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Internationale context → IPR

• Kunnen transgenderpersonen die geen Belg zijn, gebruik maken van de Belgische

regelgeving?

• Zal de niet-Belg in België moeten aantonen dat er een gelijkaardige regeling

bestaat in het land van herkomst?

• Wat met een in het buitenland aangepast geslacht/verworven genderidentiteit?

Welke documenten zijn nodig om dit geslacht/deze genderidentiteit te registreren in

België?

• Hoe ‘derde geslacht’ inpassen in ons binair systeem?

• …

→ Vragen van internationaal privaatrecht (IPR)
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PROCEDURE IN BELGIË

• GISTEREN - Vóór Wet 10 mei 2007

• VANDAAG - Wet 10 mei 2007

• MORGEN - Wet 25 juni 2017

→ Wie kan beroep doen op de Belgische wet? Alleen Belgen?
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Wie kan aangifte doen in België?

• In IPR-termen: Wanneer is er ‘internationale bevoegdheid’ om aangifte te

doen bij een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand?

• Wet 10 mei 2007: “Elke Belg of elke in de bevolkingsregisters

ingeschreven vreemdeling…”

̶ Circulaire van 1 februari 2008: “Hiermee worden de bevolkingsregisters bedoeld, zoals

omschreven in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de

bevolkingsregisters, laatst gewijzigd door de wet van 15 mei 2007, m.a.w. het bevolkings-

en vreemdelingenregister. De vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister kunnen

geen aangifte doen. De voorwaarde voor vreemdelingen van een inschrijving in de

bevolkingsregisters is de belichaming van de vereiste dat voor het doen van een aangifte

een nauwe band met België is vereist.”
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Wie kan beroep doen op Belgische wet?

• Wet 10 mei 2007 → Art. 35bis Wetboek IPR: “Een aangifte van

geslachtsaanpassing kan gedaan worden in België als de aangever Belg

is of als hij volgens de bevolkingsregisters of de vreemdelingenregisters

zijn hoofdverblijf in België heeft.”

• Wet 25 juni 2017 herneemt: “Elke meerderjarige of ontvoogde

minderjarige Belg of in de bevolkingsregisters ingeschreven

vreemdeling…” → gemiste kans om echt na te denken over de bepaling

in het Wetboek IPR
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WIPR: hoofdverblijf
volgens bevolkings- of vreemdelingregisters?

• Wie? Belgen en vreemdelingen met hoofdverblijf in België volgens de

bevolkingsregisters of vreemdelingenregisters

• Art. 35bis wijkt af van art. 4 Wetboek IPR

̶ Art. 4 maakt onderscheid tussen formeel criterium (woonplaats) en feitelijk

criterium (gewone verblijfplaats)

̶ Invulling ‘woonplaats’: vermelding van 3 registers (bevolkingsregisters,

vreemdelingenregisters en wachtregister)

• Wachtregister valt uit art. 35bis → problematisch voor asielzoekers
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De ene na de andere IPR-vraag

• Belgen én bepaalde vreemdelingen kunnen aangifte doen bij de

Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand

• Volgende IPR-vraag: Past de Belgische ambtenaar de Belgische regels

toe op die specifieke groep vreemdelingen? Of moet hij buitenlands recht

toepassen?

Jinske Verhellen                           

18/12/2017



Welk recht toepassen?

• In IPR-termen: Wanneer de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand

internationaal bevoegd is, welk recht past hij toe?

• Wet 10 mei 2007: invoering art. 35ter Wetboek IPR

̶ De geslachtsaanpassing wordt beheerst door het recht van de Staat waarvan

de betrokkene de nationaliteit heeft.

̶ Bepalingen van buitenlands recht die “de geslachtsaanpassing verbieden”

worden niet toegepast.

• Wet 25 juni 2017: geen wijzigingen aan Wetboek IPR

Jinske Verhellen                           

18/12/2017



Toepassing nationale wet:
enkele gekende problemen

• Nationaliteitsconflicten (art. 3 Wetboek IPR)

̶ Dubbele nationaliteit

• Belg/vreemdeling: Belgische nationaliteit primeert

• Vreemdeling/vreemdeling: nationaliteit waarmee nauwste band

̶ Vluchtelingen en staatlozen: vervanging door wet van de gewone verblijfplaats

̶ Nationaliteit onmogelijk vast te stellen: vervanging door wet van de gewone

verblijfplaats

• Kennis en interpretatie van buitenlands recht
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Buitenlands recht:
verbod geslachtsaanpassing?

• Uitgangspunt: ambtenaar burgerlijke stand past buitenlands recht toe op

aanvraag vreemdeling

̶ Wat als toepasselijk buitenlands recht “anders” is? Wat met buitenlandse

vereisten als sterilisatie, hormonenbehandeling, wachttermijnen, …?

