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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

3678 

Vragen van de leden Van Ginneken, Van der Laan, (beiden D66), Ellemeet 
(GroenLinks), Kathmann (PvdA) en Simons (BIJ1) aan de Ministers voor 
Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 
«Kabinet biedt excuses aan voor oude transgenderwet» (ingezonden 14 juli 
2021). 

Mededeling van Minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 4 augustus 2021). 

Vraag 1
Kan de regering met de Kamer delen waarom de tegemoetkomingsregeling 
nog niet bekend is gemaakt, ondanks eerdere toezeggingen dit voor 1 juli te 
doen? Wanneer wordt de regeling dan wel verwacht?1 

Vraag 2
Op welke wijze zijn het Transgender- en Interseksecollectief meegenomen in 
het proces dat leidde tot het kabinetsvoornemen van november 2020 waarin 
de excuses werden aangekondigd en een tegemoetkomingsregeling in het 
vooruitzicht werd gesteld? 

Vraag 3
Op welke wijze zijn het Transgender- en Interseksecollectief meegenomen in 
de uitwerking van de tegemoetkomingsregeling? 

Vraag 4
Kan de regering het bedrag van € 5.000 voor de hoogte van de tegemoetko-
ming toelichten en hierbij specificeren waarom voor de hoogte van het 
bedrag de tegemoetkomingsregeling voor misstanden in de Jeugdzorg als 
norm is genomen en niet het (viervoudige) bedrag wat in Zweden is 
toegekend aan benadeelden van vergelijkbare transgenderwetgeving waar 
aldaar in 2018 excuses voor is gemaakt? 

Vraag 5
Is de regering bereid de definitieve tegemoetkomingsregeling aan de Tweede 
Kamer voor te leggen, alvorens tot uitvoering hiervan over te gaan? 

1 https://www.coc.nl/transgender/kabinet-biedt-excuses-aan-voor-oude-transgenderwet
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Vraag 6
Is de regering bereid deze vragen vóór 1 september te beantwoorden? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap dat de schriftelijke vragen van de leden Van Ginneken, Van der 
Laan, (beiden D66), Ellemeet (GroenLinks), Kathmann (PvdA) en Simons 
(BIJ1), van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het 
bericht «Kabinet biedt excuses aan voor oude transgenderwet» (ingezonden 
14 juli 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, 
aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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