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Het hooggerechtshof in Australië heeft bepaald dat wie niet als vrouw of als man kan worden aangemerkt,
ook niet zo hoeft te worden geregistreerd. In officiële documenten kan achter geslacht 'onbepaald' of
'neutraal' worden vermeld.

De uitspraak is een overwinning voor transgenders, die nu in het bevolkingsregister en op hun paspoort als
man of als vrouw staan geregistreerd, terwijl zij zich niet zo voelen of op basis van hun biologische
kenmerken niet het een of het ander zijn.
Australië volgt het voorbeeld van Nieuw-Zeeland. Ook in enkele Aziatische landen zoals Nepal en Bhutan is
het mogelijk in sommige persoonsdocumenten in plaats van 'm' of 'f' een 'x' te noteren achter geslacht. In
Europa is dat niet mogelijk.
In opdracht van minister Teeven van Justitie onderzoekt de Universiteit Utrecht of het in Nederland wenselijk
is dat te veranderen en hoe. Theoretisch is het mogelijk in het bevolkingsregister geregistreerd te staan als
'geslacht onbekend', maar dat gebeurt niet. Bij pasgeboren baby's bij wie op grond van de geslachtsdelen
niet duidelijk is of het een meisje of jongen is, kan tot drie maanden bij geslacht 'onbepaald' worden vermeld.
Ouders kiezen na medische onderzoek in die periode uiteindelijk toch voor 'jongen' of 'meisje'. Later kan het
kind zelf beslissen dat te laten veranderen.
'De wens de huidige registratie te wijzigen komt niet alleen van transgenders, maar ook van feministen, die
vinden dat de registratie van sekse moet worden afgeschaft omdat het discriminerend is', zegt onderzoekster
Marjolein van den Brink.
Zij wijst er op dat de beweegredenen in Aziatische landen om een derde typering mogelijk te maken in
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persoonsdocumenten, vaak heel anders zijn dan in de westerse wereld. 'In Nepal bijvoorbeeld gebruiken ze
het begrip 'derde sekse' en daarmee bedoelen ze ook homo's. Daar zijn homo's niet zo geaccepteerd als bij
ons.'
Het hooggerechtshof in Australië wees het verzoek af om de registratie 'derde sekse' mogelijk te maken. Het
Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de belangenorganisatie van intersekse mensen NNID vinden dat
goed nieuws. Zij moeten er niet aan denken dat er een aparte categorie komt voor burgers die zich man én
vrouw of man noch vrouw voelen. Of bij wie de sekse in biologische zin niet overduidelijk is omdat zij
bijvoorbeeld wel vrouwelijke geslachtsdelen hebben maar geen eierstokken en baarmoeder, zoals bij
intersekse mensen het geval is.
'Een derde hokje werkt stigmatiserend en kan leiden tot nare reacties zolang deze groepen nog niet
geaccepteerd zijn,' zegt een woordvoerder van het Transgender Netwerk. Zij noemt als voorbeeld een
afwijzing bij sollicitaties of fronsende wenkbrauwen of vragen bij identiteitscontroles.
De zaak in Australië was aangespannen door de 52-jarige Norrie, die zich man noch vrouw voelt en dat
wilde terugzien in officiële documenten. Norrie werd als man geboren, maar voelde zich vrouw. In 1983
onderging zij een hormoonbehandeling om vrouw te worden maar halverwege merkte zij dat ze zich in een
vrouwenlichaam ook niet thuis voelde. De Australiër stopte met de behandeling en gaat sindsdien door het
leven als 'neutraal'.
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