegaan dat iedereen seksuele aantrekking ervaart. 
Hiermee verdwijnen aseksuele personen en hun ervaringen naar de achtergrond. Personen 
die wel naar buiten treden met hun aseksualiteit krijgen vaak te maken met vooroordelen 
en stigmatisering. Deze handreiking beantwoordt 10 vragen over aseksualiteit en wat je als 
gemeente en sociaal professional voor aseksuele personen kunt doen.  
Deze handreiking is een coproductie van Movisie en de Nederlandse Organisatie 
Aseksualiteit (NOA).
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“Seksualiteit is overal, en op elke plek waar seksualiteit in 
aanraking komt met de maatschappij, doet aseksualiteit dat ook.”

Angela Chen in Ace: What asexuality reveals about desire,  
society, and the meaning of sex
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Aseksualiteit is het ervaren van geen of 

weinig seksuele aantrekking naar andere 

personen. Aseksualiteit is een seksuele 

identiteit, net als heteroseksualiteit, 

homoseksualiteit en andere seksuele 

geaardheden. Vaak wordt gedacht 

dat aseksualiteit gelijk staat aan het 

ontbreken van een libido (verlangen naar 

seks) of celibatair zijn (ervoor kiezen 

om geen seks te hebben). Dit is onjuist. 

Hoewel er aseksuele personen zijn die 

een laag of geen libido hebben, is het 

ook mogelijk om aseksueel te zijn en wel 

een libido te hebben. Hetzelfde geldt 

voor celibatair zijn. Hoewel er aseksuele 

personen zijn die geen seks of seksuele 

handelingen willen, zijn er ook aseksuele 

mensen die om verschillende redenen 

wel seks hebben of bepaalde seksuele 

handelingen wel doen. Dit is bijvoorbeeld 

om kinderen te verwekken, voor hun 

partner of om omdat ze daar zelf van 

genieten.

Het aseksuele spectrum
Niet iedereen binnen de aseksuele ge-

meenschap voelt zich ‘volledig’ asek-

sueel of vindt de term aseksualiteit bij 

zich passen. Daarentegen hebben deze 

mensen mogelijk hetzelfde gevoel bij 

niet-aseksuele identiteiten, zoals hetero- 

of homoseksueel. Omdat het aseksuele 

spectrum tussen twee uitersten van seksu-

ele aantrekking zit, vormt het een paraplu 

waaronder meerdere identiteiten vallen. 

In de paarse figuur wordt het spectrum 

visueel weergegeven.

Seksuele gezindheid
Binnen de aseksuele gemeenschap 

varieert de kijk op seks nogal. Sommige 

aseksuele personen moeten er niet aan 

denken om seks te hebben, terwijl ande-

ren het misschien wel leuk of interessant 

vinden. Om deze verschillen te kunnen 

aangeven, zijn er vier termen die vaak 

gebruikt worden:

• Seks-gezind (sex favourable): het lekker 

vinden van seks, of het idee ervan. 

Aseksuele mensen die seks-gezind zijn 

gaan soms zelfs op zoek naar seksuele 

partners.

• Seks-onverschillig (sex indifferent): 

neutraal staan tegenover seks of het 

hebben van seks. Sommige aseksuele 

mensen zouden er misschien in 

bepaalde situaties voor kiezen om 

seks te hebben. Bijvoorbeeld voor hun 

partner of om hun libido te bevredigen.

• Seks-afwijzend (sex repulsed): een 

afwijzend gevoel hebben tegenover 

het idee van seks en tegen het hebben 

van seks. Vaak geldt dit dan ook voor 

seksuele afbeeldingen en porno, en 

soms zelfs voor bijv. seksueel getinte 

grapjes.

• Seks-afkerig (sex averse): een afkeer 

hebben van seks en zelf geen seks 

willen.

1. Wat is aseksualiteit?

Aseksueel

Niet-aseksueel

Grijs-
seksueel

Demi-
seksueel

Quoi-/WTF
seksueel

Aceflux

Fray-
seksueel

Het aseksuele  
spectrum



Verklaring termen

• Aseksueel: het ervaren van geen of weinig seksuele aantrekking naar andere 

personen.

• Aceflux: iemand die fluctueert op het aseksuele spectrum.

• Alloseksueel: een term die mensen beschrijft die niet op het aseksuele 

spectrum zitten.

• Allonormativiteit: de norm waarbij men ervan uitgaat dat iedereen seksuele 

aantrekking ervaart.

• Aromantiek: het ervaren van geen of weinig romantische aantrekking naar 

andere personen.

• Bi-/panromantisch: een romantische oriëntatie waarbij iemand op het eigen 

geslacht/gender en andere geslachten/genders valt. Voor panromantische 

mensen speelt geslacht/gender geen rol.

• Demiseksualiteit: iemand die pas seksuele aantrekking ervaart als diegene 

een sterke emotionele band met iemand heeft.

• Frayseksueel: iemand die in eerste instantie seksuele aantrekking voelt, maar 

deze verdwijnt als er een emotionele band ontstaat.

