
Eerste verklaring voor de aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de 

burgerlijke stand (wet van 25 juni 20171) 

 

Ik, ondergetekende, .…………………………………………….………………………..…………(naam en voorna(a)m(en)), 

geboren te……………………..……………………………….(geboorteplaats) op…………………………….………..(datum), 

verklaar hierbij dat: 

 ik er al een hele tijd van overtuigd ben dat het geslacht vermeld in mijn geboorteakte niet 

overeenstemt met mijn innerlijk beleefde genderidentiteit; 

 

 dat ik de administratieve en juridische gevolgen van een aanpassing van de registratie van 

het geslacht in mijn geboorteakte wens. 

 

 

Gedaan te……………………………………………………..…..(woonplaats) op …………………………………………(datum), 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..

(handtekening aanvrager) 

 

 

 

…………………………………………………………………………    ………………………………………………………………………… 

(naam en handtekening ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger 2) 

  

                                                           
1
 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, B.S. 10 juli 2017. 
2
 Enkel van toepassing indien de aanvrager een niet-ontvoogde minderjarige is. Een aanvraag voor een niet-

ontvoogde minderjarige moet door beide ouders samen worden ondertekend, zelfs indien zij gescheiden leven. 
Indien één of beide ouder(s) de minderjarige niet wil bijstaan kan de minderjarige aan de familierechtbank 
vragen om voor deze procedure bijgestaan te worden door een voogd ad hoc. 



Tweede verklaring voor de aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de 

burgerlijke stand (wet van 25 juni 20171) 

 

Ik, ondergetekende, ..…….…………………………………….………………………..…………(naam en voorna(a)m(en)), 

geboren te……………………..……………………………….(geboorteplaats) op……………………………….……..(datum), 

verklaar hierbij dat: 

 ik er nog steeds van overtuigd ben dat het geslacht vermeld in mijn akte van geboorte niet 

overeenstemt met mijn innerlijk beleefde genderidentiteit; 

 

 ik mij bewust ben van de administratieve en juridische gevolgen die de aanpassing van de 

registratie van het geslacht in de akte van geboorte met zich meebrengt; 

 

 ik mij bewust ben van het, in beginsel, onherroepelijke karakter van de aanpassing van de 

registratie van het geslacht in de akte van geboorte. 

 

 

Gedaan te……………………………………………………..…..(woonplaats) op …………………………………………(datum), 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..

(handtekening aanvrager)2 

 

 

 

                                                           
1
 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, B.S. 10 juli 2017. 
2
 Voor minderjarige aanvragers hoeven de ouders deze tweede verklaring niet meer mee te ondertekenen. 


