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'Ik wil mijn geslacht veranderen omdat ik al 2 jaar door het leven ga als
jongen. Als ik nu bijvoorbeeld in het ziekenhuis kom of mijn ID-kaart

moet laten zien, raken de mensen in de war omdat ze een jongen zien,

maar op mijn ID staat dat ik een meisje ben. Ik vind het heel vervelend
dat ik telkens moet uitleggen waarom dat is. '1

Transgender kind, 11 jaar

Respondent in Van den Brink 2017, p. 55.



Voorwoord

In mei 2018 is het boek 'Mama ik ben een jongen' van Astrid Seip uitgebracht. In het boek

beschrijft Astrid hoe haar gezin omging met genderdysforie. Haar dochter Britt gaf op

vierjarige leeftijd aan dat zij een jongen wilde zijn. Sindsdien gaat Britt als jongen door het

leven en heet hij Kay. In het boek worden de verschillende problemen beschreven waar het

gezin mee wordt geconfronteerd, zoals maatschappelijke acceptatie. Dit boek heeft een

enorme indruk op mij gemaakt, met name hoe Kay op jonge leeftijd wordt geconfronteerd

met de maatschappelijke en juridische problemen omtrent genderdysforie.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de verschillende vormen van

gendervariatie. De rechtbank heeft onlangs een revolutionaire uitspraak gedaan en

toegestaan dat bij iemand, bij wie het geslacht niet kan worden vastgesteld als 'mannelijk' of

'vrouwelijk', de zinsnede 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld' op kan worden

genomen in de geboorteakte.2 Dit houdt een erkenning van een derde gender in. De

rechtbank vond het ontbreken van de mogelijkheid om je als persoon te laten registreren als

genderneutraal een inbreuk op het privéleven, zelfbeschikkingsrecht en persoonlijke

autonomie. 3 Tevens is de wetgever volgens de rechtbank aan zet om de registratie van een

derde gender juridisch mogelijk te maken.4 Een andere vorm van gendervariatie is

genderdysforie, waarbij transgenderisme de meest uitgesproken vorm is van

genderdysforie.5

Door de maatschappelijke aandacht voor verschillende vormen van gendervariatie, zoals

genderdysforie, ben ik mij gaan verdiepen in de rechtspositie van kinderen met betrekking tot

dit onderwerp. Hoewel er maatschappelijk steeds meer aandacht is voor de positie van

transgender kinderen, dient er op juridisch vlak nog een flinke slag te worden gemaakt. Om

deze reden licht ik in dit afstudeeronderzoek de rechtspositie van transgender kinderen

nader toe. Ik hoop hiermee duidelijk in beeld te brengen welke mogelijkheden er voor

transgender kinderen zijn, maar vooral welke verbeteringen er omtrent de juridische

erkenning van de genderidentiteit kunnen worden gemaakt.

Wytske Gerbrandij
Rotterdam, juli 2018

2 Rechtbank Limburg 28 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4931.
3 Rechtbank Limburg 28 mei 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4931 ro. 2. 6.
4 Idem.
5 Brochure Genderdysforie UMCG p. 2.
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Lijst van afkortingen

BRP Basisregistratie Personen

BW Burgerlijk Wetboek

CIEC Commission Internationale de l'Etat Civil

COC Cultuur- en Ontspanningscentrum (belangenorganisatie)

EU Europese Unie

EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

GBA Gemeentelijke basisadministratie

IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

LHBTI Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en

intersekse personen.

LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)

PACE Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

TGEU Transgender Europe (non-profit organisatie)

UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen)

VN Verenigde Naties

VUmc Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (Amsterdam)

WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst



Hoofdstuk 1 Inleiding

1. 1 Introductie tot het onderwerp

Het geslacht van een persoon wordt op vele documenten vermeld, zoals bijvoorbeeld op

identiteitsdocumenten en schooldiploma's. Voor vele mensen levert dit geen problemen op.

Echter bij sommige personen komt de geslachtsvermelding op de documenten niet overeen

met het uiterlijk van een persoon, waardoor er problemen met het identificeren kunnen

ontstaan. Dit overkwam de destijds elfjarige Harriette Cunningham, geboren als Declan. Zij

ondervond vele problemen bij de douane toen zij vanuit Canada haar oma in de Verenigde

Staten wilde bezoeken.6 In haar paspoort stond vermeld dat zij een jongen was, terwijl zij al

op jonge leeftijd door het leven ging als een meisje.

Het geslacht van een kind wordt na de geboorte vermeld op de geboorteakte. Bij deze

vermelding zijn twee mogelijkheden voor de wet, man óf vrouw. Bij de vaststelling van het

geslacht wordt er gekeken naar verschillende criteria. Het gaat voornamelijk om de uiterlijke

geslachtskenmerken. Het genitale criterium geeft de doorslag, maar wanneer het geslacht op

basis van dit criterium niet vastgesteld kan worden, wordt er gekeken naar andere criteria.7

Dit zijn het genetische criterium (de chromosomen-structuur), het gonadale criterium

(testikels en eierstokken), het genitale criterium (de primaire uit- en inwendige, alsmede

secundaire geslachtskenmerken), het psychisch criterium (de genderidentiteit) en het sociaal

criterium (het als mannelijk of vrouwelijk te onderscheiden rolgedrag).8 Op basis van de

voornoemde criteria kan bij de meerderheid van de mensen het geslacht vastgesteld

worden.

Er zijn personen wiens geslacht zonder enige twijfel kan worden vastgesteld als ofwel

mannelijk ofwel vrouwelijk, maar wiens genderidentiteitsbeleving hiervan afwijkt. Deze

personen ervaren een diep gevoel van onbehagen door deze discrepantie, dit wordt ook wel

genderdysforie genoemd. 9 De betrokkene heeft de onweerlegbare overtuiging tot het andere

geslacht te behoren zonder dat er sprake is van ernstige psychopathologische verschijnselen

in de psychotische zin.10 Transgenderisme is een uitgesproken vorm van genderdysforie.11

Genderdysforie komt ook bij kinderen voor, vaak al op jonge leeftijd. Bij kinderen van zeven

6 Zie: www.bc.ctvnews. ca onder: 1 1 -year-old transgender girl 'not done yet' after changing birth
certificate (laatst geraadpleegd op 8 juli 2018).
7 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 6.
8 Idem.
9Leenene.a. 2017, p. 93.
10 Asser-De Boer 1*2010, nr. 94.
11 Brochure Genderdysforie UMCG p. 2.



tot tien jaar komt het regelmatig voor dat zij kleren aan willen trekken van het andere

geslacht. Het gaat vaak om een tijdelijke fase. 12 Echter een deel van de kinderen persisteert

in de wens tot het andere geslacht te behoren. Bovendien wijken de kinderen, die

persisteren in de wens te behoren tot het andere geslacht, hier vrijwel nooit van af. 13 Deze

kinderen worstelen vaak met problemen. Uit onderzoek blijkt dat transgender kinderen meer

gepest worden en soms geïsoleerd dreigen te raken. Bovendien zijn de zelfmoordcijfers bij

transgender kinderen substantieel hoger dan bij andere kinderen. 14

Transgender kinderen kunnen al op jonge leeftijd in het andere geslacht leven, door zich op

een bepaalde wijze te kleden, zoals ook Harriette dat deed. Daarnaast is het in Nederland

mogelijk voor transgender kinderen om vanaf de leeftijd van twaalf jaar, in samenspraak met

hun ouders, te starten met puberteitsremmers, waardoor deze kinderen op deze wijze al in

het andere geslacht leven. 15 Vervolgens kunnen transgender kinderen vanaf de leeftijd van

zestien jaar starten met cross sex behandelingen. 16 Vanaf de leeftijd van achttien jaar kan de

geslachtsveranderende operatie plaatsvinden. 17

In het civiele recht bestaat de mogelijkheid om de geslachtsvermelding op de geboorteakte

te wijzigen (artikel 1:28 BW). Wel zijn er voorwaarden aan de wijziging van de

geslachtsvermelding verbonden, zoals het overleggen van een deskundigenverklaring en het

bezitten van de Nederlandse nationaliteit. Voor de laatste wetswijziging was het voor

minderjarigen onmogelijk om aan de voorwaarden voor wijziging van de geslachtsvermelding

te voldoen. Sinds de nieuwe transgenderwet (inwerkingtreding in 2014) is het voor zestien-

en zeventienjarigen ook mogelijk om de geslachtsvermelding te laten wijzigen. Toch leidt

deze wet nog tot veel problemen bij transgender kinderen. Doordat het kind al op jonge

leeftijd een andere genderidentiteitsbeleving kan hebben dan zijn18 juridisch en biologisch

geslacht. De geslachtsvermelding en de pasfoto op vele documenten komen niet overeen

met het uiterlijk van de kinderen. Dit kan leiden tot onder andere problemen met de

identificatieplicht, deze geldt in Nederland vanaf veertien jaar. 19

12 Hendriks 2016, p. 187.
13 Vrouenraets e.a. 2015, p. 368, zie ook: De Vries, Steensma, Doreleijers & Cohen-Kettenis 2011, p.
2276-2283.
14 Hendriks 2016, p. 187-188, zie ook; Statement van 13 mei 2015 van het Kinderrechtencomité en
andere mensenrechtelijke instanties van de Verenigde Naties, beschikbaar op
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewslD=15941&Lang!D=E (laatst
geraadpleegd op 23 mei 2018).
1s COC Nederland 2013, p. 34.
16 Zie: www.vumc. nl onder: Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie (laatst geraadpleegd op 8 juli
2018).
17 Idem.
18 Waar 'hij' en 'zijn' staan, kan ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.
19 COC Nederland 2013, p. 34.
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Door de problemen die transgender kinderen nog steeds ervaren met betrekking tot de

huidige wetgeving, is de vraag of de huidige wetgeving in overeenstemming is met de

rechten uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), specifiek de

rechten die in artikel 5 {evolving capacities), 8 (identiteit) en 12 (mening van het kind) IVRK

zijn vastgelegd. In artikel 8 IVRK is het recht op identiteit vastgelegd, mogelijk beperkt de

huidige wetgeving (Transgenderwet 2014) dit recht. Kinderen onder de leeftijd van zestien

jaar kunnen al in het andere geslacht leven, terwijl het juridisch nog niet mogelijk is om van

geslacht te wijzigen. In artikel 5 IVRK worden de evolving capacities van kinderen benadrukt.

Dit houdt in dat naarmate een kind zich ontwikkelt, hij geacht wordt zijn rechten zelfstandiger

te kunnen uitoefenen. In de huidige wetgeving is het mogelijk vanaf de leeftijd van zestien

jaar om de geslachtsvermelding te wijzigen. Voor de leeftijd van zestien jaar bestaat er geen

mogelijkheid om deze wijziging te bewerkstelligen. Hierdoor lijkt het er op dat er geen

rekening wordt gehouden met de capaciteiten van jonge kinderen met betrekking tot de

genderidentiteit. In artikel 12 IVRK is de mening van het kind vastgelegd. Kinderen onder de

zestien jaar kunnen al sterk de wens hebben om te wijzigen van geslacht. In hoeverre wordt

naar deze mening van het kind geluisterd, als pas vanaf de leeftijd van zestien jaar de

geslachtsvermelding kan worden gewijzigd?

De mogelijke discrepantie tussen de huidige transgenderwet en de rechten uit het IVRK

zullen in dit afstudeeronderzoek nader worden onderzocht. Daarnaast zal in dit

afstudeeronderzoek een vooruitblik worden gegeven op de wetsevaluatie van de

transgenderwet in 2019. De implicaties en discussiepunten van de huidige voorwaarden die

in de wet worden gesteld voor wijziging van de geslachtsvermelding zullen worden

beschreven. Tevens wordt in het afstudeeronderzoek naar mogelijke verbeteringen van de

huidige wet gekeken. Dit kan bijdragen aan de versterking van de juridische positie van

minderjarige transgenders. Mogelijke leemtes van de huidige wetgeving kunnen hiermee

hopelijk worden opgevuld.

1. 2 Het onderzoek

Er is steeds meer aandacht voor verschillende vormen van gendervariatie, zoals beschreven

heeft de rechtbank onlangs een revolutionaire uitspraak gedaan met betrekking tot de

erkenning van een derde gender. Daarnaast is er zowel politiek als maatschappelijk steeds

meer aandacht voor de rechtspositie van transgenders.20 De vraag is echter of de huidige

20 Zie de programma's Hij is een Zij (KRO-NCRV), Love me Gender (EO), Geslacht! (BNN) en
Genderbende (BNN).



wetgeving voldoende wettelijke erkenning biedt voor transgender kinderen. Het is belangrijk

voor deze groep transgenders om te weten welke mogelijkheden er op dit moment zijn en

welke ruimte er tot verbetering is. Bovendien is het ook voor de Nederlandse wetgever van

belang, omdat andere landen in Europa zoals Denemarken en Noorwegen in vergelijking

met Nederland, ondanks de laatste wijziging in 2014, progressievere wetgeving hebben ten

aanzien van transgender kinderen. 21

Gelet op voorgaande staat in dit afstudeeronderzoek de volgende vraag centraal;

Zijn de huidige wettelijke voorwaarden van artikel 1:28-1:28c BW voor het wijzigen van de

geslachtsvermelding op de akte van geboorte, in overeenstemming met het Internationaal

Verdrag inzake de Rechten van het kind, in het bijzonder artikel 5, 8 en 12 en wat kan in dit

verband worden geleerd van de transgenderwetgeving in Noorwegen en Malta?

1. 3 Opbouw onderzoek

In dit onderzoek ligt de nadruk op de civiel rechtelijke aspecten van de juridische wijziging

van de geslachtsvermelding. De gezondheidsrechtelijke aspecten van dit onderwerp zullen

geen onderdeel vormen van dit onderzoek.

Allereerst zal het rechtshistorische perspectief van de transgenderwetgeving uiteen worden

gezet. Vervolgens zal de huidige transgenderwet worden geanalyseerd. De verschillende

voorwaarden zullen uiteen worden gezet en de verklaring voor deze voorwaarden zal worden

beschreven. Vervolgens zal het internationaal kinderrechtenperspectief het toetsingskader

vormen voor de beoordeling of de huidige voorwaarden in overeenstemming zijn met de

rechten uit het IVRK. Door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek, zal worden

onderzocht of in dit verband iets kan worden geleerd van de transgenderwetgeving in

Noorwegen en Malta. Deze landen lopen in Europa voorop met betrekking tot progressieve

transgenderwetgeving. In deze landen wordt niet een deskundigenverklaring als voorwaarde

gesteld, maar de wijziging van het juridisch geslacht is uitsluitend op basis van een eigen

verklaring.22 De belangrijkste reden hiertoe is het recht op zelfbeschikking. Tevens wordt in

deze landen de leeftijdsgrens op een andere wijze gehanteerd. In Malta is geen

minimumleeftijdsgrens gesteld, maar het kind moet 'ofreasonable age'zijn.23 In Noorwegen

21 Zie: www.t eu. or onder Legal Gender Recognition: Trans Rights Europe Index & Map (laatst
geraadpleegd op 21 mei 2018) tevens toegevoegd als bijlage; tabel 1 & 2.
22 Evaluatie TNN 2018, p. 7-8.
23 Act NO.XI of 2015 for the recognition and reistration of the gender of a person and to regylate the
effects of such a change, as well as the recognition and protection of the seks characteristics of a
person.
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is wijziging mogelijk vanaf zestien jaar, maar kinderen tussen de zes en zestien kunnen hun

geslacht wijzigen als beide ouders instemmen. 24 In deze landen is dus ruimhartigere

wetgeving dan de huidige wetgeving in Nederland. Onderzocht zal worden wat in dit verband

van deze landen geleerd kan worden.

In dit beschrijvende en rechtsvergelijkende onderzoek zal de onderzoeksvraag worden

beantwoord door middel van een literatuur- en jurisprudentieonderzoek. De literatuur die

bestudeerd zal worden is Nederlandse wet- en regelgeving, regelgeving van de Raad van

Europa en het IVRK. Voor het jurisprudentieonderzoek zal de jurisprudentie van het EHRM

en de nationale rechters worden bestudeerd. Tevens zullen rechtswetenschappelijke

rapporten worden gebruikt bij dit onderzoek.

24 The Legal Gender Amendment Act (Lovvedtak 71) 201 6.
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Hoofdstuk 2 De totstandkoming van de huidige wetgeving

2. 1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de historische ontwikkeling van de rechtspositie van transgenders

worden beschreven tot 2014. De historische ontwikkeling schetst een beeld van de nationale

en internationale rechtsontwikkeling van de rechtspositie van transgenders. Eerst zal worden

besproken door welke aanleiding de eerste Transgenderwet in 1985 is ontstaan. De

verschillende aspecten van deze wet zullen worden toegelicht. Tevens zullen de

internationale ontwikkelingen tot 2014 met betrekking tot de rechtspositie van transgenders

worden besproken. Tot slot zal in de conclusie worden toegelicht welke gevolgen de

internationale ontwikkelingen hadden voor de Transgenderwet 1985.