• Grey-ace: ook wel ‘grijs-(a)seksueel’, zowel een parapluterm voor 

verschillende identiteiten op het aseksuele spectrum als een eigen 

identiteit. Personen die heel sporadisch, in mindere mate of onder specifieke 

omstandigheden seksuele aantrekking ervaren, of niet weten waar ze zich 

bevinden op het spectrum.

• Heteroromantisch: een romantische oriëntatie waarbij iemand op ‘het 

andere’ geslacht/gender valt.

• Homoromantisch: een romantische oriëntatie waarbij iemand op hetzelfde 

geslacht/gender valt.

• Quoi- of WTF-seksueel: iemand die seksuele aantrekking niet van andere 

soorten aantrekking kan onderscheiden, of niet precies weet wat het in-

houdt, en zich daarom niet kan identificeren als aseksueel of niet-aseksueel.

Vormen van aantrekking
Seksuele aantrekking: verlangen naar seks met een specifieke persoon.

Platonische aantrekking: verlangen naar vriendschap of een platonische relatie 

met een specifieke persoon.

Esthetische aantrekking: iemands uiterlijk bewonderen. Bijv. knap, aantrekkelijk 

of mooi vinden.

Sensuele aantrekking: verlangen naar fysiek contact (knuffelen, aanraking, 

kusjes, etc.) met een specifieke persoon.

Romantische aantrekking: verlangen naar een romantische relatie of date met 

een specifieke persoon.

Het split-attraction 
model
Hoewel aseksuele personen over het 

algemeen weinig tot geen seksuele 

aantrekking voelen, kunnen ze 

wel platonische, esthetische en 

sensuele aantrekkingskracht 

ervaren. Daarnaast voelen veel 

aseksuele mensen ook romantische 

aantrekking (verliefdheid). Veel 

niet-aseksuele mensen hebben 

de ervaring dat hun romantische 

aantrekking verbonden is met 

seksuele aantrekking en dat deze 

overeenkomen. Voor aseksuele 

mensen is dit vaak niet het geval. 

Sommige aseksuele mensen voelen 

zich romantisch aangetrokken tot 

een andere persoon en kunnen 

verlangen naar een liefdesrelatie. 

Sommige aseksuele personen 

noemen zichzelf bijvoorbeeld 

heteroromantisch, homoromantisch 

of bi-/panromantisch en zo 

zijn er nog meer romantische 

oriëntaties mogelijk. Binnen de 

aseksuele gemeenschap wordt dan 

gebruikgemaakt van het ‘split-

attraction model’, waarbij de 

romantische en seksuele oriëntaties 

los van elkaar worden gezien. Maar 

ook mensen buiten de aseksuele 

gemeenschap kunnen het gevoel 

hebben dat hun romantische en 

seksuele identiteit verschillen. 

Ook zijn er personen die geen 

romantische aantrekking ervaren. Zij 

noemen zich aromantisch. Niet alle 

aromantische personen identificeren 

zich tevens als aseksueel.
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Rekenvoorbeelden: aseksuele inwoners

Als we rekenen met het percentage van 1 procent ten opzichte van de totale 

bevolking, dan komen we in dit rekenvoorbeeld uit op het volgende aantal 

aseksuele inwoners van gemeenten:

Gemeente Den Haag: 5.530

Gemeente Groningen: 2.346

Gemeente Urk: 215

Gemeente Helmond: 935
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2. Hoeveel aseksuele personen zijn er?

Vaak wordt aangenomen dat 1 procent 

van de bevolking aseksueel is. Dit 

percentage komt uit een artikel uit 2004 

op basis van een Britse enquête uit 1994 

(Bogaert, 2004). 

Toch blijft het lastig te zeggen hoe 

omvangrijk de aseksuele gemeenschap 

daadwerkelijk is, omdat er weinig onder-

zoek naar is gedaan. Het beperkte aantal 

bevolkingsonderzoeken waar aseksualiteit 

wel in werd meegenomen laat een uiteen-

lopend beeld zien: tussen de 0,4 procent 

en 4 procent (Brotto et al., 2017; Gijs et al., 

2019). Daarnaast zijn er verschillende fac-

toren die invloed lijken te hebben op de 

onderzoeken, waardoor resultaten kun-

nen verschillen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het afnemen bij specifieke groepen, 

sociale acceptatie, openheid en toegang 

tot informatie, gebruikte vraagstelling en 

antwoordopties, en ‘volunteer bias’ (het 

aantrekken of juist niet aantrekken van 

specifieke doelgroepen bij bepaald onder-

zoek). Bogaert (2015) geeft aan dat het 

percentage van 1 procent als een goede 

schatting gebruikt kan worden, maar dat 

dit percentage door genoemde factoren 

misschien hoger kan liggen.

Voor een percentage aseksuele perso-

nen in Nederland moeten we kijken naar 

een onderzoek uit 1991. Dit betreft het 

nationale opinieonderzoek ‘De Staat van 

het Land’ door de Gemeenschappelijke 

Pers Dienst en de Rijksuniversiteit Leiden 

onder de lezers van 15 regionale kranten. 

