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“De overheid beslist wie ik ben” 
 
Inleiding 

“Een officiële erkenning van mijn genderidentiteit is belangrijk voor me, want het is 
een erkenning van wie ik ben. Bij je geboorte wordt een geboorteakte opgesteld, en bij 
je overlijden is er een overlijdensakte. Niemand stelt zich daar vragen over. Maar het 
achtervolgt je je hele leven lang. Als ik naar het kantoor van de sociale bijstand stap, 
heb ik geen officiële documenten waarin mijn genderidentiteit staat aangegeven. Ik 
heb geen rechten waarop ik me kan beroepen. Als iemand daar dus mijn leven wil 
bemoeilijken, dan kan dat. Een officiële geslachtswijziging biedt je erkenning, je wordt 
gelijkgesteld aan de rest van de maatschappij. Als mensen zien dat je officieel wordt 
erkend, dan zal je ook sneller aanvaard worden in de bredere maatschappij, niet enkel 
binnen de transgendergemeenschap, en dat is belangrijk.” (Louise, een transgender 
vrouw uit Dublin, Ierland)  

Officiële documenten die hun genderidentiteit weergeven, zijn van cruciaal belang voor 
transgender personen en voor de bescherming van hun mensenrechten. Telkens 
wanneer transgenders officiële documenten moeten voorleggen, kunnen ze worden 
geconfronteerd met discriminatie; bij het reizen, het inschrijven op school, het zoeken 
naar werk, het aanmaken van een bibliotheekpasje of het openen van een 
bankrekening. Een gebrek aan officiële erkenning van hun genderidentiteit heeft dus 
verregaande gevolgen voor het dagelijkse leven van transgenders. 

In 1992 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor het eerst dat, 
als een staat weigert de geslachtsaanduidingen op de officiële documenten van 
transgenders aan te passen, deze zich schuldig maakt aan een schending van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ruim 20 jaar later hebben Europese 
transgenders het echter nog steeds moeilijk om een officiële geslachtswijziging te 
bekomen.  

Veel Europese landen leggen al te verregaande voorwaarden op voor een officiële 
geslachtswijziging. Transgender personen worden gevraagd jarenlange procedures te 
ondergaan. De geslachtswijziging wordt afhankelijk gemaakt van de vaststelling van 
een psychische aandoening, en van medische behandelingen zoals hormonentherapie 
en chirurgische ingrepen, met inbegrip van sterilisatie. Sommige landen vereisen dat 
de transgender persoon alleenstaand is en/of meerderjarig. Andere landen laten dan 
weer eenvoudigweg niet toe dat transgenders hun geslacht officieel laten aanpassen.  

In 23 Europese landen, waaronder België, Denemarken en Noorwegen – landen die 
bekendstaan als trouwe verdedigers van gelijkheid en respect voor de mensenrechten - 
moeten transgenders een chirurgische ingreep ondergaan, waarbij hun 
geslachtsorganen worden verwijderd, om hun geslachtsaanduiding officieel te laten 
aanpassen. Gaan ze hier niet mee akkoord, dan moeten ze voor de rest van hun leven 
verder met officiële documenten waarop een geslacht staat aangeduid dat niet 
overeenstemt met hun uiterlijk, noch met hun persoonlijke overtuiging.  

In feite worden transgenders gedwongen te kiezen welke mensenrechten ze belangrijker 
vinden, aangezien het voor hen geen optie blijkt om al hun rechten te genieten. Willen 
ze officiële documenten waarop hun genderidentiteit wordt weergegeven, dan genieten 



ze het recht op privacy, maar worden ze gedwongen te scheiden van hun echtgeno(o)t(e), aangezien de 
aanpassing in veel landen enkel is weggelegd voor alleenstaanden. Willen ze gelijk zijn aan hun 
medeburgers voor de wet, dan moeten ze bereid zijn om hun recht om zich voort te planten af te staan. 
Dit soort keuzes staat haaks op de idee dat de staat ervoor moet zorgen dat ieder zijn of haar rechten 
kan genieten, zonder enige vorm van discriminatie, inclusief discriminatie op grond van genderidentiteit 
en –expressie.  

