Mijn organisatie vraagt naar de sekse van personen. Is dat nodig?
Sekse registreren? Nee,
tenzij je een goede reden hebt. Registratie van geslacht is maar
in een beperkt aantal gevallen wettelijk verplicht.
Deze tabel met voorkomende gevallen waarin naar sekse wordt
gevraagd helpt om in te schatten of sekseregistratie wel of niet
nodig is.

Doel registratie

(On)nodig?

Registreren

Communicatie

Je kunt ook een
neutrale aanhef
hanteren, zoals
“Geachte klant” of
“Beste A. de Vries”.

Registreer
sekse niet.

Je kunt ook
naar naam, adres,
woonplaats of
geboortedatum
vragen.

Registreer
sekse niet.

Interesses of
eerdere aankopen
geven beter inzicht
dan sekse.

Registreer
sekse niet.

Informatie
over lichaamskenmerken (bijv.
lengte, of iemand
een baarmoeder
heeft) zijn
nauwkeuriger
dan sekse.

Registreer sekse
niet, maar vraag
naar specifieke
lichaamskenmerken.

Seksegegevens
kunnen relevant
zijn om (on)gelijkheid in kaart
te brengen.

Gebruik de
checklist om
sekse op de
juiste manier te
registreren.

Afhankelijk van
het onderwerp
kunnen seksegegevens relevant
zijn.

Gebruik de
checklist om
sekse op de
juiste manier te
registreren.

Identificatie

Marketing

Medisch

Het komt regelmatig voor dat naar sekse wordt gevraagd,
bijvoorbeeld in een formulier. Soms kan dat nodig zijn,
maar vaak doen we het vanuit gewoonte en zonder goede
reden. In deze gevallen draagt sekseregistratie bij aan
genderstereotypering en gaat het in tegen privacybeginselen.
Bovendien levert het onnodige administratie op. Het is beter
om dan geen sekse te registreren. Raadpleeg de Toolkit voor
een uitgebreide afweging.

Als je een goede reden hebt om
naar sekse te vragen, gebruik dan
deze checklist.
•

✓ Bied naast “Man” en “Vrouw” ook een derde en vierde

antwoordoptie aan: “Non-binair”, en een open veld waar
iemand zelf een antwoord kan invullen. Wanneer een
open invulveld onmogelijk is, gebruik dan als vierde optie
“Anders dan bovenstaande”.

✓ Geef respondenten de mogelijkheid om de vraag over

te slaan, bijvoorbeeld door deze optioneel te maken of
een antwoordoptie “Zeg ik liever niet” toe te voegen.

✓ Geef respondenten de mogelijkheid om zelf achteraf
hun seksegegevens aan te passen.
✓ Maak duidelijk binnen welke context en voor welk doel

naar sekse wordt gevraagd. Meestal gaat het om hoe
iemand zich identificeert, en niet om wat er in iemands
paspoort staat.

✓ Anonimiseer of pseudonimiseer indien mogelijk
de verzamelde seksegegevens na registratie.
✓ Zorg dat seksegegevens alleen toegankelijk zijn voor

relevante medewerkers, en niet worden gebruikt voor een
andere reden dan waarvoor je registreert.

✓ Verwijder de verzamelde seksegegevens wanneer de

oorspronkelijk reden van registratie niet meer relevant is.

Positieve actie
of emancipatiebeleid

Onderzoek

Voorbeeld:

Vul het antwoord in waarbij u zich het meeste
thuis voelt. Dit hoeft niet per se het geslacht uit
uw paspoort te zijn.*
MAN

Meer weten?

VROUW

Atria en Transgender Netwerk Nederland ontwikkelden
een toolkit voor het tegengaan van onnodige sekseregistratie.
Deze en meer informatie vind je op atria.nl/sekseregistratie.

NON-BINAIR
IK IDENTIFICEER ME ALS ...........
ZEG IK LIEVER NIET

Kennisinstituut
voor Emancipatie en
Vrouwengeschiedenis

*Het antwoord op deze vraag wordt in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming verwerkt en alleen gebruikt voor emancipatiedoeleinden, zoals het monitoren van de genderbalans binnen onze organisatie. U kunt uw antwoord altijd wijzigen of intrekken.

vormgeving BUROBRAAK

CHECKLIST

Tegengaan onnodige
sekseregistratie

