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Betreffende wetsvoorstel:
33351
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden
voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de
akte van geboorte

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 9 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, VVD,
50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel B
9 (Dijkstra)
Het voorliggende wetsvoorstel maakt het op dit moment mogelijk om geslachtsregistratie
aan te passen vanaf de leeftijd van zestien jaar. Dit betekent dat jonge transgenders nog
lange tijd moeten leven in een ander geslacht dan in de geboorteakte en het paspoort is
vermeld. Onderzoek van het SCP toont aan dat de helft van de transgenders zich al voor
het tiende levensjaar realiseert dat het geboortegeslacht niet overeenkomt met de
genderidentiteit. Deze groep moet volgens het huidige voorstel nog jaren wachten voordat
de registratie en identiteit met elkaar in overeenstemming zijn. De indiener wijst erop dat
veel transgenders jonger dan zestien jaar al in het andere geslacht leven. Dat kan in
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de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld op de middelbare school of bij de sportclub, tot
vervelende situaties leiden. Bovendien geldt een identificatieplicht voor minderjarigen
vanaf veertien jaar en in het openbaar vervoer vanaf twaalf jaar.
Dit voorstel maakt het mogelijk om de geslachtsaanduiding vanaf twaalf jaar aan te
passen. Daarbij geldt dat in de leeftijd tussen de twaalf en zestien jaar toestemming nodig
is van degenen die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefenen.
Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD.

Artikel IIa
8 (Dijkstra)
Dit amendement regelt een evaluatie van voorliggende wetswijziging die binnen drie jaar
na inwerkingtreding naar de Kamer moet worden gezonden. Daarbij dient de werking van
de wet centraal te staan met bijzondere aandacht voor de deskundigenverklaring, de
leeftijdsgrens en de gevolgen in het afstemmingsrecht. Daarbij zal ook aandacht worden
geschonken aan ervaringen in andere landen met andere stelsels. Er wordt gekozen voor
een evaluatietermijn van drie jaar met het oog op de snelle maatschappelijke en
internationale ontwikkelingen op het terrein van geslachtsregistratie.
Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.

Moties
10 (Pia Dijkstra) over onderzoek naar het onbepaald laten van het geslacht
Aangenomen. Voor: CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.
11  ... (Van Tongeren) over de in de AMvB aan te wijzen deskundigen
Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP.

