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1. VOORAFGAAND 

Disclaimer: de Franse versie van deze tekst is de enige officiële versie.  

 

1.1. Voorwoord 

1.1.1. Context en werkwijze 

Het onderhavige wetsvoorstel is het resultaat van het werk ondernomen op verzoek van de 

Belgische verenigingen die opkomen voor de belangen en rechten van interseks- en 

transpersonen. Dit project werd aangevoerd door Genres Pluriels en heeft de bekwaamheden 

van de drie LGBTQI koepelorganisaties van het land gemobiliseerd: Arc-en-Ciel Wallonie, 

çavaria (Vlaanderen) en het RainbowHouse Brussels. Bovendien kon het project rekenen op 

de steun van Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme en de Equality Law 

Clinic van de ULB. 

De wet “betreffende de transseksualiteit” schendt aanzienlijk de mensenrechten van interseks- 

en transpersonen sinds zijn inwerkingtreding in 2007. Deze wet verplicht de mensen om te 

kiezen tussen sociale uitsluiting of het verminken van hun geslachtskenmerken door het recht 

op de wijziging van het geregistreerde gender enkel toegankelijk te maken aan degenen die de 

vereiste steriliserende medische ingrepen ondergaan. Ze sluit hen allen op in gelijksoortige en 

onbuigzame geneeskundige trajecten zonder enige rekening te houden met de heterogeniteit 

van hun leefwijze en van hun lichamelijke- en psychische integriteit. Overigens maken de 

wettelijke voorwaarden het de facto onmogelijk voor minderjarigen om deze rechten te 

beoefenen. 

De belofte van de federale overheid in het regeerakkoord om de wet te “aan te passen in het 

licht van de internationale mensenrechtenverplichtingen” werd vanzelfsprekend zeer positief 

onthaald door onze verenigingen. Niettemin moet deze verbintenis, die het centrale thema 

was van de Pride.be van 2016, spoedig en doeltreffend geïmplementeerd worden. 

Tegelijkertijd  zijn we van mening dat dit momentum uitgebuit moet worden om verdere 

aandacht te trekken op het geweld en discriminatie dat interseks personen nog te regelmatig 

treft. 

Om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken brengen stellen we het meest uitvoerige  

wetsvoorstel betreffende de rechten van interseks- en transpersonen ooit voor. De 

wetsvoorstel is het resultaat van een collegiale en pluralistische benadering. Onze stellingen 

en argumenten werden ontwikkeld en verfijnd op basis van de deskundigheid van bedreven 

activisten, honderdtal getuigenissen, relevante statistieken en de raadpleging van bevoegde 

politici. 

Juristen gespecialiseerd in het burgerlijk recht, in mensenrechten en in het anti-

discriminatierecht hebben samengewerkt om de talloze eisen gebaseerd op de dagelijkse 

ervaringen van interseks- transpersonen uit te werken tot toepasbare regels. 

1.1.2. Het model die we voorstellen is ambitieus en noodzakelijk 

De fundamentele functie van het recht in een democratische samenleving is iedereen te 

permitteren zijn persoonlijke identiteit autonoom te ontdekken, te ontwikkelen en alsnog 

onbelemmerd uit te drukken. Net daarom moet het juridische ordenen van personen in 

bindende en binaire gendercategorieën worden stopgezet. Mensen moeten de mogelijkheid 

hebben om hun geregisterde gender te wijzigen zonder opgezadeld te worden met onbillijke 

en vernederende medische hindernissen. 

! ! 
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Een steeds groeiende aantal landen zijn begonnen het recht op de zelfstandige bepaling van de 

genderidentiteit te incorporeren in hun rechtstelsels. Het is onze bedoeling de kwalitatieve 

vooruitgangen van de Argentijnse, Deense, Maltese of Noorweegse juridische hervormingen 

behoorlijk te overtreffen. Ons inziens is het cruciaal om de transproblematiek in zijn 

volledigheid aan te pakken. Daarom beperkt het voorstel zich niet tot de verbetering van de 

burgerlijke aspecten van de kwestie in tegensteling tot meeste van de buitenlandse projecten. 

Onze organisaties stellen vast dat het regeerakkoord naar de rechtsbeginselen van Yogjakarta 

verwijst. Die benadrukken hoe belangrijk het is dat staten zich voorzien van de nodige 

juridische middelen om al de oorzaken van de sociale en juridische uitsluiting van interseks- 

en transpersonen te bestrijden. Bijgevolg bevat het onderstaande wetsvoorstel ook 

hoofdstukken die te maken hebben met het anti-discriminatierecht en het gezondheidsrecht. 

De finaliteit is werkelijk dat België een voorlopersrol neemt in de vordering van de rechten 

van interseks- en transpersonen. 

1.1.3. Onze organisaties eisen dat de onderstaande maatregelen worden aangenomen 

door de overheid en het parlement 

1) De wijziging van het geregistreerde gender en het ingeschreven gender moet helemaal 

losgekoppeld worden van psychiatrische en medische procedures. Iedere persoon moet recht 

hebben op de zelfstandige bepaling van zijn persoonlijke identiteit en zijn genderidentiteit. 

Bovendien moeten de persoonlijke gegevens die de trans-identiteit kunnen onthullen van 

personen die dat recht beoefend hebben veilig bewaard worden. 

2) De dépsychiatrisering en dépathologisering van transpersonen is een onontbeerlijke eis. Dit 

betekent dat het wijzigen van de burgerlijke stand en het veranderen van de 

geslachtskenmerken  onafhankelijk moet worden van medische en psychiatrische 

verplichtingen. 

3) Het recht op vrije toegang tot de gezondheidszorg moet in de praktijk gegarandeerd 

worden. Zolang het recht op de vrije keuze van de gezondheidsberoepsbeoefenaar en de 

andere patiëntenrechten overtreden worden zal dit niet het geval zijn. Voorts moeten de 

zorgen die noodzakelijk zijn voor de onafhankelijke en gezonde ontwikkeling van de 

identiteit van transpersonen vergoed worden. 

4) Het recht op vrije toegang tot de gezondheidszorg moet geregeld worden door begrijpbare, 

voorspelbare en niet-discriminerende normen die eveneens de therapeutische vrijheid van de 

gezondheidsberoepsbeoefenaars eerbiedigen. We stellen de oprichting van een collegiale 

psycho-medisch-sociaal trans en interseks netwerk voor dat de toegang tot de 

gezondheidszorg moet verbeteren en verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten 

inzake het recht op de verandering van de geslachtskenmerken. 

5) Minderjarigen interseks- en transpersonen mogen niet meer ontzegd worden van het recht 

op de zelfstandige bepaling van de genderidentiteit. De daadwerkelijke toegang tot dit recht 

moet gewaarborgd worden in het licht van het verdrag inzake de rechten van het kind (1989). 

6) De regels betreffende de afstamming moeten op gelijke wijze toegepast worden aan 

interseks- en transpersonen zodat ze, net zoals andere Belgen, effectief kunnen genieten van 

het recht een gezin te stichten. Bijgevolg moeten sommige bepalingen van het burgerlijke 

Wetboek gewijzigd worden. 

7) Het antidiscriminatie recht moet vervolledigd worden om te verzekeren dat discriminaties 

van interseks- en transpersonen in het toepassingsgebied van de wet ter bestrijding van 

discriminatie tussen vrouwen en mannen vallen. Sommige standaardpraktijken die bijzonder 

veel bijdragen aan de sociale uitsluiting van transpersonen worden gelijkgesteld met 

intimidatie.  

8) De wetsbepalingen van het Belgisch recht met betrekking tot interseks- en transpersonen 

moeten gebruik maken van een geschikte en respectvolle woordenschat. Precieze en 
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duidelijke juridische definities moeten ontwikkeld worden die interpretaties in strijd met de 

mensenrechten belemmeren. 

 

1.2. Overwegingen 

 (1) Overwegende dat de overeenkomstsluitende staten van de Raad van Europa krachtens 

Resolutie 2048 (2015) van de Parlementaire Vergadering dienen : 

1) Snelle, transparante en begrijpbare gedingen in te voeren gebaseerd op het recht op de 

zelfstandige bepaling van de identiteit die transpersonen de mogelijkheid geeft hun 

voornamen en geregistreerde genders te wijzigen en deze gedingen toegankelijk te 

maken voor iedere persoon die wenst ze te gebruiken ongeacht van hun leeftijd, hun 

gezondheid en hun economische toestand. 

2) De sterilisatie, de psychiatrische evaluatie en andere verplichte medische ingrepen af 

te schaffen als voorgaande juridische verplichtingen voor het recht op de wijziging 

van het geregistreerde gender. 

3) De veranderingen van de geslachtskenmerken, zoals hormoonbehandelingen of 

chirurgische ingrepen en de psychologische steun toegankelijk te maken voor 

transpersonen en de vergoeding van deze te waarborgen door de publieke 

zorgverzekering. 

4) Een uitdrukkelijk verbod van de discriminatie op grond van de genderidentiteit in te 

voeren in de interne wetgeving. 

(2) Overwegende dat het Europees Hof voor de rechten van de mens beoordeelt heeft dat: 

1) De stress en vervreemding, veroorzaakt door een discrepantie tussen het aangenomen 

sociale rol van een transpersoon en de burgerlijke stand opgelegd door de Staat die 

weigert de geregistreerde gender van de persoon te erkennen, mogen niet beschouwd 

worden als een lichte keerzijde. Dit conflict tussen de sociale realiteit en het recht 

plaatst de transpersoon werkelijk in een abnormale toestand die leidt tot intense 

gevoelens van angst, hulpeloosheid en vernedering1 . 

2) In de 21ste eeuw kan het recht op de persoonlijke ontwikkeling en op de lichamelijke 

integriteit van transpersonen niet beschouwd worden als een controversiële 

aangelegenheid die enkel op een bevredigende wijze opgelost kan worden eens de 

problemen die aan de orde zijn opgehelderd zijn door de verstrekking van tijd2. 

3) Het recht op de eerbiediging van het privéleven verzekert een conditioneel recht op 

de verandering van de primaire en secondaire geslachtskenmerken3. 

4) Het besluit van een persoon om zijn geslachtskenmerken te veranderen kan niet 

bekeken worden als impulsief inachtneming van de talrijke en pijnlijke ingrepen dat 

deze beslissing met zich meebrengt en inachtneming van de mate van 

vastberadenheid die nodig is om zijn genderuitdrukking te durven aanpassen in de 

samenleving4. 

5) Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens streeft voornamelijk 

ernaar personen te beschermen tegen de arbitraire inmengingen van de publieke 

machten. Niettemin beperkt de artikel zich niet tot het belemmeren van deze publieke 

inmengingen. De artikel genereert ook positieve verplichtingen als die noodzakelijk 

zijn voor het daadwerkelijk genot van het privé- en familieleven. Deze positieve 

                                                      
1 ECHR (GC), Christine Goodwin v UK, 11 July 2002, No. 28957/95, §77. 
2 ECHR (GC), Christine Goodwin v UK, 11 July 2002, No. 28957/95, §90. 
3 ECHR, Y.Y. v Turkey, 10 March 2015, No. 14793/08, § 65; ECHR (2nd sect.), L v Lithuania, 11 

September 2007, No. 27527/03, §58. 
4 ECHR, Y.Y. v Turkey, 10 March 2015, No. 14793/08, § 115; ECHR, (1st section), Schlumpf v 

Switzerland, 8 January 2008, No. 29002/06, final since 5 June 2009, § 110; ECHR (3rd sect.), Van Kück 

v Germany, 12 June 2003, No. 35968/97, §59. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60596#{%22itemid%22:[%22001-60596%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60596#{%22itemid%22:[%22001-60596%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-152779#{%22itemid%22:[%22001-152779%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-82243#{%22itemid%22:[%22001-82243%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-152779#{%22itemid%22:[%22001-152779%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22dmdocnumber%22:[%22845055%22],%22itemid%22:[%22001-90476%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22dmdocnumber%22:[%22845055%22],%22itemid%22:[%22001-90476%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61142#{%22itemid%22:[%22001-61142%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61142#{%22itemid%22:[%22001-61142%22]}
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verbintenissen moeten af en toe leiden tot het aannemen van normen die de relaties 

tussen mensen onderling regelen5. 

6) Negatieve stereotypen van een bepaalde groep kunnen, vanaf een zekere intensiteit, 

de identiteit van de groep beïnvloeden en het gevoel van eigenwaarde van de leden 

van deze groep betasten. In deze zin kunnen negatieve stereotypen in het 

toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM vallen6. 

(3) Overwegende dat het Europees Comité voor de sociale rechten besloten heeft dat: 

1) Leven in een toestand van sociale uitsluiting maakt inbreuk op de menselijke 

waardigheid7 ; 

2) Om het recht tegen de sociale uitsluiting daadwerkelijk te garanderen moeten de 

overeenkomstsluitende Staten de hindernissen, inclusief culturele en psychologische 

hindernissen, die de toegang tot de fundamentele sociale rechten, zoals het recht op 

werk, op opleiding, op cultuur of op gezondheidszorg, belemmeren, voorkomen en 

elimineren8. 