2. 2 Wetsgeschiedenis

2. 2. 1 Voor 1985
Sinds 1 juli 1985 is het mogelijk voor transgenders om hun geslachtsvermelding op de

geboorteakte te laten wijzigen.25 Nederland trof als één van de eerste landen in Europa een

wettelijke regeling.26 Eén van de aanleidingen voor de totstandkoming van de

transgenderwet in 1985 was een ontwikkeling in de rechtspraak. 27 Er was een tendens

zichtbaar waarbij lagere rechters de vraag of de op dat moment geldende wet ruimte bood

voor aanpassing van de geslachtsvermelding op de geboorteakte, in bevestigende zin

beantwoordden.28 Verzoeken tot verbetering van de geboorteakte werden toegekend, op

grond dat de geslachtsvermelding verkeerd was en de geboorteakte een kennelijke misslag

bevatte, dan wel dat aanvulling noodzakelijk was wegens onvolledigheid van de

geboorteakte.29 De Hoge Raad sneed deze rechtsontwikkeling echter af. De Hoge Raad nam

uitdrukkelijk aan dat de uiterlijk waarneembare kenmerken het criterium vormde voor het

bepalen van het geslacht. 30 Volgens de Hoge Raad bood de wet alleen de ruimte voor

aanpassing van de geslachtsvermelding op de geboorteakte indien het geslacht, zoals dat

ten tijde van de geboorte was, onjuist in de akte vermeld zou staan en dus een misslag zou

zijn (1:24 BW (oud)). Buiten het geval van de misslag kende de wet geen ruimte om het

juridische geslacht te wijzigen.31 De wet bood ruimte voor correctie, maar bij aanpassing van

25 Inwerkingtreding van de wet van 24 april 1985, Stb. 1985, 243.
26 Jansen 2014, p. 62.
27 Vlaardingerbroek e.a. 2017, p. 101.
28Hondius1977, p. 61.
29 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 5.
30 HR 3 januari 1973, NJ 1975, 187, met noot E. E.A. Luijten.
31 HR 13 december 1973, NJ 1975, 130.
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de geslachtsvermelding bij transgender personen gaat de wet niet uit van een correctie maar

van een wijziging.32 Daarnaast was volgens de Hoge Raad alleen de wetgever bij machte om

aanvulling van de registers van de burgerlijke stand mogelijk te maken. 33

Naar aanleiding van voornoemde arresten werd de minister van Justitie door Kamerleden

gewezen op de problematiek die was ontstaan voor transgenders diens geslachtsvermelding

niet meer kon worden gewijzigd. Tevens werd aan de minister gevraagd om de wijziging van

de geslachtsvermelding te bevorderen. 34 Als antwoord hierop heeft de toenmalige

Staatsecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne een adviesvraag aan de

Gezondheidsraad voorgelegd.35 Op 21 oktober 1977 heeft de Commissie Transsexisme een

rapport uitgebracht, waarin de commissie van oordeel was dat wijziging van de

geslachtsvermelding van de betrokkene wettelijk mogelijk diende te zijn.36 Daarnaast is op 10

juli 1979 een interim advies uitgebracht door de juridische subcommissie Transsexisme over

de wettelijke regeling voor wijziging van de geslachtsvermelding. 37 Vervolgens werd in 1982

het wetsvoorstel nadere regelen ten behoeve van transseksuelen omtrent het wijzigen van

de vermelding van de kunne in de akte van geboorte ingediend. 38

2. 2. 2 Transgenderwet 1985
In de artikelen 1:28-28c BW (oud)39 waren de wettelijke bepalingen neergelegd. Artikel 1:28

BW (oud) luidde als volgt:

'ledere Nederlander die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is

vermeld in de akte van geboorte en lichamelijk aan het verlangde geslacht is aangepast voor

zover dit uit medisch en psychologisch oogpunt verantwoord en mogelijk is, kan een verzoek

doen aan de rechtbank tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van

geboorte. De persoon moet dan wel nimmer meer in staat zijn kinderen te verwekken of te

baren.'

Er zijn twee wettelijke voorwaarden die in dit artikel opvallen, de eis van onvruchtbaarheid40

en de lichamelijke aanpassing. De eis van onvruchtbaarheid was gesteld om te voorkomen

32 Van den Brink 2017, p. 12.
33 HR 3 januari 1975, NJ 1975, 187.
34 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 11
35 Handelingen //1973/74, p. 1871 .
36 Commissie Transsexisme 1977, Kamerstukken //1981/82, 17297, 3, p. 13.
37 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 15.
38 Kamerstukken I11981/82, 17297, 1.
39 Bij de invoering genummerd als 1:29a-1:29d BW, per 1 januari 1995 vernummert tot 1:28-1:28c BW.
40 In de literatuur wordt ook wel gesproken over de 'sterilisatie-eis', echter bij sterilisatie is sprake van
tijdelijke onvruchtbaarheid, de gevolgen kunnen ongedaan worden gemaakt. De wet vereist dat de
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dat kinderen worden geboren uit ouders die juridisch een tegengesteld geslacht hebben ten

opzichte van het biologische geslacht. Hierbij werd het belang van het kind vooropgesteld. 41

Deze eis betekende dat de persoon een medische ingreep moest ondergaan om de absolute

zekerheid van onvruchtbaarheid te bewerkstelligen. 42 Daarnaast werd lichamelijke

aanpassing vereist. De opvatting was destijds dat het aanpassen van het geslacht een

essentieel kenmerk was van transseksualiteit.43 Echter, de juridische subcommissie van de

Gezondheidsraad stelde in 1979 dat het verplicht stellen van de lichamelijke aanpassing te

ver zou ingaan op de lichamelijke onschendbaarheid (artikel 11 Grondwet). 44 Toch werd het

vereiste in de wet opgenomen. De wetgever zag de geslachtelijke differentiatie als een zaak

die de openbare orde en de zeden raakte en zelfs de meest onwrikbare overtuiging te

behoren tot het andere geslacht kon niet zonder meer de rechtsgrond vormen voor het

toestaan van wijziging van de geslachtsvermelding. Het inwilligen van een verzoek tot

wijziging van de geslachtsvermelding diende met de nodige garanties en waarborgen

omkleed te zijn ten behoeve van de rechtszekerheid en doelmatigheid van de wettelijke

regeling.45 De wettelijke voorwaarde van lichamelijke aanpassing is niet absoluut

geformuleerd. Bij de voorwaarde wordt rekening gehouden met bezwaren van

psychologische of medische aard. Voorbeelden van dergelijke bezwaren zijn grote angst

voor operaties of verhoogde risico's op complicaties. 46

In artikel 1:28a BW (oud) is bepaald dat bij het indienen van het verzoek een gezamenlijk

ondertekende verklaring van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen deskundigen

diende te worden overlegd. De verklaring moest de rechter de nodige steun bieden om het

verzoek tot wijziging van de geslachtsvermelding op de geboorteakte te beoordelen. 47

Bovendien kon een dergelijk verzoek alleen bij de rechtbank worden ingediend.

Er werd geen leeftijdsgrens gesteld voor het indienen van een verzoek tot wijziging van de

geslachtsvermelding, ondanks dat zowel de Commissie Transsexisme als de juridische

subcommissie een leeftijdsgrens van achttien jaar hadden geadviseerd. De wetgever heeft

destijds afgezien van een leeftijdsgrens omdat alleen betrokkenen die aan de eis van

lichamelijke aanpassing voldoen een verzoek kunnen indienen. In de praktijk werd pas

persoon nimmer meer in staat moet zijn om kinderen te verwekken ofte baren, het gaat dus verder
dan sterilisatie.
41 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 20.
42 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 19-20.
43 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 18.
44 Rapport Juridische subcommissie 1979, p. 11.
45 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 19.
46 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 19.
47 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 22.
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aangevangen met de eerste fase van lichamelijke aanpassing wanneer de betrokkene

lichamelijk volwassen was.48 Bovendien mocht pas vanaf het achttiende levensjaar worden

gestart met medisch onomkeerbare handelingen. 49 Het was dus hoogst onwaarschijnlijk dat

minderjarigen een dergelijk verzoek kon indienen. In het geval de wens daartoe toch

bestond, kon de wettelijke vertegenwoordiger het verzoek via de gewone regels indienen.50

2. 3 Enkele internationale ontwikkelingen

2. 3. 1 CIEC overeenkomst
Op 12 september 2000 werd in Wenen de Commission Internationale de l'Etat Civil

Convention on the recognition ofdecisions recording a sex reassignment gesloten. 51 De

overeenkomst is op 1 maart 2011 voor Nederland in werking getreden.52 In de overeenkomst

wordt het niet verwezenlijken van de lichamelijke aanpassing genoemd als een grond voor

weigering van de erkenning van de geslachtswijziging. Hoewel dit in eerste instantie

opvallend lijkt, is dit niet onbegrijpelijk. Ten tijde van de totstandkoming van de

overeenkomst, in de jaren negentig, was de algemene opvatting dat de lichamelijke

aanpassing een essentieel kenmerk was van transseksualiteit. 53 Desalniettemin heeft de

CIEC later erkend dat deze weigeringsgrond heroverweging behoeft.54

2. 3. 2 Yogyakarta Principles
In 2006 zijn de Yogyakarta Principles opgesteld door mensenrechtenexperts, de Principles

hebben betrekking op Application of International Human Rights Law in relation to sexual

orientation and gender identity.55 In Principle 3 is bepaald dat wettelijke erkenning van de

genderidentiteit van een persoon niet afhankelijk behoeft te worden gesteld van het

ondergaan van medische procedures, zoals het chirurgisch aanpassen van het geslacht,

sterilisatie of hormoonbehandeling.

2.3.3 Raad van Europa
Ook in Europa kwam meer aandacht voor de erkenning van de rechtspositie van

transgenders. De Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, Thomas

48 Kamerstukken I11981/82, 17297, 3, p. 20.
49 Brink 2017, p. 16.
5°Asser-De Boer 1*2010, nr. 95.
51 Trb. 2001,17 en Kamerstukken 29501, 1/A. De Overeenkomst betreffende de erkenning van
beslissingen inzake de vaststelling van een geslachtswijziging.
52 Vat, in: GS Personen- en familierecht, art. 1:28 BW, aant. 9 (online laatst bijgewerkt op 1 september
2017).
53 Kamerstukken II 2011/1 2, 33351, 3, p. 9.
54 Idem.
55 Jansen 2014, p. 63.
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Hammarberg, beveelt de lidstaten in zijn Issue Paper Human Rights and Gender Identity

(2009) aan om sterilisatie en andere verplichte medische behandelingen als een

noodzakelijk wettelijk vereiste om iemand zijn genderidentiteit te erkennen af te schaffen. 56

In de Recommendation CM/Rec (2010)5 of the Committee of Ministers to member states on

measures to combat discrimination on grounds ofsexual orientation or gender identity,

spreekt het Comité van ministers van de Raad van Europa uit dat de vereisten zoals

veranderingen van fysieke aard voor de wettelijke erkenning van de wijziging van de

geslachtsvermelding, regelmatig dienen te worden heroverwogen. 57 In de Resolution 1728

(2010) Discrimination on the basis ofsexual orientation and gender identity roept het

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa de lidstaten op om er voor te zorgen dat

officiële documenten waarin de gewenste genderidentiteit wordt weergeven, zonder dat er

een voorafgaande verplichting is om sterilisatie of andere medische procedures, zoals

geslachtsveranderende chirurgie of hormonale therapie, dient te worden ondergaan. 58 De

Raad van Europa heeft de gender identity op de kaart gezet als een verboden

discriminatiegrond. 59 Tevens heeft de Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van

Europa nog een rapport, Discrimination on grounds ofsexual orientation and geneer identity

in Europe (2011), geschreven waarin de Commissaris lidstaten wederom aanbeveelt om de

eis van sterilisatie en andere verplichte medische behandelingen, die de autonomie,

gezondheid of het welzijn van de persoon kunnen schaden, af te schaffen. 60 In Duitsland en

Oostenrijk heeft de constitutionele rechter de medische vereisten buiten toepassing

verklaard omdat het in strijd zou zijn met de grondwet. 61 In Nederland is dit niet gebeurd.

2. 3. 4 Verenigde Naties
Het beëindigen van geweld en discriminatie tegen transgenders staat hoog op de agenda

van de Verenigde Naties.62 In 2011 heeft de Hoge commissaris voor de mensenrechten van

de Verenigde Naties het rapport Discriminatory laws and practices and acts ofviolence

against individuals based on their sexual orientation and gender identity uitgebracht. De

Commissaris beveelt lidstaten aan om de wettelijke erkenning van het wijzigen van de

56 Issue paper 2009, p. 18.
57 Aanbeveling CM/Rec(2010)5, par. 20.
58 Resolutie 1728 (2010), par. 16. 11. 2.
59 Jansen 2014, p. 63. Dit is ook terug te zien in Guidelines of the Commitfee of Ministers of the
Council ofEurope on child-friendly justice onder D1.
60Hammarberg2011, p. 13.
61 Hammarberg 2011, p. 87.
62 Zie: U N Document A/HRC/19/41 , Joint Statement 2015, UN Document A/HRC/RES/32/2.
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geslachtsvermelding te vergemakkelijken zonder dat er inbreuk wordt gemaakt op andere

mensenrechten.63

2. 3. 5 Human Rights Watch
In 2011 bracht Human Rights Watch het rapport Controlling Bodies, Denying Identities.

Human Rights Violations against Trans People in the Netherlands uit. In het rapport wordt

gesteld dat de voorwaarden van artikel 1:28 BW (oud) een inbreuk vormen op recht van

persoonlijke autonomie en lichamelijke integriteit.64 In het rapport wordt beschreven dat de

wetgeving in Nederland sterk is verouderd en welke impact dit heeft op de transgender

personen in Nederland. Daarnaast worden in het rapport aanbevelingen gedaan. Er wordt

aanbevolen om het mogelijk te maken voor transgender personen om hun

geslachtsvermelding op het geboortecertificaat te laten wijzigen, zonder dat zij daarvoor aan

bepaalde medische condities moeten voldoen. 65 Daarnaast wordt in het rapport erop

gewezen dat Nederland is aangesloten bij de Yogyakarta Principles en dat artikel 1:28 BW

(oud) in overeenstemming dient te worden gebracht met Principle 3 van de Yogyakarta

Principles.66 Tevens wordt in het rapport aanbevolen om nieuwe wetgeving te vormen

waarbij het ook voor minderjarigen mogelijk wordt om de geslachtsvermelding te laten

wijzigen. In het rapport wordt gewezen op de verplichtingen die Nederland heeft onder het

IVRK.67 Beslissingen over de juridische erkenning van de genderidentiteit van transgender

kinderen dienen gebaseerd te worden op het belang van het kind, artikel 3 IVRK. 68

2. 3. 6 EHRM
Tot 2014 had het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geen oordeel

gegeven over de toelaatbaarheid van voorwaarden die sommige lidstaten stelden voor het

wijzigen van de geslachtsvermelding, zoals verplichte sterilisatie en medische behandelingen

die leidden tot onvruchtbaarheid. 69 Wel heeft het Hof in de arresten Goodwin v. Uk en /. v.

UKüe jurisprudentielijn doorbroken en daarmee de rechten van transgenders erkend. 70 Het

Hof was aanvankelijk van oordeel dat weigering van de juridische erkenning van

transgenders geen schending van artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

(EVRM) was. 71 Reden voor dit oordeel was dat er geen algemene gedeelde benadering

63 UN Document A/HRC/19/41 par. 73 en par. 84 onder h.
64 Human Rights Watch 201 1, p. 65.
65 Human Rights Watch 201 1, p. 10.
66 Idem.
67 Human Rights Watch 201 1, p. 68.
68 Idem.
69 Kamerstukken II 2011/12, 33351 , 3, p. 9.
70 EHRM 11 juli 2002, 28957/95 {Goodwin v. UK) en EHRM 11 juli 2002, 25680/94 (/. v. UK).
71 Asser-De Boer 1*2010, nr. 94.
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tussen lidstaten was met betrekking tot de wettelijke erkenning van de genderidentiteit,

daarom werd een ruime beoordelingsmarge aan de lidstaten overgelaten. 72 In de

voornoemde arresten week het Hof hier unaniem van af en oordeelde dat artikel 8 EVRM

lidstaten verplicht tot juridische erkenning van de genderidentiteit. 73 De evolutieve werking

van artikel 8 EVRM, dit betekent dat de normen inhoudelijk veranderen als gevolg van

maatschappelijke ontwikkelingen, speelde een rol bij de doorbreking van de

jurisprudentielijn. 74 Tevens was belangrijke overweging dat er een internationale trend van

sociale acceptatie en juridische erkenning van de genderidentiteit was. 75 Het Hof stond de

lidstaten nog steeds een ruime beoordelingsmarge toe over de wijze waarop de erkenning

van de genderidentiteit kon plaatsvinden, maar lidstaten mochten de erkenning niet langer

weigeren.76 Hoewel het Hof unaniem afweek van dejurisprudentielijn, was het Hof in de

eerdere arresten (Rees v. UK, Cossey v. UK, Sheffield & Horsham v. UK) nooit eenstemmig

en het aantal dissenters was dan ook geleidelijk aan toegenomen. 77

2.4 Conclusie

Uit het voorgaande is gebleken dat Nederland de leidende positie betreffende progressieve

transgenderwetgeving is verloren. Nederland had als één van de eerste landen wettelijke

regelingen betreffende de positie van de transgender. Hoewel de beschreven internationale

ontwikkelingen, zoals het Joint Statement van de Verenigde Naties, niet allemaal directe

doorwerking hebben in de Nederlandse wetgeving, zijn deze ontwikkelingen van groot

belang. Deze beschreven ontwikkelingen tonen namelijk aan dat op internationaal niveau

steeds meer inzicht en terrein is gewonnen voor de wettelijke erkenning van de

genderidentiteit. De voorwaarden van fysieke aanpassing en absolute onvruchtbaarheid die

de Nederlandse wetgever stelde voor het wijzigen van de geslachtsvermelding werden

internationaal afgewezen. Het is duidelijk geworden dat de bezwarende vereisten waar de

betrokkene aan moest voldoen, niet langer als in overeenstemming met de hedendaagse

mensenrechtelijke aspecten konden worden opgevat. In het volgende hoofdstuk zal worden

besproken welke gevolgen deze conclusie heeft gehad.

