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WELKOMSTWOORD: 10 JAAR 

TRANSGENDERBELEID OP HET INSTITUUT 
 

Liesbet Stevens, adjunct-directeur Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 

mannen 

 

Goeiemorgen  

 

In naam van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heet ik jullie van harte 

welkom op de studiedag ’10 jaar transgenderbeleid in België’. 

 

Als onafhankelijke overheidsinstelling bevordert het Instituut gendergelijkheid door de strijd 

aan te gaan met elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. 

Daaronder valt ook het beschermen van transgender personen tegen discriminatie. Elke 

vorm van discriminatie op grond van geslachtsaanpassing, genderexpressie of 

genderidentiteit wordt immers automatisch beschouwd als een vorm van 

geslachtsdiscriminatie. 

 

Onze opdracht valt in drie grote delen uiteen: 

• Ten eerste informeert het Instituut iedereen die op zoek is naar informatie over het 

wettelijke kader inzake genderdiscriminatie. Slachtoffers van discriminatie kunnen we 

bovendien ook bijstaan bij bemiddeling of wanneer ze gerechtelijke stappen willen 

zetten; 

• Ten tweede formuleren we ook adviezen en aanbevelingen voor overheden, maar 

ook voor andere stakeholders in de strijd tegen genderdiscriminatie; 

• En, ten derde, realiseert, coördineert en ondersteunt het Instituut onafhankelijke 

studies en onderzoeken over thema’s die belangrijk zijn voor het realiseren van 

gendergelijkheid, zoals het onderzoek waarvoor we hier vandaag samen zijn. 

 

We zijn erg blij dat we u – 10 jaar na het eerste, baanbrekende onderzoek over het leven als 

trans in België – opnieuw een belangrijk onderzoek kunnen voorstellen over de positie van 

transgender personen in België. Professor Joz Motmans leidde ook deze tweede studie in 

goede banen en geeft ons zo dadelijk een uiteenzetting over de resultaten.  

 

Tien jaar geleden gaf het Instituut de opdracht voor de eerste studie over de 

maatschappelijke en juridische situatie van transgender personen in België. De studie gaf 

een overzicht van discriminaties en ongelijkheden tegen transgenders in de praktijk, het 

beleid en in de wetgeving. Het rapport werd meermaals geraadpleegd en diende als leidraad 

voor de ontwikkeling van een transgenderbeleid in België, maar ook in het buitenland. De 

resultaten van de studie stelden het Instituut in staat om klachten efficiënter te behandelen 

en concrete aanbevelingen te formuleren aan overheden, burgers en instellingen. 

 

Tien jaar later was er dus een update nodig, en daarmee gepaard gaand deze studiedag.  
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Zoals daarnet aangekondigd zal professor Motmans dadelijk de belangrijkste resultaten van 

de studie voorstellen. Die stemmen tot nadenken, want de studie toont aan dat transgender 

personen ook vandaag de dag nog regelmatig worden gediscrimineerd omwille van hun 

genderidentiteit of genderexpressie.  

 

Daarom is het wettelijk kader zo belangrijk: het heeft een grote impact op hoe mensen 

zichzelf kunnen ontplooien, maar ook op hoe anderen naar hen kijken, of hoe anderen hen 

mogen behandelen. En dat is zeker zo voor transgender personen, omdat precies dat 

wettelijke kader lang een obstakel vormde voor hun ontplooiing en hun welzijn. 

 

Anno 2018 kunnen we vaststellen dat de wetgeving terzake op relatief korte tijd een enorme 

evolutie heeft doorgemaakt.  

 

Voor 2007 was het in België mogelijk om een wijziging van de geslachtsregistratie te 

bekomen via een gerechtelijke procedure. Die was omslachtig, nam veel tijd in beslag en 

was duur.  

 

In 2007 werd de zogenaamde Wet Transseksualiteit gestemd, waarmee de wetgever deze 

nadelen probeerde weg te werken. Deze wet stelde een administratieve procedure in om de 

officiële registratie van het geslacht en de voornaam te wijzigen. Het was een grote stap 

vooruit, maar al snel bleken de medische voorwaarden voor het wijzigen van de 

geslachtsregistratie – die in feite gewoon overgenomen waren uit de rechtspraktijk van vóór 

2007 – heel streng, te streng: mensen werden verplicht hormoonbehandelingen en medische 

ingrepen te ondergaan, en zelfs een sterilisatie was verplicht, wat toch een zeer grote 

inbreuk op de autonomie van een persoon inhoudt. Internationale experten wezen er in de 

Yogyakarta-verklaring op dat het vereiste van een dergelijke verplichte sterilisatie in strijd 

was met de mensenrechten. 

 

Ook het Instituut pleitte samen met zijn partners voor een de-medicalisering én ook voor een 

de-psychiatrisering van de wetgeving. We deden dat onder meer in een visietekst die in 2013 

gepubliceerd werd. In die tekst argumenteerden we dat deze voorwaarden ingingen tegen 

principiële mensenrechten, en dat de wetgeving dan ook aangepast diende te worden. 

 

In 2017 werd de nieuwe zogeheten ‘Transwet’ aangenomen, die begin dit jaar, op 1 januari 

2018, in werking trad. De nieuwe procedure vereist geen medische ingrepen of sterilisatie 

meer en gaat uit van de overtuiging van de persoon zelf.  

 

Het was moeilijk om de impact van deze wetgeving op voorhand te voorspellen. Naar 

aanleiding van de afgelopen Transremembrance Day analyseerde het Instituut hoeveel 

transgender personen in 2017 een aanpassing van hun geslachtsregistratie lieten uitvoeren. 

