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Betreft: Wetsvoorstel geslachtsregistratie 
 
 
 
Geachte woordvoerder personen- en familierecht,  
 
UN Women Nederland, de Nederlandse tak van de organisatie van de Verenigde Naties voor 
vrouwenrechten en gendergelijkheid, wil u graag vragen om het wetsvoorstel waarmee 
transgender en intersekse mensen eenvoudiger de geslachtsvermelding op hun 
identiteitsbewijs kunnen aanpassen volmondig te steunen.  
 
Belangrijke verbetering voor trans en intersekse mensen 
Het is van belang dat trans en intersekse mensen de mogelijkheid hebben om hun 
geslachtsregistratie te veranderen, zonder dat zij in het proces worden behandeld als 
mensen met een stoornis en vele financiële en administratieve drempels moeten nemen. 
Bevestiging van het geslacht en de gewenste voornaam draagt in belangrijke mate bij aan 
hun psychische welzijn, wat zeker gezien het hoge suïciderisico bij trans jongeren essentieel 
is. Daarom zou UN Women Nederland ook graag zien dat jongeren onder de 16 jaar de 
mogelijkheid krijgen om, samen met hun ouders en zonder rechter, hun registratie te 
wijzigen.  
 
Belangrijke bijdrage aan gendergelijkheid 
Deze wet is niet alleen van belang voor trans en intersekse mensen. De rechten en positie 
van trans en intersekse mensen zijn een integraal onderdeel van de universele 
mensenrechten, en van de strijd voor gendergelijkheid wereldwijd en in Nederland. Trans 
vrouwen staan meer nog dan de meeste groepen vrouwen bloot aan discriminatie, geweld 
en femicide. Als UN Women beschouwen wij de strijd voor meer rechten voor trans en 
intersekse personen dan ook nadrukkelijk als onderdeel van ons werk.  
 
Het luidruchtige maar kleine groepje mensen dat zich tegen transrechten keert en daarvoor 
oneigenlijke en ongegronde argumenten gebruikt, als zouden zij vrouwen willen 
beschermen, beschouwen wij niet als onderdeel van onze beweging voor gendergelijkheid 
en vrouwenrechten wereldwijd. Wij verwerpen met klem de wijze waarop zij valse 
tegenstellingen proberen te creëren en stereotiepe denkbeelden over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid benadrukken. Het zijn juist deze tegenstellingen en stereotype denkbeelden 
die vrouwenrechten en gendergelijkheid in de weg staan, in Nederland en elders ter wereld.  
 
 
 



 

 
Vrouwenrechten worden het beste beschermd, en gendergelijkheid kan alleen bereikt 
worden, als alle mensen met alle genders op rechten en acceptatie kunnen rekenen. Met 
het nieuwe wetsvoorstel waarover u binnenkort zult debatteren wordt een belangrijke stap 
gezet in de juiste richting.  
 
Ik hoop dat wij op uw steun kunnen rekenen. 
Hoogachtend, 
 
 
Marije Cornelissen 
Directeur UN Women Nederland 