72 Zie: EHRM 24 januari 1986, 9532/81 par. 37 (Rees i/. UK), EHRM 27 september 1990, 10843/84
par. 40 (Cossey i/. UK), EHRM 30 juli 1998, 22985/93 par. 58 {Sheffield & Horsham v. EHRM).
73 NTM/NJCM-bull. 2003/28, afl. 3b, p. 330.
74 Parket bij de Hoge Raad 30 maart 2007, ECLI:NL:PHR:2007:AZ5686 par. 2.39.
75 Jacobs & White 2006, p. 276.
76 EHRM 11 juli 2002, 28957/95, par. 93. (Goodwin v. UK)
77 NTM/NJCM-bull. 2003/28, afl. 3b, p. 338, bij Rees was de verhouding twaalf tegen drie, bij Cossey
was de verhouding tien tegen acht en bij Sheffield & Horsham was de verhouding elf tegen negen.
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Hoofdstuk 3 Tr^nsgenderwet 2014

3. 1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de ontwikkeling van de transgenderwetgeving tot 2014

beschreven. Sinds 2014 is een nieuwe transgenderwet in werking getreden. In dit hoofdstuk

zullen de aspecten van deze wet geanalyseerd worden. Eerst zal kort de concrete aanleiding

voor de nieuwe wet worden toegelicht. Vervolgens zullen de wettelijke voorwaarden die

worden gesteld in de nieuwe wet worden toegelicht. Hierbij zal uitgebreid in worden gegaan

op de deskundigenverklaring en de leeftijdsgrens. Daarnaast zullen ook de gevolgen van de

wijziging van de geslachtsvermelding uiteen worden gezet. De internationale ontwikkelingen

sinds 2014 vormen ook een onderdeel van dit hoofdstuk. Tot slot zal worden toegelicht in

hoeverre de huidige transgenderwet de rechtspositie van transgender kinderen heeft

verbeterd.

3. 2 Wetsanalyse Transgenderwet 2014

3. 2 1 Aanleiding Transgenderwet 2014
Uit de internationale ontwikkelingen, die beschreven zijn in het vorige hoofdstuk, blijkt dat

volgens internationale opvatting de voorwaarden die werden gesteld voor het wijzigen van de

geslachtsvermelding niet langer in overeenstemming waren met de hedendaagse

mensenrechtelijke standaarden.78 In 1985 liep Nederland nog voorop met de wettelijke

erkenning van de genderidentiteit van transgender personen, hetzij onder bezwarende

voorwaarden. Tientallen jaren later was Nederland deze positie verloren. In andere landen

was nieuwe wetgeving ontwikkeld, waarin de bezwarende voorwaarden van lichamelijke

aanpassing en onvruchtbaarheid niet waren gesteld. 79 Dat de voorwaarden van de

Transgenderwet 1985 niet langer als proportioneel konden worden beschouwd, werd ook

door de wetgever erkend. 80 Op 24 augustus 2012 werd het wetsvoorstel Transgenders

ingediend.81

7s Van den Brink 2017, p. 13.
79 Zie voor wetgeving per land: Kamerstukken II 2011 /12, 33351, 3, p. 10-1 2.
80 Kamerstukken II 2011/12, 33351 , 3, p. 1
81 Kamerstukken II 2011/12, 33351 , 1.
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3. 2. 2 Transgenderwet
Op 1 juli 2014 is de nieuwe transgenderwet in werking getreden. 82 In de nieuwe

transgenderwet is meer aandacht voor het beginsel van zelfbeschikking. Dit beginsel houdt

in dat een ieder in staat moet worden gesteld om zelf beslissingen te nemen over zijn eigen

leven en lichaam. 83 Het grondwettelijke recht op lichamelijke integriteit hangt hier nauw mee

samen.84 Hoewel het beginsel van zelfbeschikking niet wettelijk is vastgelegd, kan het

worden beschouwd als de grondslag voor vele fundamentele rechten en vrijheden. 85 Door

het vervallen van de voorwaarden van lichamelijke aanpassing en onvruchtbaarheid kan de

betrokkene meer in staat worden gesteld om zelf beslissingen te nemen over zijn eigen

lichaam.

In het artikel 1:28 BW e.v zijn de wettelijke bepalingen neergelegd. Het huidige artikel 1:28

lid 1 BW luidt als volgt;

'ledere Nederlander van zestien jaar of ouder die de overtuiging heeft tot het andere

geslacht te behoren dan is vermeld in de akte van geboorte, kan van die overtuiging aangitte

doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de desbetreffende akte berust.

Indien de akte van geboorte niet hier te lande in de registers van de burgerlijke stand is

ingeschreven, geschiedt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de

gemeente 's-Gravenhage.'

3. 2. 3 Wettelijke vooiwaarden artikel 1 :28-1:28c BW

3. 2. 3. 1 Nederlandse nationaliteit

Voor ieder persoon die in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit is er de mogelijkheid

om de geslachtsvermelding op de geboorteakte te laten wijziging. Uit lid 3 van artikel 1 :28

BW volgt dat een persoon die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit aangifte

kan doen als bedoeld in het eerste lid, indien hij gedurende een tijdvak van ten minste één

jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de aangifte, woonplaats in Nederland heeft en een

rechtsgeldige verblijfstitel heeft. Ook dient er een afschrift van de geboorteakte te worden

overlegd. Dit laatste is bij een persoon met de Nederlandse nationaliteit niet noodzakelijk,

omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand al in bezit is van de geboorteakte.

82 Inwerkingtreding van de wet van 18 december 2013, Stb. 2014, 1.
83 Kievit 2018, p. 66.
84 Art. 11 Grondwet.
85 Kamerstukken II 2000/01, 26691, 24, p. 1 3.

20



3. 2. 3. 2 Akte van geboorte
De akte van geboorte wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de

gemeente waar het kind geboren is.86 Akten van de burgerlijke stand hebben de bewijskracht

van een authentieke akte.87 De geboorteakte is leidend voor allerlei overheidsinstanties zoals

de Basisregistratie Personen (BRP(voorheen GBA)). De gegevens in de BRP worden

gebruikt voor afgifte van reisdocumenten, verstrekken van uitkeringen etc. 88 Het is dus van

groot belang voor transgender personen dat de mogelijkheid bestaat om de vermelding van

het geslacht te laten wijzigen.

3. 2. 3. 3 Overtuiging te behoren tot het andere geslacht
Het is voldoende als de betrokken transgender persoon van blijvende overtuiging is te

behoren tot het andere geslacht. Er dient sprake te zijn van een overtuiging die als van

blijvende aard kan worden beschouwd. 89 Dit dient door een deskundige bevestigd te

worden.90 Hoewel de voorwaarde van lichamelijke aanpassing in de wetswijziging is komen

te vervallen, kan dit wel een indicatie zijn voor de deskundige om de overtuiging van de

persoon te behoren tot het andere geslacht als van blijvende aard te beschouwen. 91 Tevens

kan de periode waarin de persoon in het nieuwe geslacht heeft geleefd een belangrijke

indicator zijn waaruit de blijvende aard van de overtuiging kan worden afgeleid. 92 Er zijn geen

tijdseisen gesteld, het kan echter wel een relevant aspect zijn voor het

deskundigenoordeel.93

3. 2. 3. 4 Deskundigenverklaring
De deskundige wordt aangewezen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. 94 De

deskundigen zijn artsen of psychologen die verbonden zijn aan het Kennis- en Zorgcentrum

voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam, het Genderteam

van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, of het Genderteam

van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. 95 De deskundigen

hebben een medische achtergrond om op deze wijze te zorgen voor een zekere waarborg

dat de verklaring op goede gronden wordt verleend, de artsen en psychologen zijn namelijk

gespecialiseerd op het terrein van genderdysforie. 96 Tevens kan door de minister andere

86 Art. 1:19 BW
87 Van den Brink 2017, p. 11
88 Kamerstukken II 2011/12, 33351, 3, p. 5.
s9 Kamerstukken II 2011/12, 33351, 3, p. 1.
90 Kamerstukken II 2011/12, 33351, 3, p. 3.
91 Kamerstukken II 2011/12, 33351 , 3, p. 14.
92 Idem.
93 Kamerstukken II 2012/13, 33351, 7, p. 2.
94Art. 1:28alid1 BW
95Sto. 2014, 222, p. 1.
96 Kamerstukken l 2013/14, 33351, C, p.6.
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artsen en psychologen, die de deskundigheid hebben om de verklaring af te geven, worden

aangewezen. Dit gebeurt enkel indien daartoe een reële noodzaak bestaat, bijvoorbeeld

indien er langere tijd lange wachtlijsten zijn.97

Tevens moet de deskundige over verschillende vaardigheden beschikken, deze zijn in het

Protocol Deskundigen Transgenders vastgelegd. Een deskundige moet in staat zijn om de

weloverwogenheid van de wens tot wijziging van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte

en de implicaties hiervan te beoordelen. Daarnaast moet de deskundige in staat zijn om de

duurzaamheid van de wens te beoordelen. De deskundige moet ook adequate voorlichting

kunnen geven over de implicaties van de wijziging. Tot slot moet de deskundige bekend zijn

met de wettelijke regelingen omtrent de wijziging van de geslachtsvermelding op de

geboorteakte.98

De deskundigenverklaring stond tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ter discussie.

Verschillende Kamerleden vonden het een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht." In reactie

hierop benadrukte de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat de

deskundige niet de genderidentiteit van de persoon zou bepalen. 100 De deskundige heeft als

taak om niet alleen de persoon aan te horen en de nodige informatie te verschaffen, 'maar

moet tevens vaststellen dat de transgender de voorlichting omtrent de reikwijdte en de

betekenis van het duurzaam leven in het andere geslacht heeft begrepen, en vervolgens

heeft moeten constateren dat de transgender de wijziging van de vermelding van het

geslacht in de akte van geboorte weloverwogen is blijven wensen. '101 De Staatssecretaris

erkent dat de rol van de deskundige niet beperkt zal zijn.102

De deskundige mag geen reden hebben om aan de gegrondheid van de overtuiging te

twijfelen. 103 Indien de deskundige tot de conclusie komt dat er gegronde twijfel is over de

gegrondheid en echtheid van de overtuiging, mag de deskundige de verklaring niet afgeven.

Bovendien heeft de deskundige een professionele verantwoordelijkheid, die niet zou mogen

leiden tot een andere opstelling.104 De deskundige is immers gehouden aan de wettelijke

regelingen en de professionele standaard.

97 Kamerstukken 120)31)4, 33351, C, p. 7.
s8 Protocol 2014, p. 1.
99 Handelingen //2012/13, 69, item 27 en Handelingen 120'\2h3, 13, item 2.
100 Kamerstukken l 2013/14, 33351 , C, p. 7.
101 Idem.
102 Idem.
103 Kamerstukken l 2013/14, 33351 , C, p. 8.
104 Kamerstukken II 2012/13, 33351, 7, p. 3.
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Ten aanzien van minderjarigen geldt dat de deskundige moet nagaan op welke wijze de

wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige bij diens wens tot wijziging van de

geslachtsvermelding is betrokken. Indien de wettelijke vertegenwoordiger niet bij de wens is

betrokken dan wel zich niet met de wens kan verenigen, dient de deskundige de

minderjarige op de hoogte te stellen van de mogelijke consequenties voor de minderjarige

als hij de wijziging van de geslachtvermelding wil doorzetten.105

De huidige wetgeving heeft een informed-consent benadering.106 Dit betekent dat de nadruk

wordt gelegd op de vaststelling van de wilsbekwaamheid en duurzame overtuiging van de

persoon met betrekking tot zijn wens om zijn geslachtsvermelding te laten wijzigen. Deze

vaststelling wordt gedaan door een deskundige en hij is daarbij verplicht om adequate

voorlichting hierover te geven. De verklaring kan worden afgegeven indien, na voldoende

inlichting van de deskundige over de betekenis van het duurzaam leven in het andere

geslacht, het aan de deskundige is gebleken dat de wens van de betrokkene daartoe

weloverwogen, en daarmee ook van een wilsbekwame persoon afkomstig is, en dat de wens

op een duurzame overtuiging berust. 107 Een verklaring kan niet worden afgegeven indien de

deskundige, op grond van wat hij verneemt van de betrokkene, twijfel heeft over de echtheid

van de overtuiging.108

De deskundigenverklaring heeft verschillende doelen. Als eerste dient de

deskundigenverklaring als bevestiging van de overtuiging van de betrokkene om te behoren

tot het andere geslacht niet voorkomt uit een psychiatrische stoornis.109 Daarnaast dient door

middel van de deskundigenverklaring (identiteits-)fraude en misbruik te worden

voorkomen. 110 Een van de misschien wel voornaamste doelen van de deskundigenverklaring

is het voorkomen van onbezonnen of onterechte wijzigingen. Er zijn verschillende

onderzoeken gedaan naar persisters en desisters, hiermee wordt het onderscheid gemaakt

tussen personen die daadwerkelijk hun geslachtsvermelding laten wijzigen en personen die

toch besluiten om dit niet door te zetten. 111 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bij

minderjarigen die zich melden bij een genderkliniek slechts 15% doorzet.112 Daarnaast moet

de ambtenaar van de burgerlijke stand volledig op de verklaring kunnen vertrouwen omdat

105 Protocol 2014, p. 1-2.
-106 Handelingen //2012/13, 69, item 27, p. 75.
107 Kamerstukken II 2012/13, 33351, 7, p. 2.
108 Kamerstukken //2012/13, 33351, 7, p. 3.
109 Kamerstukken //2012/13, 33351, 3, p. 14.
110 Van den Brink 2017, p. 24.
111 Van den Brink 2017, p. 25.
112 Steensma 2013, p. 26. hlet gaat hierbij om een gemiddelde van 15%, het percentage varieert van
2% - 27%.
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deze de verklaring niet inhoudelijk zal toetsen. De ambtenaar kan slechts een latere

vermelding weigeren indien er geen deskundigenverklaring wordt overlegd of indien de

deskundigenverklaring niet afkomstig is van een deskundige die op grond van artikel 1:28a

BW bevoegd is. 113

3. 2. 3. 5 Minimumleeftijd
Door de wetswijziging wordt het voor het eerst mogelijk voor minderjarigen vanaf de leeftijd

van zestien om de geslachtsvermelding te laten wijzigen. De persoon van zestien jaar kan

dus zelfstandig de wijziging van de geslachtsvermelding bewerkstelligen, zonder

toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger. Deze leeftijdsgrens wordt ook in andere

wetgeving gehanteerd waar het gewichtige aangelegenheden betreft waarover de

minderjarige zelfstandig kan beslissen. Een voorbeeld hiervan is de bekwaamheid tot het

aangaan van geneeskundige behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf (art.