Eind 2017 – vlak voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet – stond de teller op 1054 eind 

september 2018 was dat al 1625. De cijfers tonen dan ook ontegensprekelijk aan dat de 

nieuwe wet tegemoet komt aan een bij veel mensen aanwezige behoefte. 
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Kunnen leven zoals je je voelt, het recht op genderidentiteit, is een cruciaal recht. Die 

persoonlijke invulling en beleving mag geen aanleiding geven tot discriminatie. Toch worden 

transgender personen nog steeds dagdagelijks geconfronteerd met discriminatie. Ze worden 

ontslagen op het werk, hebben een beperkte toegang tot gezondheidszorg of kunnen niet 

rekenen op de terugbetaling van behandelingen, en dat omwille van hun genderidentiteit.  

 

Vrij snel na de oprichting van het Instituut kwamen transgender personen bij ons terecht voor 

hulp. Twee jaar na onze oprichting ontvangt het Instituut in 2004 de eerste klacht van een 

transgender persoon. Op dat moment was het eigenlijk nog niet duidelijk of het Instituut in 

het kader van zijn juridische missie bevoegd was om op te treden tegen discriminatie van 

transgender personen. 

 

In 2007 brengt de Genderwet daarover duidelijkheid. Discriminatie op basis van het wettelijk 

criterium “geslachtsverandering” wordt gelijkgesteld aan geslachtsdiscriminatie. Van dan af is 

er geen onduidelijkheid meer: het Instituut kan transgender personen helpen wanneer ze 

gediscrimineerd worden. 

 

Maar al snel bleek dat de wet nog geen bescherming bood aan personen die geen 

geslachtswijzigende behandeling wilden of konden ondergaan. Zij vielen uit de boot. Daarom 

werd de Genderwet in 2014 uitgebreid met de discriminatiecriteria ‘genderidentiteit’ en 

‘genderexpressie’. 

 

Iets meer dan één op de tien meldingen die het Instituut in 2017 ontving, ging over 

discriminaties van transgender personen, en dat is de afgelopen jaren een redelijk constante 

verhouding. De thema’s waarover transgender personen het meest bij het Instituut 

aankloppen, zijn problemen met verzekeringsmaatschappijen (zoals het afsluiten van een 

verzekering), problemen met werkgevers of met aanwervingen, en problemen met de 

gezondheidszorg, zoals bij de terugbetaling van een geslachtsbevestigende behandeling. 

 

Het Instituut publiceerde daarom de afgelopen jaren verschillende brochures over deze 

thema’s, denk maar aan ‘Een hospitalisatieverzekering afsluiten - Tips voor transgender 

personen’, ‘Leven als transgender zonder discriminatie’ en de ‘Gids ter begeleiding van 

transgenders op het werk’, 

 

Ook de resultaten van het nieuwe onderzoek tonen aan dat werk, gezondheidszorg en vrij 

zijn van discriminaties belangrijke thema’s zijn voor het welzijn van transgender personen. 

We zijn dan ook blij dat we vandaag gezaghebbende sprekers bereid hebben gevonden om 

aanwezig te zijn en hun licht te werpen op deze thema’s. Na de koffiepauze, belichten drie 

sprekers elk één van deze thema’s: Meester Yves Thiery, die al verschillende transzaken 

voor het  Instituut gewonnen heeft, gaat dieper in op de moeilijkheden die transgender 

personen ondervinden met verzekeringen. Max Nisol en Londé Ngosso van Genres Pluriels 

bespreken nadien tien jaar expertise rond transgenderidentiteiten en intersekse. Professor 

Sara Aguirre ten slotte bespreekt na de lunch de problematiek van transfobie op het werk. 

 

Vóór de koffiepauze zal eerst professor Motmans de resultaten van de studie voorstellen, en 

zal daarna mevrouw Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, toelichten hoe zij in 
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haar beleid en in het bijzonder in het interfederaal actieplan inzake homo- en transfobie inzet 

op gelijke rechten voor transgender personen. 

 

Professor Isabelle Rorive zal nadien het brede verhaal schetsen van de grondrechten van 

transgender personen in het licht van internationale en Europese normen.  

 

Deze namiddag ten slotte gaan vertegenwoordigers van de transgender beweging en de 

vrouwenbeweging met elkaar in gesprek over de bedenkingen of vragen die dit thema en de 

resultaten van de studie oproepen.  

 

Gelijke rechten op papier zijn een eerste stap, maar ze vormen geen garantie op 

discriminatievrij samenleven. We moeten van de droge wetteksten een sociale realiteit 

maken. Dat is een uitdaging die we samen moeten aangaan: beleidsmakers, 

wetenschappers, de gerechtelijke wereld, mensenrechteninstellingen zoals het Instituut, en – 

last but not least – het middenveld. Er is al heel veel gerealiseerd, ook weer in de afgelopen 

tien jaren. Maar er zijn ook nog grote uitdagingen. 

 

De maatschappij sensibiliseren en transgender personen informeren over hun rechten en 

hen juridisch met raad en daad bijstaan blijft daarom essentieel. Kennis is daarbij ons 

sterkste wapen. We zijn dan ook fier dat we u vandaag, 10 jaar na onze eerste 

baanbrekende studie, opnieuw kunnen informeren over het leven van transgender personen 

in België. Ik wens u in naam van het Instituut een verrijkende en stimulerende dag toe. 

 

 


