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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1283/2012, ingediend door Anne Alexandra Eckman  (Deense 
nationaliteit), over de vermeende intimidatie en marteling van een 
transseksueel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is een transseksueel uit Denemarken. Zij geeft aan dat ze om die reden is 
geïntimideerd en gemarteld door een breed scala aan instellingen in Denemarken. Zij maakt 
vooral melding van ernstig misbruik in medische instellingen, waar zij schijnbaar tegen haar 
wil een behandeling moest ondergaan. Zij voegt daaraan toe dat ze als gevolg van transfobie 
in overheidsinstellingen lange perioden dakloos is geweest.

2. Ontvankelijkheid
Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Het EU-recht bevat geen expliciet verbod van discriminatie op basis van de genderidentiteit 
en -expressie van een persoon. In Richtlijn 2004/113/EG1 wordt discriminatie en intimidatie 
op grond van geslacht niettemin verboden bij de levering van de goederen en diensten, zowel 
in de openbare als in de particuliere sector. Gezondheidszorg en accommodatie vallen in het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. 

                                               
1 Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB L 
373 van 21.12.2004, blz. 37).
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Overeenkomstig rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie1 bevat 
discriminatie op grond van geslacht ook discriminatie op grond van geslachtsverandering. 
Transseksuelen kunnen krachtens Richtlijn 2004/113/EG worden beschermd als discriminatie 
in de levering van diensten, ook gezondheidszorg en accommodatie, gebaseerd is op hun 
geslachtsverandering.  Deze rechtspraak heeft echter enkel betrekking op 
geslachtsverandering en zegt niets over andere types van discriminatie tegen transseksuelen 
die geen verband houden met geslachtsverandering.  

Indienster verduidelijkt niet of haar problemen te maken hebben met geslachtsverandering of 
niet. Bovendien blijkt niet duidelijk uit het verzoekschrift of de klachten van indienster 
zouden overeenkomen met discriminatie of intimidatie krachtens de richtlijn. 

Conclusie

De Commissie onderzoekt momenteel de omzetting van Richtlijn 2004/113/EG in alle 
lidstaten, ook in Denemarken. De Commissie heeft echter geen aanwijzingen dat Denemarken 
de richtlijn niet correct zou hebben omgezet met betrekking tot geslachtsverandering. In haar 
specifiek geval van discriminatie moet indienster haar klachten volgens nationaal recht en via 
nationale regresmiddelen afhandelen. 

                                               
1 Zaak C-13/94 P. v S. en Cornwall County Council [1996] ECR I-2143 en C-423/04 Richards v 
Secretary of State for Work and Pensions [2006] ECR I-3585.


