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Discriminatie van transgenders aangepakt in Brussels Gewest
Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets zorgt voor een sluitend kader in de
strijd tegen discriminatie in Brussel. Op haar voorstel heeft de Brusselse regering een ordonnantie
rond discriminatie bij levering van goederen en diensten goedgekeurd. Ook de discriminatie van
transgenders wordt hiermee aangepakt. Het Brusselse Gewest beschikt zo over een volledig pakket
om discriminatie binnen alle geledingen van de samenleving tegen te gaan.
De nieuwe wetgeving biedt een sluitend kader voor de bestrijding van discriminatie in Brussel.
Eerdere Brusselse wetgeving handelde enkel over discriminatie door de overheid, bij huisvesting en
op de arbeidsmarkt. Ook bij het leveren van goederen en diensten, bij de deelname aan activiteiten
of bij het ontvangen van sociale voordelen is het discrimineren op basis van geslacht, ras,
nationaliteit, handicap, levensbeschouwing, enz. … nu strafbaar in Brussel.
Op initiatief van Bianca Debaets heeft de nieuwe Brusselse wetgeving heeft ook verstrekkende
gevolgen voor de bescherming van transgenders. “We hebben er in Brussel voor gekozen om de
Europese richtlijn verder aan te scherpen. De ordonnantie stelt discriminatie op basis van
genderidentiteit of genderexpressie gelijk met discriminatie op basis van geslacht,” vult Bianca
Debaets aan. “Horeca-uitbaters of handelaars die transgenders weren kunnen op basis van deze
ordonnantie aangesproken worden.”
De eisen van transgenders staan ook centraal in de Pride. De centrale eis van de Pride is een nieuwe
federale wet op de genderidentiteit, waarbij mensen zelf kunnen bepalen met welke
genderidentiteit zij door het leven gaan. Minister van Justitie Koen Geens heeft begrip voor de eis
van de Pride: “Mensen die van geslacht of genderidentiteit willen veranderen verplichten om zich te
laten steriliseren of een geslachtsoperatie te ondergaan is mensenrechtelijk geen evidentie. Die
situatie is pijnlijk, zowel vanuit menselijk als mensenrechtelijk oogpunt,” aldus Koen Geens. “De
huidige wetgeving moet herzien worden. Mijn intentie is vooral om erover te waken dat mensen
degelijk geïnformeerd en geconsulteerd worden. Het vergt veel kracht om het veranderen van je
genderrol alleen door te maken. De waarborgen die ik wil inbouwen zijn niet bevoogdend bedoeld.”
Unia, het vroegere Interfederale Gelijkekansencentrum, geeft aan dat 26% van de aangiftes rond
discriminatie in Brussel te maken hebben met het leveren van goederen of diensten.
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets: “Het is onaanvaardbaar dat Brusselaars bij
dagdagelijkse activiteiten als winkelen, zich verplaatsen of het bijwonen van een concert
gediscrimineerd worden. Een transgender die geweigerd wordt op een cultureel event kan zich nu op

deze nieuwe ordonnantie wet beroepen. Als een man van Afrikaanse origine de toegang tot een
discotheek wordt geweigerd kan hij klacht indienen.”
De nieuwe ordonnantie geeft extra wapens in de strijd tegen discriminatie. Bij aanwijzingen van
discriminatie wordt de bewijslast omgekeerd en getuigen zijn ook beter beschermd. Bij omgekeerde
bewijslast zal bijvoorbeeld een discotheekuitbater tegen wie een klacht is ingediend wegens
discriminatie zelf moeten aantonen dat hij niet gediscrimineerd heeft. Zowel het slachtoffer als UNIA
kunnen een klacht indienen bij de rechtbank.
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