7:447 lid 1 BW) in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 114 Dit wordt

gezien als een min of meer gelijke beslissing qua ingrijpendheid. 115 Er is bewust gekozen

voor de concrete leeftijdsgrens vanaf zestien jaar, zodat wordt vermeden dat voor de

ambtenaar van de burgerlijke stand alsnog een beoordelingsmoment ontstaat. 116 De

bepaling is overeenkomstig het advies van de Raad van State in technisch opzicht

overeenkomstig met artikel 7:447 BW geformuleerd, doordat de minderjarige vanaf zestien

jaar als bekwaam wordt geacht tot het verrichten van de rechtshandeling. 117

Bij de totstandkoming van de huidige wet was, net zoals bij de deskundigenverklaring, veel

discussie. Sommige Kamerleden stelden de leeftijdsgrens van achttien jaar voor, aansluitend

bij de meerderjarigheid. 118 Kamerlid Dijkstra stelde middels een amendement voor om

wijziging van de geslachtsvermelding vanaf twaalf jaar mogelijk te maken. 119 Daarbij gold wel

dat bij de leeftijd tussen twaalf en zestien jaar de toestemming van de wettelijke

vertegenwoordiger was vereist. 120 In de WGBO wordt ook uitgegaan van de leeftijd van

twaalf jaar. In artikel 7:450 lid 2 BW is bepaald dat minderjarigen van twaalf tot zestien jaar

tezamen met de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger een

behandelingsovereenkomst aan kunnen gaan. Er is sprake van een dubbel

toestemmingsvereiste, omdat zowel toestemming van minderjarige als van zijn wettelijk

1n Kamerstukken II 2011/1 2, 33351, 3, p. 3.
114 Kamerstukken II 2011/12, 33351, 3, p. 14.
115 Kamerstukken 120TW4, 33351, C, p. 14.
116 Idem.
117 Advies Raad van State W03.12.0085/ll 4 mei 2012, p. 2.
118 Kamerstukken l 2013/14, 33351, C, p. 4.
119 Kamerstukken II 2012/13, 33351, 9.
120 Idem.
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vertegenwoordiger nodig is. In situaties waarin de mening van de minderjarige tegengesteld

is aan die van de ouders, prevaleert de mening van de minderjarige. 121 Echter de toenmalige

Staatssecretaris hield vast aan de minimumleeftijd van zestien jaar, zonder dat instemming

van de wettelijke vertegenwoordiger was vereist. Reden hiervoor was dat de leeftijdsgrens

van zestien jaar aansluit bij het moment dat een minderjarige onomkeerbare medische

ingrepen kan ondergaan (art. 7:447 BW). Indien er een lagere leeftijdsgrens zou worden

gehanteerd, zou volgens de Staatssecretaris een tweedeling ontstaan. Namelijk dat er alleen

sprake is van de leeftijd van twaalf jaar op basis van een schriftelijke verklaring, terwijl tot de

leeftijd van zestien jaar moet worden gewacht voor medisch ingrijpen.122 Tevens stelt de

Staatssecretaris dat 'de gegrondheid van iedere leeftijdsgrens moet worden bezien in relatie

tot de situatie of het probleem waarvoor die leeftijdsgrens een oplossing beoogt te zijn.'123 In

dit geval is aansluiting gezocht bij de leeftijd waarop een minderjarige onomkeerbare

medische ingrepen kan ondergaan. Bovendien kan een minderjarige vanaf de leeftijd van

zestien jaar ook andere gewichtige beslissingen geheel zelfstandig nemen, zoals het

aangaan van een arbeidsovereenkomst, artikel 7:612 lid 1 BW. 124 De Staatssecretaris heeft

toegezegd dat naar de leeftijdsgrens zal worden gekeken tijdens de wetsevaluatie in 2019. 125

Het stellen van leeftijdsgrenzen door de Nederlandse wetgever is voornamelijk ingegeven

door overwegingen van rechtszekerheid. 126 Door een systeem van leeftijdsgrenzen te

hanteren hoeft niet per individueel geval bepaald te worden of de minderjarige wilsbekwaam

is. 127 Minderjarigen die boven de wettelijke leeftijdsgrens vallen, worden per definitie als

bekwaam bevonden, terwijl minderjarige die onder de wettelijke leeftijdsgrens vallen per

definitie als onbekwaam worden bevonden. Nadeel van dit systeem is dat het onrecht doet

aan de minderjarigen die wel wilsbekwaam zijn, maar onder de wettelijke leeftijdsgrens

vallen. Dit temeer omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen gemiddeld op de leeftijd van 10,4

als wilsbekwaam kunnen worden beschouwd.128

3. 2. 3.6 Ambtenaar van de burgerlijke stand
De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met het opnemen in de onder hem

berustende registers van de burgerlijke stand van akten en de daaraan toe te voegen latere

vermeldingen.129

121 Legemaate 2016, p. 134.
122 Handelingen //2012/13, 69, item 27, p. 77.
123 Kamerstukken l 2013/14, 33351 , C, p. 14.
124 Kamerstukken 120'\3h4, 33351, C, p. 15.
125 Handelingen //2012/13, 69, item 27, p. 75 en Kamerstukken 12Q'\3I'[4, 33351, C, p. 15.
126Legemaate2016, p. 135.
127 Idem.
128 Hein 2015, p. 130-131
129Art. 1:16aBW
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In de huidige wetgeving komt de wijziging van de geslachtsvermelding niet tot stand op last

van de rechter, maar door de toevoeging aan de geboorteakte van een latere vermelding van

wijziging van geslacht door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 130 De ambtenaar van de

burgerlijke stand is lijdelijk, dit betekent dat hij geen inhoudelijke afweging van feiten maakt

en daar conclusies aan verbindt.131 Door de voorwaarden waaraan de betrokkene moet

voldoen voor wijziging van de geslachtsvermelding, is een inhoudelijke toetsing niet nodig

door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is niet noodzakelijk om vast te houden aan

een rechterlijke beslissing. 132 Dit blijkt ook uit de CIEC overeenkomst, die sinds 1 maart 201 1

in werking is getreden voor Nederland. 133 Blijkens artikel 1 van deze overeenkomst komen

behalve wijzigingen van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte door

gerechtelijke autoriteiten ook wijzigingen door bestuurlijke autoriteiten voor erkenning in

aanmerking. Bovendien is de overtuiging te behoren tot het andere geslacht primair een niet-

lichamelijk verschijnsel. De zelfdiagnose is het belangrijkste criterium voor de vaststelling

van de genderidentiteit, die ven/olgens door een deskundige schriftelijk wordt bevestigd. Een

rechterlijke toetsing bevat daarom geen inhoudelijke meerwaarde. 134 Doordat de

verzoekschriftprocedure bij de rechter is komen te vervallen, is op deze wijze de procedure

eenvoudiger. Het toevoegen van de vermelding van later wijziging van geslacht door de

ambtenaar van de burgerlijke stand is een administratieve procedure. 135

3. 2. 3. 7 Vervallen voorwaarden

Het is duidelijk dat een aantal voorwaarden uit de voorgaande wet is vervallen. De eis van

absolute onvruchtbaarheid, de eis van fysieke aanpassing, de verzoekschriftprocedure bij de

rechtbank en de eis dat de betrokkene ongehuwd is, zijn vervallen. Het vervallen van de

verzoekschriftprocedure is al besproken. Een van de voornaamste reden om de eis van

absolute onvruchtbaarheid te laten vervallen, was dat deze volgens internationale opvatting

niet meer als proportioneel kon worden beschouwd. 136 Wijziging van de geslachtsvermelding

raakt de openbare orde, omdat er belangrijke consequenties uit voortvloeien in de

verhoudingen tussen individuen. Dit betekent echter niet dat dat de eis van onvruchtbaarheid

als voorwaarde moet worden gesteld voor wijziging van geslachtsvermelding. 137 Ook de eis

130 Kamerstukken II, 2011/12, 33351, 3, p. 2.
131 Kamerstukken //2011/12, 33351, 4, p. 3.
132 Kamerstukken II 2011/12, 33351, 3, p. 2.
133Trb. 2001, 17.
134 Kamerstukken 120^3IU, 33351, C, p. 5.
135 Idem.
136 Kamerstukken II 2011/12, 33351, 3, p. 1.
137 Kamerstukken II 2012/13, 33351, 6, p. 8.
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van fysieke aanpassing voldeed niet meer aan de hedendaagse mensenrechten

standaarden. 138

Ten tijde van de totstandkoming van de transgenderwet in 1985, sloot het destijds geldende

huwelijksrecht een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht uit. 139 Daarom was een

vereiste in de transgenderwet van 1985 dat de persoon ongehuwd was. Echter, sinds 1 april

2001 is het huwelijk tussen twee personen die tot hetzelfde geslacht behoren mogelijk. 140

Deze eis is daarom komen te vervallen.

3. 2.4 Gevolgen wijziging van de geslachtvermetding

3. 2. 4. 1 Ad nunc

In Nederland werkt de wijziging van de geslachtsvermelding ad nunc. Dit betekent dat de

wijziging van de geslachtsvermelding gevolg heeft vanaf de dag waarop de ambtenaar van

de burgerlijke stand aan de akte van geboorte een latere vermelding van wijziging van het

geslacht toevoegt.141 Met andere woorden heeft de wijziging van de geslachtsvermelding op

het terrein van personen- en familierecht geen terugwerkende kracht. 142 Dit sluit niet uit dat

de terugwerkende kracht wel voor andere wetten kan gelden. De belangen van reeds

bestaande kinderen worden gewaarborgd, doordat de wijziging van de geslachtsvermelding

de bestaande familierechtelijke betrekkingen en de daaruit voortvloeiende (Boek 1 BW)

rechten, bevoegdheden en verplichtingen onverlet laat. 143 De belangen van toekomstige

kinderen worden gewaarborgd doordat er aansluiting wordt gezocht bij het nieuwe geslacht

van de ouder. Alleen de geboorte van een kind uit een transman144 vormt een uitzondering.

De man die een kind baart, wordt aangemerkt als moeder. Op deze wijze werd

vastgehouden aan het beginsel mater semper certa est. u5 Door dit beginsel heeft een kind

altijd één ouder, namelijk de geboortemoeder. 146

138 Van den Brink 2017, p. 13.
139 Art. 1:33 BW (oud)
140 Inwerkingtreding van de wet van 21 december 2000, Stb. 2001, 9.
141Art. 1:28clid1 BW
142 Kamerstukken II, 2011/12, 33351, 3, p. 15.
14s Kamerstukken l, 2013/14, 33351, C, p. 14.
144 Door het vervallen van de voorwaarde van onvruchtbaarheid is het mogelijk dat een vrouw
geworden man een kind baart.
145 Van den Brink 2017, p. 14.
146 Vondelingen uitgezonderd.
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3. 2. 4. 2 Terugdraaien wijziging geslachtsvermelding
Het is mogelijk dat de betrokkene spijt krijgt van de wijziging van de geslachtsvermelding. In

beginsel kan de wijziging van de geslachtsvermelding meer dan één keer plaatsvinden. 147

Het is dus mogelijk voor de betrokkene om opnieuw de geslachtsvermelding te laten wijzigen

naar het oorspronkelijke geslacht. Indien de betrokkene dit wenst, dient wederom een

deskundigenverklaring te worden overlegd. De verklaring moet aan dezelfde vereisten

voldoen als eerder beschreven. Wel staat de duurzame overtuiging te behoren tot het andere

geslacht ter discussie bij een steeds wisselend inzicht. 148 Het is dus in theorie mogelijk om

onbeperkt van geslacht te wisselen. De kans op meerdere wijzigingen, in ieder geval bij

meer dan tweemaal wijzigen, is zeer klein omdat er telkens een deskundigenverklaring zal

moeten worden afgegeven.

3. 3 Internationale ontwikkelingen

3. 3. 1 Raad van Europa
Op 22 april 2015 heeft het Parlementair Assemblee van de Raad van Europa Resolution

2048 f20'? 5^ Discrimination against people in Europe aangenomen. Het Parlementair

Assemblee is bezorgd over de schending van fundamentele rechten die plaatsvinden voor

de juridische erkenning van de genderidentiteit. Het Parlementaire Assemblee noemt

specifiek schending van het recht op privéleven en op lichamelijke integriteit, deze rechten

worden vaak geschonden door de bezwarende voorwaarden die worden gesteld. 149

Daarnaast roept het Parlementaire Assemblee lidstaten op om wetgeving te ontwikkelen die

snel, transparant en toegankelijk is en wordt gebaseerd op zelfbeschikking. Tevens wordt

voor het eerst door de Raad van Europa de leeftijd benoemd. Aanbevolen wordt om de

procedure voor het wijzigen van de geslachtvermelding voor een ieder toegankelijk te

maken, ongeacht leeftijd. Bovendien moet het belang van het kind voorop worden gesteld in

alle beslissingen die betrekking hebben op kinderen. 150 Het lijkt er dus op de Raad van

Europa een minimumleeftijd afraadt, maar dat er juist moet worden gekeken naar het belang

van het kind in de specifieke situatie.

Op 12 oktober 2017 heeft het Parlementair Assemblee Resolution 2191 (2017) Promoting

the human rights of and eliminating discrimination against intersex people aangenomen.

Hoewel de resolutie specifiek toeziet op mensen met een intersekse conditie, dit betekent

dat de persoon wordt geboren met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie

147 Kamerstukken l, 2013/14, 33351, C, p. 9.
148 Kamerstukken l, 2013/14, 33351, C, p. 10.
149 Resolutie 2048 (2015), par. 3.
15° Resolutie 2048 (2015) par. 6. 2. 1 en 6. 2. 5.
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van man of vrouw151, worden er punten genoemd die op analoge wijze ook van toepassing

kunnen zijn op transgender kinderen. Met name het punt dat het opgeroepen wordt om recht

op lichamelijke integriteit en lichamelijk autonomie effectief te beschermen. Pas als het kind

in staat is om te participeren in het besluitvormingsproces, en dus bekwaam is, kan worden

gestart met de behandeling die de geslachtskenmerken van het kind verandert op basis van

het zelfbeschikkingsrecht en het beginsel van informed consent. ^52 Hoewel het hier gaat om

het participeren in het medische besluitvormingsproces, kan deze eis ook analoog worden

toegepast in het juridische besluitvormingsproces.

3. 3. 2 Verenigde Naties
Op 15 juli 2016 is de resolutie Protection against violence and discrimination based on

sexual orientation and gender identity aangenomen door de Mensenrechtenraad van de

Verenigde Naties. In deze resolutie wordt een Independent Expert on protection against

violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity aangesteld. 153

Het is duidelijk dat de Verenigde Naties actief het geweld en de discriminatie gebaseerd op

genderidentiteit wil aanpakken.

3. 3. 3 EHRM
Tot 2014 had het EHRM geen oordeel gegeven over de voorwaarden die door sommige

lidstaten aan het wijzigen van de geslachtsvermelding worden gesteld. Echter in 2017 heeft

het EHRM dit voor het eerst wel gedaan. In de zaak A. P., Garcon et Nicot v. France oordeelt

het EHRM dat de voorwaarden van lichamelijke aanpassing en onvruchtbaarheid, die in de

Franse wet worden gesteld, een schending vormen van artikel 8 EVRM, het recht op privé-

en gezinsleven. Tevens oordeelt het Hof dat het in strijd is met het recht op erkenning van de

genderidentiteit dat ook door artikel 8 EVRM wordt beschermd. 154

3.4 Conclusie

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de Nederlandse wetgever een

stap heeft gemaakt in de verbetering van de rechtspositie van transgender kinderen. Door

het vervallen van de voorwaarden van lichamelijke aanpassing en verplichte

onvruchtbaarheid sluit de wetgeving aan bij de hedendaagse mensenrechtelijke

standaarden. Echter wil dit niet zeggen dat de wet geen verbetering behoeft. Uit de

151 Zie: www.nnid. nl onder: De definitie van intersekse en DSD (laatst geraadpleegd op 28 april 2018).
152 Resolutie 2191 (2017) par. 7. 1. 2.
153 UN Document A/HRC/RES/32/2 p. 2.
154 EHRM 6 april 2017, 79885/12, 52471/13 en 52596/13 (AP., Garcon et Nicot v. France).
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internationale ontwikkelingen blijkt dat de positie van transgender kinderen steeds meer ter

discussie komt te staan. Door de vervallen voorwaarden is het beginsel van zelfbeschikking

meer erkend. Toch kunnen er vraagtekens worden gezet bij het overhandigen van de

deskundigenverklaring. Sommige Kamerleden beschouwden het al als een inbreuk op het

zelfbeschikkingsrecht. De betrokkene kan zelf bepalen tot welk geslacht hij behoort, een

deskundige hoeft daarbij niet betrokken te worden. Hoewel de Staatssecretaris heeft

benadrukt dat de deskundige niet de genderidentiteit bepaald, heeft de Staatssecretaris

erkend dat de rol van de deskundige niet beperkt is. Tevens kunnen er vraagtekens worden

gezet bij deze voorwaarde. In de huidige wet is de medische procedure losgekoppeld van de

juridische procedure, door het vervallen van de medische voorwaarden. Het is dan ook

opvallend dat alsnog een deskundige met een medische achtergrond in de juridische

procedure wordt betrokken.

