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,,Woensdag heeft de CD&V haar steun voor de openstelling van de adoptie voor holebi’s 

ingetrokken. De partij kiest nu voor een halfslachtige en ingewikkelde oplossing van mee-

ouderschap en zorgouderschap'', stelt de Holebifederatie verontwaardigd vast. De 

Holebifederatie vraagt de paarse meerderheidspartijen om de piste van de openstelling van de 

adoptie niet op te geven. 

,,Onder druk van het lobbywerk vanuit conservatief-christelijke hoek en gesteund door het 

standpunt van Roger Pauly van de Gezinsbond heeft de CD&V haar steun voor de 

openstelling van de adoptie ingetrokken'', luidt het vandaag in een persbericht. 

 

,,De door de CD&V voorgestelde piste van het zorgouderschap is belangrijk voor de nieuw-

samengestelde gezinnen, waarbij het kind al twee volwaardige juridische ouders heeft. Maar 

voor kinderen die opgroeien in holebi-gezinnen na KID (kunstmatige inseminatie met 

donorsperma) of na éénouderadoptie biedt deze regeling slechts een halfslachtige oplossing. 

Voor deze gezinnen zou de openstelling van de adoptie, waardoor volwaardige juridische 

banden ontstaan, een betere oplossing bieden'', aldus de Holebifederatie. 

 

De door de christen-democraten voorgestelde regeling is veel te ingewikkeld voor de 

betrokkenen, zo gaat de federatie verder. De rechten en plichten die samengaan met de 

adoptie zijn voor iedereen duidelijk - en alomvattend - in tegenstelling tot de regeling voor het 

mee-ouderschap en het zorgouderschap die CD&V voorstelt. 

 

De door de partij voorgestelde regeling zwijgt bovendien over kinderen die opgroeien in een 

gezin van twee mannen na een éénouderadoptie en bevat daardoor mogelijk een 

ongerechtvaardigde discriminatie tussen de kinderen die opgroeien in lesbische gezinnen en 

de kinderen die opgroeien in homogezinnen. 

,,De Holebifederatie hoopt dat de paarse meerderheidspartijen consequent zullen blijven 

ijveren voor de openstelling van de adoptie en hoopt dat de CD&V haar mandatarissen die 

deze openstelling willen steunen, vrij zal laten stemmen'', besluit de Holebifederatie.  
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