Uit dit onderzoek bleek dat van de onge-

veer tienduizend deelnemers 1,5 procent 

mannen en 2,7 procent vrouwen zichzelf 

beschouwden als aseksueel (Veenendaal, 

1991). Door het zeer beperkte onderzoek 

op dit gebied in Nederland en het verloop 

van tijd, is het echter niet duidelijk in hoe-

verre deze percentages standhouden. Wel 

lijkt het in het beeld van de buitenlandse 

studies (0,4 procent – 4 procent) te passen. 



“Het lijkt misschien maar 
een onbenullig detail, die 
A, maar het maakt echt 

heel veel verschil voor hoe 
geaccepteerd ik me voel als 

aseksueel persoon.” 

Amber Witsenburg, 
voorzitter Nederlandse 

Organisatie Aseksualiteit 
(NOA)
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aandacht voor aseksualiteit kan leiden tot 

meer emancipatie en begrip. Maar deze 

letter toevoegen zonder dat het daadwer-

kelijk over aseksualiteit gaat werkt mar-

ginaliserend of roept vragen op. Kortom, 

het hangt van het thema en de context af 

of lhb, lhbt, lhbti, lhbti+ of lhbtia+ passen-

der is. Voor gemeenten en organisaties is 

het belangrijk om hier bewust een keuze 

in te maken en vóór het toevoegen van de 

A contact te zoeken met de betreffende 

(belangen)organisaties en/of aseksuele 

personen zelf. Let er wel op dat je goed 

blijft uitleggen waar de A voor staat, 

want deze kan ook foutief worden aange-

zien voor de A van Ally (bondgenoot).

3. Wat is de plaats van aseksualiteit in lhbti+?
De afgelopen jaren is de afkorting voor 

de regenbooggemeenschap met enige 

regelmaat aangepast en uitgebreid, maar 

de A van aseksualiteit is daarin vaak nog 

niet te zien. De afkorting staat nu voor 

lesbische, homoseksuele, biseksuele/bi+, 

transgender en intersekse personen. Met 

enige regelmaat wordt daar een + aan 

toegevoegd voor álle categorieën die niet 

worden inbegrepen. Daar zouden dan ook 

aseksuele personen mee worden bedoeld.

Ook al zijn er grote verschillen tussen de 

groepen, de A van aseksualiteit toevoe-

gen kan bijdragen aan erkenning en zicht-

baarheid. Meer informatie over en
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We leven in een maatschappij waarin 

er vanuit wordt gegaan dat iedereen 

seksuele aantrekking ervaart. Dit noemen 

we allonormativiteit of verplichte 

seksualiteit (compulsory sexuality). 

Hiermee verdwijnen aseksuele personen 

en hun ervaringen naar de achtergrond. 

Personen die wel naar buiten treden met 

hun aseksualiteit krijgen vaak te maken 

met vooroordelen en stigmatisering.

Er is een gebrek aan representatie van 

aseksualiteit als een seksuele identiteit in 

de media. Er zijn wel fictieve personages 

die aseksueel zijn, maar hun aseksualiteit 

wordt vaak niet als zodanig benoemd en/

of wordt geassocieerd met iets anders 

waarin ze van de norm afwijken, zoals 

neurodiversiteit of niet-menselijk zijn. 

Zo worden robots en aliens bijvoorbeeld 

vaak neergezet als aseksueel. Deze 

stigmatisering is schadelijk voor aseksu-

ele personen. 

Aseksuele personen zijn zelf ook minder 

zichtbaar, omdat veel aseksuele personen 

wel een relatie en/of seks hebben. Ook 

aseksuele personen die single zijn en 

geen seks willen kunnen nog steeds 

doorgaan voor alloseksueel en/of 

heteroseksueel. Veel aseksuele mensen 

identificeren zich ook niet als aseksueel, 

vaak omdat ze niet van zichzelf weten 

dat ze aseksueel zijn. Een belangrijke 

oorzaak daarvan is het gebrek aan 

zichtbaarheid. Als aseksualiteit bekender 

zou zijn dan zou voorkomen kunnen 

worden dat aseksuele mensen over hun 

eigen grenzen gaan, omdat ze denken 

dat bepaalde seksuele handelingen ‘erbij 

horen’. Ook kan het tegengaan dat ze 

van zichzelf denken dat er ‘iets mis’ met 

ze is, omdat ze niet dezelfde gevoelens 

hebben als anderen.

Er zijn tevens aseksuele personen die wel 

van zichzelf weten dat ze aseksueel zijn, 

maar niet uit de kast komen. Volgens de 

Britse National LGBT Survey zijn asek-

suele mensen van alle lhbti+ groepen 

het minst open over hun geaardheid 

(Government Equalities Office, 2018). Dit 

kan uit angst zijn voor nare reacties en 

onbegrip, of omdat ze geen zin hebben 

om hun seksuele identiteit steeds maar 

weer te moeten uitleggen, aangezien 

de meeste mensen er nog nooit van 

gehoord hebben.