Transgenders moeten de mogelijkheid hebben een officiële erkenning van hun geslacht te verkrijgen en 
dit door middel van snelle, toegankelijke en transparante procedures, in overeenstemming met hun 
eigen genderidentiteit. Overheden moeten ervoor zorgen dat transgenders officiële documenten kunnen 
laten aanpassen, zonder dat ze daarbij worden verplicht tot psychiatrisch onderzoek of medische 
behandelingen, en zonder dat de overheid voorwaarden oplegt met betrekking tot leeftijd of burgerlijke 
status. Transgenders moeten hun geslacht officieel kunnen laten erkennen, zonder daarbij 
geconfronteerd te worden met procedures die een schending van hun fundamentele rechten inhouden. 

De situatie in België 

“Als je transgender bent, moet je jezelf constant verantwoorden en alles uitleggen. Misschien vinden 
sommige transgender activisten dat okee, en dat is hun goed recht, maar andere transgender personen 
beschermen liever hun privacy, en ook dat is een recht… Het probleem is dat de samenleving verwacht 
dat je cisgender en heteroseksueel bent. De wet op officiële geslachtswijziging is heel belangrijk… en 
moet gewijzigd worden. Alle transfobe elementen moeten uit de wet geschrapt worden, om transgender 
personen toe te laten zichzelf te zijn, zonder hen te vragen om een psychiatrische diagnose te krijgen of 
om zich te laten steriliseren, bijvoorbeeld… Zo niet geeft de wet zelf mensen, de samenleving, een 
excuus om ook transfoob te zijn.” Ely, een transgender persoon die in Brussel woont 

In België kunnen transgenders een aanpassing van hun geslacht laten doorvoeren op hun officiële 
documenten (identiteitskaart, geboorteakte, etc.), op voorwaarde dat ze een lange procedure doorlopen 
die meer dan drie jaar in beslag kan nemen. Ze zijn verplicht om een psychiatrische diagnose te krijgen 
en medische behandelingen te ondergaan, met in begrip van hormonale therapie, 
geslachtsveranderende operaties en sterilisatie. Volgens de huidige wetgeving kunnen transgenders 
geen officiële geslachtsverandering bekomen tenzij ze permanent onvruchtbaar worden verklaard. Ook 
voor het veranderen van de voornaam zijn psychiatrisch onderzoek en een hormonenkuur vereist.  

De huidige wetgeving en praktijk 

In België moet er binnen de 15 dagen na de geboorte van een kind aangifte gedaan worden bij de 
gemeente. Persoonlijke informatie over Belgen en Belgische inwoners met een vreemde nationaliteit 
wordt opgeslagen in de bevolkingsregisters en op geboorteakten. Zo ook de aanduiding van het geslacht 
van de persoon, zoals vastgesteld bij de geboorte. Officiële documenten zoals identiteitskaarten en 
paspoorten zijn gebaseerd op deze informatie en vermelden onder andere het geslacht van de betrokken 
persoon. 

Volgens de Wet betreffende Transseksualiteit van 10 mei 2007 kan het officiële gender van een 
persoon enkel gewijzigd worden, wanneer de betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke 
overtuiging heeft tot het “andere” geslacht te behoren en wanneer hij of zij medische behandelingen 
heeft ondergaan. Dit betekent dat medische attesten moeten worden voorgelegd wanneer men een 
aanvraag tot geslachtswijziging doet bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Meer bepaald zijn twee 
verklaringen nodig, één van een psychiater en één van een chirurg, die bevestigen dat de betrokkene de 
voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft te behoren tot het andere geslacht, dat hij of 
zij een medische geslachtsaanpassing heeft ondergaan en dat hij of zij niet meer in staat is om zich 
voort te planten overeenkomstig het vroegere geslacht. De huidige medische praktijk houdt in dat 
transgender personen vaak meer dan drie jaren moeten wachten vooraleer ze een officiële 
geslachtswijziging kunnen bekomen. 

