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Voorzij inventariseert de consequenties van
zelfidentificatie voor meisjes en vrouwen
woensdag 15 december 2022



Wat ga ik bespreken vandaag?

1. Stichting Voorzij voorstellen
2. Wat is het onderwerp van debat?
3. Wat staat er op het spel?
4. De ontwikkelingen van de wetgeving m.b.t. zelfidentificatie
5. Andere wetswijzigingen
6. De uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens
7. Hoe staat de politiek hierin?
8. Wat kunnen we er nog aan doen? Grote urgentie!



Wat ga ik bespreken vandaag?

● In het zwart zoveel mogelijk alleen de feiten.
● In het paars mijn mening
● Sheets komen beschikbaar, worden opgestuurd (downloadlink)
● De hashtag is #ZelfIDSlechtIdee
● Twitteren over de bijeenkomst en de wet wordt op prijs gesteld
● Er is een petitie tegen zelfidentificatie, die kun je tekenen
● Je hoeft tijdens de lezingen geen camera aan te zetten
● Als je mee wilt doen met de subgroepjes, moet je een camera 

aanzetten
● Bij ʻwangedragʼ word je verwijderd uit de bijeenkomst



1. Voorstellen Stichting Voorzij

Voorzij heeft als ondertitel: Helder denken over gelijkwaardigheid

Feministische stichting die opkomt voor de belangen van vrouwen en meisjes. 
Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Vrouwen hebben extra bescherming nodig.

De belangen van vrouwen en meisjes zijn op dit moment in het gedrang doordat 
mannen ʻdie zich vrouw voelenʼ op papier (zonder hormonen, operaties of bewijs 
van goed gedrag) wettelijk van geslacht kunnen veranderen en dan gebruik 
kunnen maken van de voorzieningen van vrouwen.

Vrouwen en meisjes raken zo hun rechten kwijt op voorzieningen gebaseerd op 
hun geslacht. Dat is extreem ongewenst en draait de resultaten die eerder zijn 
bereikt op het gebied van emancipatie terug.



1. Voorstellen Stichting Voorzij

Andere onderwerpen waar wij ons mee bezighouden:

● Geweld tegen vrouwen
● Gelijk loon voor gelijk werk
● Doorbreken van rolpatronen en stereotypen
● Vrouwen in bestuurlijke organen en hoge functies
● Tegen draagmoederschap
● Voor afschaffen van prostitutie en toeleiding naar ander werk

Wij worden op dit moment echter erg afgeleid door het genderdebat dat alle 
aandacht opeist



1. Voorstellen Stichting Voorzij

Online bijeenkomsten die we de afgelopen 2  jaar hebben georganiseerd:

1. Gevolgen van zelfidentificatie en transgenderlobby voor vrouwenrechten, 
met Engelse bekende feministe en lesbienne Julia Long (UK) en oprichtster 
van LGB Alliance Beverly Jackson.

2. Stop Transing Children, met schrijfster Abigail Shrier (US) (auteur van 
Irreversible Damage) , Michele Moore UK (auteur van Inventing Trans 
Children and adolescents) en autismedeskundige Martine Delfos

3. De effecten van de medische behandeling van kinderen met genderdysforie, 
met apotheker Leontien Bakermans.

4. Het toelaten van mannen met transidentiteit betekent het einde van 
vrouwensport, interview met coach Linda Blade (auteur van Unsporting).



1. Voorstellen Stichting Voorzij
Leontien Bakermans over genderdysforie en de gevaren van puberteitsblockers, cross-seksehormonen en 
operaties
 https://youtu.be/DxeQPSAoNKc

Professor Michelle Moore over de uitvinding van ʻtransgender kinderen en adolescenten
 https://youtu.be/nbjdB_GjM-I

Linda Blade Transgender over het einde van vrouwensport door transgenders te includeren
https://youtu.be/8nbvDMBddFw

Abigail Shrier over haar boek Irreversible Damage  https://youtu.be/3yGg4zhmDq4

Julia Long over taal, lesbiennes en hoe belangrijk het is om helder en duidelijk te zijn over vrouwenrechten 
https://youtu.be/Rtj-jRjEdy4