4.  Waarom zijn aseksuele personen minder 
zichtbaar?
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De aseksuele vlag werd in 2010 ontworpen door AVEN-
gebruiker Standup en bestaat uit vier kleuren. De zwarte 

streep staat voor aseksualiteit, de grijze streep voor grey-ace 
en demiseksualiteit, wit staat voor alloseksuele partners en 

bondgenoten, en paars staat voor community. 

In 2001 startte de Amerikaan David 

Jay het Asexual Visibility & Education 

Network (AVEN). Het forum van AVEN 

heeft een belangrijke rol gespeeld in 

het samenbrengen en vormgeven van 

de huidige aseksuele gemeenschap 

wereldwijd. Ook de aseksuele vlag vindt 

hier diens oorsprong. Een aantal jaar 

na het oprichten van het forum zijn er 

verschillende AVEN forums opgestart 

in andere talen. Zo is er sinds 2005 ook 

een Nederlandstalig AVEN forum. Eind 

2019 werd de Nederlandse Organisatie 

Aseksualiteit (NOA) opgericht door 

mensen uit de aseksuele gemeenschap. 

Deze organisatie komt op voor de 

belangen van aseksuele mensen en zorgt 

voor zichtbaarheid van aseksualiteit in 

Nederland.

Wereldwijd zijn er in meer dan 34 landen, 

waaronder Argentinië, Hongarije, India, 

Indonesië en Turkije, organisaties actief 

die specifiek opkomen voor de belangen 

van aseksuele personen. Daarnaast is er 

een internationaal samenwerkingsver-

band opgericht voor de organisatie van 

International Asexuality Day waar veel van 

deze organisaties en lokale activisten aan 

meewerken. 

Door het gebrek aan zichtbaarheid 

worden wereldwijd (de belangen van) 

aseksuele personen vaak niet meege-

nomen in onderzoek, statistieken en bij 

het vormgeven van beleid, uitvoering 

en wetgeving. Daarnaast wordt er vaak 

uitgegaan van ‘normatieve relatievormen’. 

Rondom bijvoorbeeld open relaties en 

polyamorie bestaan nog veel stigma’s en 

vooroordelen, terwijl dit relatievormen 

zijn waar veel aseksuele mensen met 

een niet-aseksuele partner voor lijken te 

kiezen (Weis et al., 2021). Veel wetgeving 

en beleid houdt geen rekening met deze 

relatievormen. 

Relaties en huwelijk
Als aseksueel persoon kan het lastig zijn 

om een romantische relatie te beginnen 

als je geen interesse hebt in seks. Toch 

wordt er vaak door de sociale omgeving 

verwacht dat je rond een bepaalde leef-

tijd gaat samenwonen, gaat trouwen en 

kinderen krijgt (Chen, 2020). In sommige 

landen en culturen is deze verwachting 

nog groter, omdat het anders roddels in 

gang kan zetten die de reputatie van de 

familie kunnen aantasten. Er zijn inmid-

dels verschillende voorbeelden bekend 

waarbij dit heeft geleid tot gearrangeerde 

huwelijken, ook wel bekend als uithuwe-

lijking, waarin aseksuele personen tegen 

hun zin moesten trouwen. Naast de ver-

wachting van het huwelijk zelf, kunnen er 

ook binnen het huwelijk verwachtingen 

zijn. Zo is er wet- en regelgeving in ver-

schillende landen, en zijn er regels binnen 

religies, waarbij het huwelijk geconsum-

meerd dient te worden. Anders kan deze 

nietig verklaard of niet erkend worden. 

Daarnaast zijn er religieuze organisaties 

die expliciet stellen dat een huwelijk zon-

der seks tegen de bijbel ingaat. Deze wet-

geving en ideeën versterken de gedachte 

dat seks in het huwelijk hoort plaats te 

vinden en daardoor kan het huwelijk ook 

als middel gebruikt worden om seks af te 

dwingen, in (conversie)therapie te gaan 

of tot andere vormen van huiselijk geweld 

leiden. Het nietig verklaren van het hu-

welijk of scheiden kan namelijk schaamte 

met zich meebrengen voor de betreffende 

persoon of diens familie. Daarbij komt dat 

5.  Wat is de situatie van de aseksuele 
gemeenschap in Nederland en de rest van de 
wereld?



Rusland:  
geen rijbewijs voor 
aseksuele personen

Eind 2014 heeft Rusland de lijst 

met medische redenen om geen 

rijbewijs te krijgen uitgebreid 

met ‘persoonlijkheidsstoornissen’ 

op basis van de International 

Classification of Diseases Number 

10 (ICD-10). In deze uitbreiding 

is onder andere aseksualiteit 

meegenomen en dat is voor 

aseksuele personen heel pijnlijk 

en stigmatiserend. Hoewel je niet 

aan een persoon kan zien of die 

aseksueel is, kan open zijn over je 

aseksualiteit het lastiger maken om 

een rijbewijs te krijgen in Rusland 

en kan deze in theorie worden 

afgepakt.
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er landen zijn waar verkrachting binnen 

het huwelijk niet erkend wordt of anders 

behandeld wordt dan verkrachting door 

iemand die niet je huwelijkspartner is 

(Chen, 2020).

