Praktische informatie
Datum en locatie

Kostprijs

Maandag 18 december 2017

120 euro met boek uitgegeven door
Intersentia, dat u naderhand wordt opgestuurd.
60 euro zonder boek.

Universiteit Gent | Fac. Recht en Criminologie
Campus Aula | Universiteitstraat 4
Auditorium NB 1 (1ste verdieping)
Vlotte bereikbaarheid met de trein vanaf
Gent Sint-Pieters en Gent-Dampoort.
Met de auto heeft u parkeergelegenheid
in de vlakbij gelegen parkings Kouter (P5)
en Korte Meer (Center Parking P6).

Inschrijven

inbegrepen: deelname aan de studienamiddag, de documentatiebundel, de koffie en
de vriendschapsborrel

Erkenningen

Bij voorkeur online via de https://webapps.gent.
be/eventManager/events/trans. U kunt ook het
formulier hieronder per e-mail bezorgen aan:
trans@ugent.be

De erkenning voor advocaten door de
OVB, voor notarissen door de Nationale
Kamer der Notarissen, en voor magistraten en gerechtelijk stagiairs, referendarissen
en griffiers door het IGO is in behandeling.

Het is onmogelijk om uw inschrijving te annuleren.
Wel kan te allen tijde een vervanger aangeduid
worden.

Voor artsen werd accreditatie aangevraagd
bij het RIZIV, voor een vorming in Ethiek
en Economie.

Inschrijvingskaart
Naam:

Functie:

Kantoor/Instelling/Organisatie:

STUDIENAMIDDAG

De rechtspositie van
transgenderpersonen in België
Een multidisciplinaire analyse na
de wet van 25 juni 2017

Straat + nr.:
Postcode:

Gemeente/Stad:

Tel.:

Fax:

E-mailadres:
Btw-nr.:

Riziv-nummer (voor artsen):

Schrijft zich in voor de studienamiddag De rechtspositie van transgenderpersonen in België:
zal aanwezig zijn te Gent

zonder boek en betaalt 60 euro

zal volgen via Livestream

met boek en betaalt 120 euro

De gegevens worden opgenomen in de bestanden van
UGent, waar overeenkomstig de wet van 8 december 1992
het toegangs- en correctierecht uitgeoefend kan worden.

Handtekening:

Ik ben magistraat, gerechtelijk stagiair,
referendaris of griffier. Gelieve mijn
inschrijvingsgeld met boek te factureren
aan de FOD Justitie.
Datum:

Maandag 18 december 2017
Universiteit Gent - Campus Aula

Toelichting

Programma

De wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit was al geruime
tijd aan herziening toe. De regering Michel I beloofde in haar regeerakkoord
om de bestaande regelingen met betrekking tot transgenderpersonen in
overeenstemming te brengen met de internationale mensenrechtenverplichtingen. Deze belofte is inmiddels gerealiseerd.

13u30

Onthaal

13u55

Verwelkoming door de organisatoren
Dr. Joz Motmans en Prof. Gerd Verschelden

14u00

Sociologische en mensenrechtelijke context van de wet van 25 juni 2017
Dr. Joz Motmans, coördinator Transgender Infopunt

14u30

De juridische aanpassing van de geslachtsregistratie: voorwaarden, gevolgen
en overgangsrecht
Prof. Gerd Verschelden, hoogleraar UGent

15u20

Koffiepauze

15u50

Procedurele aspecten van de geslachtsaanpassing en de rol van het openbaar
ministerie
Dirk De Waele, advocaat-generaal hof van beroep Antwerpen –
referentiemagistraat familie- en jeugdrecht parket-generaal Antwerpen –
lid expertisenetwerk burgerlijk recht

16u10

De rol van de kinder- en jeugdpsychiater bij de geslachtsaanpassing van
minderjarigen
Dr. Karlien Dhondt, kinder- en jeugdpsychiater en coördinator kinderen jongerengenderteam UZ Gent

16u30

De Belgische transgenderwet in een internationale context: aspecten van
internationaal privaatrecht en migratierecht
Prof. Jinske Verhellen, docent UGent

16u50

Beantwoording van voordien ingezonden en ter plaatse opgeworpen vragen
door en interactief panelgesprek met
- voornoemde sprekers;
- de heer Steve Heylen (voorzitter VLAVABBS – Vlaamse Vereniging voor
Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand);
- mevr. Heidi Vanden Bossche of dhr. Robin Heyse (kinderpsycholoog) en
- mevr. Katrien Vanleirberghe (beleidsmedewerkster Çavaria – Vlaamse
koepel van holebi- en transgenderverenigingen).

18u00

Vriendschapsborrel

Op 10 juli 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 25
juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de
vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de
akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft, die samen
met een noodzakelijk uitvoeringsbesluit en vergezeld van een ministeriële
omzendbrief op 1 januari 2018 in werking zal treden.
Deze wet beschermt beter dan voorheen het privéleven van
transgenderpersonen door niet langer medische voorwaarden te
stellen voor de juridische geslachtsaanpassing en de afgifte van afschriften en
uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand waarop de aanpassing van de
geslachtsregistratie zichtbaar is, sterk te beperken. De nieuwe regeling voor de
aanpassing van het geslacht van meerderjarigen gaat uit van zelfbeschikking met
voorlichting en een bedenktermijn. Ook minderjarigen zullen vanaf de leeftijd van
zestien jaar daadwerkelijk juridisch van geslacht kunnen veranderen, maar
enkel mits tussenkomst van een kinder- en jeugdpsychiater. Er werden
garanties ingebouwd voor een standvastige keuze en tegen fraude.
Terugkeer naar het oorspronkelijke geslacht wordt mogelijk, maar enkel na een
gerechtelijke procedure. Er is specifiek nieuw afstammingsrecht voor
transgenderpersonen gecreëerd en de regels inzake voornaamswijziging
werden versoepeld. Al deze innovaties gaan gepaard met een
overgangsregeling.
Tijdens deze studienamiddag wordt de rechtspositie van transgenderpersonen in België na de wet van 25 juni 2017 op een multidisciplinaire wijze
benaderd.

Opgelet: Om de sprekers en de deelnemers niet te storen, wordt laattijdig binnenkomen in het
auditorium en voortijdig verlaten van het auditorium vermeden.