In het volgende hoofdstuk zullen de besproken voorwaarden worden getoetst aan de rechten

uit het IVRK. Specifiek zal worden gekeken naarde artikelen 5, 8, 12 IVRK.
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hloofdstuk 4 Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van

het Kind

4. 1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden van de huidige Nederlandse transgenderwet

getoetst aan de rechten uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

(hierna IVRK). In het bijzonder zullen de artikelen 5, 8 en 12 IVRK uiteen worden gezet. In dit

onderzoek is specifiek gekozen voor voornoemde artikelen, omdat de rechten uit deze

artikelen van toepassing zijn op de rechtspositie van transgender kinderen. In dit hoofdstuk

zal eerst het ontstaan van het IVRK uiteen worden gezet, hierbij zullen tevens de doelen van

het IVRK worden toegelicht. Vervolgens zullen de artikelen 5, 8 en 12 IVRK worden

toegelicht. Deze artikelen zullen het toetsingskader vormen van de voorwaarden van de

deskundigenverklaring en de minimumleeftijdsgrens in de Nederlandse transgenderwet. Tot

slot zal worden onderzocht, door middel van het toetsingskader, in hoeverre de genoemde

voorwaarden in overeenstemming zijn met de rechten uit het IVRK.

4.2 Totstandkoming

Op 20 november 1989 is het IVRK aangenomen door de Algemene Vergadering van de

Verenigde Naties.155 De regering van Polen had al in 1979 voorgesteld om van de niet-

bindende Verklaring van de Rechten van het Kind156 een bindend verdrag te maken. 157 Het

IVRK is op 8 maart 1995 in Nederland in werking getreden. 158 Het IVRK is een omvattende

standaard met betrekking tot kinderrechten zowel op materieel toepassingsgebied als in de

geografische toepassing. 159 Het IVRK is bijna door alle landen geratificeerd160 en tevens

bevat het een breed scala aan diverse kinderrechten. 161 Het belangrijkste doel van het IVRK

is dat kinderen worden erkend als dragers van rechten.162 Kinderen worden niet langer

1ss Resolution A/RES/44/25.
156 De verklaring werd op 20 november 1959 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
aanvaard.
157 Draft Resolution E/CN.4/L.1366.
158 Stb. 862.
159 Arts 2014, p. 271
160 Alleen de Verenigde Staten heeft het IVRK niet geratificeerd, zie Statement VN Secretaris-
Generaal 2 oktober 2015 www.un.or /s onder statements (laatst geraadpleegd op 2 juni 2018).
161 Arts 2014, p. 271
162 Liefaard 2008, p. 28.
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gezien als rechtsobjecten, maar als rechtssubjecten. 163 Door de erkenning van kinderen als

rechtssubject, kan het kind zelf invloed uitoefenen op de beslissingen die hem betreffen,

acties ondernemen en argumenten onderbouwen. 164 Door het toekennen van rechten wordt

aan kinderen tevens respect toegekend. 165 Daarnaast is een ander doel dat elk kind van de

volledige en harmonieuze ontwikkeling van zijn persoonlijkheid kan genieten, zonder enige

vorm van discriminatie. 166

Het IVRK heeft een holistische werking, dit betekent dat alle artikelen in het IVRK met elkaar

in verband staan.167 Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties

(hierna Comité) heeft vier artikelen aangewezen die volgens het Comité de general

principles vormen. 168 De general principles zijn fundamenteel voor de implementatie van alle

andere rechten uit het IVRK.169 Dit zijn artikel 2 (non-discriminatie), artikel 3 (belang van het

kind als eerste overweging), artikel 6 (recht op leven, overleven en ontwikkeling) en artikel 12

(recht om gehoord te worden). 170

4. 3 Artikel 5 IVRK de zich ontwikkelende vermogens van het kind

In artikel 5 IVRK worden Staten verplicht om de rol van de ouders of voogden te respecteren

waar het gaat om de begeleiding van het kind bij de uitoefening van andere rechten uit het

IVRK.

Er worden twee belangrijke concepten in dit artikel geïntroduceerd, namelijk 'de

verantwoordelijkheden' van ouders en 'de ontwikkelende vermogens' van het kind. Het gaat

hierbij niet om een belangenafweging of een strijd tussen deze twee concepten, maar het

gaat erom dat kinderen worden ondersteund door hun ouders bij het uitoefenen van de

rechten uit het IVRK.171 Door deze bepaling erkent het IVRK dat kinderen niet altijd dezelfde

capaciteiten bezitten als volwassenen en dat volwassenen de rechten van kinderen vaak

zullen moeten uitoefenen namens hen.172 De veronderstelling bestaat dus dat volwassenen

begrijpen wat in hun belang is, terwijl deze veronderstelling niet geldt ten aanzien van

163Parkes2013, p. 5.
164 Freeman 2007, p. 8.
165 Freeman 2007, p. 7.
166 Doek 2007, p. 64.
167 UN Document CRC/C/GC/5, par. 18.
168 UN Document CRC/C/GC/5, par. 12.
169 Blaak e.a. 2012, p. 10.
170 Idem.
171 Blaak e.a. 2012, p. 160.
172Tobin2013, p. 428.
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kinderen, omdat wordt verondersteld dat hun capaciteiten ontwikkelen door leeftijd en

levenservaring.173 Naarmate het kind ouder wordt, kan het zelfstandiger beslissingen nemen.

Het concept van ouderlijke verantwoordelijkheid is verder uitgewerkt in artikel 18 IVRK.

Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van het

kind. De ouderlijke verantwoordelijkheid is gekoppeld aan het vereiste dat zij handelen in het

belang van het kind. 174 Bovendien moet de leiding en begeleiding door ouders in

overeenstemming zijn met het IVRK-beeld van het kind. Het kind is niet een object dat geleid

en begeleid dient te worden, maar een persoon die recht heeft op leiding en begeleiding van

ouders. 175 De leiding en begeleiding dient als compensatie voor het gebrek aan kennis en

ervaring van het kind. 176

Het concept van de ontwikkelende vermogens staat centraal in de balans tussen het

erkennen van kinderen als rechtssubjecten die invloed hebben op hun eigen leven, die het

recht hebben om gehoord te worden, die dienen te worden gerespecteerd en die in

toenemende mate meer autonomie krijgen bij het uitoefenen van hun rechten, terwijl

kinderen ook het recht hebben op bescherming gezien hun relatieve gebrek aan kennis en

ervaring.177 De ontwikkelende vermogens betekenen dat het kind in zijn ontwikkeling naar

volwassenheid in toenemende mate autonoom wordt geacht zijn rechten uit te oefenen,

zonder de begeleiding van ouders. 178 De verantwoordelijkheid van ouders ten opzichte van

het kind is dus onderhevig aan de ontwikkelende vermogens van het kind. 179 Hoe meer

kennis en ervaring het kind op doet, hoe zelfstandiger het kind beslissingen kan maken. De

ontwikkelende vermogens van kinderen worden vaak onderschat. 180 Uit onderzoek blijkt dat

de zelfontplooiing van een kind positief wordt bevordert, indien het kind in staat wordt gesteld

om zelf beslissingen te nemen. 181 Uit het verdragsartikel blijkt dat het IVRK het kind erkend

als zelfstandig rechtssubject, doordat de nadruk ligt op de uitoefening door het kind^an zijn

rechten.182 Ouders moeten zorgen voor een positieve omgeving zodat het kind in staat wordt

gesteld om deze ontwikkelende vermogens te gebruiken. 183 Door het gebruik van het

concept ontwikkelende vermogens is vermeden dat er arbitraire leeftijdsgrenzen in het IVRK

173 Idem.
174 UN Document CRC/C/GC/7, par. 16.
175 Kamchedzera 2012, p. 22.
176 UN Document CRC/C/GC/12, par. 84.
177 Lansdown (Unicef) 2005, p. 3.
178 Blaak e.a. 2014, p. 161
179Tobin2013, p. 424.
18°Freeman2007,p. 10.
m Zie Grover 2005.
182 Hodgkin & Newell 2007, p. 75.
183 Blaak e.a. 2014, p. 160.
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worden gehanteerd. 184 Tevens is hierdoor vermeden dat met betrekking tot bepaalde

onderwerpen een definitie van volwassenheid dient te worden gegeven. 185 De ontwikkelende

vermogens verschillen per kind, waardoor er per individueel geval gekeken dient te worden

naar de capaciteiten van een kind.186

Het Comité refereert aan het concept van de ontwikkelende vermogens als een enabling

pr/nc/p/e.187 Er wordt namelijk gerefereerd aan het opgroeiproces van kinderen waarbij

kinderen progressief kennis, competenties en begrip verkrijgen. Naarmate het kind zich

ontwikkeld dient ook een zwaarder belang te worden gehecht aan de mening van het kind. 188

Tevens verkrijgen kinderen steeds meer begrip van hun rechten en op welke wijze zij deze

het beste kunnen realiseren.189

Artikel 5 IVRK wordt ook wel beschreven als een nieuw interpretatiebeginsel in het

internationale recht, erkennende dat als een kind meer competenties ontwikkelt, er minder

behoefte is aan begeleiding door ouders en er een grotere capaciteit bestaat om

beslissingen te nemen die zijn leven beïnvloeden. 190 Dit impliceert dat er een verschuiving

van verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen plaatsvindt van ouder naar het

kind, mits het kind hiertoe in staat is. 191 Indien deze verschuiving niet plaatsvindt en het kind

niet de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen, kan dit leiden tot het niet

ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid. 192

4. 4 Artikel 8 IVRK recht op identiteit

In artikel 8 lid 1 IVRK is bepaald dat Staten zich verbinden tot eerbiediging van het recht van

het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en

familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging.

Om artikel 8 IVRK goed te begrijpen, is het noodzakelijk om de historische reden van het

artikel te begrijpen. Het artikel is namelijk ontstaan nadat in de jaren 70 en '80 kinderen

verdwenen in Latijns Amerika tijdens de militaire junta. 193 Artikel 8 IVRK verplicht Staten, met

1s4 Hodgkin & Newell 2007, p. 77.
185 Idem.
1s6 UN Document CRC/C/GC/7, par. 17.
187 Idem.
188 UN Document CRC/C/GC/14 par. 44.
189 UN Document CRC/C/GC/7, par. 17.
190 Lansdown 2005, p. 3.
191 Blaak e. a. 2014, p. 162.
192 Rechtbank Zwolle-Lelystad 1 februari 2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BL6834.
193 Doek 2006, p. 7.
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het oog op de historische context, om verdwijningen van kinderen te voorkomen en om hulp

en bescherming te bieden om het kind te laten terugkeren naar zijn ouders en/of familie

indien een dergelijke verdwijning toch plaatsvindt. De oorspronkelijke nationaliteit, naam en

familiebanden dienen te worden hersteld voor zover noodzakelijk.194

Met het oog op deze historische context lijkt het dat het artikel 'slechts' toeziet op het

behouden van de identiteit en niet op het veranderen van de identiteit, waarvan sprake is bij

transgender kinderen. Echter, het IVRK is een living instrument en de interpretatie van de

artikelen moet een afspiegeling zijn van nieuwe ontwikkelingen die zich kunnen voordoen op

het gebied van kinderrechten. 195

In de literatuur wordt beargumenteerd dat het kinderrechtenregime idealiter realiseert dat

kinderen het recht hebben om 'te zijn' en het recht hebben om 'te worden'. 196 Identiteit moet

dan ook niet gezien worden als iets statisch, maar eerder als een dynamische

ontwikkeling. 197 Kinderen hebben de behoefte om zich te ontwikkelen en te veranderen. 198

De identiteit van personen verandert door de ontwikkeling die zij doormaken. 199 De

verandering van (gender)identiteit valt dus ook binnen de strekking van artikel 8 IVRK.

Daarnaast wordt in de literatuur beargumenteert dat een ruimere interpretatie van het

concept identiteit in artikel 8 IVRK mogelijk is. 20° Het recht op genderidentiteit is

waarschijnlijk niet een overweging geweest tijdens de totstandkoming van het artikel,

aangezien uit de travaux préparatoires blijkt dat het recht op genderidentiteit niet ter sprake

is gekomen. 201 In het artikel worden belangrijke elementen van het concept van identiteit van

het kind (familie, naam, nationaliteit) genoemd, maar deze elementen zijn niet uitputtend. 202

Dit biedt de mogelijkheid voor een dynamische betekenis van het begrip van identiteit. 203

Bovendien zou een ruimere interpretatie van artikel 8 IVRK niet alleen in overeenstemming

zijn met het doel van het IVRK, maar ook met andere internationale documenten waarin het

recht op identiteit en non-discriminatie met betrekking tot wettelijke erkenning van

genderidentiteit en seksuele geaardheid is bepaald. 204 Staten moeten de genderidentiteit van

194 Doek 2006, p. 8.
195 Doek 2006, p. 3.
1s6Ronen2016,p. 4.
1s7 Eekelaar 1994, p. 51 & Ronen 2016, p. 4
198Ronen2016, p. 4.
199Ronen2016, p. 3.
200Bucataru2016, p. 63.
201Detrick1992, p. 291-296.
202 Doek 2006, p. 8.
203 Achmad in Liefaard & Sloth-Nielsen 2016, p. 529
204Bucataru2016, p. 63.
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transgender kinderen respecteren en zorgen voor wettelijke erkenning van de

genderidentiteit van deze kinderen.205

4. 5 Artikel 12 IVRK het recht van het kind om gehoord te worden

In artikel 12 IVRK is het recht van het kind om gehoord te worden vastgelegd. Elk kind heeft

het recht om vrijelijk zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die hem betreffen, waarbij

passend belang wordt gehecht aan deze mening, in overeenstemming met zijn leeftijd en

rijpheid. Uit het artikel blijkt wederom de erkenning van het kind als rechtssubject, doordat

het kind wordt gezien als drager van rechten. 206 Het horen van kinderen dient niet een doel

op zich te zijn, maar vormt het een middel om de rechten van kinderen te verwezenlijken. 207

hlet horen van kinderen bevordert het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen van

kinderen. 208 Bovendien versterkt het de bekwaamheid van het kind en versterkt het zijn

begrip en betrokkenheid bij democratische processen en wordt het kind beter beschermd. 209

Daarnaast biedt het horen van kinderen de mogelijkheid op het ontwikkelen van autonomie,

onafhankelijkheid, sociale vaardigheden en veerkracht van kinderen. 210

Artikel 12 IVRK vormt samen met artikel 13 en 15 IVRK de basis voor de ontwikkeling en

implementatie van het concept van kinderparticipatie.211 Dit concept is breder van aard dan

het recht in artikel 12 IVRK, hoewel artikel 12 wel als het belangrijkste participatierecht wordt

beschouwd. 212

Artikel 12 IVRK bestaat uit twee delen, namelijk dat het kind verzekerd moet zijn van het

recht om zijn mening vrijelijk te kunnen uiten, maar ook dat naar deze mening wordt

geluisterd en hier passend belang aan wordt gehecht. 213 Dat het kind verzekerd moet zijn om

zijn mening te kunnen uiten, betekent dat Staten een strikte verplichting hebben om dit recht

te realiseren.214 Voor het kind is het recht om zijn mening te uiten geen verplichting, maar

een keuze.215 Om zijn mening vrijelijk te kunnen uiten, moet de omgeving niet intimiderend,

205Henzel2016,p. 16.
206 Doek 2007, p. 62.
207 Rap 2017, p. 17.
208 Lansdown 2005, p. 40.
209 Idem.
210 Idem.
2iiparkes2013,p. 15.
212Parkes2013, p. 6.
213 Blaak e.a. 2012, p. 251, zie ook: UN Document CRC/C/GC/12 par. 19.
214 UN Document CRC/C/GC/12, par. 15, zie ook; Parkes 2013, p. 31-32.
215 UN Document CRC/C/GC/12, par. 16.
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vijandig of op een andere wijze niet passend zijn bij de leeftijd van het kind. 216 Bovendien

hoeft het kind niet te bewijzen dat hij in staat is tot het geven van een mening. Het

uitgangspunt is dat elk kind in staat is om zijn mening te vormen en het recht heeft deze

mening te uiten.217 Dit is ook de reden waarom er geen leeftijdsgrens is opgenomen in het

artikel. Het Comité stelt namelijk dat ook hele jonge kinderen in staat zijn om hun mening te

vormen. 218

In het tweede deel van artikel 12 IVRK, dat naar de mening van het kind moet worden

geluisterd en passend belang moet worden gehecht aan deze mening in overeenstemming

met zijn leeftijd en rijpheid, wordt gerefereerd naar de ontwikkelende vermogens van het

kind.219 Het tweede deel van artikel 12 IVRK moet als volgt worden begrepen; naar elke

mening van het kind dient te worden geluisterd, vervolgens dient de waarde die aan deze

mening moet worden gehecht, te worden bepaald op basis van de leeftijd en rijpheid van het

kind.220 De verwijzing naar rijpheid in artikel 12 IVRK kan beter worden begrepen door artikel

5 IVRK te gebruiken.221 Naarmate de rijpheid van een kind toeneemt, dient proportioneel ook

zwaarder belang aan de mening van het kind te worden gehecht. 222 Het Comité benadrukt

dat de leeftijd alleen niet de betekenis van de mening van het kind kan bepalen. 223 Het

Comité verzoekt de Staten dan ook om af te zien van een systeem met leeftijdsgrenzen. 224

Daarnaast benadrukt het Comité dat alleen naar de mening luisteren niet voldoende is, maar

dat passend belang aan de mening moet worden gehecht. 225 Het begrip passend belang

wordt niet nader gespecificeerd.

