
Aan: Het college van B&W 
Gemeente Breda 
Postbus 90156 
4800 RH Breda 
 
Van: Sabine van Nispen 
 
Fractie: GroenLinks 
 
Betreft: vragen op basis van art.9 RvO 
 
Onderwerp: onnodige sekseregistratie 
 
Breda, 24-09-2020 
 
 
Geacht College,  
 
Het kennisinstituut Atria1 geeft aan dat veel organisaties in hun contacten met burgers, 
consumenten of medewerkers om de sekse van de persoon met wie ze te maken hebben 
vragen. In enkele gevallen zijn organisaties dit verplicht of is het relevant om te weten. In 
veel gevallen is dit echter niet zo en wordt de sekseregistratie als zelfsprekend ervaren 
zonder dat er goede redenen voor zijn. Er wordt dan gesproken van onnodige 
sekseregistratie. In het regeerakkoord van 2017 is de ambitie uitgesproken om deze 
onnodige sekseregistratie te verminderen. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen zich 
volwaardig onderdeel voelt van de samenleving. Het tegengaan van onnodige 
sekseregistratie kan hierbij helpen, omdat de registratie onprettig en onvrij is voor mensen 
die zich niet volledig herkennen in de indeling man en vrouw of zich niet herkennen in de 
aan hen toegeschreven sekse. Het dwingt hen in een hokje dat voor hen niet past. 
GroenLinks stelde daarom hierover al in juli 2016 raadsvragen2, en vraagt zich daarom nu 
het volgende af, mede gelet op destijds ontvangen antwoorden3: 
 

1. Bent u op de hoogte van de uitgesproken ambitie in het regeerakkoord van 2017 om 
onnodige sekseregistratie te verminderen? 

2. Wat is er sinds 2016 gebeurd binnen de gemeente Breda om onnodige 
sekseregistratie te verminderen? 

3. Kunt u ons een uitputtend overzicht geven van alle gevallen waarin de gemeente 
Breda met contactmomenten met inwoners of andere belanghebbenden nog vraagt 
om de sekse gegevens van betrokkenen en kunt u per geval een motivatie geven 
van het waarom? 

4. Bent u bekend met de toolkit onnodige sekseregistratie voor gemeenten4 van 
kennisinstituut Atria? 

a. Zo nee, bent u voornemens zich hierin te verdiepen? Waarom wel/niet? 

1https://atria.nl/aanbod/toolkit-onnodige-sekseregistratie/ 
2https://breda.notubiz.nl/document/5268993/1/vraag2016-9322  
3https://breda.notubiz.nl/document/5268994/1/antwoord2016-9323  
4https://atria.nl/aanbod/toolkit-onnodige-sekseregistratie/handreiking-onnodige-sekseregistratie-voor-gemeenten/  
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b. Zo ja, heeft u actie ondernomen ten aanzien van de toolkit? Zo ja welke 
actie? Zo nee waarom niet?  

c. Ziet u, in lijn met deze toolkit, inmiddels ook veel mogelijkheden om burgers 
en andere contactzoekenden respectvol te bejegenen, anders dan met de 
aanhef ‘heer’ of ‘mevrouw’ (anders dan uw antwoord op vraag 3 in 2016)?  

 
Met vriendelijke groet,  
 
Sabine van Nispen 
Fractie GroenLinks Breda 
 

 


