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Stemming motie Rechtspositie trans-
genderpersonen en interseksepersonen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij
de behandeling van het Voorstel van wet van de leden
Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de
Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van
het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op
grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie
transgender personen en intersekse personen),

te weten:

- de motie-Jasper van Dijk/Buitenweg over hanteren van
de term "seksuele gerichtheid" in de Algemene wet gelijke
behandeling (34650, nr. 10).

(Zie vergadering van 28 juni 2018.)

De voorzitter:
De motie-Jasper van Dijk/Buitenweg (34650, nr. 10) is in die
zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden
Jasper van Dijk, Buitenweg en Yeşilgöz-Zegerius, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de term "seksuele gerichtheid" internati-
onaal gebruikelijk is, maar niet wordt gehanteerd in de
Algemene wet gelijke behandeling;

verzoekt de regering juridisch te onderzoeken wat de toege-
voegde waarde van een wijziging van de woorden "hetero
of homoseksuele gerichtheid" in "seksuele gerichtheid" zou
zijn, of deze wijziging mogelijk is en vervolgens een voorstel
daartoe naar de Kamer te sturen;

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover zo snel
mogelijk te informeren, bij voorkeur uiterlijk eind 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende
ondersteund.

Zij krijgt nr. 11, was nr. 10 (34650).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s.
(34650, nr. 11, was nr. 10).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de
PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, het CDA,
de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben

gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.
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