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Aanpassing getuigschriften transgenders

Geachte leden van het College van Bestuur,
De Tweede Kamer heeft gevraagd naar de mogelijkheid van het verkrijgen van
een vervangend getuigschrift voor een transgender. In de media heeft u hier
waarschijnlijk over gelezen. De bestaande onderwijswetgeving (WHW, WVO en
WEB) geeft geen expliciet uitsluitsel hoe in dit soort gevallen te handelen bij
transgenders en dat heeft tot onduidelijkheid geleid. Met deze brief wil ik u laten
weten dat u deze groep een aangepast getuigschrift dient te geven indien hierom
wordt verzocht.
Transgenders kunnen de geslachtsaanduiding in hun geboorteakte laten wijzigen
op grond van artikel 28 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van
deze wijziging kunnen transgenders een aangepast getuigschrift met nieuwe
voornamen vragen. Er is voor uw instelling c.q. examencommissie echter geen
belemmering in de wetgeving om transgenders te helpen aan een aangepast
getuigschrift. Om fraude te voorkomen dient u het oorspronkelijke getuigschrift
terug te vragen.
Het tegengaan van discriminatie van transgenders is één van de
beleidsprioriteiten van het Kabinet. Met een getuigschrift waarop de gewijzigde
voornamen zijn vermeld, kan discriminatie van transgenders in het onderwijs en
op de arbeidsmarkt worden tegengegaan. Door het verstrekken van een
aangepast getuigschrift niet toe te staan zouden transgenders onevenredig
worden getroffen omdat zij niet in staat worden gesteld de geslachtswijziging in
hun persoonlijk leven geheel te laten doorwerken. Tot dit oordeel kwam onlangs
ook de Commissie Gelijke Behandeling.
Nederland heeft bovendien dit voorjaar de aanbeveling van het Comité van
Europese ministers aangenomen, die stelt dat het voor een volledige juridische
erkenning van een geslachtsverandering nodig is dat officiële sleuteldocumenten,
zoals school- en werkdiploma's, op snelle, transparante en toegankelijke manier
kunnen worden bijgesteld. Ik vind het dan ook belangrijk vanuit het oogpunt van
de emancipatie van transgenders, dat getuigschriften na geslachtsverandering
kunnen worden vervangen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

,A
de minister vann Onderwijs,
0r
Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
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