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Onderwerp:  
Politieke Regenboogcoalitie steunt initiatiefwet aanpassing Algemene wet 
gelijke behandeling  

Maandag 4 juni 2018 

De regenboogafdelingen van D66 (PRIDE66), PvdA (PvdA Roze Netwerk), GroenLinks 
(RozeLinks), SP (RoodvoorRoze) en VVD (Thematisch Netwerk LHBT) steunen het 
initiatiefwetsvoorstel ‘verduidelijking rechtspositie transgenderpersonen en intersekse 
personen’ en ondersteunen de verklaring die het COC, Transgender Netwerk Nederland 
en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD hebben doen uitgaan.  

Kamerleden Bergkamp (D66), Van den Hul (PvdA) en Özütok (GroenLinks) willen de 
Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) aanpassen, zodat de wettelijke bescherming 
tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van geslacht nader wordt 
uitgewerkt en geëxpliciteerd. De initiatiefnemers willen daarmee duidelijk maken dat de 
AWGB expliciet bescherming biedt tegen het ongeoorloofd onderscheid maken op grond 
van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Iedereen moet namelijk 
zichtbaar zichzelf kunnen zijn.  

Transgenders worden helaas nog vaak achtergesteld op de arbeidsmarkt. Hun 
werkloosheidspercentages liggen 20 procent hoger dan gemiddeld. Ook intersekse 
personen worden vaak geconfronteerd met onbegrip en discriminatie. Dit beïnvloedt de 
participatie in opleiding, werk en vrije tijd op een negatieve manier.  

Dinsdag 5 juni wordt in de Tweede Kamer de initiatiefwet behandeld. De 
regenboogafdelingen van de partijen roepen alle partijen in de Tweede Kamer op om 
voor het wetsvoorstel te stemmen. Zij staan hierin niet alleen. Ook het COC, TNN en 
NNID hebben de Kamer met klem gevraagd om voor dit wetsvoorstel te stemmen. Ook 
zij stellen dat de voorgestelde verduidelijking in belangrijke mate bijdraagt aan de 
rechtszekerheid en kenbaarheid van de wet voor transgender- en intersekse personen. 
Gezien de discriminatie waarmee deze Nederlanders te maken hebben, is die 
verduidelijking heel belangrijk.  

Namens de regenboogcoalitie, 

Eric Klaver (voorzitter PRIDE66) 
Astrid Oosenbrug (voorzitter PvdA Roze Netwerk) 
Rocco Piers (bestuur RozeLinks) 
Bart Uitdenbogaart (RoodvoorRoze) 
Mart Teunissen (voorzitter VVD Thematisch Netwerk LHBT) 
  

Lees hier het wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34650-6.html