Martine Delfos over het verband tussen autisme en genderdysforie  
https://youtu.be/XmHDuo1G0XY

https://youtu.be/DxeQPSAoNKc
https://youtu.be/nbjdB_GjM-I
https://youtu.be/8nbvDMBddFw
https://youtu.be/3yGg4zhmDq4
https://youtu.be/Rtj-jRjEdy4
https://youtu.be/Rtj-jRjEdy4
https://youtu.be/XmHDuo1G0XY


2. Wat is het onderwerp van debat?

● De begrippen man en vrouw verliezen iedere betekenis.
● Een ʻvrouwʼ kan dus een man zijn met een penis, die zich ʻvrouwʼ voelt.
● Die man moet toch overal hetzelfde behandeld moet worden als een vrouw.
● Dat heeft grote consequenties voor de waardigheid, privacy en veiligheid 

van vrouwen.
● Veel vrouwen hebben (ook) negatieve ervaringen met mannen of 

mogen vanwege religie niet samen met mannen zijn. 
● Er vindt dus verdringing plaats van rechten van vrouwen door 

vermeende rechten van fysieke mannen die vermeende vrouwen zijn.
● “Goede transgenders” moeten wat ons betreft lijden onder het risico/de 

kans dat er ook (internationaal bewezen!) rotte appels zitten onder 
deze vermeende vrouwen. We kunnen niet aan de deur selecteren, we 
moeten duidelijk zijn over onze grenzen



3. Wat staat er op het spel?

● Alle rechten waar vrouwen de afgelopen eeuwen voor gevochten 
hebben:

○ Gescheiden ruimtes voor waardigheid, privacy en veiligheid (toiletten, 
kleedkamers, vrouwenzaal daklozenopvang, Blijf-van-mijn-Lijfhuis, 
vrouwengevangenis)

○ Samenkomen als vrouwen in vereniging, netwerk, zangkoor  of 
gezelligheidsclub

○ Patiëntengroepen voor aandoeningen die alleen vrouwen treffen



4. Wat staat er op het spel?

● Alle rechten waar vrouwen de afgelopen eeuwen voor gevochten 
hebben:

○ Ontmoetingsplekken en datingapps voor lesbiennes
○ Vrouwensport en sport voor meisjes
○ Vrouwencentra, Blijf van Mijn Lijfhuizen
○ Betrouwbare cijfers over de positie van mannen en vrouwen in de 

maatschappij (criminaliteit, slachtofferschap, inkomen)
○ Vrije artsenkeuze: kiezen voor vrouwelijke behandelaar
○ Fouilleren door persoon van het eigen geslacht
○ Als politieagent of douanier of cipier niet gedwongen worden om 

mannen te fouilleren of visiteren



4. Wat staat er op het spel?

● Als iemand met een penis vrouw kan zijn, kunnen vrouwen op geen enkele 
plek meer mannen uitsluiten en worden bijvoorbeeld alle 
vrouwennetwerken verplicht om mannen toe te laten

● Nu gender belangrijker wordt dan sekse, wordt de betekenis van 
homoseksualiteit afgeschaft

● In datingapps voor homoseksuele mannen kunnen dus vrouwen meedoen
● In datingapps voor lesbiennes kunnen dus mannen meedoen

→ In feite worden alle seksegescheiden voorzieningen gemengd.



5. De ontwikkelingen in de wetgeving m.b.t. 
zelfidentificatie
1. 1985: De eerste wet voor geopereerde en gesteriliseerde transseksuelen.

2. 2014: De aanpassing om ook mensen die niet geopereerd zijn met een 
deskundigenverklaring hun geboorteakte te laten aanpassen.

3. Huidig wetsvoorstel: iedereen kan naar de gemeente, zonder tussenkomst van 
een arts en zelfs zonder Verklaring Omtrent het Gedrag. 

● Wijzigen mag twee keer, daarna via een rechter.
● Minimumleeftijd van 16 jaar vervalt ook (maar vereist toestemming van 

kinderrechter).