(Seksueel) geweld en 
discriminatie
Ook buiten het huwelijk kunnen asek-

suele personen te maken hebben met 

seksueel en/of huiselijk geweld. Uit de 

Asexual Community Survey, een jaarlijkse 

digitale enquête binnen de aseksuele 

gemeenschap wereldwijd, kwam in 2019 

naar voren dat 82,2 procent van de 7815 

ondervraagde aseksuele personen te ma-

ken heeft gehad met seksueel geweld. Dit 

betrof onder andere verkrachting (20,7 

procent), seks onder druk/dwang (27,4 

procent), seksueel grensoverschrijdend 

gedrag  (55,2 procent) en seksuele inti-

midatie (73,9 procent) (Weis et al., 2021). 

In een rapport uit 2017 van de Australian 

Human Rights Commission over seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

geweld op Australische universiteiten in 

2015 en 2016, kwam naar voren dat asek-

suele personen, na biseksuele personen, 

het meeste te maken hebben met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

geweld. Het onderzoek betrof echter een 

gering aantal deelnemende aseksuele per-

sonen; 204 deelnemers van de ongeveer 

30.000 in totaal (Gebicki et al., 2017).

Op het gebied van acceptatie lijkt de 

aseksuele gemeenschap ook problemen 

te ondervinden. Uit de Britse National 

LGBT survey blijkt dat aseksuele personen 

ongeveer hetzelfde percentage aan nega-

tieve incidenten ondervinden van mensen 

waarmee zij samenleven als andere seksu-

ele minderheden (Government Equalities 

Office, 2018). Ook onderzoek van MacInnis 

& Hodson uit 2012 lijkt dit beeld rond 

acceptatie te geven. Hierin beoordeelden 

diverse deelnemers aseksuele individuen 

negatiever en als minder menselijk in 

vergelijking met personen met andere 

seksuele oriëntaties. Over het geheel 

genomen lijken de ervaringen van asek-

suele personen, net zoals andere seksuele 

minderheden, ook te leiden tot angst en 

psychologische klachten afkomstig uit er-

varingen met stereotypes en discriminatie 

(Brotto & Yule, 2017; Bogaert, 2015). 

Singlisme

De Nederlandse maatschappij is veelal ingericht op stellen en gezinnen. Bij het maken van wetgeving en beleid wordt er vaak 

weinig rekening gehouden met alleenstaanden. Het idee dat iedereen een liefdesrelatie heeft of hiernaar verlangt kan bovendien 

stigmatiserend zijn. Dit noemen we singlisme. Alleenstaanden zijn bijvoorbeeld duurder uit in de supermarkt, krijgen vaak lastiger 

een hypotheek en kunnen geen gebruik maken van voordelen bij o.a. (gemeente)belastingen. Hoewel niet alle aseksuele personen 

alleenstaand zijn of blijven en niet alle langdurig alleenstaanden aseksueel zijn, zijn veel aseksuele personen single of hebben ze 

moeite met het behouden van een langdurige liefdesrelatie. Daarnaast zijn er ook aseksuele personen die geen interesse hebben 

in een relatie (Bogaert, 2015; Weis et al., 2021). Daardoor hebben ook veel aseksuele mensen last van singlisme en is de aseksuele 

gemeenschap gebaat bij maatregelen om de maatschappij inclusiever te maken voor singles.
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In Nederland is aseksualiteit in zowel 

het landelijke als lokale beleid nog 

vrijwel onzichtbaar. In artikel 1 van 

de Nederlandse grondwet staat nu 

dat discriminatie wegens godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, 

ras, geslacht of op welke grond dan ook 

niet is toegestaan. Sinds 2021 is een 

uitbreiding van dit artikel in behandeling 

in het parlement. De indieners willen 

een discriminatieverbod op grond 

van seksuele geaardheid en handicap 

toevoegen.

Ook is de politiek voornemens om de term 

‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in 

de Algemene wet gelijke behandeling 

(Awgb) en in het Wetboek van Strafrecht 

te vervangen door de term ‘seksuele 

gerichtheid’. Deze ontwikkelingen zouden 

in basis ook voor aseksuele personen 

toereikend kunnen zijn. In de praktijk zal 

dat nog moeten blijken, aangezien asek-

sualiteit nog vaak als seksuele geaardheid 

wordt vergeten en/of niet als zodanig 

wordt erkend. Een voorbeeld hiervan is 

de afwijzing van een verblijfsvergunning 

voor een aseksuele man uit Algerije in 

2017/2018 (zie kader).

Het regeerakkoord van kabinet Rutte IV 

(2022) biedt wel perspectief voor asek-

suele personen, aangezien hierin wordt 

gesproken over de ‘lhbtqi+ gemeen-

schap’. Aseksualiteit wordt echter niet 

specifiek genoemd. In een wetsvoorstel 

over strafbaarstelling van conversiehande-

lingen wordt de internationale afkorting 

SOGIECE (sexual orientation and gender 

identity and expression conversion efforts) 

gebruikt, die in basis inclusief is naar de 

aseksuele gemeenschap. De bijbehorende 

memorie van toelichting werd recentelijk 

aangepast na een consultatieronde en 

de nieuwe versie klinkt inclusiever voor 

aseksuele personen. Er wordt namelijk 

gesproken over ‘lhbti+’ en ‘niet-hetero-

seksuele voorkeur’. De reactie van de NOA 

op de eerdere versie wordt gebruikt als 

argument voor de wijziging. 