4. 6 Het overleggen van een deskundigenverklaring en het IVRK

Een voorwaarde om de geslachtsvermelding te laten wijzigen is het overhandigen van een

deskundigenverklaring. Zoals uiteengezet in hoofdstuk drie, kan de verklaring worden

afgegeven indien, na voldoende inlichting van de deskundige over de betekenis van het

duurzaam leven in het andere geslacht, het aan de deskundige is gebleken dat betrokkene

216 UN Document CRC/C/GC/12, par. 34.
217 UN Document CRC/C/GC/12, par. 20.
21s UN Document CRC/C/GC/12, par. 21.
219 Blaak e.a. 2012, p. 252.
220 Lundy 2007, p. 935.
221 Krappmann2010, p. 505.
222 Idem.
223 UN Document CRC/C/GC/12, par. 29.
224 UN Document CRC/C/GC/12, par. 21.
225 UN Document CRC/C/GC/12, par. 28.
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de wijziging van de geslachtsvermelding weloverwogen blijft wensen en dat de wens op een

duurzame overtuiging berust. 226

Het eisen van het overleggen van een deskundigenverklaring wordt beschouwd als een

inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht.227 De betrokkene is namelijk afhankelijk van een derde

die moet bevestigen dat de betrokkene daadwerkelijk de overtuiging heeft tot het andere

geslacht te behoren.228 Hoewel het zelfbeschikkingsrecht niet in het IVRK is terug te vinden,

kan artikel 5 IVRK worden gezien als een uiting van het zelfbeschikkingsrecht.229 Door de

zich ontwikkelende vermogens heeft het kind zelf de mogelijkheid om steeds zelfstandiger

beslissingen nemen over zijn eigen leven en lijf. 230 Daarnaast wordt in de Werking paper

Back me up! gesteld dat om de naleving van de rechten uit het IVRK te waarborgen,

transgender kinderen toegang moeten hebben tot wettelijke erkenning van hun

genderidentiteit in snelle, eenvoudige en toegankelijke procedures die zijn gebaseerd op

zelfbeschikking.231

Het overleggen van een deskundigenverklaring vormt dus een beperking van het

zelfbeschikkingsrecht en derhalve van artikel 5 IVRK. De minderjarige bezit de capaciteit om

zelf te bepalen tot welk gender hij behoort. De leeftijd van tien tot dertien jaar wordt volgens

onderzoek als een cruciale fase beschouwd in het bepalen van de genderidentiteit. 232 De

kinderen die in deze fase persisteren in de wens te behoren tot het andere geslacht, wijken

hier vrijwel nooit meer vanaf. 233 Met andere woorden, de overtuiging van de minderjarige kan

als duurzaam worden beschouwd. De vraag is in hoeverre deze onderzoeksresultaten in

overeenstemming zijn met de het IVRK en de daarbij behorende rechten.

4. 7 De leeftijdsgrens en het IVRK

In hoofdstuk drie is de motivatie van de wetgever voor het stellen van een minimumleeftijd

van zestien jaar uiteengezet. Indien een minderjarige niet de leeftijd van zestien jaar heeft

bereikt, kan hij per definitie niet in aanmerking komen voor het wijzigen van de

geslachtsvermelding.

226 Kamerstukken II 2012/13, 33351, 7, p. 2.
227 Van den Brink 2017, p. 59.
228 Van den Brink, AA 2016/10, p. 779.
229 Peterson-Badali & Ruck, 2008, p. 750.
230Eekelaar1994, p. 48.
231Henzel2016, p. 17.
232Steensma2013, p. 76.
233Vrouenraets e.a. 2015, p. 368, zie ook: De Vries, Steensma, Doreleijers & Cohen-Kettenis 2011, p.
2276-2283.
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Gesteld kan worden dat door het stellen van een leeftijdsgrens niet gekeken wordt naar de

ontwikkelende vermogens van een kind. Pas vanaf de leeftijd van zestien jaar wordt de

minderjarige in staat geacht om zijn geslachtsvermelding te wijzigen. De ouders spelen bij

deze beslissing nagenoeg geen rol, omdat geen ouderlijke toestemming is vereist op enig

moment. Onder de leeftijd van zestien jaar wordt de minderjarige niet in staat geacht om

deze beslissing te nemen en onder de leeftijd van zestien jaar is het niet mogelijk om met

ouderlijke toestemming de wijziging van geslachtsvermelding te bewerkstelligen. Amnesty

International heeft in haar rapport The State decides who l am gesteld dat het weigeren van

wettelijke erkenning van de genderidentiteit onder een bepaalde leeftijd niet in

overeenstemming is met het IVRK. 234 De wettelijke erkenning van genderidentiteit zou

toegankelijk moeten zijn voor kinderen op basis van het belang van het kind (3 IVRK) en de

zich ontwikkelende vermogens van het kind (5 IVRK). 235 Er dient nader onderzoek te worden

gedaan hoe dit in de praktijk tot uiting kan worden gebracht. Echter is een systeem zonder

leeftijdsgrenzen niet zonder nadelen. Door het hanteren van een leeftijdsgrens is het voor

een ieder duidelijk vanaf welke leeftijd een kind door de wet als bekwaam wordt beschouwd

om een bepaalde rechtshandeling te verrichten. Indien er geen leeftijdsgrens wordt gesteld,

is het niet duidelijk wanneer een kind als bekwaam wordt beschouwd. Daarbij is tevens de

vraag hoe deze bekwaamheid wordt beoordeeld en door wie. Daarnaast kan het voor

onbegrip zorgen als het ene kind wel als bekwaam wordt beschouwd en het andere kind niet,

terwijl ze dezelfde leeftijd hebben.

Tevens hoeft zowel de deskundige als de ambtenaar van de burgerlijke stand per definitie

niet naar de mening van een minderjarige onder de leeftijd van zestien jaar te luisteren,

omdat een minderjarige pas vanaf de leeftijd van zestien jaar in aanmerking komt voor het

wijzigen van de geslachtsvermelding. Dit lijkt niet in overeenstemming te zijn met artikel 12

IVRK, omdat naast dat het kind in staat moet worden gesteld om zijn mening vrijelijk te uiten,

er naar deze mening geluisterd dient te worden, waarbij passend belang aan de mening

wordt gehecht. De leeftijd alleen van de minderjarige is niet voldoende om het passende

belang te bepalen, dit dient in samenhang met de ontwikkeling van het kind te worden

bezien.236 Doordat het per kind kan verschillen in welke mate hij ontwikkeld is op een

bepaalde leeftijd, heeft het Comité de Staten expliciet verzocht om van leeftijdsgrenzen af te

234 Amnesty International 2014, p. 27
Idem.235 Idem.

236parkes2013, p. 267
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zien.237 Door het hanteren van een strikte leeftijdsgrens, wordt er niet geluisterd naar de

mening van het kind onder de zestien jaar.

Tevens blijkt uit onderzoek dat kinderen zich op jonge leeftijd al bewust zijn van hun

genderidentiteit. 238 In de huidige wetgeving is de wettelijke erkenning van de genderidentiteit

pas mogelijk vanaf zestien jaar. Transgender kinderen moeten dus wachten tot de leeftijd

van zestien jaar voordat zij hun geslachtsvermelding op de geboorteakte kunnen wijzigen,

ondanks dat ze al vanaf jonge leeftijd in de andere gender leven. Dit wordt door zowel de

nationale LHBTI-belangenorganisatie COC als de Europese belangenorganisatie TGEU ook

wel beschouwd als een schending van de juridische erkenning van de genderidentiteit in

artikel 8 IVRK. 239

4. 8 Conclusie

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de voorwaarden van het

overleggen van een deskundigenverklaring en de minimumleeftijdsgrens de artikelen in het

IVRK beperken, in het bijzonder artikel 5, 8 en 12 IVRK. Artikel 5 IVRK wordt beperkt in de

transgenderwetgeving doordat beide concepten van artikel 5 IVRK, zowel de ouderlijke

verantwoordelijkheid als de zich ontwikkelende vermogens van het kind, niet in de

Nederlandse transgenderwetgeving worden erkend. De verschuiving van de

verantwoordelijkheden van ouders naar de minderjarige vindt niet plaats. Ouders hebben in

de transgenderwetgeving nooit de verantwoordelijkheid voor het nemen van de beslissing tot

het juridisch wijzigen van de geslachtsvermelding. Daarentegen hebben minderjarigen vanaf

de leeftijd van zestien jaar de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze

beslissing. Voor het bereiken van deze leeftijd hebben minderjarigen echter geen enkele

mogelijkheid tot het nemen van een dergelijke beslissing. De door het IVRK beoogde

toenemende verantwoordelijkheid gebaseerd op de zich ontwikkelende vermogens van het

kind is dan ook niet te herleiden in de transgenderwetgeving.

Daarnaast wordt ook artikel 12 IVRK beperkt doordat er per definitie niet naar de mening van

de minderjarige ten opzichte van het juridisch wijzigen van het geslacht wordt geluisterd,

indien de minimumleeftijd nog niet is behaald. Naast het feit dat op grond van het IVRK naar

de mening dient te worden geluisterd, dient ook passend belang aan de mening te worden

237 UN Document CRC/C/GC/12, par. 21.
238 Olson, Key & Eaton 2015, p. 467-474.
239 COC Nederland 2013, p. 34, zie ook: Henzel 2016, p. 16.
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gehecht. Niet alleen op basis van leeftijd kan passend belang aan de mening worden

gehecht, maar er dient ook gekeken te worden naar de ontwikkeling van het kind. Door het

hanteren van een strikte leeftijdsgrens biedt de huidige wetgeving hiervoor geen

mogelijkheid. Er wordt slechts geluisterd naar de mening van het kind op basis van het

behalen van de minimumleeftijd en niet op basis van de ontwikkeling van het kind. Het

stellen van een leeftijdsgrens is niet in overeenstemming met de visie van het Comité, dat

pleit voor een individuele benadering van het kind en benadrukt om van strikte

leeftijdsgrenzen af te zien. Echter biedt een systeem zonder strikte leeftijdsgrenzen geen

rechtszekerheid. Per geval dient te worden beoordeeld of een kind in aanmerking komt voor

het wijzigen van de geslachtsvermelding. Dit kan leiden tot verschillende uitkomsten. Bij een

systeem van strikte leeftijdsgrenzen wordt deze zekerheid wel geboden. Desalniettemin kan

geconcludeerd worden dat het IVRK, en derhalve het Comité, pleit voor een individuele

benadering en daarmee benadrukt om van een systeem van leeftijdsgrenzen af te zien. De

voorwaarde van de leeftijdsgrens in de Nederlandse transgenderwetgeving is dan ook niet in

overeenstemming met het IVRK.

Tevens wordt het recht op erkenning van de genderidentiteit in artikel 8 IVRK beperkt. De

Nederlandse wetgever erkent pas vanaf de leeftijd van zestien jaar de genderidentiteit van

het kind. Deze kinderen weten vaak al op jonge leeftijd tot welke gender zij behoren, maar

hun genderidentiteit wordt pas vanaf het behalen van de leeftijdsgrens wettelijk erkend.

Het is duidelijk dat het systeem van leeftijdsgrenzen niet in overeenstemming is met de visie

van het IVRK. In hoeverre het overleggen van een deskundigenverklaring de rechten uit het

IVRK beperkt, is minder duidelijk, doordat het overhandigen van een deskundigenverklaring

hoofdzakelijk een inbreuk vormt op het zelfbeschikkingsrecht. Dit recht is niet terug te vinden

in het IVRK, maar in de literatuur wordt wel erkend dat artikel 5 IVRK kan worden gezien als

een uiting van dit recht. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kinderen die persisteren in de

wens tot het andere geslacht te behoren, hier op latere leeftijd vrijwel nooit meer van

afwijken. Hieruit kan worden geconcludeerd dat transgender kinderen de capaciteit hebben

om zelf te bepalen tot welk gender zij behoren. Door de voorwaarde om alsnog een

deskundigenverklaring te overleggen, waarin wordt bevestigd dat de wens op een duurzame

overtuiging berust, wordt artikel 5 IVRK beperkt. Tevens kan beargumenteerd worden dat de

voorwaarde niet in overeenstemming is met artikel 12 IVRK, omdat de overtuiging van het

kind bevestigd dient te worden door een deskundige, in plaats van dat direct naar de mening

van het kind wordt geluisterd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Uit de

wetsgeschiedenis van de Nederlandse transgenderwetgeving is gebleken dat de

deskundigenverklaring dient als een waarborg tegen onder meer overhaaste beslissingen.
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Echter kan op andere wijze gewaarborgd worden dat kinderen overhaast beslissen,

bijvoorbeeld door middel van een omvattende voorlichting. Het overleggen van een

deskundigenverklaring is een disproportionele inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van de

kinderen en derhalve niet in overeenstemming met het IVRK.

In andere landen in Europa wordt meer aansluiting gezocht bij het IVRK met betrekking tot

de rechtspositie van transgender kinderen. In het volgende hoofdstuk zal gekeken worden

naar transgenderwetgeving in Malta en Noorwegen. Er zal worden onderzocht welke

voorwaarden voor het wijzigen van de geslachtsvermelding in deze landen worden gesteld.

Tevens zal hierbij onderzocht worden in hoeverre de wetgeving in deze landen in

overeenstemming is met de rechten uit het IVRK.
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Hoofdstuk 5 Transgenderwetgeving in Malta en Noorwegen

5. 1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de transgenderwetgeving in Malta (in 2015 inwerking getreden) en

Noorwegen (in 2016 werking getreden) worden toegelicht. Voor deze twee landen is in dit

onderzoek gekozen omdat zowel de Maltese wet als de Noorse wet volledig gebaseerd is op

het zelfbeschikkingsrecht van kinderen.240 In beide landen is het overhandigen van een

deskundigenverklaring niet vereist, maar kan de geslachtsvermelding worden gewijzigd op

basis van de eigen verklaring van de betrokkene. 241 Eerst zal de procedure van de wijziging

van de geslachtsvermelding in Malta uiteen worden gezet. Vervolgens zal de procedure

zoals deze in de Noorse wet is bepaald, worden besproken. Tevens zullen de huidige

rechtsontwikkelingen in beide landen worden toegelicht. Tot slot zal in de conclusie van dit

hoofdstuk worden beargumenteerd wat van de wetgeving in deze landen geleerd kan

worden.

5. 2 Transgenderwetgeving Malta

Malta kent geen bevolkingsregister zoals in Nederland, maar op lokaal niveau worden

individuele burgerregisters bijgehouden. 242 In deze registers worden gegevens van de

burgers, zoals het geslacht, geregistreerd. Op 1 april 2015 nam het Maltese parlement de

baanbrekende transgenderwet the Gender Identity, Gender Expression and Sex

Characteristics Act (GIGESC Bilt) aan. De wet erkent expliciet het recht van elk persoon op

zijn genderidentiteit en de vrije ontwikkeling ervan. De betrokkene heeft tevens het recht om

volgens deze identiteit te worden gerespecteerd en behandeld en het recht op lichamelijke

integriteit en autonomie.243

5.2. 1 De deskundigenverklaring
De Maltese transgenderwet is volledig gebaseerd op de eigen verklaring van de betrokkene.