5. De ontwikkelingen in de wetgeving m.b.t. 
zelfidentificatie
1. 1985: De eerste wet voor geopereerde en gesteriliseerde transseksuelen

Om geopereerde transseksuelen tegemoet te komen, is de optie geboden om 
geslacht op de geboorteakte te veranderen. Voorwaarden: 

1. Geslachtsoperaties (in zoverre als fysiek en psychisch verantwoord)
2. Sterilisatie
3. Ongehuwd
4. Nederlandse nationaliteit

Aantal mensen (vooral mannen) dat hier gebruik van maakte: ± 90 per jaar



5. De ontwikkelingen in de wetgeving m.b.t. 
zelfidentificatie
● Goede bedoelingen om tegemoet te komen aan de wens van transseksuelen.
● Gevolgen voor vrouwen niet (goed) afgewogen. 
● Vrouwen kunnen in privé-ruimtes geconfronteerd worden met mannen die, 

ondanks operaties, herkenbaar zijn als man.
● Ervaring van een transseksueel blijft anders dan die van een vrouw. Imiteren 

van een vrouw is niet hetzelfde als een vrouw zijn vanaf geboorte.
● In feite valsheid in geschrifte door geboorteakte van mannen die hun hele 

leven als man hebben geleefd aan te passen



5. De ontwikkelingen in de wetgeving m.b.t. 
zelfidentificatie
2. 2014: De aanpassing om ook mensen die niet geopereerd zijn met een 
deskundigenverklaring hun geboorteakte te laten aanpassen

● N.a.v. lobby door belangengroepen  
● Vrouwenorganisaties niet geraadpleegd over gevolgen voor vrouwen 
● Wijziging verliep grotendeels onder de radar
● Materiële werkelijkheid volledig losgelaten door psychische diagnose te 

laten volstaan voor geslachtswijziging

Resulteerde in fors meer geslachtswijzigingen: in 2015 ineens 770.

Dus mannen met een penis kunnen zich sinds 2014 ʻvrouwʼ laten verklaren.



5. De ontwikkelingen in de wetgeving m.b.t. 
zelfidentificatie



5. De ontwikkelingen in de wetgeving m.b.t. 
zelfidentificatie
Dit voorstel om ook mannen die alleen vrouw willen zijn na een gesprek bij de 
dokter tot formeel vrouw te verklaren, is aangenomen zonder dat daar een brede 
maatschappelijke discussie over is geweest en zonder dat vrouwen zijn 
geraadpleegd.

Wat mij betreft zou deze wet teruggedraaid moeten worden.

Materiële, controleerbare werkelijkheid hoort het uitgangspunt van wetgeving te 
zijn.

Niet iemands gevoel.



5. De ontwikkelingen in de wetgeving m.b.t. 
zelfidentificatie
Wetsvoorstel dat in januari door de Tweede Kamer wordt behandeld 

● Iedereen kan naar de gemeente, zonder tussenkomst van een arts en zelfs 
zonder Verklaring Omtrent het Gedrag

● Wens tot geslachtswijziging kenbaar maken bij gemeente, daarna 4 weken 
wachttijd

● Eén keer naar het stadhuis en het is gepiept
● Wijzigen mag twee keer, daarna via een rechter

Minimumleeftijd van 16 jaar vervalt ook (maar vereist toestemming van 
kinderrechter).



5. De ontwikkelingen in de wetgeving m.b.t. 
zelfidentificatie
Dit wetsvoorstel slaat compleet door en veroorzaakt chaos 

Feitelijk betekent dit dat mannen ALTIJD in ruimten van vrouwen mogen.

Dat ze in de vrouwengevangenis geplaatst worden.

Dat ze aan iedere vrouwensport mee mogen doen.

Geslacht wordt alleen iets in iemands hoofd en is daarmee niet meer te bewijzen. 
Dit zal betekenen dat iedere man iedere voorziening van vrouwen in mag. Want 
er wordt natuurlijk nooit naar iemands geboorteakte of paspoort gevraagd bij 
het gebruiken van wcʼs en kleedkamers.



