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Transgender personen in België  

die een wijziging van de officiële geslachtsvermelding aanvragen – 2015 

Gegevens uit het Rijksregister 

(1 januari 1993 t.e.m. 30 juni 2015) 

 

 

Wanneer een persoon een wijziging van de geslachtsvermelding op de geboorteakte aanvraagt, 

wordt dit door het Rijksregister geregistreerd. Op die manier kan er jaarlijks een overzicht worden 

gemaakt van het aantal officiële geslachtswijzigingen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naar 

geboortegeslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio.  

 

Deze cijfers geven enkel weer hoeveel personen de officiële geslachtsvermelding op hun 

geboorteakte lieten wijzigen. Er bestaan geen exacte cijfers over het aantal transgender personen in 

België. Wel is het duidelijk dat de groep transgenders die onder de huidige wetgeving officieel het 

geslacht aanpast een minderheid is binnen de transgender gemeenschap. 

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werkt voor dit jaarlijks cijferoverzicht samen 

met het Rijksregister. Mits een correcte bronvermelding mogen deze gegevens gebruikt worden. 

Omwille van de privacy van de betrokken personen, geeft het Rijksregister nooit individuele 

informatie door. 
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1. Aantal en aandeel 

In de periode van januari 1993 tot en met 30 juni 2015 zijn er in België 794 personen officieel van 

geslacht veranderd. Twee derde van de transgender personen veranderde van man naar vrouw, één 

derde van vrouw naar man. Deze verhouding is vrij stabiel over de jaren. 

 

Tabel 1: Aantal officiële geslachtswijzingen naar geboortegeslacht 

(1993 – juni 2015) 

 Aantal Aandeel 

Man naar Vrouw 535 67% 

Vrouw naar Man 259 33% 

Totaal 794 100% 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 
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2. Evolutie 

In de loop van 2007 trad een nieuwe wet in werking waardoor een officiële geslachtswijziging een 

administratieve aangelegenheid werd. Sindsdien is het niet langer nodig om dit via de rechtbank te 

regelen. Een aantal transgender personen heeft hier zeker op gewacht, wat een verklaring biedt voor 

de opvallende piek in cijfers in 2008. 

De laatste tien jaar waren er jaarlijks gemiddeld 33 mannen en 16 vrouwen die hun geslacht 

officieel lieten aanpassen. 

 

Grafiek 1: Evolutie in het aantal officiële geslachtsaanpassingen (1993 - 2014) 

 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 
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Tabel 2: Evolutie in het aantal officiële geslachtsaanpassingen (1993 - juni 2015) 

Aantallen per jaar naar geslacht 

 
Man naar Vrouw Vrouw naar Man Totaal 

1993 5 1 6 

1994 4 1 5 

1995 27 5 32 

1996 11 3 14 

1997 10 10 20 

1998 13 8 21 

1999 15 8 23 

2000 12 6 18 

2001 18 4 22 

2002 30 19 49 

2003 26 18 44 

2004 23 12 35 

2005 22 6 28 

2006 19 5 24 

2007 17 10 27 

2008 51 22 73 

2009 32 18 50 

2010 33 13 46 

2011 48 21 69 

2012 35 10 45 

2013 24 21 45 

2014 38 30 68 

2015 (tot en met juni) 22 8 30 

Totaal 535 259 794 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 
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3. Leeftijd 

Officiële geslachtsaanpassingen gebeuren op alle leeftijden. Voor geslachtsaanpassingen van vrouw 

naar man situeert de piek zich tussen de 25 en de 44 jaar. 62% van de geslachtsaanpassingen van 

vrouw naar man gebeurt in die leeftijdscategorien.  Geslachtsaanpassingen van man naar 

vrouwgebeuren het vaakst in de leeftijdscategorie van 45 tot 54 jaar. 

Transgender personen die de transitie maken van vrouw naar man zijn doorgaans iets jonger; 

gemiddeld zijn ze 32 jaar op het moment dat hun geslachtswijziging officieel geregistreerd wordt. Bij 

transgender personen die de transitie maken van man naar vrouw is de gemiddelde leeftijd 39 jaar. 

