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VOORWOORD
1. Het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (GIG), het Instituut voor Familierecht van de Universiteit Gent en het Transgender Infopunt (TIP) hebben de
krachten gebundeld voor een vormingsactiviteit naar aanleiding van de – toen
nog nakende – inwerkingtreding van nieuwe wetgeving ten behoeve van transgender personen. Op de campus Aula van de faculteit Recht en Criminologie
vond op 18 december 2017 een studienamiddag plaats onder de noemer “De
rechtspositie van transgender personen in België. Een multidisciplinaire analyse na de wet van 25 juni 2017”. Vijf uiteenzettingen werden gevolgd door een
interactief panelgesprek met de sprekers en vier andere actoren uit het werkveld
en de academische wereld: Pieter Cannoot (academisch assistent UGent), Steve
Heylen (voorzitter van VLAVABBS, de Vlaamse Vereniging voor Ambtenaren en
Beambten van de Burgerlijke Stand), Robin Heyse (kinderpsycholoog binnen het
Centrum voor seksuologie en gender van het UZ Gent) en Katrien Vanleirberghe
(beleidsmedewerkster van çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen).
2. U bladert in het verslagboek van deze studienamiddag. Dit boek bevat de bijdragen van de vijf sprekers, die drie verschillende wetenschapsdomeinen bestrijken (sociologie, geneeskunde en recht) en vijf rechtstakken omvatten (mensenrechten, personen- en familierecht, procesrecht, internationaal privaatrecht en
migratierecht). Ook alle antwoorden op de talrijke vragen van deelnemers en
de belangrijkste bedenkingen geuit tijdens het panelgesprek zijn in dit boek verwerkt. Deze teksten worden aangevuld met bijlagen: een gecoördineerde versie
van de nationale wetgeving, het recentste uitvoeringsbesluit – pas in 2019 gepubliceerd – en (uittreksels uit) de relevante ministeriële omzendbrieven.
3. De wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit was al geruime tijd
aan herziening toe. De regering Michel I beloofde in haar regeerakkoord om
de bestaande regelingen met betrekking tot transgender personen in overeenstemming te brengen met de internationale mensenrechtenverplichtingen. Deze
belofte is gerealiseerd. Op 10 juli 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de
wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de
vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van
de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft, die samen met een noodzakelijk uitvoeringsbesluit en vergezeld van een ministeriële omzendbrief op 1 januari
2018 in werking is getreden.
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De nieuwe wet heeft een ruimer toepassingsgebied doordat niet langer medische voorwaarden worden gesteld voor de juridische aanpassing van de registratie van het geslacht door de ambtenaar van de burgerlijke stand, waardoor eenieder met de wens om de voornaam en/of geslachtsregistratie aan te passen hiervan
kan gebruikmaken. Tevens beschermen de nieuwe regels beter dan voorheen het
privéleven van transgender personen1 door de afgifte van afschriften en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand waarop de aanpassing van de geslachtsregistratie zichtbaar is, sterk te beperken. De nieuwe regeling voor de aanpassing
van de geslachtsregistratie van meerderjarigen gaat uit van zelfbeschikking met
voorlichting en een bedenktermijn. Ook minderjarigen kunnen vanaf de leeftijd
van zestien jaar daadwerkelijk de geslachtsregistratie doen veranderen, maar
enkel mits tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater. Er werden garanties ingebouwd voor een standvastige keuze en tegen fraude. Terugkeer naar de
oorspronkelijke geslachtsregistratie is mogelijk na een gerechtelijke procedure. Er
is specifiek nieuw afstammingsrecht voor transgender personen gecreëerd en de
regels inzake voornaamswijziging werden versoepeld. Al deze innovaties gaan
gepaard met een overgangsregeling.
4. In dit boek wordt de rechtspositie van transgender personen in België na de
wet van 25 juni 2017 op een multidisciplinaire wijze benaderd, vanuit de idee
dat dit thema vanuit meerdere perspectieven moet worden bekeken en ondersteund.
In een inleidend deel I schetsen prof. Joz Motmans en dr. Pieter Cannoot
de maatschappelijke en de mensenrechtelijke context van de wet van 25 juni 2017.
Voor wie is de wet bruikbaar, ten aanzien van welke noden biedt de wettelijke
regeling een antwoord, en welke verzuchtingen liggen nog op tafel?
De vernieuwde Belgische wetgeving bevat een breed gamma aan materieelrechtelijke aspecten. Van de aangifte van de overtuiging dat het geboortegeslacht
niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit (met twee verschijningen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) over de opmaak van de akte
van aanpassing van de registratie van het geslacht, tot een eventuele terugkeer
naar het oorspronkelijke geslacht. Ook het specifieke afstammingsrecht, de
nieuwe regels inzake voornaamsverandering en het overgangsregime komen aan
bod in een lijvig deel II van de hand van prof. Gerd Verschelden.
De adviesbevoegdheid van het Openbaar Ministerie, de mogelijkheid van het
parket om de nietigverklaring van een aanpassing te vorderen en de verhaalprocedure tegen een weigeringsbeslissing van de ambtenaar worden, samen met nog
1
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De editors hebben bewust gekozen voor het adjectief “transgender” (als bijvoeglijk naamwoord in juli 2018 voorlopig ingevoerd in Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse
taal) gevoegd bij het substantief “persoon”. Zij verkiezen deze combinatie boven het substantief “transgender” (als zelfstandig naamwoord al sinds 2008 opgenomen in Van Dale) of het
substantief “transgenderpersoon” om op een respectvolle manier te verwijzen naar een persoon die een transgender identiteit en/of achtergrond heeft.
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andere procedurele aspecten, in deel III behandeld door advocaat-generaal Dirk
De Waele.
Daarna focust prof. Karlien Dhondt in deel IV op de situatie van minderjarigen die juridische erkenning wensen van hun voornaams- en/of geslachtswijziging. Met jarenlange ervaring in de klinische praktijk als kinder- en jeugdpsychiater en steunend op recent wetenschappelijk onderzoek, staat zij niet alleen stil bij
aspecten van prevalentie en diagnostiek, maar ook bij de impact van een juridische erkenning op het mentale welzijn van de jongere. Tevens licht zij de rol van
de kinder- en jeugdpsychiater toe voor wat betreft de verklaring i.v.m. voldoende
onderscheidingsvermogen en het noodzakelijke onderscheid met diagnostiek.
Tot slot plaatst prof. Jinske Verhellen in deel V de wet van 25 juni 2017 in een
internationale context. Kunnen transgender personen die geen Belg zijn, gebruikmaken van de nieuwe versoepelde regelgeving? Zal de niet-Belg moeten aantonen
dat er een gelijkaardige regeling bestaat in het land van herkomst? En wat als Belgen in het buitenland gebruikmaken van een wettelijke regeling voor transgender
personen die anders is dan de Belgische? Naast deze vragen van internationaal
privaatrecht wordt ook aandacht besteed aan aspecten van verblijfsrecht.
5. Als gevolg van meerdere wetswijzigingen in 2018 was de afwerking van dit
boek over de wet van 25 juni 2017 geen sinecure. De modernisering van de burgerlijke stand, doorgevoerd met de wet van 18 juni 20182, moest in werking treden
op 1 januari 2019.3 De inwerkingtreding werd – na de val van de regering Michel I
– te elfder ure uitgesteld tot 31 maart 2019 ingevolge de wet van 21 december
2018.4 De wetsbepaling i.v.m. de kantmelding van de aanpassing van de geslachtsregistratie verdween en de materieelrechtelijke regels over de aanpassing van de
geslachtsregistratie in het Burgerlijk Wetboek werden verplaatst van de artikelen 62bis en 62bis/1 BW (als onderdeel van een hoofdstuk over de geboorteakten
binnen een titel over de akten van de burgerlijke stand) naar de artikelen 135/1,
respectievelijk 135/2 BW, die voortaan een afzonderlijke titel binnen Boek I Personen vormen, met name Titel IV/1 Aanpassing van de registratie van het geslacht.
De akte van aanpassing van de registratie van het geslacht, de akte van nieuwe
aanpassing van de registratie van het geslacht en de akte van nietigverklaring
kregen een wettelijke basis als onderscheiden akten van de burgerlijke stand. Ook
de procedureregels in het Gerechtelijk Wetboek i.v.m. de gevolgen van vonnissen
2
3