De betrokkene verklaart, op basis van zijn zelfbeschikkingsrecht, ten overstaan van een

notaris dat hij de geslachtsvermelding op de geboorteakte wil wijzigen.244 De notaris toetst

deze overtuiging niet, hij maakt slechts een inschatting van de bekwaamheid van de

240 Van den Brink 2017, p. 45.
241 Idem.
242 Poulain & Herm 2013, p. 189.
243 ACT No. XI of 2015, p. A 344.
244 Statement TGEU 1 april 2015, p. 1
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betrokkene.245 In andere gevallen, zoals de koop van een huis, waarin ook een akte dient te

worden opgemaakt, maakt de notaris een zelfde inschatting. 246 In Malta is de principiële

keuze gemaakt om voorrang te geven aan het zelfbeschikkingsrecht. 247 In de wet wordt het

stellen van andere vereisten dan de eigen verklaring verboden. 248 De notaris stuurt de akte

van de verklaring naar de Director for Public Registry.243 Vervolgens zorgt de director ervoor

dat er een aantekening op de geboorteakte wordt gemaakt. 250

De wijziging van de geslachtsvermelding kan op korte termijn worden bewerkstelligd. In de

wet is namelijk bepaald dat de procedure maximaal dertig dagen mag duren, vijftien dagen

voor de procedure bij de notaris en vijftien dagen voor de procedure bij de director. 25'1 De

Maltese transgenderwetgeving is dan ook volledig in overeenstemming met

Recommendation CM/Rec(2010)5 en Resolution 2048 (2015). De procedure is namelijk snel,

transparant, toegankelijk en gebaseerd OD het zelfbeschikkingsrecht. 252

5. 2. 2 De leeftijdsgrens
Er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd in de Maltese wet. Wel geldt voor minderjarigen

onder de leeftijd van zestien jaar253 een andere procedure dan bij meerderjarigen. Personen

vanaf de leeftijd van zestien jaar kunnen ten overstaan van een notaris verklaren dat zij

wensen tot het andere geslacht te behoren en derhalve een wijziging van de

geslachtsvermelding op de geboorteakte wensen.254 Voor minderjarigen onder deze leeftijd

geldt dezelfde procedure op analoge wijze voor de rechter van de Civil Court. 255 Ondanks dat

er geen minimumleeftijd wordt gesteld, dient de minderjarige wel ofreasonable age te zijn. 256

Het is thans onduidelijk wat onder reasonable age wordt verstaan, echter wordt in de

literatuur de leeftijd van zes jaar als aannemelijk geschat. 257 De personen die het gezag

uitoefenen over de minderjarige moeten toestemming geven voor wijziging van de

geslachtsvermelding. 258 Indien de ouders toestemming weigeren, maar de minderjarige blijft

de wijziging wensen, is het mogelijk dat Child support services de minderjarige ondersteunen

245 Van den Brink 2017, p. 46.
246 Idem.
247 Van den Brink 2017, p. 50.
248Szydlowski, 2016, p. 206.
249 ACT No. XI of 2015, p. A 347.
25° ACT No. XI of 2015, p. A 345.
2s1 ACT No. XI of 2015, p. A 345 en Van den Brink 201 7, p. 46.
252 Aanbeveling CM/Rec (2010)5, par. 21 en Resolutie 2048 (2015), par. 6. 2. 1.
253 In de Maltese transgenderwet is een minderjarige een persoon die de leeftijd van zestien jaar nog
niet heeft bereikt, zie ACT No. LVIof 2016 p. A 1883.
254 Van den Brink 2017, p. 46.
255 Statement TGEU 1 april 2015, p. 1
256 ACT No. XI of 2015, p. A 347.
257 Van den Brink 2017, p. 50.
258 ACT No. XI of 2015, p. A 347.
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en kunnen, indien noodzakelijk, de rechter verzoeken tot vervangende toestemming.259 De

rechter beoordeelt vervolgens of de wijziging in het belang van het kind is. 260 De rechter dient

het belang van het kind, zoals bepaald in het IVRK, voorop te stellen. Daarnaast wordt in de

wet bepaald dat The Court shall give due weight to the views of the minor having regard to

the minor's age and maturity. 261 Sinds de inwerkingtreding van de wet hebben verschillende

kinderen met succes hun geslachtsvermelding kunnen wijzigen.262

5. 3 Transgenderwetgeving Noorwegen

In Noorwegen is er een nationaal bevolkingsregister waar de persoonsgegevens van de

bevolking worden geregistreerd.263 Dit register wordt beheerd door de Tax Administration of

Ministry of Finance.264 Op 1 juli 2016 is de nieuwe transgenderwet in Noorwegen in werking

getreden. Het is niet verrassend dat Noorwegen zijn transgenderwetgeving heeft aangepast,

verschillende organisaties hebben de Noorse wetgeving bekritiseerd, zoals Amnesty

International in het in 2014 verschenen rapport The State decides who l am. 265 In de op dat

moment geldende wet worden verschillende bezwarende vereisten gesteld voor de wettelijke

erkenning van de genderidentiteit, zoals de verwijdering van de voortplantingsorganen. 266

Amnesty International stelt dat de wettelijke erkenning van genderidentiteit in de Noorse wet

een onmenselijke, wrede en onterende procedure is.267 In 2013 was al een

deskundigengroep in Noorwegen aangesteld om voorwaarden van de wijziging van de

geslachtsvermelding te herzien.268 Na het rapport van Amnesty International werd een

interdepartementale werkgroep aangesteld om te onderzoeken hoe de Noorse

transgenderwetging zo snel mogelijk kon worden gewijzigd.269

259 TGEU 2016, p. 70, Van den Brink 2017, p. 50 en Henzel 2016, p. 15.
260 Van den Brink 2017, p. 50.
261 ACT N0. XI of 2015, p. A 347.
262 Zie: www.tvm. com onder: Lucinda - transgender child who began to feel she was bom in wrong
body at age of 3 (laatst geraadpleegd op 19 mei 2018). Zie: Van den Brink p. 50, in het onderzoek
wordt aangegeven dat medio oktober 2017 verzoeken van twee kinderen, negen en twaalf jaar oud,
waren toegewezen. Deze gegevens heeft Van den Brink via interviews met Silvan Agius (Directer,
Human Rights and Integration Directorate, Ministryfor Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil
Liberties, Human Rights and Integration Directorate) en Gabi Calleja (voorzitter van de Malta Gay
Rights Movement en bestuurslid van de ILGA) verkregen. Het was niet mogelijk om deze gegevens te
verifiëren. Zie voor nadere toelichting mailwisseling met Van den Brink, bijlage II.
263 Poulain & Herm 2013, p. 190.
264 Idem.
265 Zie: Amnesty International 2014, p. 70-79.
266 Norwegian Expert Committee 2015, p. 173.
267 Amnesty International 2014, p. 77.
268 Norwegian Expert Committee 2015, p. 173.
269 Norwegian Expert Committee 2015, p. l.
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In de nieuwe Noorse transgenderwet (2016) zijn enorme stappen vooruit gezet en is de

positie van transgenders sterk verbeterd. 270

5. 3. 1 De deskundigenverklaring
In de huidige wet zijn de medische voorwaarden vervallen en is de wijziging van de

geslachtsvermelding uitsluitend op basis van de eigen verklaring. 271 Men vond het in

Noorwegen essentieel om de medische procedure los te koppelen van de juridische

procedure en op deze wijze de wetgeving in overeenstemming te brengen met

Recommendation CM/Rec(2010)5 en Resolution 2048 (2015).272 De procedure voor wijziging

van de geslachtsvermelding bestaat uit twee delen. 273 Eerst dient de betrokkene het verzoek

tot wijziging van de geslachtsvermelding naar de Tax Office op te sturen. 274 Vervolgens

ontvangt de betrokkene van de Tax Office informatie met betrekking tot de gevolgen van de

wijziging van de geslachtsvermelding. 275 Aan dit document zit een antwoordstrook gehecht,

die de betrokkene dient te ondertekenen en retour te sturen naar de Tax Office als

bevestiging dat het verzoek tot wijziging van de geslachtsvermelding gehandhaafd blijft. 276

Vervolgens zal na ontvangst van de bevestiging de wijziging worden doorgevoerd. 277 De

procedure neemt normaliter zo'n vier weken in beslag. 278 Doordat de procedure uit twee

delen bestaat, is er een zekere drempel ingebouwd om overhaaste beslissingen te

voorkomen.279 De overtuiging te behoren tot het andere geslacht wordt niet getoetst.

5. 3. 2 De leeftijdsgrens
In de Noorse wet is de procedure voor zowel meerderjarigen als minderjarigen gelijk. 280 Wel

geldt dat voor kinderen tussen de zes en zestien jaar de ouders met gezag toestemming

moeten geven, dit is voor minderjarigen vanaf de leeftijd van zestien jaar niet vereist. 281

Indien één van de ouders geen toestemming wil geven, kunnen enkel de ouders zich

wenden tot de County Governor of Oslo and Akershus. 2s2 In andere conflicten tussen ouders,

zoals alimentatie, kunnen ouders zich ook wenden tot de County Governor. 283 In het geval

270 Statement TGEU 6 juni 2016.
271 Van den Brink 2017, p. 47.
272 Norwegian Expert Committee 2015, p. 173.
273 Van den Brink 2017, p. 48.
274 The Legal Gender Amendment Act (Lovvedtak 71) par. 2.
275 Idem, zie ook: Van den Brink 2017, p. 47
276 Idem.
277 Idem.
278 Van den Brink 2017, p. 58.
279 Van den Brink 2017, p. 48.
28°Henzel2016,p. 15.
281 The Legal GenderAmendmentAct (Lovvedtak 71) par. 4
2s2 Idem.
283 Van den Brink 2017, p. 50.
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van wijziging van de geslachtsvermelding stelt de County Governor het belang van het kind

voorop.284 Andere factoren die een rol spelen bij de beoordeling zijn de leeftijd en

ontwikkeling van het kind, de wijze waarop het kind zijn genderidentiteitsbeleving praktiseert,

hoe lang en hoe consistent het kind zijn genderidentiteitsbeleving uit, de redenen waarom de

andere ouder niet instemt met de wijziging, de relatie van het kind met de beide ouders en

wie van hen moet worden geacht het kind het beste te kennen.285 Het is thans onduidelijk op

welke wijze de County Governor passend belang hecht aan de mening van het kind.

Beargumenteerd kan worden dat dit impliciet volgt uit de factoren die een rol spelen bij de

beoordeling.

5. 4. hluidige ontwikkelingen

Er is sprake van een bijzonder snelle ontwikkeling omtrent genderidentiteit en

sekseregistratie. 286 Deze ontwikkeling wordt in beide landen erkend. In Malta wordt

momenteel gewerkt aan wetgeving waarin de mogelijkheid wordt geboden om, naast de het

geslacht als mannelijk of vrouwelijk te vermelden, het geslacht als 'X' aan te duiden. 287

Bovendien is het de bedoeling om op langere termijn de geslachtsregistratie af te schaffen.

In Noorwegen wordt gekeken naar de mogelijkheid om een betrokkene als 'non binair' te

identificeren.288

5. 5 Conclusie

Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat zowel de Maltese wet als de

Noorse wet beter aansluiten bij de rechten uit het IVRK dan de Nederlandse wet. In de

Maltese wet worden de rechten uit het IVRK erkend. In de wet wordt expliciet verwezen naar

het IVRK met betrekking tot het belang van het kind. Bovendien is in de wet bepaald dat de

rechter passend belang hecht aan de mening van het kind in overeenstemming met diens

leeftijd en rijpheid. Hoewel in de wet niet naar de specifieke artikelen van het IVRK worden

verwezen, is het duidelijk dat de Maltese wetgever doelt op artikel 3 en 12 IVRK.

Ook in de Noorse wetgeving is de invloed van het IVRK te herleiden. Het belang van het kind

wordt door de County Governor voorop gesteld, indien er tussen de ouders een geschil

bestaat over de wijziging van de geslachtsvermelding. Daarnaast wordt ook rekening

284 The Legal Gender Amendment Act (Lovvedtak 71) par. 4.
285 Idem.
286 Van den Brink 2017, p. 44
287 Van den Brink 2017, p. 72
288 Idem.
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gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind bij de beoordeling. Hoewel door de

Noorse wetgever niet expliciet naar het IVRK wordt verwezen, is het duidelijk dat het hier

gaat om de rechten uit artikel 3 en 5 IVRK.

Het is in beide landen mogelijk voor transgender kinderen om op jonge leeftijd de

geslachtsvermelding te wijzigen, waardoor het recht op genderidentiteit wordt erkend.

Bovendien wordt in de procedures in beide landen het belang van het kind voorop gesteld.

Daarnaast zijn zowel de 'verantwoordelijkheden' van ouders als de 'zich ontwikkelende

vermogens' van het kind te herleiden in de beide wetten. In beide landen kunnen kinderen

vanaf de leeftijd van zestien jaar volledig zelfstandig de geslachtsvermelding wijzigen. Onder

de leeftijd van zestien jaar hebben de ouders een belangrijke rol, doordat hun toestemming

is vereist. Bovendien wordt in de Maltese wet geen leeftijdsgrens gesteld maar dient het kind

ofreasonable age te zijn. Hoewel niet nader gespecificeerd wordt wat dit inhoudt, kan

beargumenteerd worden dat dit per individueel geval wordt bepaald. Dit gaat echter ten

koste van de rechtszekerheid, doordat het voor kinderen onzeker is of zij in hun specifieke

geval in aanmerking komen voor wijziging van de geslachtsvermelding. In de Noorse wet

geldt de minimumleeftijd van zes jaar. Opvallend is dat alsnog voor een leeftijdsgrens wordt

gekozen. Hoewel door de lage leeftijdsgrens veel kinderen in aanmerking komen voor de

wijziging van de geslachtsvermelding, blijft elke leeftijdsgrens arbitrair. De vraag rijst wat de

meerwaarde is van deze leeftijdsgrens. De grens biedt echter wel de zekerheid voor

kinderen dat zij vanaf de leeftijd van zes jaar in aanmerking komen voor de wijziging.

Daarnaast is in de Maltese wet expliciet bepaald dat de rechter passend belang dient te

hechten aan de mening van het kind. Een vergelijkbare bepaling is niet terug te vinden in de

Noorse wet, mogelijk heeft dit te maken met het verschil in procedure in de landen.

Daarnaast is in beide landen aandacht voor de snelle ontwikkelingen omtrent genderidentiteit

en sekseregistratie.

Hoewel de wetgeving in Malta het meest in overeenstemming lijkt te zijn met het IVRK, is de

procedure voor kinderen, die de leeftijd van zestien nog niet hebben bereikt, complexer. In

Noorwegen geldt voor zowel volwassenen als kinderen de administratieve procedure, terwijl

in Malta een gerechtelijke procedure geldt voor kinderen onder de zestien jaar. In de Maltese

wet is aandacht voor de situatie waarin ouders geen toestemming geven voor de wijziging

van de geslachtsvermelding, doordat het mogelijk is dat Child support services het kind

ondersteunen en, indien noodzakelijk, vervangende toestemming kunnen verzoeken. Een

dergelijke mogelijkheid is er niet in de Noorse wet. Enkel de ouders kunnen zich wenden tot

de County Governor indien één van de ouders weigert toestemming te verlenen. Het kind

kan zich niet wenden tot de County Governor indien de ouders weigeren toestemming te
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verlenen. De vraag rijst hoe de belangen van de kinderen worden behartigd indien er een

conflict is tussen ouder(s) en kind. Beide landen hebben progressieve wetgeving ontwikkeld

met betrekking tot de rechtspositie van transgender kinderen, maar in beide landen is nog

ruimte voor verbetering.

De wetgeving in beide landen kan als voorbeeld van progressieve wetgeving dienen voor de

Nederlandse wetgever. In beide landen is oog voor de rechten uit het IVRK, vooral met

betrekking tot de ontwikkelende vermogens van het kind, de rol van ouders en het belang

van het kind. Tevens dient de Noorse wetgeving als een voorbeeld voor een eenvoudige,

snelle en transparante procedure die gebaseerd is op het zelfbeschikkingsrecht. Doordat de

wetgeving in deze landen beter aansluit bij de rechten uit het IVRK, kan dit als voorbeeld

dienen voor de Nederlandse wetgever tijdens de wetsevaluatie in 2019, om op deze wijze de

Nederlandse wetgeving aan te passen en derhalve in overeenstemming te brengen met de

rechten uit het IVRK.
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Hoofdstuk 6 Conclusie

Er is steeds meer aandacht voor de erkenning van verschillende gendervariaties. Er zijn

verschillende televisieprogramma's over de positie van transgenders, daarnaast heeft de

rechtbank onlangs een revolutionaire uitspraak gedaan over de erkenning van een derde

gender en zijn er tijdens het Algemeen overleg Personen- en familierecht vragen gesteld

over de geslachtswijziging van personen met een intersekse conditie. 289 Het is duidelijk dat

het onderwerp gender een hot topic is in de Nederlandse samenleving. In dit

afstudeeronderzoek is de rechtspositie van transgender kinderen onderzocht, een vorm van

gendervariatie. In de maatschappij is steeds meer erkenning voor de positie van

transgenders, onder andere door de vele televisieprogramma's die over dit onderwerp

worden gemaakt. Er is echter minder aandacht voor de juridische positie van transgenders.

In dit afstudeeronderzoek is de huidige transgenderwetgeving onderzocht en getoetst aan de

rechten uit het IVRK. Op deze wijze is getracht duidelijk in beeld te brengen wat de

rechtspositie is van transgender kinderen in Nederland en of de huidige

transgenderwetgeving aanpassing behoeft. De beschreven implicaties en discussiepunten

van de huidige wet kunnen van toegevoegde waarde zijn tijdens de wetsevaluatie in 2019.

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de voorwaarden van de leeftijdsgrens en de

deskundigenverklaring opnieuw worden bezien. In dit onderzoek zijn deze voorwaarden

getoetst aan de rechten uit het IVRK.