Transgender personen kunnen voor een medische behandeling terecht in twee ziekenhuizen, in Gent en 
in Luik. Daar zijn multidisciplinaire teams van psychiaters en andere medici, gespecialiseerd in de 



behandeling van transgender personen. Een geslachtsveranderende operatie kan men enkel in Gent 
ondergaan. In het Universitair Ziekenhuis van Gent (hierna: Genderteam van UZ Gent) duurt het 
gemiddeld zes maanden vooraleer de psychiatrische diagnose gesteld wordt, hoewel dit van geval tot 
geval kan verschillen. De diagnostische fase omvat gewoonlijk zes sessies met een psychiater a rato van 
één sessie per maand. Volgens Cavaria, een Vlaamse NGO die opkomt voor holebi’s en transgenders, en 
Genres Pluriels, een Brusselse trans organisatie, kan het soms tot een jaar duren vooraleer de 
psychiatrische diagnose gesteld wordt in het UZ Gent. 

Na deze diagnose kan de hormonenbehandeling opgestart worden, al is er soms een wachttermijn van 
twee maanden afhankelijk van de beschikbaarheid van een endocrinoloog. Ook minderjarigen kunnen 
een hormonenbehandeling krijgen. In de huidige praktijk wordt verwacht dat men tijdens de hormonale 
fase een aanvang neemt met de “real-life experience”. Dit houdt in dat men zich familiaal, sociaal en 
professioneel gaat gedragen in de gewenste geslachtsrol. 

Geslachtsaanpassende chirurgie is beschikbaar voor man-tot-vrouw transgenders vanaf één jaar na het 
begin van de hormonenbehandeling, en twee jaar voor vrouw-tot-man transgenders. In het laatste geval 
is de wachttijd langer omdat er niet genoeg chirurgen beschikbaar zijn. Geslachtsaanpassende chirurgie 
omvat altijd de verwijdering van de organen van het voortplantingsstelsel, wat leidt tot een 
onomkeerbare sterilisatie. In de praktijk blijken geslachtsaanpassende operaties niet toegankelijk voor 
minderjarigen. Hoewel de wet toestaat dat minderjarigen een aanvraag indienen om hun geslacht te 
wijzigen bij de burgerlijke stand, kunnen ze in de praktijk pas de geslachtsaanpassende chirurgie 
ondergaan wanneer ze meerderjarig worden en dus pas daarna een officiële geslachtswijziging 
verkrijgen. 

Transgender personen kunnen hun naam laten wijzigen, op voorwaarde dat ze twee verklaringen 
voorleggen, één van een psychiater en één van een endocrinoloog. Die verklaringen moeten bevestigen 
dat de betrokkene een voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere 
geslacht te behoren, en een hormonenbehandeling heeft ondergaan of ondergaat. 

De gevolgen van de huidige praktijk en discriminatie 

In de huidige omstandigheden moeten transgender personen dagelijks situaties doorstaan waarbij ze 
officiële documenten moeten voorleggen waarop een naam en een geslacht vermeld staan die niet 
overeenstemmen met hun genderidentiteit en –expressie. Dit kan leiden tot toenemende discriminatie 
van transgender personen. 

Eefje is een 25-jarige Belgische transgender vrouw. Ze is in behandeling bij het Universitair Ziekenhuis 
van Gent. Ze is officieel nog steeds een man. Ze is bereid om in het ziekenhuis een 
geslachtsveranderende medische behandeling te ondergaan, met inbegrip van chirurgische operaties.  