In de Verenigde Staten zijn al wel voor-

beelden te vinden van lokale inclusie voor 

aseksuele personen. In de staat New York 

en meerdere steden in de VS zijn er voor-

beelden waar aseksualiteit specifiek ge-

noemd wordt in hun wetgeving rond de 

bescherming van seksuele minderheden.

6.  Worden aseksuele personen voldoende 
beschermd door de wet?

Staatssecretaris: Aseksualiteit valt niet onder lhbti

Een aseksuele man uit Algerije vluchtte naar Nederland. Hij werd bedreigd en door zijn vader uit huis gezet vanwege 

zijn seksualiteit en omdat hij geen gehoor gaf aan het verzoek om met zijn nicht te trouwen. Gezien de man vond 

dat aseksualiteit onder de lhbti-uitzondering valt, heeft de man een verblijfsvergunning aangevraagd. De toenmalige 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft deze aanvraag afgewezen. Hij erkende dat Algerije inderdaad voor 

lhbti-personen geen veilig land is, maar was van mening dat aseksualiteit niet onder de lhbti-uitzondering valt. De man 

is hiertegen in beroep gegaan, waarna de Rechtbank Den Haag in 2017 de verblijfsvergunning toekende. Dit omdat 

de rechtbank raakvlakken zag tussen de situatie van de vluchteling en de situatie van lhbti-personen. De toenmalige 

staatssecretaris ging tegen deze uitspraak in hoger beroep, waarna de Raad van State hem gelijk gaf en het verzoek werd 

afgewezen.

 (Rechtbank Den Haag, 2017; Raad van State, 2018)
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Uit de Britse National LGBT Survey blijkt 

dat maar liefst 25,6 procent van de 

aseksuele respondenten een negatief 

effect heeft ondervonden door uit de 

kast te komen bij een zorgverlener 

(Government Equalities Office, 2018). 

21 procent heeft te maken gehad met 

negatieve reacties van zorgverleners. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

ditzelfde onderzoek aantoont dat 

aseksuele mensen minder snel uit 

de kast komen bij zorgverleners dan 

andere lhbti+ groepen en minder vaak 

gebruikmaken van de gezondheidszorg.

Helaas zijn er voor Nederland geen 

cijfers bekend over dit onderwerp. Wel 

zijn er ervaringsverhalen naar voren 

gekomen van aseksuele mensen die 

negatieve ervaringen hebben met de 

gezondheidszorg. Deze ervaringen kun-

nen variëren van niet serieus genomen 

worden tot pogingen om de aseksualiteit 

te ‘genezen’. Zo verscheen een artikel 

over aseksualiteit in Psychologie Maga-

zine (Van Ankeren, 2020), waarin twee 

van de geïnterviewden respectievelijk 

een seksuoloog en een psycholoog 

bezochten, die ieder advies gaven om 

seksuele opwinding te bevorderen 

(respectievelijk ‘meer tongzoenen’ en 

‘ontspanningsoefeningen’).

Bij de NOA zijn diverse ervaringen 

bekend van mensen die, als ze als 

aseksueel uit de kast kwamen bij een 

zorgverlener, eerst zelf moesten uitleg-

gen wat aseksualiteit is vanwege gebrek 

aan kennis bij de zorgverlener. Daarnaast 

doen zorgverleners met regelmaat 

aannames, waardoor aseksuele patiënten 

zich minder serieus genomen voelen. 

Verder kunnen aseksuele mensen tegen 

problemen aanlopen bij het invullen van 

medische vragenlijsten wanneer daarin 

vragen worden gesteld over de seksuele 

geaardheid of seksuele gezondheid. Vaak 

worden dit soort vragen niet op een 

inclusieve manier gesteld of zijn ze niet 

relevant voor de patiënt, en kunnen een 

vertekend beeld geven die invloed kan 

hebben op de vervolgbehandeling(en). 

Diagnose HSDD
Aseksuele personen kunnen te maken 

krijgen met de diagnose hypoactive 

sexual desire disorder (HSDD). Deze 

wordt beschreven in de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM), een handboek dat veel wordt 

gebruikt in de geestelijke gezondheids-

zorg. Bij HSDD is er sprake van vermin-

derd seksueel verlangen, een definitie 

die overeenkomsten vertoont met 

aseksualiteit (Bogaert, 2015; Brotto & 

Yule, 2016; Gijs et al., 2019). In 2013 is in 

de DSM toegevoegd dat deze diagnose 

niet mag worden gesteld als de patiënt 

zich identificeert als aseksueel, maar er 

kan worden beargumenteerd dat deze 

toevoeging niet toereikend is, aangezien 

veel mensen niet van zichzelf weten dat 

ze aseksueel zijn. Door het bestaan van 

HSDD als mogelijke diagnose kan de 

behandeling van aseksualiteit worden 

gelegitimeerd en wordt aseksualiteit 

in de zorg ook niet altijd als seksuele 

identiteit gezien.

