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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

t.a.v. de Minister voor Rechtsbescherming, dhr. S. Dekker 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

  

  

Datum: 17 mei 2019 

Betreft: Standpunt inzake Transgenderwet 

  

 

Hooggeachte heer Dekker, 

 

Via deze weg wil ik u informeren dat Transvisie een nieuw standpunt heeft ingenomen ten aanzien 

van de aanpassing van de geslachtsregistratie voor transgender personen. Dit is naar aanleiding 

van de brief die u over de evaluatie van de Transgenderwet aan de Kamer stuurde op 10 april 

jongstleden. Ik verzoek u ons nieuwe standpunt mee te nemen in het door u voorgenomen voorstel 

tot aanpassing van het huidige wettelijk kader. 

 

Ons nieuwe standpunt heeft betrekking op punt 6 uit uw brief, de leeftijdsgrenzen. Wij stellen ons 

nu op het standpunt dat er voor aanpassing van de geslachtsregistratie geen minimumleeftijd 

zou moeten gelden. Een verzoek tot aanpassing op voor transgender personen onder de 16 jaar 

zou zonder tussenkomst van de rechter moeten kunnen worden uitgevoerd, in dezelfde 

laagdrempelige administratieve procedure als u voorstelt voor volwassen transgender personen. 

 

Nieuwe omstandigheden die daarbij voor ons doorslaggevend zijn geweest zijn het feit dat u 

voorstelt de deskundigenverklaring te laten vervallen en dat u herhaald wijzigen toestaat. Daarbij 

zijn onze overwegingen geweest: 

- dat door het vervallen van de deskundigenverklaring er geen gevoelde koppeling meer 

bestaat tussen de aanpassing van de geslachtsregistratie en een eventuele somatische 

behandeling. Daarmee vervalt voor ons ook de logica om wat de minimumleeftijd betreft 

aansluiting te houden met de minimum leeftijd voor hormoonbehandeling. 

- dat de eenvoudige mogelijkheid tot herhaald wijzigen, meer ruimte biedt voor de gemiddeld 

genomen iets meer fluïde genderidentiteit op jongere leeftijd. Extra waarborgen om een 

weloverwogen beslissing af te dwingen vinden wij in dat licht dan ook niet nodig. 
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- dat zowel volgens het WODC rapport uit uw eigen evaluatie als uit een vorig jaar door ons 

uitgevoerde survey onder ouders, een grote groep voorstander is van afschaffing van de 

minimumleeftijd wanneer de wijziging eenvoudig teruggedraaid kan worden. 

- dat, meer algemeen gesteld, er duidelijke mensenrechtelijke argumenten zijn om jongere 

transgender personen dezelfde mogelijkheden te geven om hun geslacht correct te laten 

registreren als volwassen transgender personen en cisgender kinderen hebben. 

- dat het welzijn van jongere transgender personen profiteert van de mogelijkheid het 

geslacht en de nieuwe naam te laten erkennen. 

 

Wij rekenen erop dat u ons nieuwe standpunt kunt meenemen in uw u voorstel tot aanpassing van 

het huidige wettelijk kader.  

 

Wij zijn graag bereid tot een nadere toelichting, indien gewenst. Ik informeer via een cc ook de 

Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid over ons nieuwe standpunt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lisa van Ginneken 

Voorzitter 

 

 

cc: Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid 