Eefje vertelde Amnesty’s onderzoekers over de negatieve impact die het niet-overeenstemmen van haar 
genderidentiteit en haar officiële geslacht heeft op haar leven: “Ik volgde een VDAB-cursus tot hulpkok. 
Op het einde van de cursus moest ik stage lopen. De instructeur van de VDAB zei me dat ik me op de 
stageplek moest aanbieden met mijn officiële naam en geslacht.  Daar had ik het erg moeilijk mee, 
maar ik had het gevoel dat ik geen andere opties had als ik de cursus succesvol wou afronden en werk 
wou vinden als hulpkok. Tijdens de stage werd ik voortdurend aangesproken met mijn mannelijke 
naam, en dat had een grote psychische impact op me. Op het einde van de stage zei de manager me 
dat ik er had kunnen beginnen werken, maar dat andere collega’s dat niet wilden omdat ik transgender 
ben. Uiteindelijk werd me verteld dat ik niet zou worden aangenomen omdat ik niet over de juiste 
diploma’s beschikte.”  

Ely vertelde Amnesty International: “Voor allerhande zaken heb je je elektronische identiteitskaart 
nodig... Je kan niet zomaar de naam gebruiken die je wil dragen, als die niet werd aangepast op je 
identiteitskaart... Zo komt het dat je voortdurend wordt geconfronteerd met situaties waar je een naam 
moet gebruiken die ingaat tegen je eigenlijke identiteit.” 



Niet alle transgender personen leggen zich neer bij de procedures die de wetgeving oplegt om een 
officiële geslachtswijziging te bekomen. Max heeft noch zijn naam noch zijn officiële geslacht laten 
veranderen, maar volgt een hormonenkuur op eigen initiatief. “Ik weiger om een wetgeving na te leven 
die de mensenrechten schendt. Ik zou graag mijn naam veranderd zien, maar ik wil niet dat de staat 
zich op deze manier bemoeit met mijn privéleven. Dat ze mij verplichten om een psychiater te zien 
enkel om mijn naam te laten veranderen, komt voor mij neer op het politiseren van gender.”  

Door de huidige wetgeving is het voor transgenders erg moeilijk om hun naam en geslacht ook officieel 
en juridisch te laten aanpassen, waardoor hun documenten een identiteit weerspiegelen waar zij zich 
niet in kunnen vinden. Deze tweespalt leidt tot discriminatie, intimidatie en zelfs geweld. Uit een 
enquête gevoerd door het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten blijkt dat discriminatie op 
grond van genderidentiteit een ernstig probleem vormt in België. 48% van de geïnterviewde 
transgenders in België gaf aan te maken te hebben gehad met discriminatie of pestgedrag tijdens het 
jaar voorafgaand aan de enquête. Daarbij gaat het over discriminatie bij het zoeken naar een job (47%), 
op de werkplek (19%) en door leerkrachten en educatief personeel (15%). Maar liefst 41% van de 
respondenten verklaarde het slachtoffer te zijn geweest van geweld of dreiging tot geweld tijdens de vijf 
jaar vóór het moment van de enquête. Hiervan verklaarde 46% dat hun genderidentiteit de directe 
aanleiding vormde voor het geweld.  

De huidige Belgische anti-discriminatiewetgeving verbiedt discriminatie op grond van geslacht op het 
gebeid van tewerkstelling, van toegang tot goederen en diensten, gezondheidszorg en sociale zekerheid. 
De wetgeving biedt ook bescherming tegen discriminatie op grond van geslachtsaanpassing. 

In januari 2013 werd een nieuwe wet aangenomen, die de discriminatiegrond van geslachtsverandering 
toevoegt aan de gronden voor haatmisdrijven (artikel 405 quater Strafwetboek). Op 28 november 2013, 
diende de regering een wetsontwerp in om de wet op de gelijkheid van mannen en vrouwen uit te 
breiden tot de gronden van genderidentiteit en –expressie. 