(4) Overwegende dat een evolutie ten voordele van de sociale inclusie van transpersonen 

waarneembaar is in de wetgeving en rechtspraak van verschillende lidstaten van de Europese 

Unie en in Noorwegen: 

1) De Federale Grondwettelijke Rechtbank van Duitsland heeft op 11 januari 2011 de 

sterilisatie als voorafgaande juridische vereiste voor het recht op de wijziging van het 

geregistreerde gender afgeschaft9 ; 

2) Zweden heeft in januari 2012 de sterilisatie als voorafgaande juridische vereiste voor 

het recht op de wijziging van het geregistreerde gender afgeschaft10; 

3) Nederland heeft op 18 december 2013 de sterilisatie als voorafgaande juridische 

vereiste voor het recht op de wijziging van het geregistreerde gender afgeschaft11; 

4) Het Administratief Hof van Stockholm heeft op 16 mei 2014 een beslissing van de 

Nationale raad van welzijn die weigerde het geregistreerde gender van een persoon te 

wijzigen omdat die geen psychiatrische evaluatie is ondergaan vernietigt12 ; 

5) Denemarken heeft op 11 juni 2014 de psychiatrische evaluatie, de verandering van de 

geslachtskenmerken en de sterilisatie als voorafgaande juridische vereisten voor het 

recht op de wijziging van het geregistreerde gender afgeschaft13 ; 

6) Malta heeft op 1 april 2015 de psychiatrische evaluatie, de verandering van de 

geslachtskenmerken en de sterilisatie als voorafgaande juridische vereisten voor het 

recht op de wijziging van het geregistreerde gender afgeschaft14 ; 

                                                      
5 ECHR (3rd sect.), Van Kück v Germany, 12 June 2003, No. 35968/97, §70 ; ECHR (4th section), P. & 

V. v Poland, 30 October 2012, No. 57375/08, §95; ECHR, Botta v Italy, No. 153/1996/772/973, 24 

February 1998, §27; ECHR, Stjerna v Finland, 25 November 1994, §38; 
6 ECHR, Aksu v Turkey, No. 4194/04 & 41029/04, 15 March 2012, §81; ECHR (GC), Perinçek v 

Switzerland, No. 27510/08, 15 October 2015, §200. 
7 CEDS, International Movement ATD Fourth World v. France Complaint no. 33/2006, §163; CEDS, 

European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. the 

Netherlands Complaint No. 86/2012, §219. 
8 CEDS, International Movement ATD Fourth World v. France Complaint no. 33/2006, §164; CEDS, 

European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) v. the 

Netherlands Complaint No. 86/2012, §220; CEDS, Autism-Europe v France, Complaint No. 13/2002, 

§53; CEDS, Médecins du Monde–International v. France Complaint No.67/2011, §105; European 

Roma Rights Centre (ERRC) v. France Complaint No. 51/2008, §99; European Roma Rights Centre v. 

Portugal Complaint No. 61/2010. 
9 http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/01/Germany_Federal_Court_Sterilisation_2011.pdf. 
10 http://www.tgeu.org/sites/default/files/Sweden_Sterilisation_verdict_19_12_2012_SE.pdf. 
11 http://wetten.overheid.nl/BWBR0034670/2014-07-01. 
12 

http://tgeu.org/sites/default/files/SWEDEN_%20diagnosis_judgment_Stockholm_May2014_SE.PDF. 
13 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L182/20131_L182_som_vedtaget.pdf. 
14 http://tgeu.org/wp-content/uploads/2014/02/Malta_GIGESC_2015.pdf. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61142#{%22itemid%22:[%22001-61142%22]}
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7) Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft op 20 juli 2015 de sterilisatie als voorafgaande 

juridische vereiste voor het recht op de wijziging van het geregistreerde gender 

afgeschaft15; 

8) Malta heeft op 22 juli 2015 de psychiatrische evaluatie, de verandering van de 

geslachtskenmerken en de sterilisatie als voorafgaande juridische vereisten voor het 

recht op de wijziging van het geregistreerde gender afgeschaft16;  

9) De Franse Nationale vergadering heeft zich op 19 mei 2016 uitgesproken voor de 

afschaffing van de psychiatrische evaluatie, de verandering van de 

geslachtskenmerken en de sterilisatie als voorafgaande juridische vereisten voor het 

recht op de wijziging van het geregistreerde gender17; 

10) Noorwegen heeft op 6 juni 2016 de psychiatrische evaluatie, de verandering van de 

geslachtskenmerken en de sterilisatie als voorafgaande juridische vereisten voor het 

recht op de wijziging van het geregistreerde gender afgeschaft18 ; 

 (5) Overwegende dat de statistische studies aantonen dat: 

1) De meerderheid van transpersonen het geheel van hun geslachtskenmerken niet wenst 

te veranderen 19 ; 

2) De wettelijke vereiste van een psychiatrische evaluatie een aanzienlijk aantal mensen 

ervan weerhoudt hun geslachtskenmerken te laten veranderen20 ; 

3) Transpersonen leven in een toestand van sociale uitsluiting21 ; 

4) De sociale uitsluiting van transpersonen belemmert hun toegang tot talrijke sociale 

rechten22 ; 

5) Transpersonen geven aan regelmatig slachtoffer te zijn van intimidatie en 

discriminatie omwille van hun transidentiteit23 ; 

6) De overtuiging van transpersonen regelmatig slachtoffer te zijn van intimidatie en 

discriminatie omwille van hun transidentiteit is een bron van intense angst waardoor 

ze zichzelf afschermen van alledaagse sociale activiteiten24 ; 

7) Een aanzienlijk aantal transpersonen vreest zelf dat hun gezinsleden of nabestaanden 

hen lichamelijk zouden aanvallen indien ze hun transidentiteit zouden ontdekken25. 

                                                      
15 http://www.siallafamiglia.it/wp-content/uploads/2015/08/Corte-di-Cassazione-Sentenza-n.15138-

2015.pdf. 
16 http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/08/IRELAND_Gender-Recognition-Act-2015.pdf 
17 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160192.asp#P787446. 
18 http://tgeu.org/wp-content/uploads/2016/07/Prop74LEng.pdf 
19 J. Motmans, I. De Biolley and S. Debunne, “Being transgender in Belgium: mapping the social and 

legal situation of transgender people”, table 40, 59, 93, 94; EFRA, “Being trans in the European 

Union: comparative analysis of EU LGBT survey data”, 2014, figure 1, table A6 ; 
20 EFRA, “Being trans in the European Union: comparative analysis of EU LGBT survey data”, 2014, 

figure 54. 
21 J. Motmans, G. T’Sjoen and P. Meier, de levenskwaliteit van transgender personen in Vlaanderen, 

2011, tabel 34, 35, 36 ; J. Motmans, I. De Biolley and S. Debunne, “Being transgender in Belgium: 

mapping the social and legal situation of transgender people”, table 21; EFRA, “Being trans in the 

European Union: comparative analysis of EU LGBT survey data”, 2014, figure 54. EFRA, “Being 

trans in the European Union: comparative analysis of EU LGBT survey data”, 2014, table A6. 
22 EFRA, “Being trans in the European Union: comparative analysis of EU LGBT survey data”, 2014, 

figure 8-25 ; J. Motmans, I. De Biolley and S. Debunne, “Being transgender in Belgium: mapping the 

social and legal situation of transgender people”, table 81-87; J. Motmans, G. T’Sjoen and P. Meier, 

de levenskwaliteit van transgender personen in Vlaanderen, 2011, tabel 42. 
23 EFRA, “Being trans in the European Union: comparative analysis of EU LGBT survey data”, 2014, 

figure 1-7, 27-45. 
24 EFRA, “Being trans in the European Union: comparative analysis of EU LGBT survey data”, 2014, 

figure 46, 47, 57, 58 ; J. Motmans, I. De Biolley and S. Debunne, “Being transgender in Belgium: 

mapping the social and legal situation of transgender people”, table 68-76. 
25 EFRA, “Being trans in the European Union: comparative analysis of EU LGBT survey data”, 2014, 

table 14. 
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(6) Overwegende dat op 12 mei 2016, de Comité voor de rechten van het kind van de 

Verenigde Naties, een groep deskundigen van de Verenigde Naties, De inter-Amerikaanse 

Mensenrechtencommissie, De Afrikaanse Mensenrechtencommissie en de Commissaris voor 

de mensenrechten van de Raad van Europa samen de Staten hebben gelast een einde te zetten 

aan de psychiatrische en medische pathologisering van transpersonen aangezien dat deze 

wordt aangewend om de oplegging van hormoonbehandeling, chirurgische ingrepen en 

sterilisatie te verantwoorden. De classificatie van de transidentiteit als een pathologie vormt 

bovendien een obstakel voor de toegang tot de gezondheidszorg van transpersonen. Ten 

gevolge hiervan overschakelen transpersonen zich naar illegale alternatieven die leiden tot 

vroegtijdige en vermijdbare sterfgevallen26. 

(7) Overwegende dat op 26 oktober 2016 een groep van internationale deskundigen van de 

Verenigde Naties en in het domein van de mensenrechten et des Nations Unies de Staten 

hebben gelast dringend een einde te zetten aan de schendingen van de mensenrechten van 

minderjarige en meerderjarige intersekspersonen. Staten moeten ongeoorloofde en 

schadelijke medische praktijken verbieden ten aanzien van minderjarige intersekspersonen,  

alsook de onnodige medische ingrepen en behandelingen die geschieden zonder hun vrije en 

geïnformeerde toestemming27. 

(8) Overwegende dat de vorige federale wetgever het beheer van het recht op de wijziging 

van het geregistreerde gender en het recht op de wijziging van de voornamen heeft 

afgevaardigd aan de absolute willekeur van de geneeskundigen. Nochtans, hebben beide 

rechten op zich geen impact op de gezondheid van personen. 

(9) Overwegende dat de medische praktijken van de genderteams radicaal verschillen. Ten 

gevolge zijn de vereisten voor het recht op de wijziging van het geregistreerde gender en het 

recht op verandering van de geslachtskenmerken onvoorspelbaar en onregelmatig; 

(10) Overwegende dat genderverklikkers de trans-identiteit van transpersonen ongewenst 

onthullen; 

(11) Overwegende, vooral, dat de huidige federale wetgeving de sociale uitsluiting van 

transpersonen rechtvaardigt en vermeerdert door hun trans-identiteit te bestempellen als een 

pathologie; 

(12) Overwegende, bovenal, dat de kans dat een transpersoon zijn eigen leven probeert te 

nemen ongeveer 150 keer groter is dan bij cisgenders28; 

Daarom is het cruciaal dat België zijn wetten verandert zodat interseks en transpersonen 

erkend kunnen worden als gelijkwaardige leden van onze samenleving en eindelijk een 

menswaardig leven kunnen leiden. 

1.3. Definities 

Le genre est un construit socio-culturel et non pas une donnée naturelle. Dans la culture 
européenne, le  genre  est  un  concept  binaire  qui se réfère aux différences sociales entre les   
« femmes »  et  les  « hommes »  qui sont acquises, susceptibles de changer avec  le  temps  et  
largement  variables tant  à  l’intérieur  que  parmi  les différentes cultures. Le genre désigne les 
rôles, les comportements,  les  activités  et  les attributions  socialement  construits, qu’une  

                                                      
26 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19956&LangID=E 
27 http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20739&LangID=F 
28 J. Motmans, I. De Biolley and S. Debunne, “Being transgender in Belgium: mapping the social and 

legal situation of transgender people”, table 50-51; American Foundation for suicide prevention, 

“Suicide attempts among transgender and gender non-conforming adults: findings of the national 

transgender discrimination survey”. 
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société  donnée  considère comme appropriés pour les « femmes » et les « hommes ». Les  
travaux  féministes  ont  mis  en évidence  les  mécanismes  de domination liés au genre. 

 

Artikel 1: De volgende woorden hebben de onderstaande betekenis voor de toepassing van de 

wet : 

 

1° Genderidentiteit: De persoonlijke beleving van de gender in de psychologische 

zin die onafhankelijk kan zijn van de geslachtskenmerken. De genderidentiteit kan 

verschillen van de gender die toegekend werd gedurende de geboorte. 

Si  la  plupart  des  personnes  s’identifient  au  genre  assigné  à  leur  naissance,  
certaines s’identifient  plutôt  à  un  autre  genre,  et  d’autres  encore  ne  s’identifient  
pas  à  un  genre  en particulier. Une personne peut être homme, femme ou les deux. 
Une personne peut être ni homme, ni femme. Une personne peut être de genre 
fluide. Une personne peut ne pas avoir de genre. Une personne peut changer 
d’identité de genre à certains moments de sa vie. Différentes terminologies mettent 
en évidence la pluralité des identités de genres : cisgenre, transgenre, agenre, genre 
fluide, genre non binaire, etc. 

Les identités de genre se déclinent non pas suivant une division binaire 
femme/féminin ou homme/masculin, mais sur un continuum le long duquel les 
personnes sont libres d'évoluer à tout moment, en fonction de leur point de confort. 
L'identité de genre ne revient pas à devoir « choisir un camp » ! Certaines personnes 
se définissent ainsi comme bigenre, de genre fluide ou de genre non binaire, 
s'appropriant, ignorant ou  déconstruisant à leur gré les rôles sociaux ou les 
expressions habituellement associées à l'un ou l'autre genre binaire. D'autres 
personnes se définissent comme agenres, c'est-à-dire qu'elles ne s'identifient à aucun 
genre en particulier. On peut rencontrer encore d'autres terminologies désignant des 
identités de genre non binaires, par exemple genderqueer, genre non conforme, 
Ft*/Mt*, etc. L'identité de genre est auto-définie, auto-déclarative et légitime peu 
importe comment la personne a été assignée à la naissance. 

 

2° Genderuitdrukking: manier waarop een persoon zijn genderidentiteit uitdrukt 

in de samenleving door middel van diverse sociale (bijvoorbeeld kleren, kapsel, 

houding en communicatie) en lichamelijke (dit kan leiden tot de vrijwillige 

verandering van het uiterlijk door medische, chirurgische, hormonale en andere 

ingrepen) middelen. 

Par exemple, s’habiller de vêtements féminins est une expression de genre qui peut 
être considérée comme féminine. Pour autant, l’expression de genre n’est pas 
nécessairement en corrélation avec l’identité de genre. On peut très bien être une 
femme qui s’identifie comme femme et avoir une apparence très masculine ou bien 
être androgyne ou non binaire. Cela ne remet pas en cause son identité de genre ; 
L’expression  de  genre  englobe  également  les  formes  occasionnelles ou 
temporaires d’expression données au genre (travestie, drag king/queen, etc.). Une 
personne peut changer d’expression de genre à certains moments de la journée ou à 
certains moments de sa vie. 
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3° Geregistreerde gender : gender die onmiddellijk na de geboorte geregistreerd 

werd in de geboorteakte en in het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

4° Genderverklikkers: het geheel van de gendergegevens die geregistreerd zijn bij 

een administratieve autoriteit, een werkgever, een onderwijs instituut of een 

dienstverlener die zich op identiteitsdocumenten bevinden of waaraan de toegang 

onbeperkt is. 

L’indicateur de genre peut se conjuguer sous différentes formes. Les données de 
genre enregistrées comprennent des codes genrés, des prénoms, des salutations, des 
civilités, des titres, des fonctions, etc. 