6 1 Bevindingen

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat Nederland in 1985 internationaal een leidende

positie had betreffende progressieve transgenderwetgeving. Waar er in vele andere landen

geen mogelijkheid was tot wettelijke erkenning van de genderidentiteit, had Nederland als

één van de eerste landen wettelijke regelgeving. Echter is deze progressieve ontwikkeling

gestagneerd. Terwijl er op internationaal terrein steeds meer inzicht en terrein werd

gewonnen met betrekking tot de wettelijke erkenning van de genderidentiteit en er door

andere landen wetgeving werd ontwikkeld op basis van deze nieuwe inzichten, bleef de

Nederlandse transgenderwetgeving hetzelfde. In Nederland golden de voorwaarden dat de

betrokkene fysiek moest zijn aangepast en absoluut onvruchtbaar diende te zijn om in

aanmerking te komen voor de wijziging van de geslachtsvermelding. Internationaal werden

deze voorwaarden afgewezen door onder andere de Raad van Europa en de Verenigde

289 Kamerstukken //2017/18, 33836, 26, p. 35.
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Naties. De voorwaarden werden als bezwarend gezien en niet in overeenstemming met de

hedendaagse mensenrechtelijke aspecten. Nederland was de leidende positie betreffende

progressieve transgenderwetgeving verloren.

De Nederlandse wetgever erkende in 2012 uiteindelijk dat de destijds geldende

transgenderwetgeving niet langer als proportioneel kon worden beschouwd. In 2014 trad de

nieuwe transgenderwet inwerking. Hoewel er een duidelijke positieve ontwikkeling is ten

aanzien van de rechtspositie van transgenders, kunnen ook bij deze thans geldende wet

vraagtekens worden gezet.

In dit afstudeeronderzoek is onderzocht of de voorwaarden van de huidige transgenderwet in

overeenstemming zijn met de rechten uit het IVRK, in het bijzonder artikel 5, 8 en 12. In het

onderzoek is aangetoond dat dit niet het geval is. De deskundigenverklaring is niet in

overeenstemming met het IVRK, omdat de deskundigenverklaring een inbreuk vormt op het

zelfbeschikkingsrecht van het kind. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die persisteren in

de wens om tot het andere geslacht te behoren, hier vrijwel nooit van afwijken. De

overtuiging van het kind kan daarom als duurzaam worden beschouwd. Dat alsnog vereist is

dat deze overtuiging door een deskundige wordt bevestigd, is een miskenning van de

capaciteit van het kind om te weten tot welk geslacht hij wil behoren. Uit de

wetsgeschiedenis blijkt dat de deskundigenverklaring dient als een waarborg tegen

overhaaste beslissingen. Indien een dergelijke waarborg noodzakelijk is, is de huidige

waarborg disproportioneel, omdat het een inbreuk maakt op het fundamentele recht van

zelfbeschikking. Bovendien wordt door de wetgever onvoldoende beschreven wat de

precieze risico's zijn van een overhaaste beslissing, immers de wijziging van de

geslachtsvermelding is omkeerbaar. Dit is anders met betrekking tot het medische traject

zoals het toedienen van cross sex hormonen, waarbij de gevolgen wel blijvend zijn.

Daarnaast is de huidige leeftijdsgrens niet in overeenstemming met het IVRK. Het IVRK en

het Comité pleit voor een individuele benadering en de afschaffing van een systeem van

strikte leeftijdsgrenzen. Bovendien is het door de huidige leeftijdsgrens alleen mogelijk voor

kinderen vanaf de leeftijd van zestien jaar om de geslachtsvermelding te laten wijzigen. Uit

onderzoek blijkt dat kinderen zich op jonge leeftijd al bewust zijn van hun genderidentiteit. In

de huidige wet is het voor deze kinderen niet mogelijk, ondanks hun overtuiging te behoren

tot het andere geslacht, de geslachtsvermelding te wijzigen. De beoogde toenemende

verantwoordelijkheid gebaseerd op de zich ontwikkelende vermogens van het kind is niet te

herleiden. Bovendien wordt in de huidige wetgeving de positie van de ouders niet erkend.

Voor de leeftijd van zestien jaar bestaat er geen mogelijkheid om met toestemming van
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ouders de geslachtsvermelding te wijzigen. Vanaf de leeftijd van zestien jaar kan het kind

volledig zelfstandig de geslachtsvermelding wijzigen.

Daarnaast wordt door het hanteren van een strikte leeftijdsgrens per definitie niet naar de

mening van het kind geluisterd indien de leeftijdsgrens niet is behaald. Juist nu blijkt dat

kinderen zich op jonge leeftijd al bewust zijn van hun genderidentiteit, is het belangrijk dat er

naar deze kinderen wordt geluisterd en passend belang wordt gehecht aan hun mening.

Genderidentiteit is een complex onderwerp, het gaat namelijk om de overtuiging om te

behoren tot het andere geslacht. Deze overtuiging kan zo sterk zijn, dat het kind de wens

heeft om de geslachtsvermelding te wijzigen. Het is daarom des te meer van belang dat er

naar de mening van het kind wordt geluisterd, in plaats van dat enkel naar de leeftijd van het

kind wordt gekeken. In de Nederlandse transgenderwetgeving hoeft de deskundige en de

ambtenaar van de burgerlijk stand door de strikte leeftijdsgrens per definitie niet naar de

mening van het kind te luisteren.

6. 2 Aanbevelingen

In dit afstudeeronderzoek is duidelijk geworden dat de huidige transgenderwet niet in

overeenstemming is met de rechten uit het IVRK. Een wetswijziging is naar mijn mening

noodzakelijk om overeenstemming met het IVRK te realiseren. Met het oog op de naar

handen zijnde wetsevaluatie in 2019 doe ik de volgende aanbevelingen voor de wetgever:

1. Erkenning voor de ontwikkelende vermogens van het kind en de

verantwoordelijkheden van ouders.

De verantwoordelijkheid van ouders en de ontwikkelende vermogens van het kind zouden

worden erkend, indien onder de leeftijdsgrens van zestien jaar het voor het kind wel mogelijk

is om de geslachtsvermelding te wijzigen met toestemming van de ouders. De toenemende

verantwoordelijkheid van het kind wordt erkend, doordat het kind eerst samen met ouders

deze beslissing kan nemen, alvorens het kind de beslissing volledig zelfstandig kan nemen.

De huidige leeftijdsgrens dient te worden verlaagd. Het verdient volgens het IVRK en het

Comité de voorkeur om een systeem te hanteren zonder leeftijdsgrenzen. Echter is een

dergelijk systeem niet zonder nadelen. Een leeftijdsgrens biedt een zekerheid voor kinderen,

dat zij vanaf een bepaalde leeftijd in aanmerking komen voor een wijziging van de

geslachtsvermelding. Voor de leeftijd van zestien jaar dient zowel het kind als de wettelijke
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vertegenwoordiger in te stemmen met de wijziging, op deze wijze worden de

verantwoordelijkheden van ouders erkend.

2. Nader onderzoek naar het stellen van leeftijdsgrens

De leeftijdsgrens dient te worden verlaagd, echter dient nader te worden onderzocht vanaf

welke leeftijd een kind in aanmerking komt voor wijziging van de geslachtsvermelding. In de

Noorse wetgeving wordt een leeftijdsgrens van zes jaar gehanteerd. Hoewel in Malta geen

leeftijdsgrens geldt, is in de literatuur beargumenteerd dat de Maltese wet in de praktijk een

leeftijdsgrens van zes jaar inhoudt. Doordat het stellen van geen leeftijdsgrens ook een

zekere leeftijdsgrens in de praktijk inhoudt, ben ik van mening dat het meest passend is om

wel een leeftijdsgrens te stellen om de rechtszekerheid te waarborgen. Een leeftijdsgrens

van zes jaar lijkt passend, aangezien kinderen zich al op zeer jonge leeftijd bewust zijn van

hun genderidentiteit. Door een leeftijdsgrens van zes jaar te hanteren, komen aanzienlijk

meer kinderen in aanmerking voor de wijziging van de geslachtsvermelding en derhalve voor

de wettelijke erkenning van hun genderidentiteit. Nader onderzoek moet uitwijzen of een

dergelijke leeftijdsgrens mogelijk is.

3. Het aanstellen van een bijzondere curator

Indien de leeftijdsgrens wordt verlaagd en de toestemming van ouders wordt vereist voor de

leeftijd van zestien jaar, is het noodzakelijk dat er een bepaling wordt opgenomen indien

ouders toestemming weigeren. Naar mijn mening dient in een dergelijke situatie een

bijzondere curator te worden aangesteld die de belangen van het kind behartigt, immers kan

thans een bijzondere curator worden aangesteld wanneer er een conflict bestaat tussen

ouders en kind. Indien één van de ouders met gezag geen toestemming verleent, kan de

andere ouder vervangende toestemming verzoeken en wordt eventueel ook in deze

procedure een bijzondere curator aangesteld. In beide procedures dient de rechter passend

belang te hechten aan de mening van het kind. Voornoemde mogelijkheden dienen nader te

worden onderzocht.

4. De voorwaarde van het overleggen van een deskundigenverklaring dient te vervallen

Zoals eerder beargumenteerd, vormt het overleggen van een deskundigenverklaring een

inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Deze voorwaarde dient te vervallen. Naar mijn mening

dient de wijziging van de geslachtsvermelding op basis van de eigen verklaring van de
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betrokkene te zijn. Op deze wijze is er volledige erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van

kinderen.

Om te waarborgen dat de betrokkene geen overhaaste beslissing neemt, is het belangrijk dat

diegene vooraf goed wordt geïnformeerd. Dit zou in de praktijk tot uiting kunnen worden

gebracht zoals dat thans in Noorwegen geldt. Indien het kind wijziging van de

geslachtsvermelding wenst, zou hij dit kunnen verzoeken bij de ambtenaar van de burgerlijke

stand en vervolgens brochures ontvangen over de implicaties van de wijziging en over de

betekenis en reikwijdte van het duurzaam leven in het andere geslacht. Bovendien kunnen

ouders de kinderen in deze procedure voorzien van passende leiding en begeleiding.

Doordat ouders tevens zelf ook dienen in te stemmen, indien het kind nog niet de leeftijd van

zestien jaar heeft bereikt, is het noodzakelijk dat ook de ouders goed geïnformeerd worden.

Dit kan worden vormgegeven door bijvoorbeeld informatie avonden. De informatie die voor

het kind beschikbaar wordt gesteld dient aan te sluiten bij de leeftijd en rijpheid van het kind.

Een andere mogelijkheid om overhaaste beslissingen te voorkomen is door twee

bevestigingsmomenten in te voegen. In Noorwegen is een dergelijk systeem, de betrokkene

dient namelijk eerst online het verzoek tot wijziging van de geslachtsvermelding te doen, om

vervolgens dit verzoek per post te bevestigen. Er dient onderzocht te worden of een dergelijk

systeem ook in Nederland mogelijk is.

hlet kan niet uitgesloten worden dat personen alsnog een overhaaste beslissing nemen of

misbruik maken van het systeem. Al zullen deze personen in het niet vallen in vergelijking

met de personen voor wie een dergelijk systeem een uitkomst is. Bovendien heeft iedereen

die ingeschreven staat in het BRP, een uniek persoonsnummer (BSN), waardoor het lastig is

om te frauderen door middel van geslachtswijziging.

Voorgaande betekent niet dat er geen rol meer is voor de deskundige. Ouders en kinderen

hebben nog steeds de mogelijkheid om een deskundige te consulteren over de wijziging van

de geslachtsvermelding, maar de deskundigen dient niet de duurzame overtuiging van het

kind te bevestigen. Je kunt je afvragen wat de meerwaarde is van de huidige

deskundigenverklaring, nu de deskundige niet de diagnose genderdysforie dient vast te

stellen, maar enkel de vaststelling van de overtuiging tot het behoren tot het andere geslacht

van betrokkene. Opvallend is dat een medisch deskundige dit dient vast te stellen, terwijl de

huidige transgenderwet juist bedoeld is om de medische en juridische procedure van elkaar

los te koppelen.

Het belang van het recht op zelfbeschikking dient te prevaleren boven het mogelijke

openbare belang dat in het geding kan komen, door bijvoorbeeld fraude. Bovendien zou een

procedure als voorgesteld in overeenstemming zijn met Recommendation CM/Rec(2010)5
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en Resolution 2048 (2015). De procedure is namelijk snel, transparant, toegankelijk en

gebaseerd op het zelfbeschikkingsrecht. 290

5. Tussenevaluatie transgenderwet

Er is sprake van een bijzonder snelle ontwikkeling omtrent genderidentiteit en

sekseregistratie. Het is daarom van belang dat de wet eerder wordt geëvalueerd, dit door

middel van een tussenevaluatie na drie jaar, zoals dit ook bij de Jeugdwet is gedaan. Op

deze wijze kan een beeld van de implicaties van de wet worden gevormd en kunnen

mogelijke knelpunten worden vastgesteld. Daarnaast wordt voorkomen dat de progressieve

ontwikkeling met betrekking tot de wettelijke genderidentiteit stagneert, zoals dit gebeurde na

de transgenderwet van 1985. Zowel in Noorwegen als Malta wordt er gewerkt aan nieuwe

wetgeving omtrent genderidentiteit en sekseregistratie, om op deze wijze progressieve

wetgeving te blijven ontwikkelen.

6. 3 Afsluiting

In dit afstudeeronderzoek is getoetst of de huidige transgenderwetgeving in

overeenstemming is met de rechten uit het IVRK, in het bijzonder artikel 5, 8 en 12. De

conclusie van dit onderzoek is dat de huidige wetgeving niet in overeenstemming is met de

rechten uit het IVRK. Een wetswijziging is dan ook onvermijdelijk om deze discrepantie te

herstellen. Daartoe zijn aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen aan een

transgenderwet die in overeenstemming is met het IVRK. Deze aanbevelingen dienen nog

nader te worden onderzocht.

Het afstudeeronderzoek kan ter ondersteuning van de wetsevaluatie in 2019 van de

transgenderwet dienen, dit temeer nu de Staatssecretaris heeft toegezegd dat de

leeftijdsgrens en deskundigenverklaring tijdens de evaluatie besproken zullen worden. De

andere aanbevelingen zijn echter net zo belangrijk. Indien de wetgever de in dit

afstudeeronderzoek beschreven zorgen en aanbevelingen serieus neemt, kan Nederland

internationaal weer een leidende positie bekleden betreffende progressieve ontwikkeling

omtrent wettelijke erkenning van de genderidentiteit.

290 Aanbeveling CM/Rec (2010)5, par. 21 en Resolutie 2048 (2015), par. 6.2. 1.
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Transgender: niet omdat ik anders wil zijn,

maar omdat ik mezelf wil zijn. 291

291 Zie: www.loese. nl onder: posters (laatst geraadpleegd op 8 juli 2018).
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Bijlage II: mailwisseling met Dr M. van den Brink

Brink, M. van den (Marjolein) <M,vandenBrink@uu.nl> *} Beantwoorden v

ïr 5-; 1t50

u v

DagWytske,
de informatie over Malta is niet heef erg toegankelijk. Ik heb die cijfers gekregen van - meen ik - de hoogste ambtenaar op dit terrein, Silvan Agius. Mocht hij het
niet zijn geweest, dan was het de woordvoerder van de Mades NGQ, Gabi Calleja (zeg Ik uit mijn hoofd, maar dat kun je meen Ik terugvinden in het rapport).
Het Is ongetwijfeld te achterhalen in onze tnterviewverstagen, maar helaas heb Ik geen tijd om die nu te gaan doorzoeken.
Veel succes met de (afronding van?) Je scriptie.
Vriendelijke groet,
Marjolein van den Brink

Ot MTjo^tin vn den Brink l Lecturer l Utre^it St. hooi o>Ï ü>w, SfM/iER | Newtonfan 201 i Nï.- 3584 BH Utrcrót . School (rf Humar Rights Reseafïh ( Ut''echt Cïntre for £urope*n Rettycti irrto

Famity La* (UCER^t | hKo^//Vï;<!rfT?^!l. vy nl l http-//ï;im rf^. y^nl ï http. //^rpff. s^ uu. nl/

Te' 4+ »1 (0)30 2S3 7106 j e-mBit- L&iUJGl

UCERF
Kc^r* SIM

Neiheriandf tnstitute ^
of Human RighU The GIRARE project

From: Wytske Gerbrandlj |mallto;ivytske_EerbrgndljlShotmatl. com)
Stilt: vrijdag 6 juli 2018 09:3G
To: Brink, h/i. van den (Marjolein) <M.vandenBrlnk@uu. nl>
Subject: Evaluatie Transgendenvet
Impertancc; High

Geachte mevrouw Van den Brink,

met veel belangstelling heb ik uw onderzoek 'Recht doen aan genderidentiteit evaluatie driejaar transgenderwet in Nederland 2014-
2017' gelezen. Ik ben zelf mijn masterscriptie voor de master Jeugdrecht aan de universiteit Leiden aan het schrijven. Ik doe hierbij
onderzoek naar de rechtspositie van transgenderkinderen in Nederland in het licht van het IVRK. Graag zou ik u een vraag willen stellen
met betrekking tot uw onderzoek. Op pagina 50 stelt u dat er medio oktober in Malta aan twee kinderen verzoeken waren toegewezen.
Ik begrijp dat u verschillende inteiviews heeft gehouden met betrokken instanties, is uit deze interviews de informatie gebleken en is het
mogelijk om de cijfers op een andere wijze verifiëren? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Wytske Gerbrandij
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