In de leeftijdscategorie jonger dan 25 jaar was er de laatste twee jaar een grote stijging van 

het aantal transgender personen die detransitie maakten van vrouw naar man, namelijk van 36 

personen in juni 2013, naar 50 in juni 2014 en naar 60 personen in juni 2015 (sinds 2013 een stijging 

van 67% in tegenstelling tot een gemiddelde stijging van 9% in de andere leeftijdscategorieën). In 

deze jongste categorie overstijgt het aantal vrouwen die de transitie maakten naar man het aantal 

mannen dat de transitie maakten naar vrouw. Dit is de enige leeftijdscategorie waar dit het geval is. 

 

Grafiek 2: Aantallen naar leeftijd op het ogenblik van de officiële geslachtswijziging 

(1993 - juni 2015) 

 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 
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Tabel 3: Aantallen en verdeling naar leeftijd op het ogenblik van de officiële geslachtswijziging 

(1993 - juni 2015) 

 Aantallen Verdeling 

 

Man naar Vrouw Vrouw naar Man Totaal 
Man naar 

Vrouw 

Vrouw naar 

Man 

< 25 jaar 51 60 111 10% 23% 

25-34 jaar 152 93 245 28% 36% 

35-44 jaar 143 68 211 27% 26% 

45-54 jaar 128 33 161 24% 13% 

55-64 jaar 55 5 60 10% 2% 

65-74 jaar 4 0 4 1% 0% 

> 75 jaar 2 0 2 0% 0% 

Totaal 535 259 794 100% 100% 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 

 

 

Tabel 4: Gemiddelde leeftijd op het ogenblik van de officiële geslachtswijziging (1993 - juni 2015) 

Man naar Vrouw Vrouw naar Man Totaal 

39,47 32,47 37,18 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 
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4. Burgerlijke staat 

De meerderheid van de transgender personen is officieel ongehuwd op het ogenblik van hun 

geslachtsaanpassing. Dat is zeker zo voor de transgender personen die de transitie maken van vrouw 

naar man: 84% van hen is ongehuwd. Van de personen die de transitie maken van man naar vrouw is 

55% ongehuwd. 

Door de goedkeuring van de wet op het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht in 

2003 kunnen personen die officieel hun geslachtsaanpassing laten registeren, gehuwd blijven met 

dezelfde persoon als tevoren. Tot dan moesten gehuwde personen die een geslachtswijziging 

wensten, eerst uit de echt scheiden. Een huwelijk werd immers nietig bij een geslachtswijziging van 

één van beide partners.  

De overgrote meerderheid van zowel de gehuwde als de gescheiden transgender personen 

zijn mannen die de transitie maken naar vrouw (86% van de gehuwde transgender personen en 88% 

van de gescheiden transgender personen). 
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Grafiek 3: Burgerlijke staat op het ogenblik van de officiële geslachtswijziging (1993 - juni 2015) 

 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 

 

 

Tabel 5: Burgerlijke staat op het ogenblik van de officiële geslachtswijziging (1993 - juni 2015) 

 Aantallen Verdeling 

 
Man naar Vrouw Vrouw naar Man Man naar Vrouw Vrouw naar Man 

Ongehuwd 292 217 55% 84% 

Gehuwd 68 11 13% 4% 

Nietigverklaring van het 

huwelijk 
2 2 0% 1% 

Weduwe/weduwnaar 7 3 1% 1% 

Gescheiden 146 20 27% 8% 

Onbekend 20 6 4% 2% 

Totaal 535 259 100% 100% 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 
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5. Regio 

Er zijn weinig verschillen naar gelang de regio’s in de verdeling van transgender personen die de 

transitie maakten naar vrouw of naar man of omgekeerd. De verdeling loopt bovendien parallel met 

de verdeling van de bevolking over de regio’s, zij het met een ondervertegenwoordiging van het 

Waals Gewest en een oververtegenwoordiging van het Vlaams Gewest. 

 

Tabel 6: Aantallen en verdeling officiële geslachtswijzigingen naar regio (1993 - juni 2015) 

 Aantallen Verdeling 

 

Man naar 

Vrouw 

Vrouw naar 

Man 

Man naar 

Vrouw 

Vrouw naar 

Man 

Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
55 23 10% 9% 

Vlaams Gewest 332 162 62% 62% 

Waals Gewest 126 61 24% 24% 

Buitenland 14 8 3% 3% 

Onbekend 8 5 1% 2% 

Totaal 535 259 100% 100% 

Bron: Rijksregister (bewerking IGVM) 
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Deze publicatie verschijnt enkel als webdocument. 

Cette publication est également disponible en français. 

 