Concrètement les indicateurs de genres sont l’ensemble des données qui font 
référence, de quelque manière que ce soit, au genre enregistré et sont susceptibles de 
dévoiler la trans-identité de la personne trans en raison de leur présence sur des 
documents d’identification. 

Exemples de documents contenant des indicateurs de genre : carte d’identité, 
passeport, diplôme, permis de conduire, carte d’étudiant, carte de bibliothèque, carte 
de membre de club de sport, carte mutuelle, carte de transport. 

Les indicateurs de genre doivent être évités car ils contribuent à l’exclusion sociale des 
personnes trans, des personnes intersexuées et des personnes cisgenres perçues 
comme des personnes trans ou intersexuées. Une discordance, réelle ou perçue, entre 
l’indicateur de genre et l’expression de genre peut entraver l’accès d’une personne à 
l’éducation, à l’emploi, aux services de santé, à la sécurité sociale ainsi qu’à d’autres 
biens et services. 

De plus, une telle discordance, dévoilant une trans-identité, accroit la probabilité 
d’être victime de violence, de harcèlement et de discrimination. 

L’Etat doit revoir sa pratique administrative des indicateurs de genre à la lumière des 
obligations positives dont il est le garant et qui sont inhérentes au respect effectif du 
droit à la vie et du droit à la vie privée. Plus généralement, il est de la responsabilité 
des pouvoirs publics de prendre des mesures pour que la collecte et l’affichage de 
données personnelles ne mettent pas des individus en danger et en situation 
d’isolement. 

 

5° Ingeschreven Gender: het geheel van de gendergegevens die geregistreerd zijn 

bij een administratieve autoriteit, een werkgever, een onderwijs instituut of een 

dienstverlener die zich niet op identiteitsdocumenten bevinden en waaraan de 

toegang beperkt is. 

6° Transpersoon: persoon waarvan de genderidentiteit en/of de genderuitdrukking 

verschilt ofwel van de gender die toegekend werd onmiddellijk na de geboorte 

ofwel van het geregistreerde gender. Het woord trans heeft een overkoepelende 

betekenis en bevat alle mogelijke genderidentiteiten en genderuitdrukkingen. 

7° Cisgender: persoon waarvan de genderidentiteit en de genderuitdrukking 

overeenkomen met de gender die toegekend werd onmiddellijk na de geboorte. 

8° Trans-identiteit : generisch woord gebruikt om elke genderidentiteit buiten 

cisgender te beschrijven. 

Une personne peut s’identifier à son genre de naissance (et être cisgenre), s’identifier 
à l’autre genre socialement admis, ou bien encore s’identifier à un genre qui n’est ni 
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homme ni femme. En fonction de son identité et de son point de confort, elle pourra 
être amenée à choisir un certain nombre d’actes qui changeront son expression de 
genre. 

 

9° Intersekspersoon: Persoon met een geslachtsvariatie. 

Il y a parfois des différences entre le sexe phénotypique, le sexe chromosomique, le 
sexe des gonades (ovaires, testicules), les caractères sexuels primaires et secondaires, 
etc. Ces différentes variations sexuelles renvoient à ce que l’on appelle 
l’intersexuation, à savoir un processus biologique complexe qui a trait aux caractères 
sexuels d’un individu, tel qu’il est difficile voire impossible de lui attribuer un sexe 
binaire (mâle/femelle) de façon catégorique, ses organes génitaux étant atypiques. 
Cela arrive pour à peu près une naissance sur 2000. 

De nombreuses personnes intersexuées se plaignent de traumatismes importants dus 
aux pressions sociales qui les poussent à subir des opérations chirurgicales de 
réassignation sexuelle. De nombreux enfants intersexués sont opérés dès leur plus 
jeune âge et vivront souvent ces opérations comme des mutilations. Ces opérations 
peuvent avoir des conséquences désastreuses, non seulement dans le développement 
de l’identité personnelle, mais également  dans la perte de la capacité à ressentir du 
plaisir sexuel. L’intersexuation n’est pas une pathologie et ne doit pas être soignée s’il 
n’y a pas de danger pour le développement physiologique de l’enfant intersexué. 

 

10° Geslacht : het geheel van de biologische kenmerken die het mogelijk maakt 

om mannelijke, vrouwelijke en intersekspersonen te onderscheiden op basis van de 

biologie, de anatomie, de genetica en de hormonen; 

Le sexe phénotypique est l’ensemble des caractères déterminés par la zone génitale. 
La déclaration du médecin est basée sur le sexe phénotypique du nourrisson. 

Le sexe gonadique est l’ensemble des caractères déterminés par les glandes mâles ou 
femelles. 

Le sexe chromosomique, génétique est l’ensemble des caractères déterminés par la 
combinaison des chromosomes, du caryotype d’une cellule. 

Le sexe hormonal est l’ensemble des caractères déterminés par les hormones. 

Le sexe squelettique est l’ensemble des caractères déterminés par le squelette. 

 

11° Geslachtskenmerken : het geheel van de biologische kenmerken die de 

identificatie van het geslacht van een persoon mogelijk maken; 

Les caractères sexuels primaires correspondent à la présence des gonades (testicules 
chez le mâle et ovaires chez la femelle) et des annexes génitales, organes directement 
en rapport avec la fonction de procréation, c'est-à-dire avec le transport des gamètes 
et avec l'accouplement, éventuellement aussi avec la gestation. 

Les caractères sexuels secondaires sont un ensemble de caractères somatiques qui 
n'exercent qu'un rôle indirect dans la procréation et qui permettent d'identifier le 
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sexe d’un individu par l'aspect extérieur; 

La barbe, la moustache, les seins sont des exemples de caractères sexuels secondaires. 

 

12° Geregisterde geslachtskenmerken: het geheel van de gelslachtskenmerken 

die geregistreerd werden in de geboorteakte en in het Rijksregister van de 

natuurlijke personen; 

13° Geslachtskenmerkenverklikkers: het geheel van de gelslachtskenmerken die 

geregistreerd zijn bij een administratieve autoriteit, een werkgever, een onderwijs 

instituut of een dienstverlener die zich op identiteitsdocumenten bevinden of 

waaraan de toegang onbeperkt is;  

14° Ingeschreven geslachtskenmerken: het geheel van de gelslachtskenmerken 

die geregistreerd zijn bij een administratieve autoriteit, een werkgever, een 

onderwijs instituut of een dienstverlener die zich niet op identiteitsdocumenten 

bevinden en waaraan de toegang beperkt is. 

15° Comfortpunt : het geheel van persoonlijke keuzes inzake de houding, het 

lichaam, de psyché, de kledij, enzovoort die cruciaal zijn voor het geluk en de 

welzijn in de genderidentiteit van een persoon. 

16° Genderrol: reeks stereotypen en gedragsnormen verbonden aan de 

verschillende genders in een bepaalde cultuur of groep. 

Artikel 2: Het woord « geslacht » wordt vervangen door de woorden « geregistreerde gender 

» in de artikelen [lijst] van het burgerlijk Wetboek, de artikelen [lijst] van het 

gerechtelijk Wetboek en de artikelen [lijst] van het Strafwetboek. 

Artikel 3: Het woord « geslacht » wordt vervangen door de woorden « geslachtskenmerken » 

in de artikelen [lijst] van het burgerlijk Wetboek, de artikelen [lijst] van het 

gerechtelijk Wetboek en de artikelen [lijst] van het Strafwetboek. 

Artikel 4: Het woord « geslacht » wordt vervangen door het woord « voortplantingsstelsel» in 

de artikelen [lijst] van het burgerlijk Wetboek, de artikelen [lijst] van het 

gerechtelijk Wetboek en de artikelen [lijst] van het Strafwetboek. 

Artikel 5: Het woord « geslachtsaanpassing » wordt vervangen door de woorden « wijziging 

van het geregistreerd gender » in de artikelen [lijst] van het burgerlijk Wetboek, de 

artikelen [lijst] van het gerechtelijk Wetboek en de artikelen [lijst] van het 

Strafwetboek. 

Artikel 6: De woorden « van wie het geslacht onduidelijk is » worden vervangen door het 

woord « interseks » in de artikelen [lijst] van het burgerlijk Wetboek en de artikelen 

[lijst] van het gerechtelijk Wetboek. 

Artikel 7: Het woord « geslacht » wordt vervangen door de woorden « geslacht, 

genderidentiteit, genderuitdrukking, geslachtskenmerken en genderrol » in de 

artikelen 3/4/5/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/26/27/28/28-1/28-2/33 van de wet ter 

bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen. 

Artikel 8: De woorden « man » en “vrouw” worden vervangen door het woord « persoon » in 

de artikelen [lijst] van het burgerlijk Wetboek, de artikelen [lijst] van het 

gerechtelijk Wetboek en de artikelen [lijst] van het Strafwetboek. 
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1.4. Recht op de zelfstandige bepaling van de persoonlijke identiteit en recht op 

de zelfstandige bepaling van de genderidentiteit 

Artikel 9: Iedere persoon heeft recht op de zelfstandige bepaling van zijn persoonlijke 

identiteit. 

Artikel 10: Iedere persoon heeft recht op de zelfstandige bepaling van zijn genderidentiteit. 

Artikel 11: Iedere persoon heeft recht op de zelfstandige ontwikkeling van zijn genderidentiteit 

en zijn genderuitdrukking. 

Artikel 12:  Iedere persoon heeft het recht behandeld te worden in functie van zijn 

genderidentiteit. 

 

 

Le principe du droit à l’auto-détermination de son identité de genre fait l’objet d’un consensus 
émergent: 

 Au niveau mondial, le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies au Droits de 
l’Homme recommande aux Etats d’établir « sur demande, des documents d’identité 
officiels qui indiquent le genre que préfèrent les personnes ». 

 En Europe, le Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a publié dès 
2009 des recommandations demandant de « cesser de subordonner la reconnaissance 
de l’identité de genre d’une personne à une obligation légale de stérilisation et de 
soumission à d’autres traitements médicaux ». En 2011, ces recommandations ont été 
précisées pour demander aux Etats « [d’] accorder aux personnes transgenres la 
reconnaissance légale du genre qu’elles ont choisi et [d’] instaurer des procédures 
rapides et transparentes ». Le terme « auto-détermination » est celui choisi dans la 
Résolution 2048 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (2015). 

 Parmi les lois nationales qui s’inscrivent dans ces recommandations, l’on trouve 
notamment la loi argentine n° 26.743 adoptée en 2012 qui se fonde sur un « droit à 
l’identité de genre » défini en son article 1er. La loi maltaise adoptée en 2015  garantit le 
droit à « la reconnaissance de l’identité de genre » (article 3 (1)). Ces législations 
illustrent un processus de reconnaissance basé sur la libre déclaration des personnes. 

Les articles inscrits dans notre proposition de loi, notamment dans les parties 3.1 et 3.2, visent à 
transcrire ce principe en droit belge. 

En 2015, la Cour Européenne des droits de l’homme a explicitement consacré, le droit à 
l’autodétermination dans son arrêt Y.Y. c Turquie : «  la Cour observe que la procédure qui s’est 
déroulée devant les juridictions nationales mettait directement en jeu la liberté pour le requérant 
de définir son appartenance sexuelle, liberté qui s’analyse comme l’un des éléments les plus 
essentiels du droit à l’autodétermination. » (§102). 
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2. JUSTITIE EN BURGERLIJK RECHT – KABINET GEENS 

2.1. Recht op de wijziging van het geregistreerde gender 

2.1.1. Beginsel 

Artikel 13: Iedere Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven allochtoon heeft recht 

op de wijziging van zijn geregistreerde gender. 

Artikel 14: Iedere Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven allochtoon die het recht 

op de wijziging van zijn geregistreerde gender beoefent heeft het aanvullend recht 

op de wijziging van zijn voornamen. 

2.1.2. Procedure - Wijziging van de artikelen 62bis et 62ter van het burgerlijk 

wetboek 

Artikel 15: Het recht op de wijziging van het geregistreerde gender beoefent zich uitzonderlijk 

door middel van een aangifte. 

Artikel 16: §1 : De aangifte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

gemeente waar de betrokkene is ingeschreven in de bevolkingsregisters. 

 

§2 : De Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters doet aangifte bij de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn geboorteplaats. Indien de betrokkene 

niet in België is geboren, doet deze aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke 

stand te Brussel. 

Artikel 17: §1 : De aangifte van de betrokkene moet de volgende opgaven bevatten : 

 

1° Het gewilde geregistreerde gender van de betrokkene; 

 

2° Eventueel, de nieuwe voornamen van de betrokkene; 

 

3° Een duidelijke en ondubbelzinnige bevestiging van de betrokkene deze zijn 

geregistreerde gender wil wijzigen. 

 

§2 : De ambtenaar van het burgerlijke stand is verboden andere documenten te 

vragen aan of te eisen van de betrokkene die bevestigen dat de betrokkene de wil 

heeft zijn geregistreerde gender te wijzigen. Onder andere mogen de volgende 

documenten nooit gevraagd of geëist worden: 

 

1° Een medisch attest dat de betrokkene de overtuiging heeft tot een gender te 

behoren dat verschilt van zijn geregistreerde gender; 

 

2° Een medisch attest dat de betrokkene zijn geslachtskenmerken heeft veranderd; 

 

3° Een medisch attest dat de betrokkene niet meer in staat is om kinderen te 

verwekken. 

Artikel 18: De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de betrokkene over de juridische 

gevolgen van de wijziging van het geregistreerde gender. 

Artikel 19: Na deze aangifte maakt de ambtenaar een akte houdende vermelding van het 

nieuwe geregistreerde gender op. 
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De akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde gender heeft 

uitwerking vanaf haar inschrijving in het register van de akten van geboorten. 

 

Deze inschrijving gebeurt wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand vaststelt 

dat geen verhaal tegen de akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde 

gender werd aangetekend ten laatste 7 dagen na het verstrijken van de 

verhaaltermijn. 

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte houdende vermelding van het 

nieuwe geregistreerde gender opmaakt, is gehouden hiervan binnen drie dagen 

kennis te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. 

