
   FACTSHEET LHBTI BEVOLKING IN CIJFERS
l = lesbisch   h = homoseksueel   b = biseksueel  
t = transgender   i = interseksuelen

1 op de 10 mensen is h. Dit is een inschatting die geba-
seerd is op onderzoek uit 1948 van Alfred Kinsey, waaruit 
zou blijken dat 10% van de Amerikaanse mannen ooit 
een seksuele ervaring heeft gehad met een andere man. 
(3)

13% van de vrouwen en 13% van 
de mannen heeft wel eens homo 
of lesbische seks gehad. 
(Keuzenkamp & Lisdonk, 2012; Kuyper, 
2006)

0,6 - 0,7 % van de volwassenen 
heeft een identiteit die anders is 
dan die bij geboorte toegewezen. 
Dit betreft ong. 102.000 mensen. 

Van de bevolkingsgroep van 15-70 
jaar is in 2015 ongeveer 1 op de 
250 mensen transgender.  
(Felten, 2015) (3)

3% van de meisjes en 4 % van 
de jongens geeft aan zich ook, 
vooral of uitsluitend seksueel 
aangetrokken te voelen tot sek-
segenoten. 

1 op de 5 meisjes en 1 op de 11 
jongens heeft wel eens seks 
gehad met iemand van hetzelfde 
geslacht of wil dat wel proberen.

3,9 % van de bevolking identifi-
ceert zich niet eenduidig met een 
van de twee geslachten (v of m), 
oftewel genderfluïde.

Gebaseerd op studies die het SCP 
en Rutgers gedaan hebben, heeft 
Movisie de volgende inschatting 
gemaakt : (1) (2) 
4 - 7 % oftewel 1 op de 20 volwas-
senen is lhb en 1 op de 15 mensen 
is lhbt. (Kuyper 2018)

Heteroseksueel

Biseksueel

Homoseksueel

Heteroseksueel

Biseksueel

Homoseksueel

Zelfidentificatie m.b.t. seksuele oriëntatie

Zich (ook) seksueel aangetrokken voelen  
tot hetzelfde geslacht (%)

Mannen %

Vrouwen %

5,4

2,6 - 
3,2%

1,7

4,8

1,4 - 
2,4

3,3

0%

10%

20%
18,7

12,4

Geslacht

Vrouwen Mannen

Juridisch geslachtswijziging
(2018)

0

200

600

400

800

Geslacht

350

290

Vrouwen Mannen

Tussen 1995 en 2015 hebben in 
Nederland 1960 burgers hun ge-
slachtsregistratie laten wijzigen bij 
de burgerlijke stand. (Kuyper, 2018) 

Naar schatting heeft 1 op de 200 
mensen een intersekse conditie 
(0,5 %). In Nederland zijn dat +/- 
85.000 personen. (2)



Uit een onderzoek onder 4.000 
Amsterdammers voor de monitor 
De Staat van de Stad Amsterdam 
(2008) (3)

Deze percentages zijn uitge-
splitst naar etniciteit: (3)

In Amsterdam zijn er in 2015 
relatief meer homoseksuele 
mannen dan vrouwen.

AMSTERDAM Het is niet precies 
bekend hoeveel lhbt’ers er zijn in 
Amsterdam. 
Dankzij de enquete De staat van 
de Stad is wel een schatting mo-
gelijk van het aandeel lhbt’ers in 
2015: (4)

EUROPA 
De resultaten van het onderzoek 
door DALIA Research (2016) laten 
zien dat 6 % van de Europeanen 
zich identificeert als lhbt wanneer 
dit direct aan hen wordt gevraagd, 
vari rend van 7,4 % in Duitsland tot 
1,5 % in Hongarije. (5) 

De resultaten tonen aan dat Eu-
ropese jongeren hun seksuele 
geaardheid eerder beschrijven als 
“iets anders dan alleen heterosek-
sueel”: 16 % tussen 14 en 29 jaar, 
vergeleken met 7,5 % tussen 30 en 
65 jaar. (5)

Duitsland heeft volgens een 
onderzoek van Dalia de grootste 
lhbt-populatie in Europa. 

Lhbt-bevolking in Europa volgens 
onderzoek van Dalia: (5)(10) 

7,4 % Duitsland 
6,9 % Spanje 
6,5 % UK 
6,4 % Nederland 
5,4 % Frankrijk 
4,9 % Polen 
4,8 % Itali  
1,5 % Hongarije
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Etnische groep H L

Autochtonen 10 3,3

Surinamers/Antiliianen 12 3

Turken 7 2,9

Marokkanen 5,5 2,1

Niet west. allochtonen 11,5 0,6

Westerse allochtonen 13 4,6
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USA 
Volgens William Institute School 
of Law UCLA wonen in 2019 de 
meeste Amerikaanse lhbt’ers in 
Washinton DC en de minste in 
North Dakota: (8) 

9,8 % District of Columbia 
5,3 % California 
5,2 % Washington 
5,1 % New York 
4,6 % Florida 
2,7 % North Dakota

Naar schatting identificeert 3,5% 
van de volwassenen in de Verenig-
de Staten zich als l, h of b en naar 
schatting is 0,3 % van de volwas-
senen in USA transgender. (7) 

De analyses suggereren dat er in 
de VS ongeveer 9.000.000lhb 
volwassenen zijn, oftewel 3,5% van 
de volwassen bevolking. (7) 

Dit is vrijwel gelijk verdeeld tussen 
l/h en b geïdentificeerde individu-
en, respectievelijk 1,7% en 1,8%. (7)

Er zijn bijna 700.000 transgenders 
in de VS.

Naar schatting hebben 
19.000.000 Amerikanen (8,2%) 
ooit seks gehad met iemand van 
hetzelfde geslacht en bijna 25,6 
miljoen Amerikanen (11%) erken-
nen dat ze seksuele aantrekkings-
kracht van hetzelfde tot geslacht 
hebben. (7)


