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Titel : Het aantal transgender personen in de Belgische gevangenissen. 
 
Eind 2015 ontvingen we berichten uit Groot-Brittannië over de dood van Vicky Thompson 
en Joanne Latham, twee transvrouwen die opgesloten zaten in mannengevangenissen.  
 
Groot-Brittannië werkt ondertussen aan een apart beleid voor hun transgender 
gevangenen. Schotland kent al zo'n beleid, met onder meer bijzondere aandacht voor 
fouillering, douche en omkleedmomenten en een evaluatiecommissie die beslist waar de 
persoon precies geplaatst wordt. In een New Yorkse gevangenis wordt een aparte gang 
voorzien voor transgender gevangenen.  
 
Veel van deze problemen worden veroorzaakt doordat het uiterlijk van de transgender 
persoon al in overeenstemming is met het gewenste gender, terwijl op de 
identiteitspapieren nog steeds het geboortegeslacht staat.  
 
U werkt, samen met de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, aan een hervorming van 
de wet betreffende de transseksualiteit van 10 mei 2007. Deze hervorming zal aan de 
problematiek van transgender gevangenen tegemoet komen, gezien het een wijziging 
van het geslacht op de identiteitskaart zal vergemakkelijken.  
 

1. Heeft u cijfers over het aantal transgender gevangenen in België? Ik denk daarbij 
in het bijzonder aan transgender personen wiens identiteitskaart nog steeds het 
geboortegeslacht weergeeft.  

2. Welk beleid hanteert u omtrent transgender gevangenen? Bent u op de hoogte 
van het Schotse model? Voorziet u richtlijnen voor het gevangenispersoneel? 
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ANTWOORD 

 
1) Er zijn hier geen concrete cijfers voorhanden hierover. 
 
2) In principe geldt de informatie op de identiteitskaart. Maar, indien een gedetineerde 
meent over een andere seksuele identiteit te beschikken, wordt dit verder besproken en 
onderzocht door de psychosociale dienst.  
 

De minister, 
 
REPONSE 
 

1) Il n’existe pas de données chiffrées concrètes à ce sujet.  

2) En principe, c'est l'information reprise sur la carte d'identité qui prévaut. Toutefois, si 

un détenu estime qu'il a une autre identité sexuelle, son cas sera débattu et examiné par 

le service psychosocial. 

Le ministre, 
 
 
 
 
 
 
Koen GEENS. 
 
Annexe(s): 0 