7.  Hoe ervaren aseksuele personen de 
ondersteuning door zorgprofessionals?

“Ik kwam bij de GGZ op mijn 16e en ik wist op dat moment al 
dat ik aseksueel was. Dus ik kwam ook binnen van ‘ja schrijf 

dat maar in je dossier op, succes ermee.’ En daar werd toen heel 
heftig op gereageerd. Daar werd onmiddellijk gezegd, ‘nou, dat 
moet onderdeel uitmaken van een of andere mentale stoornis 

die je hebt.’”

NOA-vrijwilliger Chel in een interview bij  
Radio Weetlust | Sleutelstad, 31 juli 2022

https://sleutelstad.nl/programma/radio-weetlust/uitzending/2022-07-31/


Belangrijke dagen 
voor de aseksuele 
gemeenschap

• Internationale Dag van 

Aseksualiteit (jaarlijks op 6 april)

• Ace Week, voorheen Asexual 

Awareness Week (jaarlijks in de 

laatste week van oktober)

• Aromantic Spectrum 

Awareness Week (jaarlijks eind 

februari, start de zondag na 

Valentijnsdag)
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Gemeenten voeren de regie in het 

voorkomen van buitensluiting en discri-

minatie. In een deel van de gemeenten 

is hiertoe regenboogbeleid ten bate van 

lhbti+ inwoners opgesteld, waaronder in 

de Regenboogsteden (movisie.nl/regen-

boogsteden). Gemeenten kunnen ervoor 

kiezen om binnen beleid en uitvoering 

ook specifiek aandacht te hebben voor 

aseksuele personen. Een aantal tips voor 

gemeenten over wat je kunt doen voor 

aseksuele inwoners:

• Overleg met belangenorganisaties van 

aseksuele personen of met aseksuele 

inwoners. Vervolgens kun je hen vragen 

om actief deel te nemen aan lokale 

platforms, raden en overleggen.

• Maak het onderwerp bespreekbaar, 

ook binnen de eigen organisatie. Doe 

dit in samenwerking met lhbti+ en 

organisaties van aseksuele personen.

• Wees alert op het feit dat er sprake 

kan zijn van schaamte en angst voor 

openheid. Breng het onderwerp ook 

onder de aandacht bij professionals 

en vrijwilligers in zorg en welzijn. 

Maak bekend waar mensen met 

klachten en vragen over discriminatie 

terechtkunnen.

• Wijs mensen die discriminatie ervaren 

erop dat zij melding kunnen maken 

bij de regionale of gemeentelijke 

antidiscriminatievoorziening (ADV).

• Denk binnen het Wmo-beleid voor 

kwetsbare burgers ook aan aseksuele 

personen die zich mogelijk in een 

kwetsbare positie bevinden. Spreek 

met uitvoerders van het beleid af 

dat er aandacht is voor de specifieke 

uitdagingen voor aseksuele personen.

• Houd bij de ontwikkeling van beleid en 

uitvoering rekening met inwoners, zoals 

bijvoorbeeld aseksuele personen, die 

een andere vorm of invulling geven aan 

hun relaties.  

• Ondersteun (zelf)organisaties van 

aseksuele personen op eenzelfde 

manier als andere belangenorganisaties, 

financieel of anderszins. Draag uit 

dat deze groepen en organisaties een 

beroep kunnen doen op gemeentelijke 

ondersteuning.

• Neem contact op met de NOA, als 

belangenorganisatie voor aseksuele 

personen. Ga samen na hoe de 

gemeente aandacht kan besteden aan 

inclusieve en aseksualiteit-vriendelijke 

zorg.

• Besteed aandacht aan belangrijke 

dagen voor de aseksuele gemeenschap 

(zie kader).

8. Wat kunnen gemeenten doen?
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Als sociaal professional kun je ook helpen 

bij het verbeteren van de positie van asek-

suele personen, zeker wanneer zij hulp of 

ondersteuning nodig hebben. Een aantal 

tips en aandachtspunten:

• Als sociaal professional kun je 

aseksuele personen ondersteunen of 

doorverwijzen naar de juiste hulp. 

Er zijn verschillende manieren om de 

vaardigheden en kennis die je daarvoor 

nodig hebt te ontwikkelen. Zorg dat jij 

en collega’s basiskennis hebben over 

aseksualiteit. Oefen bijvoorbeeld met 

casussen en bespreek signalen tijdens 

intervisie- of teamvergaderingen. Zo 

kunnen professionals kennis vergaren, 

signalen leren herkennen en het thema 

op het netvlies krijgen.

• Wanneer je gebruikmaakt van 

vragenlijsten of intakeformulieren, zorg 

dan dat deze ook inclusief zijn voor 

aseksuele personen.

• Wees alert op (symptomen van) 

minderheidsstress.

• Hou er rekening mee dat aseksuele 

personen druk kunnen ervaren om 

te veranderen en kunnen kampen 

met schuldgevoelens, bijvoorbeeld 

tegenover hun partner. Hierdoor 

zouden ze misschien sneller hun eigen 

grenzen, behoeftes en verlangens uit 

het oog verliezen.