4

Wet 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het
oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018, 53455.
Art. 118, eerste lid wet 18 juni 2018 bepaalde in zijn oorspronkelijke tekst de datum van inwerkingtreding van Titel II van deze wet “Modernisering van de burgerlijke stand” op 1 januari
2019.
Art. 186 wet 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (BS 31 december 2018, 106560) heeft art. 118, eerste lid wet 18 juni 2018 vervangen en bepaalt dat de Titel
II van deze wet “Modernisering van de burgerlijke stand” – met uitzondering van hoofdstuk
9 – in werking treedt op 31 maart 2019.
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en arresten na verhaal bij de familierechtbank i.v.m. wijziging van de geslachtsregistratie (art. 1385duodecies-quaterdecies Ger.W.) werden aangepast, in het licht
van de invoering van een databank voor akten van de burgerlijke stand (DABS).
Op 19 juni 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof diverse onderdelen van de
wet van 25 juni 2017. Vooreerst bevat de wet een lacune in zoverre de geslachtsregistratie in de geboorteakte beperkt is tot de binaire categorieën man en vrouw;
op die manier worden personen met een non-binaire of fluïde genderidentiteit
gediscrimineerd. Daarnaast werden ook de bepalingen vernietigd die de aanpassing van de geslachtsregistratie in de geboorteakte in beginsel onherroepelijk
maakten en die slechts eenmalig een voornaamswijziging wegens transreden toelieten.5 In dit boek wordt ingegaan op de gevolgen van dit baanbrekende arrest
voor de rechtspraktijk, nu de vernietigde bepalingen formeel niet meer bestaan
maar inhoudelijk wel zijn overgenomen in de wet van 18 juni 2018.
6. Dit werk geeft het recht en de wetsbepalingen weer die gelden sinds 1 april
20196 en is in eerste instantie gemaakt ten behoeve van de betrokken transgender
personen en hun naasten, maar het boek is ook gericht op advocaten, magistraten,
ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand en andere professionals die de
betrokkenen mogen begeleiden. Al die lezers kunnen een heldere uiteenzetting
van de heel diverse en complexe rechtsregels combineren met een handig overzicht van het complete en meest actuele juridische bronnenmateriaal dat in de
bijlagen is opgenomen.

Joz Motmans
Gerd Verschelden

5
6
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GwH 19 juni 2019, nr. 99/2019.
31 maart 2019 was immers een zondag.
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