
Vrijdag 20 november 2009  [ 9u00 > 17u00 ]

Toegang tot het gebouw Eurostation II 
(FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg – Instituut voor de gelijk-
heid van vrouwen en mannen)
De ingang voor het publiek bevindt zich in de Ernest Blerotstraat 1 te 1070 
Brussel. 

Met de trein: Stap uit in het Zuidstation, uitgang ‘Hortaplein’. Het gebouw 
Eurostation II ligt recht tegenover deze uitgang.

Met de metro: Neem metrolijn 2 of 6. Stap uit in het metrostation ‘Zuidsta-
tion’ en volg de uitgang ‘Zuidertoren’. Het gebouw Eurostation II bevindt zich 
nabij deze uitgang. U kan ook het station doorkruisen en de uitgang ‘Horta-
plein’ nemen: het gebouw bevindt zich recht tegenover deze uitgang.

Met de bus: De lijnen 27, 49, 50 en 78 van de STIB hebben een halte aan het 
Zuidstation. De lijnen HL, 116, 117, 118, 134, 136, 137 en 144 van De Lijn 
passeren ook aan het Zuidstation (Paul Henri Spaaklaan). De lijnen W, WI, 
123 en 365a van de TEC hebben een halte op de Fonsnylaan. 

Met de tram: De tramlijnen 4, 23, 32, 55, 56, 81 en 82 hebben een halte in 
de overdekte straat voor trams en bussen langs het Zuidstation ofwel in het 
ondergrondse metrostation. Neem de uitgang ‘Zuidertoren’ of ‘Hortaplein’ 
om het gebouw Eurostation II te bereiken.  

Met de wagen: Volg de richting ‘Zuidstation’ op de kleine ring. Naast het 
gebouw Eurostation II bevindt zich de ondergrondse openbare parking Q-
park. 

Toegang voor personen met beperkte mobiliteit:
Het gebouw Eurostation II is toegankelijk voor personen met beperkte mo-
biliteit. Rolstoelgebruikers kunnen vanaf het Hortaplein of de Barastraat de 
publieksingang bereiken via een verhoogde oprit. Het onthaalpersoneel zal 
de nodige voorzieningen treffen voor de eventuele begeleiding van perso-
nen met beperkte mobiliteit.
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Leven als transgender
in België

De sociale en juridische situatie van 
transgender personen in kaart gebracht

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel

BEREIKBAARHEID SEMINARIEPRAKTISCHE INFORMATIE

De voormiddagsessie en het plenaire debat vinden plaats in zaal 
Storck. Er zal simultaanvertaling Nederlands-Frans-Engels worden 
voorzien.

De workshops vinden plaats in de zalen Laermans, Marissiaux en Ma-
sereel. Voor de workshops ‘Arbeidsmarkt’ en ‘Gezondheidszorg’ zal 
er simultaanvertaling Nederlands-Frans worden voorzien; voor de 
workshop ‘Juridische aspecten’ zal er simultaanvertaling Nederlands-
Frans-Engels worden voorzien.



9u00 Onthaal

9u30 Inleiding
 Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de
 gelijkheid van vrouwen en mannen

9u45 De sociale en juridische situatie van transgender
 personen in België: onderzoeksresultaten 
 Joz Motmans, Steunpunt Gelijkekansenbeleid
 (Consortium Universiteit Antwerpen - Universiteit Hasselt)

10u30 Pauze

10u50 Een overzicht van de sociale en juridische positie van 
 transpersonen in de Europese Unie
 Prof. Dr. Stephen Whittle, Manchester Metropolitan
 University, Vice-voorzitter Press for Change

11u30 Vragen-antwoorden

12u00 Lunch

13u00 Workshops

 Workshop 1: Arbeidsmarkt
 Patricia Biard, Verantwoordelijke ‘Vrouwen’ en 
 ‘Gendergelijkheid’ bij de CSC (Confédération des syndicats  
 chrétiens de Belgique) 
 Solange Theys, vzw Tweestrijd
 Marie-Christine Vrijens, Vereniging Trans-Action
 Drs. Thomas W. Wormgoor, Jurist en psycholoog, 
 Transgender Netwerk Nederland

