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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003195/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Terry Reintke (Verts/ALE), Marc Angel (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Maria Walsh (PPE), 
Liesje Schreinemacher (Renew), Malin Björk (The Left), Gwendoline Delbos-Corfield 
(Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Petras Auštrevičius (Renew), Łukasz Kohut (S&D), Evelyne 
Gebhardt (S&D), Brando Benifei (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Frédérique Ries (Renew), 
Tanja Fajon (S&D), Sandro Gozi (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Birgit Sippel (S&D), Ernest 
Urtasun (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Robert Biedroń (S&D), 
Magdalena Adamowicz (PPE), Manuel Bompard (The Left), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), 
Pierre Karleskind (Renew), Aurore Lalucq (S&D), Sophia in 't Veld (Renew), Andreas Schieder 
(S&D), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Irène 
Tolleret (Renew), Gabriele Bischoff (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE)

Betreft: Verbod op wettelijke gendererkenning in Hongarije blijkt in strijd met het EU-recht

Op 31 maart 2020 heeft de Hongaarse regering een omnibuswet aangenomen waarbij artikel 33 werd 
ingevoerd om in de burgerlijke stand “geslacht” te vervangen door “bij de geboorte geregistreerd 
geslacht”. Hierdoor werd de wettelijke gendererkenning van transgenders en interseksuelen feitelijk 
verboden.

Onlangs heeft de nationale autoriteit voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (NADPFI) 
een advies uitgebracht (NAIH-944-3/2021) over artikel 33, waarin wordt gesteld dat dit in strijd is met 
artikel 5, lid 1, punt d), van de AVG1, op grond waarvan persoonsgegevens “juist zijn en zo nodig 
worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 
persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld 
te wissen of te rectificeren”. De regering verwierp de aanbeveling van NADPFI om de wetgeving te 
wijzigen.

1. Is de Commissie het eens met het advies van NADPFI over de schending van de AVG?

2. Is artikel 33 in overeenstemming met artikel 21, lid 1, VWEU, namelijk wanneer een 
transpersoon wiens gender in het buitenland wettelijk erkend was naar Hongarije verhuist en niet 
onder zijn wettelijke naam en gender kan worden geregistreerd, met name tegen de achtergrond 
van zaak C-353/062?

3. Welke juridische stappen overweegt de Commissie in voorkomend geval te nemen om erop toe 
te zien dat het EU-recht wordt nageleefd?

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=87B70B58A831596C322D2EE75793B9
BE?text=&docid=69308&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10155087