Ondertussen zijn ook andere wetten aangepast



6. Andere wetten en wijzigingen

Art. 1 van de Grondwet: Verbod Discriminatie

Algemene Wet Gelijke Behandeling ter versterking van Art. 1 Grondwet: Verbiedt 
ongelijke behandeling o.a. op basis van geslacht.

→ Het is dus verboden om onderscheid maken tussen iemand die vrouw is o.b.v. 
sekse en een man die wettelijk staat geregistreerd als vrouw.

Sinds 2014 niet meer mogelijk om dergelijke mannen te weigeren uit 
voorzieningen voor vrouwen (vrouwensport, vrouwensauna) en moeten zij 
verplicht geplaatst worden in de vrouwengevangenis, ook als het gaat om zware 
criminelen of verkrachters (ipv de zwaar bewaakte mannengevangenis)



6. Andere wetten en wijzigingen

2019: Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse 
personen. 

Toevoeging aan AWGB:

○ “Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan 
onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en 
genderexpressie.”

In praktijk komt dat er op neer dat de rechten van mannen met 
transgenderidentiteit belangrijker worden gevonden dan de rechten van 
vrouwen.



6. Andere wetten en wijzigingen

Door ʻgenderidentiteitʼ en ʻgenderexpressieʼ in de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling op te nemen als subcategorieën van geslacht, worden de rechten 
van vrouwen overruled.

Ook deze wetswijziging vinden wij onacceptabel.



6. Andere wetten en wijzigingen

In de Algemene Wet Gelijke Behandeling staat 

Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid op grond van geslacht geldt 
niet:

● a. in gevallen waarin het geslacht bepalend is;
● b. in gevallen waarin het de bescherming van de vrouw betreft, en
● c. in verband met zwangerschap en moederschap.



6. Andere wetten en wijzigingen

Dit deel van de Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt echter NOOIT gebruikt 
om vrouwen te beschermen, zoals we straks zullen zien bij de uitspraken van het 
College voor de Rechten van de Mens



7. Uitspraken van het College voor de Rechten van de 
Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft, soms vooruitlopend op 
wetgeving, al meerdere keren bepaald dat de belangen van mannen met een 
transgenderidentiteit voor gaan op de belangen van vrouwen.

→ Uitspraken College zijn niet bindend maar wel gezaghebbend.



7. Uitspraken van het College voor de Rechten van de 
Mens
● 2014: sportschool ontzegt man toegang tot sauna en vrouwenkleedkamer

○ Man heeft geen operaties ondergaan, zat in “real life fase”: opdracht 
om voorafgaand aan operatie in gewenste geslachtsrol te leven

○ Man was naakt in de sauna en kleedkamer
○ Sportschool ontving tientallen klachten van vrouwen
○ Zonnebankruimte en wc aangeboden als alternatieve kleedruimtes

→ Oordeel: sportschool maakte verboden onderscheid op basis van geslacht

“[...] had rekening moeten houden met de bijzondere positie van verzoekster als 
transgender en kan in dit geval geen beroep doen op de uitzondering [...]”

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2014-64

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2014-64


7. Uitspraken van het College voor de Rechten van de 
Mens
● 2018: vrouwensportschool weigert 80-jarige man als lid

○ Man is sinds 2014 voor de wet vrouw. Geen operaties ondergaan
● Sportschool heeft cliënten die niet in bijzijn van mannen kunnen/willen 

sporten (o.a. vanwege religieuze redenen of traumatisch verleden)

→ Oordeel: verboden onderscheid op basis van geslacht

“[...] wettelijke uitzondering voor het aanbieden van seksegesegregeerde diensten niet van 
toepassing. Verzoekster is immers wettelijk vrouw.”

