Dag tegen Homofobie: Nog nooit zoveel
geslachtsveranderingen op identiteitskaart

Naar aanleiding van de Dag tegen homofobie, op 17 mei, wapperen elk jaar
regenboogvlaggen aan het Gentse stadhuis, AC Portus, AC Zuid en het
Gravensteen. De regenboogvlag is een bekend symbool van gay pride en wordt
uitgehangen om aandacht te vragen voor discriminatie van holebi's en
transgenders.

Identiteitswijzingen op paspoort
Sinds begin dit jaar kunnen mensen sneller en gemakkelijker hun geslacht laten
aanpassen op hun identiteitskaart. Van die zogenaamde transgenderwet maakten
intussen 27 Gentenaars gebruik. Een opmerkelijk verschil met de voorbije jaren: in 2015
verwerkten onze medewerkers vier aanvragen, in 2016 drie en vorig jaar vijf. Op 4,5
maanden tijd zijn er dus meer dan dubbel zoveel aanvragen voor de
geslachtsverandering op een identiteitskaart dan de voorbije drie jaar samen.

Huwen en wettelijk samenwonen

In België kunnen sinds 1 juni 2003 twee personen van hetzelfde geslacht huwen.
Jaarlijks trouwen er zo’n 35 tot 40 koppels van hetzelfde geslacht. Ter vergelijking: per
jaar huwen ongeveer 1.100 man-vrouwkoppels. In 2017 waren het er 45 om precies te
zijn, waarvan 23 huwelijken tussen twee mannen en 22 huwelijken tussen twee vrouwen.
Daarnaast gaan jaarlijks zo’n 1.100 à 1.300 koppels in Gent wettelijk samenwonen. In
zo’n 3% van de gevallen gaat het om homo- of lesbische koppels. Ook in die cijfers zijn
de mannen iets sterker vertegenwoordigd dan de vrouwen.

'In Gent mag iedereen zijn wie hij of zij wil zijn. Dat willen we als stadsbestuur
uitdragen. Daarom hijsen we ook dit jaar opnieuw fier de regenboogvlag.'
— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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