Artikel 20: De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt op de kant van de geboorteakte die 

betrekking heeft op de betrokkene het nieuwe geregistreerde gender of geeft kennis 

van de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht aan de bevoegde 

ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Artikel 21: De toegang tot de gewijzigde geboorteakte wordt geregeld door artikel 5 van de 

wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen. 

Artikel 22: De ambtenaar van het burgerlijke stand maakt een nieuwe geboorteakte op die 

enkel het nieuwe geregistreerde gender vermeld. 

Artikel 23: De betrokkene mag een kopie van de nieuwe geboorteakte vragen. De kopie duidt 

enkel het nieuwe geregistreerde gender aan en vermeldt niet dat het geregistreerde 

gender gewijzigd is. 

Artikel 24: De akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde gender bevat de 

volgende gegevens:  

 

1° De namen, de oude of nieuwe voornamen, de geboorteplaats en de 

geboortedatum; 

 

2° Het nieuwe geregistreerde gender;  

 

3° De afstammingsband met één of meer ouders. 

Artikel 25: De ambtenaar van de burgerlijke stand mag niet weigeren de akte houdende 

vermelding van het nieuwe geregistreerde gender op te maken op basis van zijn 

persoonlijke overtuigingen. 

Artikel 26: De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de betrokkene op de hoogte van de 

andere administratieve documenten die gewijzigd moeten worden ten gevolge van 

de wijziging van het geregistreerde gender. 

Artikel 27: De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft kennis van de akte houdende 

vermelding van het nieuwe geregistreerde gender aan de administratieve organen 

die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de andere administratieve 

documenten die gewijzigd moeten worden ten gevolge van de wijziging van het 

geregistreerde gender.  

Artikel 28: De ambtenaar van de burgerlijke stand of het administratief orgaan aan welke de 

ambtenaar van de burgerlijke stand kennis gaf van de akte houdende vermelding 

van het nieuwe geregistreerde gender wijzigt binnen 30 dagen van de opmaking 
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van de akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde gender de 

onderstaande documenten: 

 

Nous souhaitons collaborer avec les services publics afin d’éviter que des documents d’usage 
moins courant ne soient omis. En toute hypothèse, le principe de précaution plaiderait pour une 
liste indicative, et non pas exhaustive. 

Les autorités en charge des documents suivants devront à tout le moins être averties de la 
modification du genre enregistré: 

 De identiteitskaart; 
 Het passpoort; 
 De diploma’s; 
 Het strafregister; 
 De rijksregister; 
 Het trouwboekje. 

 

2.1.3. Recht op de wijziging van het geregistreerde gender van minderjarigen 

Artikel 29: De niet ontvoogde minderjarige heeft vanaf zijn zestiende recht op de wijziging van 

zijn geregistreerde gender zonder bijgestaan te worden door zijn moeder, zijn vader 

of zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

Artikel 30: §1 : De minderjarige van 12 tot en met 15 jaar heeft recht op de wijziging van zijn 

geregistreerde gender zonder bijgestaan te worden door zijn moeder, zijn vader of 

zijn wettelijke vertegenwoordiger nadat deze geïnformeerd is door de Comité van 

de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de geslachtskenmerken over de 

juridische gevolgen van de wijziging. 

Artikel 31: §1 De minderjarige van 6 tot en met 11 jaar die wordt bijgestaan door zijn moeder, 

zijn vader of zijn wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op de wijziging van zijn 

geregistreerde gender nadat deze geïnformeerd is door de Comité van de 

genderidentiteit, de genderuitdrukking en de geslachtskenmerken over de juridische 

gevolgen van de wijziging. 

 

Ayant soigneusement scindé le droit de modifier son genre enregistré du droit de modifier ses 
caractères sexuels, l’intéressé mineur ne doit qu’être informé des conséquences juridiques de son 
choix. La modification de son genre enregistré n’implique effectivement aucune transformation 
biologique. 

C’est une procédure purement administrative. Il n’y a donc aucune raison de priver les mineurs 
du droit de modifier leur genre enregistré. 

 

Artikel 32: De wilsonbekwame die het recht op de wijziging van het geregistreerde gender 

beoefent wordt bijgestaan door zijn wettelijke vertegenwoordiger. 
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2.1.4. Recht op de wijziging van het geregistreerde gender van Belgen vanuit het 

buitenland 

Artikel 33: Iedere Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden 

in de Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland heeft 

recht op de wijziging van zijn geregistreerde gender. 

Artikel 34: Iedere Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden 

in de Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland en die 

het recht op de wijziging van het geregistreerde gender heeft beoefend heeft een 

aanvullend recht op de wijziging van zijn voornamen. 

Artikel 35: Iedere Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters die bijgehouden worden 

in de Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland legt de 

aangifte met betrekking tot de wijziging van het geregistreerde gender neer bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland. 

Artikel 36: De Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland sturen de 

aangifte met betrekking tot de wijziging van het geregistreerde gender, die 

neergelegd werd door een persoon met de Belgische nationaliteit, door aan de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van de betrokkene. 

Indien de betrokkene niet in België is geboren, doet wordt de aangifte doorgestuurd 

aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel. 

Artikel 37: De ambtenaar van de burgerlijke stand die de aangifte met betrekking tot de 

wijziging van het geregistreerde gender heeft ontvangen van een persoon met de 

Belgische nationaliteit die ingeschreven is in de bevolkingsregisters die 

bijgehouden worden in de Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in 

het buitenland moet de artikelen 19 tot en met 23 en 25 tot en met 28 van deze wet 

toepassen. 

2.1.5. Verhaalprocedure – Wijziging van de artikelen 1383 tot en met 1385 van het 

gerechtelijk wetboek 

De bestaande verhaalprocedure tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand 
wordt op de volgende wijze gewijzigd: 

- Het woord “geslacht” wordt vervangen door het woord “geregistreerde gender”; 
- Het verhaal mag niet meer ingesteld worden door elke belanghebbende; 
- De Procureur des Konings mag enkel een verhaal instellen voor dwingende redenen van 

openbare veiligheid. 

Ainsi, les possibilités de recours sont parfaitement proportionnées aux dangers de fraudes 
qu’elles tentent de prévenir.  

 

Artikel 38: De betrokkene kan bij een aan de rechtbank van eerste aanleg gericht 

verzoekschrift, een verhaal instellen tegen de beslissing van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. 

Artikel 39: De Procureur des Konings kan bij een aan de rechtbank van eerste aanleg gericht 

verzoekschrift, een verhaal instellen tegen de beslissing van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand. Deze moet ingegeven zijn door dwingende redenen van openbare 

veiligheid. 
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Artikel 40: De instelling van een verhaal tegen de beslissing van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand door de Procureur des Konings mag niet ten doel hebben de goede 

zeden, of de betrokkene zelf te beschermen. 

Artikel 41: Het verhaal georganiseerd door artikel 38 en 39 van deze wet wordt ingesteld 

binnen zestig dagen te rekenen van de dag waarop de akte houdende vermelding 

van het nieuwe geslacht werd opgemaakt of de dag van de kennisgeving door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van de weigering tot opmaak van deze akte. 

 

De griffier brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand onverwijld in kennis van 

een verhaalprocedure. 

 

De voorzitter van de kamer waaraan de zaak is toebedeeld, beveelt de overlegging 

van het verzoekschrift aan het openbaar ministerie en wijst een rechter aan om op 

een bepaalde dag verslag uit te brengen. 

 

De verzoeker wordt door de griffier, bij gerechtsbrief, opgeroepen om op deze 

zitting te verschijnen teneinde opheldering te geven. 

 

Elk exploot van betekening van een vonnis of arrest betreffende de wijziging van 

het geregistreerde gender van een persoon, wordt onmiddellijk in afschrift 

meegedeeld aan de griffier. 

 

§ 2. Na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of van de voorziening in 

cassatie of, in voorkomend geval, na de uitspraak van het arrest waarbij de 

voorziening wordt afgewezen, stuurt de griffier binnen een maand, bij 

gerechtsbrief, een uittreksel bevattende het beschikkende gedeelte van het vonnis of 

arrest aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van aangifte. 

 

De griffier brengt de partijen hiervan in kennis. 

 

§ 3. Indien het beschikkende gedeelte van het vonnis of arrest het nieuwe 

geregistreerde gender vaststelt, schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand 

onverwijld de bestaande akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde 

gender in en schrijft die het beschikkende gedeelte van het vonnis of het arrest over 

in zijn registers. 

 

Indien nog geen akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde gender 

werd opgesteld schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend 

gedeelte van het vonnis of arrest over in zijn registers. 

 

§ 4. Na de overschrijving geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand onverwijld 

daarvan kennis aan de procureur des Konings bij de rechtbank die op de vordering 

heeft beslist. 

 

§ 5. Het vonnis of arrest betreffende de wijziging van het geregistreerde gender van 

een persoon heeft zijn gevolgen vanaf de dag van de overschrijving. 

 

§ 6. De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt op de kant van de 

geboorteakte die betrekking heeft op de betrokkene het nieuwe geregistreerde 

gender of geeft kennis van het nieuwe geregistreerde gender aan de bevoegde 

ambtenaar van de burgerlijke stand via de akte houdende vermelding van het 

nieuwe geregistreerde gender of via de akte van overschrijving houdende het 

nieuwe geregistreerde gender. 
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Artikel 42: De verhaalprocedure heeft als gevolg dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, in 

afwachting van de rechterlijke uitspraak, de akte houdende vermelding van het 

nieuwe geregistreerde gender niet inschrijft in de registers. 

2.1.6. Het geregistreerde gender van personen die geboren worden na de 

inwerkingtreding van deze wet– wijziging van artikel 57 van het burgerlijke 

wetboek 

Dans sa résolution 2048 de 2015, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelle les 
Etats à « envisager de faire figurer une troisième option de genre sur les papiers d’identité des 
personnes qui le souhaitent ».  

Ce débat n’est pas tranché au sein du mouvement trans en Europe : une troisième option 
réservée aux personnes trans ou intersexuées aurait potentiellement un effet stigmatisant, en les 
rendant systématiquement identifiables comme telles. Il est important de noter que ce n’est pas 
là la position de l’Assemblée parlementaire, pour qui la troisième option devrait être disponible à 
toutes les « personnes qui le souhaitent ». 

Les organisations signataires du présent document considèrent que cette « troisième option » 
peut correspondre au choix, ouvert à tous, de ne pas enregistrer d’indicateur de genre à l’état 
civil. A cet égard, il est important de noter que les autres catégories juridiques utilisées dans le 
domaine de l’égalité et des discriminations (origine ethnique, handicap, âge, orientation sexuelle, 
etc.) ne sont en aucun cas mentionnées à l’état civil. 

 

Artikel 43: De geboorteakte van een persoon die geboren wordt na de inwerkingtreding van 

deze wet zal geen geregistreerde gender meer bevatten. 

Artikel 44: Artikel 3, alinea X van het Koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de 

samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in 

het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt als volgt voor geschreven 

gehouden voor de personen die geboren worden na de inwerkingtreding van deze 

wet: 

 

«  een tweede groep van drie cijfers, ter identificatie van de personen die op 

dezelfde dag geboren zijn. Het word in de volgorde van de inschrijvingen 

toegekend, namelijk 001 voor de eerste, 002 voor de tweede, enzovoort.» 

2.2. Recht op de wijziging van de voornamen om de genderidentiteit uit te 

drukken 

2.2.1. Beginsel 

Artikel 45: Iedere Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven allochtoon heeft recht 

op de wijziging van zijn voornamen om zijn genderidentiteit uit te drukken. 

Artikel 46: Iedere Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven allochtoon die het recht 

op de wijziging van zijn geregistreerde gender beoefent heeft het aanvullend recht 

op de wijziging van zijn voornamen. 

Artikel 47: Iedere Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven allochtoon die het recht 

op de wijziging van zijn geslachtskenmerken heeft beoefent zonder tegelijkertijd 

zijn voornamen te veranderen heeft recht op de wijziging van zijn voornamen. 
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2.2.2. Procedure 1 – Aanvullend recht op de wijziging van de voornamen  

Artikel 48: Het aanvullend verzoek tot de voornamenwijzing om de genderidentiteit uit te 

drukken wordt ingediend door de betrokkene zelf of door zijn wettelijke 

vertegenwoordiger. 

Artikel 49: Het verzoek moet samen met één van de volgende stukken aan de Minister van 

Justitie gericht worden : 

 

1° Een medisch attest dat de betrokkene zijn geslachtskenmerken heeft veranderd;  

 

2° De akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde gender. 

Artikel 50: De Minister van Justitie moet de voornaamsverandering toestaan van personen die 

het recht op de wijziging van het geregistreerde gender of het recht op de 

verandering van hun geslachtskenmerken beoefend hebben zonder tegelijkertijd 

hun voornamen te wijzigen. 

2.2.3. Procedure 2 – Wijziging van de artikelen 2 tot en met 4 van de wet betreffende 

de namen en voornamen 

Artikel 51: Het verzoek tot de voornamenwijzing om de genderidentiteit uit te drukken wordt 

ingediend door de betrokkene zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

Artikel 52: Het met redenen omkleed verzoek moet aan de Minister van Justitie gericht 

worden. 

Artikel 53: De Minister van Justitie kan de voornaamsverandering toestaan indien de 

gevraagde voornamen derden niet kunnen benadelen. 

Artikel 54: Er wordt onweerlegbaar vermoed dat de voorgestelde voornamen de 

genderidentiteit van de betrokkene uitdrukken.  

2.2.4. Verhaal tegen het verzoek tot de voornamenwijzing om de genderidentiteit uit 

te drukken 

Het verhaal tegen het verzoek tot de voornamenwijzing om de genderidentiteit uit te 
drukken is onderworpen aan dezelfde regels als het verhaal tegen gewone 
voornamenwijzigingen. 

 

2.3. Recht op de wijziging van genderverklikkers 

Ce point découle logiquement de la modification de l’état civil. Il est capital que celle-ci 
s’accompagne de conséquences cohérentes concernant tous les autres documents qui 
interviennent dans la vie sociale et professionnelle. 