 Moderator: Eveline Cortier, Vrouwen Overleg Komitee

 Workshop 2: Gezondheidszorg
 Yves Aerts, Coördinator Çavaria 
 Frédéric Burdot, Psycholoog, Service de Psychiatrie et de  
 Psychologie Médicale, Centre Hospitalier Universitaire, Luik 
 Fran Bambust, T-werkgroep 
 Dr. Griet De Cuypere, Centrum voor seksuologie en
 genderproblematiek, UZ Gent 
 N.C. Nicholls, Genres Pluriels vzw

 Moderator: Jochen van der Worp, Coördinator 
 Regenbooghuis vzw, Brussel

 Workshop 3: Juridische aspecten
 Silvan Agius, Policy & programmes offi cer, ILGA-Europe
 Stephanie Grisard, Attachée bij de FOD Justitie, 
 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, 
 Dienst Rechten van de Mens
 Laurence Ngosso, Genres Pluriels vzw 
 Prof. Dr. Stephen Whittle, Manchester Metropolitan
 University, Vice-voorzitter Press for Change

 Moderator: Patrick Verraes, Jurist Instituut voor de
 gelijkheid van vrouwen en mannen

15u00 Pauze

15u15 Terugkoppeling van de resultaten van de workshops

15u30 Debat
 Véronique Claus, Voorzitster van de T-werkgroep 
 Zoé Genot, Federaal volksvertegenwoordiger 
 Max Nisol, Genres Pluriels vzw
 Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven, Hogeschool voor 
 Wetenschap & Kunst Sint-Lucas / K.U.Leuven / Advocaat
 
 Moderator: Anke Hintjens

16u30 Slotwoord 
 Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk 
 en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid 

PROGRAMMA

Reeds in 1989 riepen het Europees Parlement en de Raad van Europa 
hun Lidstaten op om, door middel van aangepaste wetgeving, een einde 
te maken aan de ongelijke behandeling en de discriminatie van trans-
seksuele personen. Twintig jaar later lijkt op dat vlak slechts weinig te 
zijn gerealiseerd, want anno 2009 klaagt de Mensenrechtencommissaris 
van de Raad van Europa de transfobie en discriminatie van transgender 
personen opnieuw aan.

In België werden recent enkele wetten uitgevaardigd ter verbetering van 
de situatie van transgender personen – we verwijzen naar de wet van 
10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit en naar de wet van 10 mei 
2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Maar 
de klachten die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
ontvangt, tonen aan dat ongelijke behandeling en discriminatie van tra-
vesties, transgender en transseksuele personen ook in België veelvoor-
komend blijven, en dat het huidige beleid en de bestaande wetgeving 
dus slechts een relatieve garantie bieden voor de bescherming van de 
rechten van deze zeer diverse groep. 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft daarom 
een onderzoek laten uitvoeren over de sociale en juridische situatie van 
transgender personen in België, met als doel de discriminaties en onge-
lijkheden in praktijk, beleid en wetgeving in kaart te brengen – met de 
bedoeling ze gericht te bestrijden. Het werd gerealiseerd door het Steun-
punt Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen - Univer-
siteit Hasselt), in samenwerking met Cap-Sciences Humaines vzw - UCL. 
In dit seminarie wordt het onderzoek aan het publiek voorgesteld.

In de voormiddagsessie worden de resultaten van het onderzoek voor-
gesteld door de onderzoekers; vervolgens worden ze in een Europese 
context geplaatst door Prof. Dr. Stephen Whittle, internationaal gere-
nommeerd onderzoeker in transgenderstudies en transactivist. In de 
namiddag zullen de voornaamste pijnpunten die in het onderzoek naar 
voren komen, worden uitgediept in drie workshops over respectievelijk 
‘arbeid’, ‘gezondheidszorg’ en ‘juridische aspecten’. Door middel van 
een debat tussen de uitgenodigde experts en het publiek willen we ener-
zijds werken aan bewustmaking en sensibilisering en anderzijds denk- 
en actiepistes en aanbevelingen formuleren om de sociale en juridische 
situatie van transgender personen te verbeteren. Het seminarie wordt 
afgesloten met een debat waaraan beleidsactoren, academici en terrein-
actoren zullen deelnemen.


