
 
 
 

 

 
 
Adres 
Niasstraat 1 
3531 WR Utrecht 
Bezoek op afspraak 

 
 
Contact 
ma t/m vr 13:00 - 17:00 uur 
030 410 02 03 
info@transvisie.nl 
www.transvisie.nl 

 
 
Bankrekening 
Stichting Transvisie 
BIC: RABONL2U 
IBAN: NL43 RABO 0121 6921 83 

 

  
Ministerie voor Justitie en Veiligheid 
Aan zijne Excellentie de heer S. Dekker 
Minister voor Rechtsbescherming 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag  
 
 
 
 Utrecht, 11 april 2018, 
 
 
Betreft: Voorstel wijziging juridische leeftijdsgrens m.b.t. geslachtswijziging transgender personen 
 
 
 
Hooggeachte heer Dekker, 
 
In het rapport ‘Evaluatie Transgenderwet’ van 5 december 2017, doet Marjolein van den Brink, 
WODC, Universiteit Utrecht, verslag van de evaluatie van de werking van de Transgenderwet. Een 
van de onderwerpen daarin is de minimale leeftijdgrens waarop een transgender persoon het 
geslacht kan aanpassen op de geboorteakte. Deze grens is op dit moment gesteld op 16 jaar. 
 
In het rapport vermeldt Mevrouw van den Brink dat TNN, NNID en COC pleiten voor het afschaffen 
van de minimumleeftijd en dat de patiëntenorganisatie Transvisie een minimumleeftijd van 16 
adviseert.  
 
Door een recente wijziging in het medische protocol voor de behandeling van jongeren bij het 
VUmc is voor ons de balans in alle voors en tegens verschoven. Daarom stellen wij ons nu op het 
standpunt dat het wenselijk is om de minimumleeftijd omlaag te brengen, en wel naar 14 jaar. De 
wijziging in het medische protocol bestaat er uit dat onder bepaalde voorwaarden jongeren vanaf 
15 jaar cross-sekse hormonen kunnen krijgen. Voorheen was dit 16 jaar. Onder invloed van de 
cross-sekse hormonen verandert het uiterlijk richting het gewenste geslacht dusdanig dat 
registratie op het oude geslacht verwarrend en ongewenst is.  
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Patiëntenorganisatie Transvisie hoopt dat u dit gewijzigde standpunt nog mee kunt nemen in uw 
afweging. 
 
Hoogachtend,  
 
 
Namens het bestuur, 
 
Lisa van Ginneken 
Voorzitter 
 
 


