
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Adres 
Niasstraat 1 
3531 WR Utrecht 
Bezoek op afspraak 

 
 
Contact 
ma, woe, 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  
  

Datum: 10 februari 2020 

Betreft: Consultatie over wijziging voorwaarden geslachtsvermelding in de geboorteakte  

  

 

Hooggeachte heer Dekker, 

 

Op het moment is de internetconsultatie over de voorgestelde wijziging van de Transgenderwet 

open. Met deze brief wil ik u namens Transvisie informeren over ons standpunt ten aanzien van 

het huidige voorstel. Ik verzoek u dit standpunt mee te nemen in de aanpassing van de wet. 

 

De voorgestelde wijzigingen zijn een goede stap richting de verdere emancipatie van transgender 

personen. Zij krijgen door het vervallen van de verplichte deskundigenverklaring de lang gewenste 

vrijheid om zelf te bepalen welk geslacht er geregistreerd staat bij verschillende instanties en 

wanneer dit gewijzigd wordt. Transvisie en andere belangenorganisaties hebben lang gepleit voor 

de vereenvoudiging van dit wijzigingsproces, in de eerste plaats op principiële gronden. De 

procedure voor een juridische geslachtswijziging wordt als gevolg van het vervallen van de rol van 

de deskundige ook toegankelijker, bijvoorbeeld voor personen met een laag inkomen. Wij juichen 

deze wijziging dan ook van harte toe. 

 

Uw voorstel maakt het ook mogelijk de geslachtsregistratie van transgender kinderen en jongeren 

onder de leeftijd van 16 jaar te wijzigen. Het bevestigen van de eigen identiteit is belangrijk voor 

het mentale welzijn van deze groep. Het verkeerd geregistreerde geslacht kan voor hen erg 

belastend zijn, onder meer omdat juist dat geslacht wordt vermeld op bepaalde identiteitsbewijzen, 

diploma’s en andere openbare documenten. Een tijdige wijziging kan lange wijzigingsprocedures 

achteraf voorkomen. Ook dit onderdeel juicht Transvisie toe, maar niet volledig. 

 

Kinderen onder de 16 jaar blijven immers afhankelijk van een lange en dure procedure bij de 

rechter, waardoor een wijziging onnodig ingewikkeld wordt gemaakt. Wij verwachten dat dit in de 

praktijk ook als flink belemmerend zal worden ervaren. Daarom roep ik u op om ook voor deze 
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groep te zorgen dat de procedure voor een juridische geslachtswijziging eenvoudiger en 

toegankelijker wordt. Onze voorkeur gaat uit naar dezelfde procedure als reeds voor volwassenen 

is voorgesteld. Dit is de principieel juiste, laagdrempelige en niet stigmatiserende optie. Indien u 

die optie niet haalbaar acht, dan zouden we graag een alternatief zien dat minder belastend is dan 

een gang naar de rechter en toegankelijker en minder stigmatiserend dan een 

deskundigenverklaring die door een beperkte groep personen mag worden verstrekt. 

 

Ten slotte ontbreekt in uw voorstel de mogelijkheid voor non-binaire transgender personen om een 

correcte registratie van het geslacht te krijgen. De opties V of M zijn daarvoor niet toereikend. Uit 

recente rechtszaken blijkt het belang van een vermelding met een X voor sommige personen. 

Transvisie zou graag zien dat ook voor non-binaire personen een procedure beschikbaar komt 

waarmee zij hun geslachtsvermelding kunnen wijzigen naar een X en daarbij kloppende 

voornamen kunnen registreren.  

 

Ik hoop dat u ons standpunt meeneemt in de verdere uitwerking van het wetsvoorstel. Hiermee 

creëert u voor alle transgender personen de mogelijkheid om laagdrempelig een kloppende 

geslachtsregistratie te krijgen.  

 

Hoogachtend,  

 

 

Namens het bestuur, 

 

Lisa van Ginneken 

Voorzitter 

 


