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Being Trans in the EU (FRA, 2014)



Procedure voor de erkenning van 

de genderidentiteit



Equality Law Clinic (ELC)

http://equalitylawclinic.ulb.be



Procedure voor de erkenning van 

de genderidentiteit

Conform de vereisten op het gebied van de 

mensenrechten

= Een eerste en noodzakelijke stap in de richting 

van gelijkheid en waardigheid



Gelijkheids- en non-

discriminatiewetgeving

Meerdere en overlappende juridische bronnen  

– “Nationaal”

– Regionaal 

– Internationaal

– Vergelijkend recht



Verenigde Naties

• In 2016 stelde de Mensenrechtenraad een Onafhankelijke 
Expert aan met betrekking tot de bescherming tegen 
geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid 
en genderidentiteit.

• De Onafhankelijke Expert riep de staten op om 
"antidiscriminatiewetgeving aan te nemen die ook 
betrekking heeft op genderidentiteit" en om een beleid uit 
te werken dat de "spiraal van discriminatie, marginalisatie 
en uitsluiting die een negatieve impact heeft" op 
transgender en gendernonconforme levens aanpakt 
(rapport uitgebracht op 11 mei 2018 UN Doc nr. 
A/HRC/38/43).



Verenigde Naties

In G t. Australië (CCPR/C/119/D/2172/2012 - UN HRC, 15 June
2017): 

• Bevestigde de Mensenrechtencommissie van de VN (UNCHR) 
dat het verbod op discriminatie krachtens artikel 26 [van het 
IVBPR] “discriminatie op grond van [.....] genderidentiteit, met 
inbegrip van de status van transgender” omvat.

• Erkende de UNCHR dat het begrip "privéleven" in artikel 17 
van het IVBPR de persoonlijke identiteit beschermt, met 
inbegrip van "genderidentiteit".

• Was de UNCHR van mening dat echtscheiding vereisen 
voorafgaand aan het verkrijgen van een wettelijke 
gendererkenning onverenigbaar is met de waarborgen van 
het Verdrag.



Raad van Europa - EHRM

In Identoba e.a. t. Georgië (2015) erkende het 
EHRM dat Artikel 14 EVRM “kwesties die 
verband houden met genderidentiteit omvat”

Zaak in verband met het verzuim van de politie 
om aanvallen op een demonstratie van het 
middenveld in het kader van de internationale 
dag tegen homofobie en transfobie te 
voorkomen en behoorlijk te onderzoeken



Raad van Europa - EHRM

In Van Kück t. Duitsland (2003) stelde het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens vast 

dat de last die op de verzoekster rustte om de 

"medische noodzaak" van haar 

genderbevestigende operatie en de echtheid 

van haar transidentiteit te bewijzen onredelijk 

was.



Raad van Europa - CvM

In haar Aanbeveling CM/Rec(2010)5, stelde het 

Comité van Ministers van de Raad van Europa 

voor dat “wetgevende en andere maatregelen 

[zouden] moeten worden genomen en effectief 

ten uitvoer worden gelegd om discriminatie op 

grond van ... genderidentiteit te bestrijden, het 

respect voor de mensenrechten van ... 

transgender personen te waarborgen en 

tolerantie jegens hen te bevorderen”.



Raad van Europa - ECSR



Raad van Europa - ECSR

ECSR, Transgender Europe en ILGA-Europe t. de Republiek 
Tsjechië (Klacht Nr. 117/2015), 1 oktober 2018

Meer algemeen:

- Recht op gezondheid

- Bescherming tegen sociale uitsluiting

- Verbod op discriminatie

- …



Europese Unie

• Geen specifieke verwijzing naar genderidentiteit, 
genderexpressie en geslachtskenmerken in zowel de 
primaire als de secundaire EU-wetgeving

• Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie betreffende transgender personen gebaseerd op 
basis van “discriminatie op grond van geslacht”
– P t. S and Cornwall County Council (1996)

– KB t. National Health Service Pensions Agency and andere 
(2004)

– Richards t. Secretary of State for Work and Pensions 
(2006)

– MB t. Secretary of State for Work and Pensions (2018)



Conclusie

• Geen enkele specifieke internationaal mensenrecht erkent 
transgender personen

• Een toenemend aantal mensenrechtenactoren verwijst 
echter naar genderidentiteit, genderexpressie en 
geslachtskenmerken

• In Europa worden dergelijke mondiale verklaringen 
versterkt door de steun van regionale instellingen

• Transformatieve jurisprudentie van het EHRM (en andere 
rechtsgebieden zoals het ECSR)

• Het Hof van Justitie van de Europese Unie conceptualiseert
nog steeds de bescherming van de gelijkheid van mannen 
en vrouwen door de lens van "geslachtsverandering".



A mondiale mensenrechtenkwestie
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