Ainsi, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe demande aux Etats d’assurer 
qu’ils respectent « le droit des personnes transgenres à accéder au marché du travail en 
garantissant le respect de leur vie privée en ce qui concerne la divulgation de données sensibles à 
caractère personnel liées à leur identité de genre et en encourageant les mesures visant à mettre 
fin à l’exclusion et à la discrimination de ces personnes sur le lieu de travail » (recommandation 
6.8 du rapport de 2011). Le Commissaire mentionne également la modification des prénoms et 
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du genre non seulement sur les actes de naissance, les registres d’état civil, les cartes d’identité, 
les passeports, mais aussi sur « les diplômes et autres documents analogues » (recommandation 
5.1 du rapport de 2011) L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en 2015, a employé 
les mêmes mots dans sa Résolution 2048 (recommandation 6.2.1). 

 

Artikel 55: Iedere persoon heeft recht op de vrije keuze van de gebruikte genderverklikker – 

mannelijk, vrouwelijk of onbestaand – bij elke administratieve autoriteit, elke 

werkgever, elke onderwijs instituut en elke dienstverlener. 

Artikel 56: Iedere persoon heeft recht op de wijziging van de gebruikte genderverklikker bij 

elke administratieve autoriteit, elke werkgever, elke onderwijs instituut en elke 

dienstverlener, eventueel tegen de betaling van een bedrag. Dit bedrag mag de 

gevraagde prijs in gelijksoortige gedingen niet overtreffen. 

Artikel 57: Iedere persoon heeft recht op de wijziging van de gebruikte ingeschreven gender bij 

elke administratieve autoriteit, elke werkgever, elke onderwijs instituut en elke 

dienstverlener, eventueel tegen de betaling van een bedrag. Dit bedrag mag de 

gevraagde prijs in gelijksoortige gedingen niet overtreffen. 

Artikel 58: Punt 6, van §2 van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende [de 

bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 

verblijfsdocumenten] en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling 

van een Rijksregister van de natuurlijke personen is afgeschaft. 

Artikel 59: Punt 3 van artikel 3 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

Rijksregister van de natuurlijke personen is afgeschaft. 

 

2.4. Afstammingsrecht van personen die het recht op de wijziging van het 

geregistreerde gender beoefend hebben – wijziging van de artikelen 312 tot 

en met 330 van het burgerlijke Wetboek 

Artikel 60: Iedere persoon die het recht op de wijziging van het geregistreerde gender beoefend 

heeft behoud onveranderd het recht kinderen te verwekken en deze te erkennen.  

Artikel 61: De akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde gender laat de 

bestaande afstamming en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en 

verplichtingen onverlet. Alle vorderingen met betrekking tot deze afstamming en 

de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen kunnen nog 

worden ingesteld na de opmaak van de akte houdende vermelding van het nieuwe 

geregistreerde gender. 

 

Une des conséquences de la suppression de la condition de stérilisation est que des personnes 
dont le genre enregistré n’est pas féminin accoucheront. De même, des personnes dont le genre 
enregistré n’est pas masculin féconderont des ovules. La loi doit s’assurer que les personnes trans 
et intersexués sont en mesure de reconnaître la filiation de leurs enfants biologiques et 
sociologiques.  

C’est pour cette raison que les normes relatives à la filiation et à l’établissement de la filiation 
doivent être modifiées. Toutefois, il n’est pas nécessaire de faire table rase du système actuel. Par 
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exemple, une personne dont le genre enregistré n’est pas homme qui conçoit un enfant avec une 
personne qui a des caractères sexuels féminins et qui n’est pas son conjoint ne bénéficiera pas de 
la présomption de co-matérnité et ne saurait établir sa filiation en vertu de l’article 329 du Code 
civil. 

Il est à noter que les règles en vigueur de la filiation sont de toute manière inconstitutionnelles. 
Une personne dont le genre enregistré n’est pas femme qui a préalablement à sa stérilisation 
congelé ses ovules et en fait don à une mère-porteuse ne pourrait être reconnue comme la mère 
de l’enfant. 

Les exigences traduites par les articles suivants sont clairement soulignées par le Commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui demande que « Les droits parentaux des personnes 
transgenres devraient continuer d’être respectés après la reconnaissance légale du genre qu’elles 
ont choisi » (recommandation 5.1 du rapport de 2011). Dans sa Résolution 2048 de 2015, 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe demande également de veiller à ce que les 
enfants des personnes trans ne perdent pas certains de leurs droits (recommandation 6.2.3). 

 

Artikel 62: Paragraaf 2 van artikel 312 van het Burgerlijke Wetboek word als volgt gewijzigd : 

 

« § 2. Tenzij het kind het bezit van staat heeft ten aanzien van de moeder, kan de op 

deze wijze vastgelegde afstamming van moederszijde betwist worden door alle 

wettelijke middelen, binnen het jaar van de ontdekking van het leugenachtige 

karakter van de afstamming van moederszijde, door de vader, het kind, de persoon 

ten opzichte van wie de afstamming is vastgesteld en door de persoon die het 

moederschap van het kind opeist. ». 

Artikel 63: Paragraaf 1 van Artikel 318 van het Burgerlijke Wetboek word als volgt gewijzigd: 

 

« Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het 

vermoeden van vaderschap worden betwist voor de familierechtbank door de 

moeder, het kind, de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, de 

persoon die het vaderschap van het kind opeist en de persoon die het 

meemoederschap van het kind opeist. ». 

Artikel 64:  Artikel 329 van het Burgerlijke Wetboek word als volgt gewijzigd: 

 

«  Ten aanzien van een kind kunnen niet meer dan twee afstammingsbanden 

uitwerking hebben. 

Zo een kind wordt erkend door meer dan een persoon met hetzelfde 

voorplantingsstelsel, heeft alleen de eerste erkenning gevolg zolang ze niet is 

vernietigd. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een erkenning door de 

meemoeder van een kind dat door de moeder erkend werd. 

Zo een kind wordt erkend door een vader en een meemoeder, heeft alleen de eerste 

erkenning gevolg zolang ze niet is vernietigd. ». 

Artikel 65:  Paragraaf 1 van Artikel 330 van het Burgerlijke Wetboek word als volgt 

gewijzigd: 

 

«  Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, 

kan de erkenning van het moederschap worden betwist voor de familierechtbank 

door de vader, het kind, de persoon die het kind heeft erkend en de persoon die het 

moederschap van het kind opeist. Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien 

van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het vaderschap worden 
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betwist voor de familierechtbank door de moeder, het kind, de persoon die het kind 

heeft erkend, de persoon die het vaderschap van het kind opeist en de vrouw die het 

meemoederschap van het kind opeist ». 
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3. GELIJKE KANSEN – KABINET SLEURS 

3.1. Wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie 

tussen vrouwen en mannen 

3.1.1. Verbod van elke vorm van discriminatie op grond van het geslacht, de 

genderidentiteit, de genderuitdrukking, de geslachtskenmerken en de 

genderrol 

Les standards législatifs belges, en particulier la loi du 10 mai 2007, sont déjà globalement 
avancés en ce qu’ils comprennent explicitement les motifs de discrimination identité de genre et 
expression de genre. Cet état de fait est mesuré par le Rainbow Index d’ILGA-Europe, et contribue 
à une transcription optimale des normes minimales imposées par l’Union européenne. Pour 
autant, il serait utile de clarifier et de renforcer certains points pour tenir compte des situations 
particulières vécues par les personnes trans. 

Nous proposons d’assimiler explicitement à du harcèlement certaines situations dans lesquelles 
les personnes trans sont « outées » contre leur gré, ou se voient refuser abusivement l’accès à 
des procédures prévues par la loi. Etant donné le niveau de stigmatisation sociale à leur encontre 
et la vulnérabilité qui en résulte, cela nous semble pleinement correspondre à l’intention du 
législateur qui, dans l’article 4 (10) de la loi du 10 mai 2007, a défini le harcèlement comme un 
« comportement indésirable qui est lié à l’un des critères protégés, et qui a pour objet ou pour 
effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » 

 

Artikel 66: De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en 

mannen wordt herdoopt tot: 

 

« De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie op grond van het 

geslacht, de genderidentiteit, de genderuitdrukking, de geslachtskenmerken en de 

genderrol ». 

Artikel 67: De Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen opgericht door de wet van 16 

december 2002 wordt herdoopt tot: 

 

« Instituut voor gelijkheid van de genders». 

Artikel 68: Paragraaf 2 en 3 van artikel 4 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de 

discriminatie tussen vrouwen en mannen worden geschrapt: 

 

« § 2. Voor de toepassing van deze wet wordt een direct onderscheid op grond van 

geslachtsverandering gelijkgesteld met een direct onderscheid op grond van 

geslacht. ». 

 

« § 3. Voor de toepassing van deze wet wordt een direct onderscheid op grond van 

genderidentiteit of genderexpressie gelijkgesteld met een direct onderscheid op 

grond van geslacht. ». 

Artikel 69: Artikel 3 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen 

vrouwen en mannen wordt als volgt gewijzigd: 

 

« Deze wet heeft tot doel, met betrekking tot de in artikel 6 bedoelde 
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aangelegenheden, een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van 

discriminatie op grond van het geslacht, de genderidentiteit, de genderuitdrukking, 

de geslachtskenmerken en de genderrol ». 

Artikel 70: Artikel 8 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen 

vrouwen en mannen wordt als volgt gewijzigd: 

 

« In de materies bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, vormt een direct onderscheid op 

grond van het geslacht, de genderidentiteit, de genderuitdrukking, de 

geslachtskenmerken en de genderrol een directe discriminatie, behalve in de 

gevallen bedoeld de artikelen 9, 10, 16, 17 en 18. » 

3.1.2. Verbod van bepaalde praktijken die bijdragen aan de sociale uitsluiting van 

interseks- en transpersonen 

Artikel 71: Artikel X wordt toegevoegd aan de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de 

discriminatie tussen vrouwen en mannen: 

 

« De aanvraag van documenten die het geregistreerde gender van een natuurlijke 

persoon openbaren wordt gelijkgesteld met intimidatie. ». 

Artikel 72: Artikel X wordt toegevoegd aan de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de 

discriminatie tussen vrouwen en mannen: 

 

« De opzettelijke openbaring van het geregistreerde gender van een natuurlijke 

persoon wordt gelijkgesteld met intimidatie ». 

Artikel 73: Artikel X wordt toegevoegd aan de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de 

discriminatie tussen vrouwen en mannen: 

 

« De weigering om het ingeschreven gender van een natuurlijke persoon aan te 

passen wordt gelijkgesteld met intimidatie ». 

Artikel 74: Artikel X wordt toegevoegd aan de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de 

discriminatie tussen vrouwen en mannen: 

 

« De weigering om de genderverklikkers van een natuurlijke persoon aan te passen 

wordt gelijkgesteld met intimidatie ». 

3.1.3. Plicht om redelijke aanpassingen te treffen te voordele van een interseks- of 

transpersoon 

Artikel 75: Artikel 5 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen 

vrouwen en mannen wordt als volgt aangevuld: 

 

« 17° redelijke aanpassingen : passende maatregelen die in een concrete situatie 

en naargelang de behoefte worden getroffen om een interseks- of transpersoon in 

staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te komen in de 

aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen een 

onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen. 

Wanneer die belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door bestaande 

maatregelen in het kader van het gevoerde overheidsbeleid inzake interseks- of 

transpersonen, mag zij niet als onevenredig worden beschouwd » 
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Artikel 76: Artikel 15 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen 

vrouwen en mannen wordt als volgt herschreven: 

 

« Elk indirect onderscheid op grond van één van de beschermde criteria vormt een 

indirecte discriminatie; 

  - tenzij de ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze die aan de 

grondslag ligt van dit indirecte onderscheid objectief wordt verantwoord door een 

legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en 

noodzakelijk zijn; of, 

  - tenzij, in het geval van indirect onderscheid op grond van een interseksualiteit of 

transidentiteit, aangetoond wordt dat geen redelijke aanpassingen getroffen kunnen 

worden. ». 

Artikel 77: Artikel 19 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen 

vrouwen en mannen wordt als volgt aangevuld: 

 

« een weigering om redelijke aanpassingen te treffen ten voordele van een 

interseks- of transpersoon. » 

Artikel 78: Artikel 26 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen 

vrouwen en mannen wordt als volgt herschreven: 

 

« Voor de toepassing van deze titel wordt begrepen onder discriminatie, elke vorm 

van opzettelijke directe discriminatie, opzettelijke indirecte discriminatie, opdracht 

tot discrimineren en intimidatie op grond van de beschermde criteria alsook de 

weigering tot het maken van redelijke aanpassingen voor een interseks- of 

transpersoon. » 

Artikel 79: Artikel 32 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen 

vrouwen en mannen wordt als volgt aangevuld: 

 

« - alsook de weigering tot het maken van redelijke aanpassingen voor een 

interseks- of transpersoon. » 

La possibilité d’aménagement raisonnable forme une solution adéquate à une multitude 
d’obstacles que la personne trans ou intersexuée peut rencontrer à l’école, dans le milieu 
professionnel ou dans l’accès à des services. 

De nombreuses plaintes de ces personnes peuvent être traitées grâce à de simples amendements 
de documents. Ce droit est déjà explicitement prévu par la présente loi. Le droit à l’aménagement 
raisonnable permet toutefois à la personne trans ou intersexuée de revendiquer tous les 
aménagements que la loi ne sait prévoir. 

En fonction des circonstances, une personne pourrait par exemple demander : 

1) A l’employeur ou aux professeurs de suivre une formation sur les personnes trans ou 
intersexuées ; 

2) D’utiliser les toilettes correspondant à son identité de genre ou d’ouvrir l’accès aux toilettes à 
tous les genres ; 

3) De suivre les cours de gymnastiques des garçons ou des filles ; 
4) D’utiliser les vestiaires des hommes ou des femmes. 
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3.2. Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de 

geslachtskenmerken 

3.2.1. Oprichting van de Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de 

geslachtskenmerken 

Artikel 80: Een Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de 

geslachtskenmerken wordt opgericht. Deze Comité is verantwoordelijk voor de 

progressieve verbetering van de leef- en werkomstandigheden van interseks- en 

transpersonen. 

Artikel 81: De Comité wordt geïntegreerd in de Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen. 