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-101

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-101


7. Uitspraken van het College voor de Rechten van de 
Mens
2019: Techniek College Rotterdam ontzegt mannelijke 
student toegang tot damestoiletten

○ Twee studentes hadden klacht ingediend over 
man op damestoiletten, voelden zich onveilig

○ Student ʻpresenteertʼ mannelijk (baardgroei en 
kleding)

○ TCR bood genderneutraal toilet aan als 
alternatief

→ Oordeel: TCR maakte verboden onderscheid op basis 
van geslacht
https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2020-25

Bron foto: 
https://www.transgendernetwerk.nl/trans-vrou
w-weigeren-bij-vrouwentoilet-is-discriminatie/

https://mensenrechten.nl/nl/oordeel/2020-25
https://www.transgendernetwerk.nl/trans-vrouw-weigeren-bij-vrouwentoilet-is-discriminatie/
https://www.transgendernetwerk.nl/trans-vrouw-weigeren-bij-vrouwentoilet-is-discriminatie/


7. Uitspraken van het College voor de Rechten van de 
Mens

Het bizarre van deze uitspraak is dus dat de jongeman in kwestie niet officieel 
zijn geboorteakte had laten veranderen.

Zijn rechten werden belangrijker geacht dan de rechten van vrouwen.

Gevoel van onveiligheid bij meisjes vindt het College niet van belang.

Uitzondering in AWGB wederom niet van toepassing geacht: “[...] omdat deze 
niet is bedoeld om vrouwen te beschermen tegen andere vrouwen, onder wie 
transvrouwen.”



7. Uitspraken van het College voor de Rechten van de 
Mens
Het College van de Rechten van de Mens weegt de belangen van trans 
identificerende mannen zwaarder dan de belangen van vrouwen.

Opvallend: transgender D66 Tweede Kamerlid Van Ginneken zit in de adviesraad 
van het College van de Rechten van de Mens als belangenbehartiger van 
transgender personen.

In die adviesraad zitten geen vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties.

https://mensenrechten.nl/en/node/2551



8. Hoe staat de politiek hier in? 

● VVD en D66 zijn initiatiefnemers van het wetsvoorstel zelfidentificatie.
● SGP en Belang Van Nederland zijn expliciet tegen.
● Forum voor Democratie en Partij Voor de Vrijheid zijn kritisch, maar spreken 

zich zelden duidelijk uit.
● PvdA, GroenLinks, Volt, SP, Partij voor de Dieren, en BIJ1 zijn tot nu toe 

voorstander. 
● Individuele leden van CDA, VVD en ChristenUnie en JA21, BBB en Omtzigt 

zijn kritisch.



9. Wat kunnen we er nog aan doen?

Het wetsvoorstel komt in de vierde week van januari in de Tweede Kamer. 
We kunnen politici en politieke partijen aanschrijven en opbellen. 
Als je lid bent van een partij heb je misschien meer ingangen

We kunnen demonstreren, tot nu toe durfde niemand vanwege de agressie 
van extremistische trans activisten. 

In het subgroepje ʻactieʼ kan straks gepraat worden over mogelijke acties.



9. Wat kan jij er nog aan doen?

● Spreek je uit tegen ʻgenderneutraleʼ toiletten en kleedkamers op 
scholen, je werk, bij de sportclub. 

● Praat over het onderwerp met vrienden, buren en collegaʼs. 
● Schrijf brieven naar politici en sportclubs. 
● Voor mannen: Zeg dat jij hier als vader, partner, broer, opa, collega niet 

achter staat.
● Spreek je uit op Sociale Media, zoals Twitter en Facebook



9. Wat kan je er nog aan doen?

● Je ondersteunt ook door de tweets van Voorzij te retweeten 
● De hashtag #ZelfIdSlechtIdee te gebruiken 
● Je duidelijk uitspreken tegen deze wet

https://twitter.com/hashtag/ZelfIdSlechtIdee?src=hashtag_click


10. Samenvatting

Mensen met een trans-identiteit hebben dezelfde rechten als alle andere 
mensen in Nederland.

Zij willen echter het privilege om ook behandeld te worden als de mensen van 
het geslacht dat zij niet hebben. 

De politiek slaat door met dit wetsvoorstel. 

Oproep aan parlement 1. Onderzoek eerst de consequenties van dit voorstel 
voor vrouwen en meisjes.

Oproep aan parlement 2. zoek alternatieven om deze groep transmensen een 
plek te geven zonder de rechten van vrouwen en meisjes aan te tasten.