̶ Schuiven we buitenlands recht dan opzij?

• Toepassing buitenlands recht, tenzij verbod geslachtsaanpassing

̶ In IPR-termen: internationale openbare orde → toepassing Belgisch recht

̶ Wat valt onder ‘verbod’, met toepassing Belgisch recht voor gevolg?
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Buitenlands recht en openbare orde

• Expliciet verbod in buitenlandse wet: toepassing Belgische wet

• Geen expliciet verbod in buitenlandse wet → in concreto beoordeling

̶ Geen regeling in buitenland: strijdig met onze internationale openbare orde?

• Recht op aanpassing geslacht/genderidentiteit?

• Rb. Gent 21 juni 2007, AR 07/731/B: “dient de toepassing van het recht van Rusland of Armenië die

beiden niet voorzien in een procedure tot wijziging van het geslacht, te worden geweigerd, gezien dit

tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de Belgische internationale openbare

orde” → toepassing Belgisch recht

̶ Buitenlandse wet ‘anders’ dan de Belgische: welke wet toepassen?

• Buitenlandse wet strenger

– Vereiste van sterilisatie/medische ingreep strijdig met openbare orde (EHRM 6 april 2017, A.P.,

Garçon en Nicot t. Frankrijk)

– Wat met wachttermijnen, lange en kostelijke procedures, etc.?

• Buitenlandse wet heeft binair systeem verlaten / buitenlandse wet heeft geen

geslachtsregistratie meer, zie evoluties in Duitsland
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Enkele denkpistes…

• Aanpassing Wetboek IPR

̶ Van nationaliteitsaanknoping naar aanknoping aan de gewone verblijfplaats, of

beiden combineren?

̶ Indien behoud nationaliteitsaanknoping: onderscheid grond- en vormvereisten

• Invoering van informatieplicht in hoofde van de Belgische ambtenaar

̶ Zie problemen in EHRM 12 juni 2007, Guerrero Castillo t. Italië: niet-aanvaarding in Peru

van Italiaanse geslachtsaanpassing → impact op Peruviaans paspoort → impact op

verblijfsstatuut en -document in Italië

̶ Tijdens besprekingen Wetboek IPR (2004): “Duidelijk moet zijn dat de betrokken particulieren

niet allemaal juristen of specialisten […] zijn. Het zou hen kunnen ontgaan dat zij zich in een

‘hinkende’ toestand bevinden en vooral welke risico’s zij daardoor in zekere landen lopen. […]

Daarom moet het Wetboek op zijn minst voorzien in een minimale informatieplicht vanwege de

Belgische overheid […] De Belgische overheid is immers verantwoordelijk voor die ‘hinkende’

toestand.”
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De ene na de andere IPR-vraag

• Belgen én vreemdelingen

• Toepassing Belgisch of buitenlands recht

• Volgende vraag: aanpassing geslachtsregistratie in geboorteakte en

andere akten van de burgerlijke stand (kantmelding) → wat betekent dit

voor vreemdelingen?

→ Geen overgeschreven buitenlandse akten - overschrijving in de registers van

de burgerlijke stand enkel mogelijk voor Belgen, zie art. 48 BW

→ Aanpassing Rijksregister?
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PROCEDURE IN HET BUITENLAND

• Wat met een in het buitenland rechtsgeldig verworven

geslachtsaanpassing?

̶ Belgische man werd vrouw na medische ingreep in Zweden; in Zweden alle

registers aangepast: hoe Belgische registers, Belgisch paspoort aanpassen?

• Wat met derde geslacht → erkenning van een niet-binair geslacht?

̶ Hoe een akte/document uit Australië, Canada, India, Malta, Nepal, Nieuw-

Zeeland, Pakistan, … ‘inpassen’ in ons binair systeem?

• …
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Erkenning in België

• In IPR-termen: wanneer/hoe wordt een in het buitenland verworven

genderidentiteit/geregistreerd geslacht in België erkend?

• Wetboek IPR maakt onderscheid tussen de erkenning van

̶ buitenlandse rechterlijke beslissingen

̶ buitenlandse authentieke akten

• Uitgangspunt: erkenning door alle overheden

̶ De plano erkenning ≠ erkenning zonder controle

̶ Beroep op de rechter altijd mogelijk
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Erkenning in België

• Nog geen ratificatie van het Verdrag on the recognition of decisions

recording a sex reassignment, 12 september 2000

• Erkenning buitenlandse akten/vonnissen ≠ verwerving Belgische

nationaliteit / verblijfsrecht in België
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Regelgeving over en 

voor transgenders 

stopt of begint niet 

aan de grens!