3.2.2. Samenstelling van de Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en 

de geslachtskenmerken 

Artikel 82: De Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de geslachtskenmerken 

wordt als volgt samengesteld: 

 

1) Twee vertegenwoordigers van Brusselse trans en interseks verenigingen; 

 

2) Twee vertegenwoordigers van Vlaamse trans en interseks verenigingen; 

 

3) Twee vertegenwoordigers van Waalse trans en interseks verenigingen; 

 

4) Drie vertegenwoordigers van het psycho-medisch-sociaal trans en interseks 

Netwerk. 

Artikel 83: De federale overheid en de overheden van elke federale entiteit kunnen een 

vertegenwoordiger benoemen die toezicht houdt op het werk van de Comité. 

Artikel 84: De Comité kan sommige aspecten van de uitvoering van haar taken gedeeltelijk 

afvaardigen aan deskundigen. 

Artikel 85: Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad regelt de Koning de 

financiering en de procedureregeling van de benoeming en aftreding van de leden 

van de Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de 

geslachtskenmerken. 

3.2.3. Taken van de Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de 

geslachtskenmerken 

Artikel 86: De Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de geslachtskenmerken 

voert elk jaar statistische analyses uit van: 

1) De demografie van interseks- en transpersonen; 

2) De werkzaamheid van interseks- en transpersonen;  

3) Het onderwijs van interseks- en transpersonen; 

4) De gezondheid van interseks- en transpersonen; 

5) De welzijn van interseks- en transpersonen; 

6) De intimidatie van en criminaliteit gepleegd tegen interseks- en transpersonen; 

7) De verandering van de geslachtskenmerken van interseks- en transpersonen; 

8) De toegang tot goederen en diensten van interseks- en transpersonen; 

9) De sociale toestand van interseks- en transpersonen; 

10) De seksualiteit van interseks- en transpersonen; 
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11) De prostitutie van interseks- en transpersonen; 

12) De zelfmoord van interseks- en transpersonen; 

13) De daadwerkelijke toegang aan veranderingen van de geslachtskenmerken. 

Artikel 87: De Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de geslachtskenmerken 

overhandigt elk jaar een verslag aan de federale overheid en aan de overheden van 

de federale entiteiten dat voorstellen bevat voor de verbetering van de leef- en 

werkomstandigheden van interseks- en transpersonen. 

Artikel 88: De federale overheid en de overheden van de federale entiteiten moeten de Comité 

van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de geslachtskenmerken verplicht 

raadplegen voordat ze normen aanpassen of invoeren die interseks- of 

transpersonen in het bijzonder treffen. 

Artikel 89: De website van de Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de 

geslachtskenmerken is het centrale elektronische aanspreekpunt voor alle 

informatie met betrekking tot : 

1) De rechten van interseks- en transpersonen; 

2) De rechtsmiddelen die beschikbaar zijn aan interseks- en transpersonen; 

3) De mogelijkheid van sociale of psychologische steun; 

4) De veranderingen van de geslachtskenmerken; 

5) De statistieken betreffende de interseksualiteit en de transidentiteit; 

6) De psychiatrische, gynaecologische en andrologische wetenschappelijke 

literatuur inzake de interseksualiteit en de transidentiteit; 

Artikel 90: De Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en de geslachtskenmerken 

organiseert voorlichtingscampagnes inzake de interseksualiteit en de transidentiteit. 

Artikel 91: Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad regelt de Koning de 

voorwaarden waaraan de Comité van de genderidentiteit, de genderuitdrukking en 

de geslachtskenmerken dient te voldoen wat betreft de onafhankelijkheid, het 

beroepsgeheim, de deskundigheid, de juridische bescherming, de organisatie, de 

werking, de financiering en de procedureregeling. 
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4. GEZONDHEID – CABINET DE BLOCK 

4.1. Recht op de verandering van de geslachtskenmerken 

4.1.1. Beginsel 

Artikel 92: Iedere meerderjarige Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven 

meerderjarige allochtoon heeft recht op de verandering van zijn 

geslachtskenmerken. 

Les trans-identités et leurs expériences de vie, de choix et, éventuellement, de traitements 
médicaux, ne sont pas des domaines consensuels au sein des disciplines médicales. Selon la CIM 
10, l’actuelle classification internationale des maladies, les trans-identités relèvent de « troubles 
de la personnalité et du comportement », une situation contestée par les personnes trans et par 
les défenseurs des droits humains. La Belgique et l’Union européenne, dans le cadre des travaux 
préalables à l’actualisation de la classification (CIM 11), se battent pour mettre fin à cette 
situation. De cette situation, il résulte trois principes, que les propositions législatives présentées 
ici (points 4.1 et 4.2 notamment) transcrivent en langage juridique : 

 Premièrement, il serait inacceptable, en l’état, de laisser les personnes trans face à face 
avec des praticiens dotés du pouvoir de décider seuls de l’opportunité de tel ou tel 
traitement. Ce serait, sans mettre en question la bonne foi des médecins, créer une 
situation d’arbitraire. 

 Deuxièmement, il importe de respecter les droits du patient, y compris le libre choix du 
dispensateur de soins, le droit de consentir de manière éclairée à toute intervention et le 
droit au respect de la vie privée et de l’intimité. 

 Troisièmement, les médecins eux-mêmes doivent voir leurs compétences et leur 
discernement reconnus et respectés, y compris dans l’expression de réserves quant aux 
demandes des patients. 

Les propositions ci-dessous concilient ces trois principes et tentent d’apporter une réponse 
satisfaisante pour chacun. 

La Cour européenne  des droits de l’homme a affirmé dans son arrêt Y.Y. c Turquie (2015) que le 
droit à la vie privé implique un droit de modifier ses caractères sexuels. Elle a considéré que la 
stérilisation ne pouvait être un prérequis du droit de modifier ses caractères sexuels. De plus, 
dans son arrêt, Van Kück c Allemagne (2015), la Cour a énoncé que la trans-identité des 
personnes souhaitant modifier leurs caractères sexuels devait être présumée. 

Artikel 93: Niemand mag ertoe gedwongen worden zijn geslachtskenmerken te laten 

veranderen als de veranderingen in kwestie onverenigbaar zijn met het comfortpunt 

van de betrokkene. 

Artikel 94: Iedere persoon heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van het 

recht op de verandering van de geslachtskenmerken neer te leggen bij het psycho-

medisch-sociaal trans en interseks Netwerk. 

Artikel 95: Iedere persoon heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van de 

patiëntenrechten in de context van een verandering van de geslachtkenmerken neer 

te leggen bij het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk. 

4.1.2. Verandering van de geslachtskenmerken van minderjarige intersekspersonen 

Le monde médical entreprend couramment des chirurgies normalisatrices sur le corps des 
enfants présentant une forme ou une autre d’intersexuation. Fréquemment, les interventions ne 
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visent qu’à rectifier l’atypie de leurs caractères sexuels.  

Le paradigme médical antérieur relatif à la variation sexuelle justifiait les modifications des 
caractères sexuels des mineurs intersexués de plusieurs manières. Premièrement, les maux 
psychologiques et traumas physiques causés par les chirurgies normalisatrices ne seraient pas 
équivalents à la détresse qui serait créée par le manque d’un sexe entièrement déterminé et de 
caractères sexuels anormaux29. Deuxièmement, la standardisation des caractères sexuels de 
l’enfant améliorerait les relations entre les parents et enfants en facilitant l’attachement des 
parents à leur progéniture30. De plus, il était conseillé de procéder aux modifications des 
caractères sexuels au plus tôt car le conditionnement et l’éducation sociale aurait préséance sur 
la biologie initiale du corps quant à l’élaboration de l’identité de genre, qui elle, serait malléable 
jusqu’à 18 mois31. 

Chacune de ces prétentions ont été discréditées. Plusieurs études ont mis en évidence l’intense 
traumatisme qui est infligé aux enfants subissant le cycle d’opérations normalisatrices des 
caractères sexuels ainsi que les exercices à accomplir dans le cadre du processus de 
rétablissement32. 

Cette pratique a été qualifiée de torture dans le rapport du 1er février 2013 du rapporteur spécial 
Mendez sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce 
dernier demande : « instantanément à tous les Etats d’abroger toute loi qui autorise les 
traitements médicaux invasifs ou irréversibles, notamment la chirurgie normalisatrice de 
l’appareil génital imposée (…) sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée. » 

Par opposition à cette solution, certes bien intentionnée, mais radicale et téméraire, le projet de 
loi propose une procédure d’autorisation de modifications des caractères sexuels des mineurs 
intersexués qui permet d’éliminer les opérations n’ayant pas pour but de prévenir ou guérir des 
maux physiques substantiels tout en préservant la possibilité d’opérer si cela s’avère 
médicalement nécessaire. Seuls les traitements qui passent le test de la proportionnalité et de 
l’urgence pourront être autorisés. 

Au travers l’enquête sociale, tant l’enfant que ses parents seront pleinement informés dans une 
perspective non-pathologisante sur les tenants de la variation sexuelle de l’enfant. Ceci permettra 
à l’enfant de construire son identité dans un climat de confort et de tolérance plutôt que de 

                                                      
29 S. M. Creighton, L. Michala, I. Mushtaq & M. Maron, “childhood surgery for ambiguous genitalia: 

glimpses of practice change or more of the same?”, Psychology and sexuality, 2013, volume 65, p. 34; 

G. Davis & E. Murphy, “Intersex Bodies as states of exception: an empirical explanation for 

unnecessary surgical modification”, Feminist formations, 2013, Volume 25, p. 125; E. Dorlin, “Sexe, 

genre et intersexualité: la crise comme regime théorique”, raisons politiques, 2005, volume 2, p. 117. 
30 K. Zeiler & A. Wickström, « Why do ‘we’ perform surgery on intersexed children ? The 

phenomology of the parental experience of having a child with intersex anatomies », Feminist Theory, 

2009, volume 10, p. 359 ; I. Morland, « Intersex children and the promise of trauma » in J. Fisher, 

« Gender and the science of difference : Cultural politics of contemporary science and medecine », 

2011, New Brunswick, Rutgers University Press ; I. Hughes, A. Houk, C. Ahmed & S. F. A. Lee, 

« Consensus statement on managament of intersex children » Journal of pediatric urology, 2006, 

volume 2, p. 162. 
31 J. Money, J. G. Hampson & J. L. Hampsons, « Reccomendations concerning assignment of sex, 

cahnge of sex and psychologic managment », Bulletin of the John Hopkins hospital, 1955, volume 97, 

p. 284 ; S. J. Kessler, « The medical construction of gender : case managment of interesexed infants », 

Signs, 1990, volume 12, p.3. 
32 N. Ehrenreich & M. Barr, « Intersex surgery, female genital cutting, and the selective condemnation 

of ‘cultural’ practices », Harvard civil rights – civil liberties law review, 2005, volume 40, p. 71 ; A. 

Tamar-Mattis, « Medical treatment of people with intersex conditions as torture and cruel, inhuman or 

degradant treatment or punishment » in « Torture in healthcare settings : Reflections on the special 

rapporteur on torture’s 2013 special thematic », Center for human rights and humanitarian law, 2013, 

p. 91 ; J. Tosh, « The (in)visibility of childhood sexual abuse : Psychiatric theorizing of transgenderism 

and intersexuality », Global journal of social works analysis, research, policy and practice, 2013, 

volume 2, p. 71. 
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honte, d’angoisse et d’humiliation. L’obligation d’information bénéficierait également aux 
parents, qui seront plus aptes à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants, ne serait-
ce que par l’atténuation de leurs propres préjugés. En effet, les études confirment que la 
proportion des parents qui souhaitent modifier les caractères sexuels de leur enfant intersexué 
diminue considérablement quand les parents sont correctement informés33. A défaut 
d’information, les parents se sentent coupables et inadéquats ce qui les amène à se distancer de 
leurs enfants34. 

 

Artikel 96: De veranderingen van de geslachtskenmerken van minderjarige intersekspersonen 

die noodzakelijk zijn voor hun onmiddellijke overleving vallen niet in het 

toepassingsgebied van deze wet. 

Artikel 97: De geslachtskenmerken van minderjarige intersekspersonen mogen niet veranderd 

worden zonder de goedkeuring van het psycho-medisch-sociaal trans en interseks 

Netwerk. 

Artikel 98: Het verzoek met betrekking tot de goedkeuring van verandering van de 

geslachtskenmerken van minderjarige intersekspersonen mag enkel ingesteld 

worden door de minderjarige intersekspersoon zelf, door de ouders of de wettelijke 

vertegenwoordiger van de minderjarige intersekspersoon of door de 

gezondheidsberoepsbeoefenaar van de minderjarige intersekspersoon. 

Artikel 99: Het verzoek met betrekking tot de goedkeuring van verandering van de 

geslachtskenmerken van minderjarige intersekspersonen moet genotifieerd worden 

aan de minderjarige intersekspersoon, aan de ouders of de wettelijke 

vertegenwoordiger van de minderjarige intersekspersoon en aan de 

gezondheidsberoepsbeoefenaar van de minderjarige intersekspersoon. 

Artikel 100: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk onderneemt een 

maatschappelijk onderzoek van de toestand van de minderjarige intersekspersoon. 

Artikel 101: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk spreekt zich binnen 6 

maanden uit over het verzoek met betrekking tot de goedkeuring van verandering 

van de geslachtskenmerken van minderjarige intersekspersonen. 

Artikel 102: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk keurt het verzoek met 

betrekking tot de goedkeuring van verandering van de geslachtskenmerken van 

minderjarige intersekspersonen goed als het maatschappelijk onderzoek aantoont 

dat: 

 

1) De overwegen verandering van de geslachtskenmerken van de minderjarige 

intersekspersoon als doel heeft lichamelijke gezondheidsproblemen te voorkomen 

of te genezen. 

 

                                                      
33 La proportion de ceux qui souhaitent une intervention chirurgicale baisse de 66 à 23%, J. C. Streuli, 

E. Vayena, Y. Cavicchia-Balmer &J. Huber, « Shaping parents : Impact of contrasting professional on 

parents’ decision-making for children with disorders of sex development », Journal of sexual medecine, 

2013, volume 10, p. 1953. 
34 D. B. Hill, E. Menvielle, K. M. Sica & A. Johnson, « An affirmative intervention for families with 

gender variant children : parental ratings of child mental health and gender », Journal of sex and 

marital therapy, 2010, volume 36, p. 6. 
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2) De overwegen verandering van de geslachtskenmerken van de minderjarige 

intersekspersoon voorkomt of geneest doelmatig de veronderstelde lichamelijke 

gezondheidsproblemen. 

