
Motie
Reg. Nr. M X.1

Agendapunt: X. Vreemd aan de agenda
Onderwerp: vergoeden wijzigen geslachtsregistratie

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 18 april 2023, 

gehoord en gelezen hebbende dat bij wijziging geslachtsregistratie de indiener kosten maakt;

Constaterende dat:
● de gemeente Stichtse Vecht een regenbooggemeente is en zich actief wil inzetten voor 

de LHBTIQ+ doelgroep;
● geslachtsverandering in Nederland een ongelofelijk ingewikkeld en langdurig proces is 

en als onprettig wordt ervaren door personen in transitie;125

● er veel kosten samenhangen met een gendertransitie die niet volledig gedekt worden 
door zorgverzekeraar;

● de gemeente voor wijziging geslachtsregistratie de indiener voor diverse kosten stelt: Dit
zijn de kosten voor het administratief afgeven van deskundigenverklaring (€65), de 
deskundigenbeoordeling (€250) en aanvraag nieuw identiteitsbewijs (€70,38 - 77,87);4

● de gemeente Stichtse Vecht op haar website meld dat het wijzigen van 
geslachtsregistratie gratis is, maar dit feitelijk niet juist is omdat de bovengenoemde 
deskundigenboordeling wel genoemd word als voorwaarde voor de aanvraag, met de 
kosten van dien; 6

● een wijziging van geslachtsregistratie in het basisregister personen (BRP) zich niet 
vertaald naar bestaande identiteitsbewijzen;

● er jaarlijks naar schatting ongeveer 2-3 inwoners van Stichtse Vecht een 
geslachtswijziging aanvragen;3

● de gemeenten Nijmegen en Groningen de kosten voor wijzigen geslachtsregistratie al 
dekken.

Overwegende dat:
● de LGHBTIQ+ gemeenschap al te maken heeft met uitsluiting en discriminatie;
● Stichtse Vecht een inclusieve gemeente wil zijn waar iedereen veilig zichzelf kan zijn;
● het Regenboogactieplan 2023-2024 stelt dat het van belang is dat we als 

regenbooggemeente zelf het goede voorbeeld geven;



● de deskundigenbeoordeling in het kader van de nieuwe transgenderwet te vervallen zou 
moeten komen, maar deze wet voor onbepaalde tijd uitgesteld is en in afwachting 
daarvan deze kosten blijven bestaan;

● het hebben van een identiteitsbewijs met een geslachtsaanduiding niet passend bij de 
uiterlijke kenmerken tot onveilige situaties kan leiden;

● geld nooit een belemmering mag zijn om van geslacht te veranderen; 
● het verlagen van de kostendrempel kan bijdragen aan het verder normaliseren van een 

geslachtsverandering.

Roept het college op om:
1. Gratis aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs en/of paspoort wanneer er sprake is 

van geslachtsverandering te realiseren voor 1 januari 2024;
2. In de aanvraagprocedure van het nieuwe identiteitsbewijs en/of paspoort als reden een 

geslachtsverandering op te nemen zodat in dat geval de aanvraag automatisch 
kosteloos verwerkt wordt; 

3. De administratieve kosten die samenhangen met het verkrijgen van een 
deskundigenverklaring en een deskundigenbeoordeling te vergoeden indien de 
aanvrager dit wenst;
Te onderzoeken welke budgetten het meest passend zijn voor deze doelgroep, waarbij 
gekeken kan worden naar onder andere de bijzondere bijstand en/of de Wmo. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Peelen
D66

1https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/bijlage-2-eindrapport-
onderzoek-geslachtsregistraties

2https://open.overheid.nl/repository/ronl-5801b397-0fab-4d68-afbc-a05706e1099b/1/pdf/bijlage-
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