Opportuniteiten voor wijzigingen ten goede van het beleid en de praktijk 

België schendt de rechten van transgender personen, in het bijzonder hun recht op de hoogst mogelijke 
niveau van gezondheid en het recht om gevrijwaard te zijn van wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling. De Belgische overheid stelt onnodige eisen aan transgenders die hun geslacht officieel 
willen laten erkennen, zoals een psychiatrische diagnose, chirurgische ingrepen en sterilisatie. Het feit 
dat deze erkenning afhankelijk wordt gemaakt van dergelijke medische vereisten en de al te lange 
procedure vormen een inbreuk op het recht op bescherming van het privéleven en op de gelijkheid als 
persoon voor de wet. Bovendien kunnen minderjarigen geen officiële geslachtswijziging krijgen. Dit gaat 
in tegen het internationaal aanvaarde principes van kinderrechten, met inbegrip van het belang van het 
kind, rekening houdend met zijn of haar ontwikkelende capaciteiten. 

In januari vorig jaar heeft de Belgische regering het interfederaal actieplan tegen homofoob en 
transfoob geweld aangenomen, waarin de belofte werd aangegaan de wet uit 2007 over 
gendererkenning te herzien. In december 2013 was het echter nog steeds onduidelijk of en wanneer de 
huidige regering een initiatief zal nemen om de wet te wijzigen.  

Intussen ontving Amnesty International een schrijven vanwege Minister van Justitie Turtelboom, waarin 
zij het engagement aangaat om nog gedurende de huidige legislatuur verdere stappen te zetten. 
Amnesty verheugt zich hierover en zal het wetgevende werk van nabij opvolgen. 

De Belgische wetgeving beschermt burgers tegen discriminatie op grond van geslacht en 
geslachtsverandering. Sinds januari 2013 wordt geslachtsverandering erkend als mogelijk motief voor 
haatmisdrijven. Op 28 november 2013 stelde de regering voor om de antidiscriminatiewet uit te 
breiden naar zowel genderidentiteit als genderexpressie.  

Conclusies en aanbevelingen 



Dit rapport onderzoekt de verschillende mensenrechtenschendingen die transgenders moeten 
ondergaan als ze officieel hun geslacht willen veranderen. Over heel Europa zijn de procedures 
ontoereikend, zelfs daar waar er wetten en praktijken bestaan die het voor transgenders mogelijk maken 
om documenten te bekomen waaruit hun geslacht blijkt. Deze procedures schenden het recht van 
transgenders op de eerbiediging van het  privé- , gezins- en familieleven, het recht als persoon erkend 
te worden voor de wet, het recht op het hoogst mogelijke niveau van gezondheid, en het recht om vrij te 
zijn van wrede, onmenselijke en onterende behandeling zonder discriminatie op grond van 
genderidentiteit en –expressie.  

Spijtig genoeg zijn veel van die wetten en praktijken over juridische geslachtswijziging nog altijd 
gebaseerd op stereotiepe normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid en hebben ze een discriminatie 
van transgenders tot gevolg. Staten moeten optreden tegen alle discriminerende praktijken die 
voortkomen uit  genderstereotypes. 

Amnesty International doet de volgende aanbevelingen:  

Aan alle nationale overheden: 

- Sta aan mensen toe om hun naam en geslacht juridisch te wijzigen, met inbegrip van de 
aanduiding van het geslacht op officiële overheidsdocumenten, via een snelle, toegankelijke en 
transparante procedure en in overeenstemming met de overtuiging van genderidentiteit van de 
persoon in kwestie; 
 

- Zorg ervoor dat niet-statelijke instellingen en organisaties toegankelijke en transparante 
procedures invoeren om aan transgenders documenten (zoals diploma’s en onderwijsdiploma’s) 
te bezorgen die hun genderidentiteit weergeven; 
 

- Zorg ervoor dat alle informatie over wijzigingen van de naam en het geslacht vertrouwelijk blijft. 
Dit soort informatie zou niet algemeen toegankelijk mogen zijn voor derden zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen; 
 

- Haal genderidentiteit uit de categorie van psychische  stoornissen en herclassificeer de 
gezondheidszorg voor transgenders op een wijze die niet stigmatiseert; 
 

- Schaf de vereiste van een psychiatrisch onderzoek en een psychiatrische diagnose af als 
verplichte voorwaarde voor een juridische geslachtswijziging; 
  

