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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.S.A. Vroege van 8 mei 
2015 inzake sekseregistratie op gemeentelijke formulieren. 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Inleiding door vragensteller. 
 
In 2014 werd de mogelijkheid tot afschaffing van de registratie als vrouw of man, 
bijvoorbeeld op paspoorten, onderzocht door de staatssecretaris van Justitie. Uit het 
rapport1 blijkt dat veel aanpassing in nationale wetgeving vereist is wanneer er 
aanpassingen worden gedaan in het kader van de sekseregistratie.  
 
Het is de fractie van D66 is dan ook opgevallen dat er veel formulieren in onze eigen 
gemeente zijn die zonder noodzaak invullers dwingen zich als vrouw of man te 
registreren. Wanneer er geen enkele reden is om iemands geslacht te weten wordt er 
toch vaak om gevraagd.  
 
De fractie van D66 vindt dat het niet meer van deze tijd is dat de overheid mensen 
(letterlijk) in een hokje dwingt waar zij zich niet thuisvoelen. Een korte blik op de 
website van de gemeente leert dat je onder meer moet aangeven man of vrouw te 
zijn om een afspraak te maken met de gemeente, om een parkeervergunning aan te 
vragen of om bijvoorbeeld een sportzaal te huren.  
 
Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 8 mei 2015, namens de fractie van 
D66, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en 
wethouders gericht: 
 
 
 
 
 
  

                                                   
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33351/kst-27859-76?resultIndex=0&sorttype 

=1&sortorder=4 
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1. Is het college bereid, te inventariseren op welke gemeentelijke formulieren 
de sekseaanduiding kan worden weggelaten? Zo nee, waarom niet? 
 

2. Kan het college ervoor zorgen dat binnen afzienbare tijd deze formulieren 
aangepast worden zodat zij voor iedereen bruikbaar zijn? Zo nee, waarom niet? 

 
3. Is het college tevens bereid, te inventariseren welke andere onderdelen in 

de dienstverlening van de gemeente Amsterdam  inwoners onnodig persoonlijke 
gendergeoriënteerde informatie moeten inleveren? 

 
Beantwoording vragen 1, 2 en 3: 
Sinds 2012 wordt op nieuw ontwikkelde gemeentelijke formulieren de aanduiding 
heer/mevrouw als ‘niet verplicht’ veld opgenomen. Deze aanpassing is 
doorgevoerd na een klacht hierover van een burger. Echter op de website 
www.amsterdam.nl staan ook nog formulieren van vóór 2012. Er bestaan op 
gemeentelijke formulieren drie mogelijkheden wat betreft genderaanduiding en 
mogelijkheid tot weglaten: 
− Geen aanduiding; 
− Man/vrouw als verplicht aankruisveld. Voor vrijwel geen van deze formulieren 

geldt dat dit vanuit een wettelijke noodzaak wordt gevraagd; 
− De heer/mevrouw als niet verplicht aankruisveld. Dit wordt gevraagd dit om 

een gerichte terugkoppeling per mail aan de inzender te kunnen doen 
(geachte heer … mevrouw …. ). 

Uiterlijk 1 januari 2016 zullen alle gemeentelijke digitale en fysieke formulieren 
gescreend worden op genderaanduiding. De verplichte optie zal worden 
verwijderd tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. Dit uitgangspunt wordt voor 
ambtenaren opgenomen in de gemeentelijke stijlgids. We handhaven wel de 
vraag naar de aanspreektitel “de heer/mevrouw” om gericht te kunnen mailen. 
De gebruiker is vrij hierop al dan niet te antwoorden. Overigens is in de 
sjablonentool, waarmee alle ambtenaren brieven kunnen schrijven, al gekozen 
voor de keuze uit ‘man’, ‘vrouw’, ‘onbekend’, ‘niet van toepassing’. Daar kan dus 
bewust gekozen worden voor een niet-genderspecifieke optie. 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
  
 


