
 

Betreft: steun voor wijziging van geslachtsregistratie 
Datum: 20 september, 2022 
 
Geacht kamerlid, 
 
Binnenkort gaat u in debat met de minister voor Rechtsbescherming over een wetsvoorstel 
waarmee transgender en intersekse mensen eenvoudiger de geslachtsvermelding op hun 
ID-bewijs kunnen aanpassen. Het Humanistisch Verbond vindt dit een goede ontwikkeling 
en roept u op om het wetsvoorstel te steunen.  
  
De tijd dat men dacht dat trans personen aan een stoornis lijden ligt gelukkig achter ons. 
Toch eist de overheid nog altijd dat transgender en intersekse mensen langs een 
psycholoog of arts gaan als zij een V in een M willen wijzigen, of andersom. Dat is 
betuttelend en vernederend. Wij vinden het daarom de hoogste tijd dat de overheid 
transgender en intersekse mensen zelfbeschikking geeft, zodat ze zelf kunnen verklaren wat 
hun genderidentiteit is. 
 
Het Humanistisch Verbond spreekt zich uit tégen desinformatie over de gevolgen van het 
wetsvoorstel. We zien hoe tegenstanders van het voorstel onrealistische spookbeelden de 
wereld in helpen. Er is gedegen wetenschappelijk onderzoek dat deze spookbeelden 
tegenspreekt. De VN-rapporteur voor de mensenrechten van LHBTI-personen stelt in 
glasheldere bewoordingen dat er géén bewijs is dat er misbruik van de wet zal plaatsvinden. 
De angstbeelden zijn volgens hem gebaseerd op anekdotes die meestal voortkomen uit 
discriminerende stereotypen over transgender en genderdiverse mensen en in het bijzonder 
over trans vrouwen. Wij accepteren niet dat er schijntegenstellingen worden opgeroepen 
tussen (cisgender) vrouwen en transgender personen. Laten we samenwerken aan 
veiligheid en mensenrechten voor iederéén. 
 
Met het huidige wetsvoorstel zet Nederland, in navolging van België, Denemarken, Malta, 
Noorwegen, Zwitserland en IJsland een belangrijke stap naar verbetering van de 
mensenrechten. Het voorstel draagt bij aan een diverse en inclusieve samenleving waar 
iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht geslachtskenmerken, genderidentiteit of 
genderexpressie. Het Humanistisch Verbond kijkt dan ook uit naar de inwerkingtreding van 
dit voorstel. 
 
Als u behoefte heeft aan verder contact staan wij daar uiteraard voor open. 
 
Hoogachtend, 

 
Robbert Bodegraven 
Directeur Humanistisch Verbond 
 