 

3) De overwegen verandering van de geslachtskenmerken van de minderjarige 

intersekspersoon is de minst schadelijke behandeling die de veronderstelde 

lichamelijke gezondheidsproblemen doelmatig voorkomt of geneest. 

 

4) De lichamelijke gezondheidsvoordelen overtreffen aanzienlijk de gevaren van en 

de trauma die kan worden veroorzaakt door de overwegen verandering van de 

geslachtskenmerken van de minderjarige intersekspersoon. 

 

5) De overwegen verandering van de geslachtskenmerken van de minderjarige 

intersekspersoon is dringend in de zin dat het in de praktijk overdreven moeilijk zo 

niet onmogelijk wordt om de veronderstelde lichamelijke gezondheidsproblemen 

later te voorkomen of te genezen. 

 

6) De minderjarige intersekspersoon, voor zover mogelijk, en de ouders of de 

wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige intersekspersoon zijn volledig 

ingelicht over de geslachtskenmerken van de minderjarige intersekspersoon, over 

de veronderstelde lichamelijke gezondheidsproblemen, over de overwegen 

verandering van de geslachtskenmerken van de minderjarige intersekspersoon, over 

de gevaren van en de trauma die kan worden veroorzaakt door de overwegen 

verandering van de geslachtskenmerken van de minderjarige intersekspersoon, over 

de doelmatigheid van de verandering van de geslachtskenmerken van de 

minderjarige intersekspersoon en over de mogelijke alternatieve behandelingen die 

de veronderstelde lichamelijke gezondheidsproblemen zouden kunnen voorkomen 

of genezen. 

Artikel 103: De uitspraak van het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk mag 

uitsluitend gebaseerd zijn op het belang van de minderjarige intersekspersoon. 

Artikel 104: De verandering van de geslachtskenmerken van de minderjarige intersekspersoon 

mogen niet goedgekeurd worden zonder de toestemming van de betrokkene 

minderjarige intersekspersoon. 

Artikel 105: In afwijking van artikel 104 mag de verandering van de geslachtskenmerken van de 

minderjarige intersekspersoon goedgekeurd worden zonder de toestemming van de 

betrokkene minderjarige intersekspersoon als het maatschappelijk onderzoek 

aantoont dat: 

 

1) De overwegen verandering van de geslachtskenmerken van de minderjarige 

intersekspersoon als doel heeft ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen te 

voorkomen of te genezen. 

 

2) De minderjarige intersekspersoon heeft de nodige oordeelbekwaamheid niet om 

de veronderstelde ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen die voorkomen of 

genezen moeten worden door de verandering van zijn geslachtskenmerken te 

evalueren. 

Artikel 106: De toestemming van de minderjarige intersekspersoon, waarvan het 

maatschappelijk onderzoek aantoont dat deze niet de nodige oordeelbekwaamheid 

heeft, is een van de belangrijkste factoren dat in aanmerking moet worden genomen  

om het belang van de minderjarige intersekspersoon te bepalen. 
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Artikel 107: De toestemming van de ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger van de 

minderjarige intersekspersoon wordt niet in aanmerking genomen. 

Artikel 108: Het belang van de ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger van de 

minderjarige intersekspersoon mag niet in aanmerking genomen worden. 

Artikel 109: De meningen van de ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger van de 

minderjarige intersekspersoon dragen enkel bij aan de bepaling van het belang van 

het kind. 

Artikel 110: De volgende factoren mogen niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling 

van het belang van de minderjarige intersekspersoon: 

 

1) De verwachting dat de minderjarige intersekspersoon sociaal wordt uitgesloten 

in het geval dat zijn geslachtskenmerken niet veranderd worden. 

 

2) De mogelijke verbetering van de relatie tussen de minderjarige intersekspersoon 

en zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger vanwege de verandering van de 

geslachtskenmerken van de minderjarige intersekspersoon. 

Artikel 111: De veranderingen van de geslachtskenmerken van intersekspersonen onder 14 jaar 

die een esthetische of sociaal doel hebben zijn verboden. 

Artikel 112: De veranderingen van de geslachtskenmerken van minderjarige intersekspersonen 

boven 14 jaar die een esthetische of sociaal doel hebben mogen door het psycho-

medisch-sociaal trans en interseks Netwerk goedgekeurd worden indien de 

minderjarige de nodige oordeelbekwaamheid heeft en zijn schriftelijke 

toestemming geeft. 

4.1.3. Weigering van de gezondheidsberoepsbeoefenaar om de geslachtskenmerken te 

veranderen 

Artikel 113:  §1 : De gesolliciteerde gezondheidsberoepsbeoefenaar mag een medisch attest die 

de genderdysphorie vaststelt niet vragen aan of eisen van de betrokkene.  

 

§2 : De afwezigheid van een psychiatrisch attest, inbegrepen een psychiatrisch 

attest dat de genderdysphorie vaststelt, is geen geldig reden om de gevraagde 

verandering van de geslachtskenmerken te weigeren. 

Artikel 114: Elk weigering van de gezondheidsberoepsbeoefenaar moet met redenen omkleed 

zijn, de coördinaten van een andere gezondheidsberoepsbeoefenaar die 

gespecialiseerd is in de verandering van geslachtskenmerken bevatten en verzonden 

worden naar het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk. 

Artikel 115:  §1 : De gesolliciteerde gezondheidsberoepsbeoefenaar mag enkel weigeren zijn 

diensten aan te bieden voor redenen betreffende de lichamelijke gezondheid. 

 

§2 : De minderjarigheid van de betrokkene is op zich geen voldoende reden 

betreffende de lichamelijke gezondheid om te weigeren zijn diensten aan te bieden. 

 

Les articles qui suivent règlent la procédure dite du refus temporaire. Cette procédure est 
l’aboutissement de nombreux débats. L’équilibre fragile décrit dans le texte vise à concilier des 
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impératifs divers et parfois contradictoires.  

Premièrement, la procédure doit garantir l’effectivité du droit de modifier ses caractères sexuels 
qui dépend à ce stade entièrement du bon vouloir des médecins et principalement des équipes 
de genres. Actuellement, ce sont les médecins qui octroient la faculté de modifier les caractères 
sexuels aux individus, ce qui dans un deuxième temps ouvre la faculté de modifier son genre 
enregistré. Toutefois, le droit de modifier ses caractères sexuels découle du droit de librement 
explorer et développer son identité personnelle et d’opérer des choix sur son propre corps. Ce 
droit, reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme, peut exclusivement être refusé 
pour des motifs de santé. 

Deuxièmement, la procédure poursuit l’objectif transversal de mettre fin à la psychiatrisation des 
personnes trans. Le médecin ne pourra plus contraindre l’intéressé à suivre un traitement 
psychiatrique avant de modifier ses caractères sexuels.  

Troisièmement, la procédure doit harmoniser l’application pratique du droit de modifier ses 
caractères sexuels. Aujourd’hui, les pratiques médicales des équipes de genre varient de manière 
extrême. De plus, certains médecins se permettent de décourager les personnes de modifier 
leurs caractères sexuels ou alors acceptent de modifier des caractères sexuels à la condition que 
l’intéressé accepte de modifier ceux-ci au-delà de son point de confort. 

Finalement, la procédure ne doit pas porter atteinte à la liberté thérapeutique de manière 
disproportionnée. Les médecins ne peuvent pas physiquement être contraint de procéder à des 
interventions qui, à leurs yeux, violeraient leur serment d’Hippocrate. Cependant, les médecins, à 
l’instar de tous les membres de la société, ne bénéficient pas d’un droit inconditionnel de refuser 
de contracter. Ceci vaut particulièrement quand leur liberté de contracter est en opposition avec 
un droit fondamental tel le droit de modifier ses caractères sexuels. De surcroît, eu égard au 
nombre limité de praticiens compétents en la matière et au nombre important d’opérations et 
d’exercice de maintenance qu’une transformation peut demander, le droit de modifier ses 
caractères sexuels demeurerait entièrement illusoire et théorique sans circonscrire l’action des 
médecins. 

La procédure se veut simple, transparente, rapide et gratuite pour tous les intervenants. Elle ne 
peut, en aucun cas, constituer une charge excessive pour l’intéressé. C’est pourquoi la procédure 
est écrite et, en principe, unilatérale. C’est le médecin qui notifie le Réseau psycho-médico-social 
trans et Intersex et qui doit démontrer l’existence d’éléments sérieux d’une pathologie causant 
une auto-perception erronée de trans-identité. C’est sur lui que repose la charge de la preuve. 
L’intéressé ne doit pas intervenir dans la procédure. Il est pleinement informé de la procédure et 
il lui est donné l’opportunité d’intervenir utilement. 

 

Artikel 116: In afwijking van artikel 115, §1 mag, de gezondheidsberoepsbeoefenaar 

uitzonderlijk weigeren zijn diensten aan te bieden als die van mening is dat de 

betrokkene onmiskenbaar het slachtoffer is van een pathologie die een onjuiste 

zelf-perceptie van transidentiteit veroorzaakt. 

Artikel 117: De veranderingen van geslachtskenmerken die uitzonderlijk geweigerd mogen 

worden omdat de gezondheidsberoepsbeoefenaar van mening is dat de betrokkene 

onmiskenbaar het slachtoffer is van een pathologie die een onjuiste zelf-perceptie 

van transidentiteit veroorzaakt zijn degenen die een aanzienlijke of onomkeerbare 

lichamelijke transformatie aanrichten. 

Artikel 118:  §1 : De veranderingen van geslachtskenmerken mogen niet tijdelijk geweigerd 

worden omdat de gezondheidsberoepsbeoefenaar van mening is dat de betrokkene 

onmiskenbaar het slachtoffer is van een pathologie die een onjuiste zelf-perceptie 

van transidentiteit veroorzaakt indien de betrokkene zijn geslachtskenmerken al 

aanzienlijk of onomkeerbaar heeft laten veranderen. 
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2§ : De veranderingen van geslachtskenmerken mogen niet tijdelijk geweigerd 

worden omdat de gezondheidsberoepsbeoefenaar van mening is dat de betrokkene 

onmiskenbaar het slachtoffer is van een pathologie die een onjuiste zelf-perceptie 

van transidentiteit veroorzaakt indien de betrokkene zijn geregistreerde gender 

heeft gewijzigd. 

Artikel 119: De gezondheidsberoepsbeoefenaar die van mening is dat de betrokkene 

onmiskenbaar het slachtoffer is van een pathologie die een onjuiste zelf-perceptie 

van transidentiteit veroorzaakt moet onmiddellijk kennis geven van de weigering 

aan de betrokkene door middel van een geschrift dat de volgende opgaven bevat: 

 

1° De motieven van de tijdelijke weigering; 

 

2° De handelingen en uiteenzettingen van de betrokkene die deze motieven 

concreet ondersteunen; 

 

3° De coördinaten, inclusief op internet, van het psycho-medisch-sociaal trans en 

interseks Netwerk; 

 

4° De coördinaten van de door het psycho-medisch-sociaal trans en interseks 

Netwerk erkende gezondheidsberoepsbeoefenaars die gespecialiseerd zijn in het 

veranderen van geslachtskenmerken. 

 

5° Een link naar de internetpagina van het psycho-medisch-sociaal trans en 

interseks Netwerk die de tijdelijke weigeringsgeding beschrijft. 

 

6°De beschrijving van de tijdelijke weigeringsgeding. 

Artikel 120: De gezondheidsberoepsbeoefenaar die van mening is dat de betrokkene 

onmiskenbaar het slachtoffer is van een pathologie die een onjuiste zelf-perceptie 

van transidentiteit veroorzaakt moet onmiddellijk aan het psycho-medisch-sociaal 

trans en interseks Netwerk kennis geven van de weigering door middel van een met 

redenen omkleden geschrift. 

Artikel 121: De betrokkene die ingelicht werd van de tijdelijke weigering mag het psycho-

medisch-sociaal trans en interseks Netwerk hiervan inlichten. 

Artikel 122: De tijdelijke weigering zijn diensten aan te bieden van de 

gezondheidsberoepsbeoefenaar wordt van rechtswege vernietigd als de 

gezondheidsberoepsbeoefenaar niet aan het psycho-medisch-sociaal trans en 

interseks Netwerk binnen de 30 dagen ervan kennis geeft. 

Artikel 123: De notificatie aan het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk van de 

gezondheidsberoepsbeoefenaar moet de volgende elementen bevatten: 

 

1° De met redenen omklede notificatie van de tijdelijke weigering aan de 

betrokkene; 

 

2° De lijst van de geweigerde diensten; 

 

3° De lijst van de veranderingen van geslachtskenmerken van de betrokkene 

waarvan de gezondheidsberoepsbeoefenaar kennis heeft. 

 

4° Een uitdrukkelijke referentie naar de pathologie die onmiskenbaar een onjuiste 
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zelf-perceptie van transidentiteit veroorzaakt waarvan de betrokkene het slachtoffer 

is. 

 

5° De sterke aanwijzingen die de mening verantwoorden dat de betrokkene het 

slachtoffer is van een pathologie dat een onjuiste zelf-perceptie van transidentiteit 

veroorzaakt. 

 

6° De sterke aanwijzingen die de mening verantwoorden dat de transidentiteit van 

de betrokkene onjuist is omdat het veroorzaakt is door een pathologie. 

Artikel 124: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk bekrachtigt de tijdelijke 

weigering als er sterke aanwijzingen zijn dat de betrokkene het slachtoffer is van 

een pathologie die een onjuiste zelf-perceptie van transidentiteit veroorzaakt. 

Artikel 125: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk vernietigt de tijdelijke 

weigering indien ofwel: 

 

1° De gezondheidsberoepsbeoefenaar het psycho-medisch-sociaal trans en interseks 

Netwerk niet te kennis gebracht heeft binnen de wettelijke bepaalde termijn; 

 

2° De notificatie van de gezondheidsberoepsbeoefenaar aan de betrokkene niet al 

de door de wet vereiste elementen bevat; 

 

3° De notificatie van de gezondheidsberoepsbeoefenaar aan het psycho-medisch-

sociaal trans en interseks Netwerk niet al de door de wet vereiste elementen bevat; 

 

4° De tijdelijke weigering niet voldoet aan alle voorwaarden van artikel 117 en 

118. 