• Dring bij beroepsopleidingen en zorg- 

en welzijnsinstellingen aan op meer 

aandacht voor aseksualiteit, zodat 

(toekomstige) professionals beter 

voorbereid zijn om deze mensen te 

helpen. Verdiep je daarnaast ook in 

wat aseksualiteit kan betekenen voor 

diverse relaties, zoals partnerrelaties en 

die met familie en vrienden. 

• Ga ervan uit dat er aseksuele personen 

onder je cliënten zijn. Bedenk dat zij 

hier niet vanzelfsprekend over (durven) 

te praten. Hierbij is het opbouwen van 

een vertrouwensrelatie van belang. Ze 

kunnen gedurende hun leven te maken 

hebben gehad met schaamte, onbegrip, 

discriminatie of verlies van sociale 

contacten in verband met aseksualiteit.

• Sommige aseksuele personen willen 

het onderwerp niet zelf bespreekbaar 

maken. Daarnaast kan het ook zijn 

dat personen zichzelf nog niet hebben 

geïdentificeerd als aseksueel, omdat ze 

daar wellicht nog te weinig over weten. 

Zorg dat aseksualiteit ook als waardige 

optie wordt onderzocht bij vermoedens.

• Veel aseksuele personen hebben 

negatieve ervaringen met 

zorgprofessionals. Houd hier rekening 

mee bij het eerste contact.

• Aseksualiteit is niet hetzelfde als 

celibatair zijn of het hebben van een 

laag of geen libido, het is belangrijk om 

deze zaken uit elkaar te houden.

• Als een aseksueel persoon openlijk 

gesproken heeft over aseksualiteit, dan 

9. Wat kunnen sociaal professionals doen?

is het voor diegene fijn als dit niet bij 

ieder volgend bezoek herhaald hoeft te 

worden. 

• Verwijs mensen die behoefte hebben 

aan contact met andere aseksuele 

personen door naar relevante 

organisaties. Een overzicht van deze 

organisaties is verderop in deze 

publicatie te vinden.

Speciale aandacht voor 
jongeren
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 

verantwoordelijk voor jeugdzorg. Asek-

suele jongeren worden niet genoemd 

in richtlijnen voor de jeugdsector. De 

kans is daarom groot dat deze groep 

door hulpverleners over het hoofd wordt 

gezien. Specifieke aandacht en kennis bij 

professionals die werken met jongeren is 

hierin noodzakelijk.
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Nederlandse Organisatie Aseksualiteit 

(NOA)

Op deze website staat informatie over 

aseksualiteit en aromantiek, het aseksuele 

spectrum en alle bijbehorende termen. 

Ook is hier meer informatie te vinden over 

de NOA en diens activiteiten.

aseksualiteit.nl 

AVEN (Nederlands)

Op deze website staat informatie over 

aseksualiteit en staan verhalen van asek-

suele personen. Verder is op deze site een 

forum voor aseksuele mensen te vinden, 

waarop bijeenkomsten worden georgani-

seerd, vragen worden beantwoord en van 

alles wordt geplaatst dat gerelateerd is 

aan aseksualiteit.

du.asexuality.org 

Asexual

Dit is de website van de Belgische vereni-

ging Asexual. Deze organisatie komt op 

voor de aseksuele gemeenschap in België 

en organiseert activiteiten voor aseksuele 

personen.

www.asexual.be 

AVEN (Internationaal)

Deze website vormt de eerste en grootste 

kennisbank over aseksualiteit. Verder is op 

deze website een groot forum te vinden 

waarop aseksuele mensen van over de 

hele wereld bij elkaar komen.

asexuality.org 

AUREA

AUREA is de grootste kennisbank over 

aromantiek. Deze internationale orga-

nisatie leidt verschillende projecten met 

betrekking tot aromantiek en is co-organi-

sator van Aromantic Spectrum Awareness 

Week.

www.aromanticism.org 

International Asexuality Day 

International Asexuality Day is een we-

reldwijd samenwerkingsverband tussen 

verschillende aseksuele organisaties en 

activisten uit verschillende landen. De 

samenwerking is gericht op het coördi-

neren, organiseren en in kaart brengen 

van lokale en digitale evenementen m.b.t. 

de Internationale Dag van Aseksualiteit. 

Tevens zijn er op de website contactgege-

vens te vinden van gelieerde organisaties. 

internationalasexualityday.org/nl/ 

Centrum Individu en Samenleving (CISA)

CISA is een Nederlands kenniscentrum 

gericht op de positie van alleenstaanden 

in Nederland. Het doet onderzoek naar de 

sociaal-economische, juridische en maat-

schappelijke positie van alleenstaanden.

www.cisasite.nl/

10. Waar is meer informatie te vinden?

https://aseksualiteit.nl
https://du.asexuality.org
https://www.asexual.be
https://asexuality.org
https://www.aromanticism.org
https://internationalasexualityday.org/nl/
https://www.cisasite.nl/
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