- Schaf de medische voorwaarden voor een geslachtswijziging af, in het bijzonder de vereisten 
van chirurgische ingrepen en sterilisatie; 
 

- Schaf elke verplichting af om alleenstaand te zijn als voorafgaande voorwaarde om een 
juridische geslachtswijziging te bekomen; 
 

- Schaf algemene leeftijdsbeperkingen voor een juridische geslachtswijzing af en zorg ervoor dat 
een officiële geslachtswijzing ook mogelijk is voor minderjarigen, rekening houdend met hun 
vrijelijk uitgesproken mening over wat in hun eigen belang is, en in het licht van de 
ontwikkeling van hun capaciteiten; 
 

- Voorzie uitdrukkelijke juridische bescherming tegen discriminatie op grond van genderidentiteit 
en -expressie, en dit op alle gebieden; 
 

- Zorg ervoor dat genderidentiteit en –expressie uitdrukkelijk opgenomen worden als grond voor 
de vervolging van haatmisdrijven; 
 

- Zorg er voor dat de medische praktijk, en meer in het bijzonder de medische zorg voor 
transgenders, de stereotiepe begrippen van mannelijkheid en vrouwelijkheid niet bestendigt. 
Zorg ervoor dat medische behandelingen toegankelijk zijn voor transgenders op basis van hun 
geïnformeerde toestemming; 
 

- Neem maatregelen om het publieke bewustzijn te vergroten  over de transgender identiteit en 
over de discriminatie die transgender personen ondervinden. 



 

Aan de Europese Unie: 

- Zorg ervoor dat genderidentiteit en –expressie expliciet worden opgenomen als grond van 
discriminatie in alle bestaande en toekomstige Europese regelgeving tegen discriminatie. Dit is 
nodig opdat transgender personen kunnen genieten van bescherming tegen discriminatie 
omwille van hun genderidentiteit en –expressie, ongeacht of ze een medische 
geslachtsverandering hebben ondergaan,  willen ondergaan of aan het ondergaan zijn. Zulke 
regelgeving wordt vereist door het internationaal recht over mensenrechten.  
 

- In de context van de ontwikkeling van strategische richtlijnen op het gebied van vrijheid, 
veiligheid en justitie, met het oog op de totstandkoming van EU-beleid na 2014, moet de 
Europese Unie ervoor zorgen dat transgender personen kunnen genieten van hun recht op 
privacy en op een gezinsleven, dat ze gevrijwaard worden van wrede, onmenselijke en 
onterende behandeling en kunnen genieten van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid, in 
het bijzonder in het kader van procedures voor juridische geslachtswijziging. De bescherming 
van deze rechten moet deel uitmaken van een alomvattend EU-beleid dat de discriminatie, het 
geweld en de andere mensenrechtenschendingen aanpakt die transgender personen ervaren.  
 

Aan de Belgische overheid: 

- Wijzig de bestaande wetten en praktijken, in het bijzonder de Wet betreffende de 
Transseksualiteit van 10 mei 2007, opdat transgender personen hun geslacht en hun naam 
officieel kunnen wijzigen via een snelle, transparante en toegankelijke procedure;  

- Schaf de vereisten inzake sterilisatie en chirurgische ingrepen af die opgenomen zijn in de Wet 
betreffende de Transseksualiteit van 10 mei 2007;  
 

- Schaf de vereiste af dat transgenders een psychiatrisch onderzoek moeten ondergaan en dat 
een psychiatrische diagnose moet worden gemaakt als voorafgaande voorwaarde voor een 
juridische geslachtswijziging. Haal transgender identiteit uit de nationale classificatie van 
psychische aandoeningen en zorg er voor dat transgenders toegang krijgen tot de gewenste 
medische behandelingen op basis van hun geïnformeerde toestemming;  
 

- Zorg ervoor dat een officiële geslachtswijziging effectief toegankelijk is voor minderjarigen op 
basis van het belang van het kind en rekening houdend met de ontwikkeling van hun  
capaciteiten.  


