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Betreft: Suggesties TNN voor transgenderemancipatiebeleid in het regeerakkoord
Geachte mevrouw Schippers,
Het is bijna tien jaar geleden dat de emancipatie van transgender personen vaste vorm kreeg in het
emancipatiebeleid van de Rijksoverheid. De ontwikkelingen op dit beleidsterrein volgden zich gestaag op. In
2009 kwam er subsidie voor transgenderemancipatie, waarna in 2010 trans personen voor het eerst in het
regeerakkoord werden genoemd. Daarop volgde in 2012 SCP-onderzoek naar het welbevinden van trans
personen. Hoogtepunt was de wijziging van geslacht bij de burgerlijke stand die in 2014 werd vergemakkelijkt
en nu is aanpassing van de Awgb om trans en intersekse personen beter te beschermen aanstaande.
Mooie ontwikkelingen waar de formerende partijen met tevredenheid op terug mogen kijken voor hun
afzonderlijke bijdrages daaraan. Het is echter uw taak als informateur om met de formerende partijen aan uw
tafel in de Stadhouderskamer vooruit te kijken.
Anno 2017 wijzen onderzoeken nog altijd uit dat in de openbare ruimte, op de arbeidsmarkt en in de
transgenderzorg er nog veel obstakels zijn voor het slagen van de emancipatie. In deze brief schetst TNN wat er
de komende vier jaar van groot belang is om voor elkaar te krijgen in de emancipatie en acceptatie van
transgender personen. Wij verzoeken u daarom deze brief te delen met de onderhandelaars van de partijen.
Passage LHBTI-emancipatie in regeerakkoord
Met een passage in het regeerakkoord over de emancipatie van LHBTI-personen kunt u recht doen aan de
inhoud van deze brief. Daarin is het belangrijk te benoemen dat de emancipatie van trans personen enkel kan
slagen wanneer op alle beleidsterreinen maatregelen worden genomen: van justitie tot arbeidsmarkt tot
gezondheidszorg tot onderwijs.
Pas wanneer op al deze terreinen ambitieus beleid gevoerd wordt kan de acceptatie, het welzijn, de
arbeidsparticipatie en de veiligheid van trans personen werkelijk verbeteren. De volgende zes punten zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden voor het maken van een kwaliteitsslag in de emancipatie van trans
personen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestrijding van genderstereotypen en het vergroten van vrijheid van geslacht in onderwijs en media
Toegankelijke en betaalbare transgenderzorg waar zelfbeschikking voorop staat
Wettelijke bescherming van trans personen tegen discriminatie in Awgb en Strafrecht
Een verlofregeling die de medische transitie van transgender werknemers voor zowel werkgever als
werknemer betaalbaar maakt en de werknemer beschermt tegen discriminatie.
Registratie van geslacht tot het uiterste terugdringen, zowel bij de overheid als de private sector.
Wijziging van geslacht bij de burgerlijke stand laten berusten op complete zelfbeschikking en zonder
leeftijdsbeperking zodat intersekse personen van dezelfde regeling gebruik kunnen maken.

TNN benadrukt dat in een omvattend emancipatiebeleid voor trans personen wel specifieke aandacht dient uit
te gaan naar bi-culturele trans personen en transgender asielzoekers. Voor het slagen van de
transgenderemancipatie mogen deze groepen niet over het hoofd gezien worden.
Veranker het Regenboog Stembusakkoord
TNN roept u hiernaast op in deze passage de acht punten uit het regenboog stembusakkoord (bijlage 1) op te
nemen. Drie van de vier formerende partijen hebben dit akkoord ondertekend en het CDA zegt zich achter de
meeste punten te kunnen scharen. COC Nederland heeft u reeds een schrijven (d.d. 5 april 2017, bijlage 2)
gestuurd met dit verzoek en TNN sluit zich hier bij aan. Daarbovenop stellen wij voor om op vier van deze acht
punten nog een extra slag te slaan ten behoeve van de transgenderemancipatie:
1.

Het onverminderd steunen van buitenlandse LHBTI-bewegingen.
De situatie van trans personen is in veel landen erbarmelijk, zowel economisch als sociaal. Het aantal
wereldwijd geregistreerde moorden op trans personen stijgt nog jaarlijks. Vergeleken met
homoseksuele en lesbische personen heeft slechts een fractie de mogelijkheid naar een veilig land te
vluchten. Juist daarom is uitbreiding van steun aan transgender(inclusieve) organisaties buiten Europa
hard nodig.
2. Het discriminatieverbod (art. 137 c-e van het Wetboek van Strafrecht) in stand laten.
Voor trans personen die te maken krijgen met belediging op grond van hun genderidentiteit of expressie is er nu geen gelijke mogelijkheid om dit via het strafrecht te laten vervolgen. Artikel 137 C
dient daarom uitgebreid te worden met de gronden genderidentiteit, genderexpressie en
geslachtskenmerken.
3. Het zoveel als mogelijk afschaffen van de registratie van geslacht.
Maatschappelijke instellingen en bedrijven horen niet achter te blijven wanneer registratie van
geslacht door de overheid minder vanzelfsprekend wordt. Elke dienst of product hoort zonder opgave
van geslacht toegankelijk te zijn, hiervoor ligt een rol bij de wetgever. De Wet Bescherming
Persoonsgegevens dient daarvoor aangepast te worden.
4. Het bij wet regelen dat meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen.
Om trans personen tegemoet te komen in een modern verwantschapsrecht behoort sekseneutraliteit
over de gehele linie nagestreefd te worden, ongeacht het aantal ouders. Zodat zowel trans mannen,
trans vrouwen en non-binaire trans personen dezelfde erkenning als ouder kunnen krijgen als
cisgender ouders.
We zien ernaar uit om met u en de betrokken partijen te gaan werken aan acceptatie en gelijke rechten voor
transgender personen in Nederland en de wereld. Daarvoor zal een passage over LHBTI-beleid in het
regeerakkoord een uitstekend begin zijn wanneer daarmee nieuwe perspectieven zich aandienen voor een
samenhangend transgenderemancipatiebeleid.
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