 

5° Er geen sterke aanwijzingen zijn dat de betrokkene het slachtoffer is van een 

pathologie die een onjuiste zelf-perceptie van transidentiteit veroorzaakt. 

Artikel 126: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk laat zijn bekrachtiging van 

de tijdelijke weigering aan de betrokkene uitkomen en bezorgt hem de coördinaten 

van psychiaters die gespecialiseerd zijn in de transidentiteit. 

Artikel 127: De betrokkene waarvan de tijdelijke weigering bekrachtigd werd door het psycho-

medisch-sociaal trans en interseks Netwerk moet een medisch attest bemachtigen 

dat bevestigt dat zijn transidentiteit niet veroorzaakt is door de pathologie naar 

welke werd verwijst om de verandering van zijn geslachtskenmerken te hervatten. 

Artikel 128: De betrokkene waarvan de tijdelijke weigering drie jaar geleden bekrachtigd werd 

door het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk hoeft niet meer een 

medisch attest te bemachtigen dat bevestigt dat zijn transidentiteit niet veroorzaakt 

is door een pathologie om de verandering van zijn geslachtskenmerken te hervatten 

zonder afbreuk te doen aan het recht van de nieuwe geraadpleegde 

gezondheidsberoepsbeoefenaar om tijdelijk te weigeren de geslachtskenmerken van 

de betrokkene te veranderen. 

Artikel 129: De betrokkene waarvan de tijdelijke weigering drie jaar geleden bekrachtigd werd 

door het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk die het bestaan van een 

nieuwe en essentiële bevinding kan bewijzen die in staat is de beslissing van het 

psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk te veranderen hoeft niet meer 

een medisch attest te bemachtigen dat bevestigt dat zijn transidentiteit niet 

veroorzaakt is door een pathologie om de verandering van zijn geslachtskenmerken 
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te hervatten zonder afbreuk te doen aan het recht van de nieuwe geraadpleegde 

gezondheidsberoepsbeoefenaar om tijdelijk te weigeren de geslachtskenmerken van 

de betrokkene te veranderen. 

Artikel 130: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk hecht in het bijzonder 

belang aan de gedetailleerdheid en de persoonlijkheidsgraad van de motivatie, 

alsook aan de ratio van tijdelijke weigeringen van de 

gezondheidsberoepsbeoefenaar voor de beoordeling van de tijdelijke weigering. 

Artikel 131: Sterke aanwijzingen of het bewijs dat de betrokkene het slachtoffer is van een 

pathologie die in staat is een onjuiste zelf-perceptie van transidentiteit te 

veroorzaken is op zich geen voldoende reden om de tijdelijke weigering te 

bekrachtigen. 

L’existence d’une pathologie susceptible de causer une auto-perception erronée de trans-identité 
n’implique pas nécessairement que la trans-identité d’une personne a été causée par cette 
pathologie. Il s’avère qu’une personne peut, à la fois, souffrir d’une telle pathologie et 
simultanément être trans. 

Il importe que notre société ne s’oppose pas à l’identité de genre revendiqué par une personne 
pour la seule raison qu’elle souffre d’une telle pathologie. Le droit de modifier ses caractères 
sexuels ne peut être invalidé uniquement par un diagnostic d’une pathologie susceptible de 
causer une auto-perception erronée de trans-identité. 

Concrètement le médecin qui enclenche la procédure du refus temporaire doit démontrer au 
Réseau l’existence d’indices sérieux d’une pathologie susceptible de causer une auto-perception 
erronée de trans-identité ainsi que l’existence d’indices sérieux que l’auto-perception de trans-
identité de l’intéressé est erronée, c’est-à-dire, qu’elle est causée par cette pathologie. 

 

Artikel 132: De betrokkene waarvan de tijdelijke weigering vernietigd werd door het psycho-

medisch-sociaal trans en interseks Netwerk mag de verandering van zijn 

geslachtskenmerken hervatten bij een andere gezondheidsberoepsbeoefenaar. 

Artikel 133: De veranderingen van geslachtskenmerken van de betrokkene waarvan de tijdelijke 

weigering vernietigd werd door het psycho-medisch-sociaal trans en interseks 

Netwerk mogen niet meer tijdelijk geweigerd worden. 

4.1.4. Vergoeding van de verandering van de geslachtskenmerken 

La doctrine des droits humains est claire sur ce point. Dans ses recommandations de 2009 puis de 
2011, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe demande aux Etats de 
« permettre aux personnes transgenres d’accéder, avec leur consentement libre et éclairé, aux 
procédures de conversion sexuelle, notamment aux traitements hormonaux et chirurgicaux et au 
soutien psychologique, et de veiller à ce qu’elles soient remboursées par l’assurance-maladie » 
(recommandation 6.4. du rapport de 2011). 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a également, dans sa Résolution 2048 de 2015, 
demandé aux Etats de « rendre les procédures de conversion sexuelle […] accessibles aux 
personnes transgenres, et de garantir le remboursement par le régime public d’assurance-
maladie » (recommandation 6.3.1). 

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé, dans son l’arrêt L c Lituanie (11 Septembre 
2007, No. 27527/03), que les Etats contractants ont l’obligation de garantir l’accès effectif aux 
modifications des caractères sexuels des personnes trans moyennant le financement partiel ou 
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intégral des modifications. 

 

Artikel 134: De akte houdende vermelding van het nieuwe geregistreerde gender laat de 

bestaande rechten en verplichtingen onverlet, inclusief de rechten met betrekking 

tot de zorgverzekering. 

Les articles suivants forment un exemple de règles qui pourraient permettre à l’Etat de 
rembourser les modifications des caractères sexuels des personnes trans et intersexuées sans 
qu’il soit nécessaire de démonter sa trans-identité. Toutefois, le principe énoncé ci-dessous de la 
féminisation ou masculinisation des caractères sexuels de la personne née avec des caractères 
sexuels masculins ou féminins est insatisfaisant. Une réglementation idéale établirait une liste 
exhaustive des traitements et des conditions de remboursement adjoint d’une obligation 
d’évaluation régulière de ladite liste. L’objectif des normes liées à l’assurance-santé doit être, 
d’une part, de permettre le remboursement des modifications des caractères sexuels des 
personnes trans et intersexuées sans remise en question de leur trans-identité et, d’autre part, 
d’éviter le remboursement abusif des modifications des caractères sexuels des personnes 
cisgenres. 

 

Artikel 135: Iedere meerderjarige Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven 

meerderjarige allochtoon heeft recht op de vergoeding van de verandering van zijn 

primaire geslachtskenmerken. 

Artikel 136: Iedere meerderjarige Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven 

meerderjarige allochtoon die het recht op de verandering van zijn primaire 

geslachtskenmerken beoefent heeft een aanvullend recht op de vergoeding van de 

verandering van zijn secondaire geslachtskenmerken. 

Artikel 137: Iedere meerderjarige Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven 

meerderjarige allochtoon die het recht op de wijziging van zijn geregistreerde 

gender beoefent heeft een aanvullend recht op de vergoeding van de verandering 

van zijn secondaire geslachtskenmerken. 

Artikel 138: Iedere meerderjarige Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven 

meerderjarige allochtoon die geboren is met mannelijke geslachtskenmerken heeft 

recht op de vergoeding van de vervrouwelijking van zijn geslachtskenmerken. 

Artikel 139: Iedere meerderjarige Belg of elke in de bevolkingsregisters ingeschreven 

meerderjarige allochtoon die geboren is met vrouwelijke geslachtskenmerken heeft 

recht op de vergoeding van de vermannelijking van zijn geslachtskenmerken. 

4.2. Psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk 

4.2.1. Samenstelling van het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk 

Artikel 140: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk moet worden samengesteld 

door juristen, gezondheidsberoepsbeoefenaars, vertegenwoordigers van 

transverenigingen, justitieassistenten, etc. 
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Artikel 141: Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad regelt de Koning de 

financiering en de procedureregeling van de benoeming en aftreding van de leden 

van het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk. 

4.2.2. Taken van het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk 

Artikel 142: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk ontvangt de met redenen 

omklede weigeringen inzake de verandering van de geslachtskenmerken. 

Artikel 143: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk verenigt zich maandelijks 

om de tijdelijke weigeringen te bekrachtigen of te vernietigen. 

Artikel 144: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk verenigt zich maandelijks 

om zich uit te speken over de verzoeken met betrekking tot de goedkeuring van 

verandering van de geslachtskenmerken van minderjarige intersekspersonen. 

Artikel 145: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk verenigt zich maandelijks 

om de klachten inzake de verandering van de geslachtskenmerken en de klachten 

inzake de patiëntenrechten in de context van veranderingen van de 

geslachtskenmerken te bemiddelen. 

Artikel 146: Het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk beoordeelt jaarlijks de 

medische praktijk van de verschillende gender teams. 

Artikel 147: Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad regelt de Koning de 

voorwaarden waaraan het psycho-medisch-sociaal trans en interseks Netwerk dient 

te voldoen wat betreft de onafhankelijkheid, het beroepsgeheim, de deskundigheid, 

de juridische bescherming, de organisatie, de werking, de financiering en de 

procedureregeling. 
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5. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT 

INZAKE HET RECHT OP DE WIJZIGING VAN HET 

GEREGISTREERDE GENDER 

La raison d’être du présent chapitre est d’autoriser les étrangers à modifier leur genre enregistré. 
Comme auparavant, la Belgique substitue le droit belge aux droits qui n’octroient pas ou dans 
une moindre mesure aux individus le droit de modifier leur genre enregistré. 
De plus, la Belgique s’impose une obligation de moyen de négocier, dans la sphère européenne et 
internationale, la reconnaissance automatique des modifications de genre enregistré afin de 
garantir la libre circulation des personnes trans et intersexuées et de leurs capitaux. 

 

Artikel 149: De titel van sectie 1rebis van artikel 35 de wet houdende het Wetboek van 

internationaal privaatrecht van 16 juli 2004 wordt als volgt herschreven : 

 

« Recht op de wijziging van het geregistreerde gender». 

Artikel 150: Artikel 35bis van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht van 

16 juli 2004 wordt als volgt herschreven : 

 

« Internationale bevoegdheid inzake de wijziging van het geregistreerde gender. 

Een aangifte van de wijziging van het geregistreerde gender kan gedaan worden in 

België als de aangever Belg is of als hij volgens de bevolkingsregisters of de 

vreemdelingenregisters zijn hoofdverblijf in België heeft. » 

Artikel 151: Artikel 35ter van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht van 

16 juli 2004 wordt als volgt herschreven :  

 

« Recht toepasselijk inzake de wijziging van het geregistreerde gender. De 

wijziging van het geregistreerde gender wordt beheerst door het recht bedoeld in 

artikel 34, § 1, eerste lid. 

 

Bepalingen van het krachtens het eerste lid toepasselijk recht die de wijziging van 

het geregistreerde gender verbieden worden niet toegepast. 

 

Bepalingen van het krachtens het eerste lid toepasselijk recht die enkel toegang 

geven tot het recht op de wijziging van het geregistreerde gender aan personen die 

een psychiatrische evaluatie hebben ondergaan worden niet toegepast. 

 

Bepalingen van het krachtens het eerste lid toepasselijk recht die enkel toegang 

geven tot het recht op de wijziging van het geregistreerde gender aan personen die 

testperiode in de gewenste genderuitdrukking hebben ondergaan worden niet 

toegepast. 

 

Bepalingen van het krachtens het eerste lid toepasselijk recht die enkel toegang 

geven tot het recht op de wijziging van het geregistreerde gender aan personen die 

hun geslachtskenmerken hebben laten veranderen worden niet toegepast. 

 

Bepalingen van het krachtens het eerste lid toepasselijk recht die enkel toegang 

geven tot het recht op de wijziging van het geregistreerde gender aan personen die 

gesteriliseerd zijn worden niet toegepast. 
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Bepalingen van het krachtens het eerste lid toepasselijk recht die enkel toegang 

geven tot het recht op de wijziging van het geregistreerde gender aan personen die 

nooit strafrechtelijk werden vervolgd of bestraft worden niet toegepast. » 

Artikel 152: Een artikel 35quater wordt toegevoegd aan de wet houdende het Wetboek van 

internationaal privaatrecht van 16 juli 2004, luidende: 

 

« Het geregistreerde gender dat noch vrouwelijk noch mannelijk is of de 

afwezigheid van een geregistreerde gender van een allochtoon wordt erkend in 

België indien die toegekend werd door een bevoegde administratieve of rechterlijke 

autoriteit krachtens het recht van de Staat waarvan die persoon op het tijdstip van 

de toekenning de nationaliteit heeft ». 

Artikel 153: Artikel 38 van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht van 16 

juli 2004 wordt als volgt aangevuld:  

 

« De vrijwillige wijziging van de voornamen van een persoon die het recht op de 

wijziging van het geregistreerde gender beoefend heeft zonder tegelijkertijd zijn 

voornamen te wijzigen wordt beheerst door het recht van de Staat waarvan die 

persoon op het tijdstip van de verandering de nationaliteit heeft. 

 

Niettemin kan de wijziging van de voornamen van de persoon die het recht op de 

wijziging van het geregistreerde gender beoefend heeft zonder tegelijkertijd zijn 

voornamen te wijzigen beheerst worden door het Belgisch recht indien één of 

meerdere bepalingen van het recht die krachtens artikel 34, §1, alinea 1 

toepasbaar is aan de wijziging van het geregistreerde gender niet toepasbaar zijn 

krachtens artikel 35ter. » 

Artikel 154: België verplicht zich internationale verdragen te onderhandelen met betrekking tot 

de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht en de automatische erkenning 

inzake het recht op de wijziging van het geregistreerde gender. 

Artikel 155: België verplicht zich Europese normen te onderhandelen met betrekking tot de 

internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht en de automatische erkenning 

inzake het recht op de wijziging van het geregistreerde gender. 


