INFORMATIEBROCHURE
Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe manier om je geslachtsregistratie, de ‘M’ of de ‘V’ in jouw geboorteakte,
aan te passen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen voor de Dienst burgerlijke stand. Als je deze stappen
hebt gevolgd, wordt ook de M/V op jouw identiteitskaart en op andere officiële documenten aangepast.
Om je te informeren over wat je precies moet doen om de M/V in je geboorteakte aan te passen en/of je
voornaam te wijzigen en over de mogelijke juridische administratieve gevolgen van deze aanpassingen heeft
de overheid een specifieke brochure voorzien.
Lees deze informatiebrochure aandachtig.
Je vindt de informatiebrochure hier:
•
•

Website van de FOD Justitie: www.justitie.belgium.be/transgenders
Website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: http://igvmiefh.belgium.be/nl/activiteiten/transgender/wetgeving

Je vindt er ook de contactgegevens van organisaties voor transgender personen.

Heb je daarna nog bijkomende vragen? Neem dan contact op met de FOD Justitie of met het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen:
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen
➢ meldingsformulier op
http://igvm-iefh.belgium.be
➢ gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
➢ gratis nummer 0800 12 800 (kies optie 1
in het menu)
➢ een brief naar: Ernest Blerotstraat 1,
1070 Brussel

FOD Justitie
➢
➢
➢

info@just.fgov.be
02 542 65 11 (algemeen)
een brief naar: Waterloolaan 115, 1000 Brussel

ONTVANGSTBEVESTIGING
De

Dienst

burgerlijke

stand

van

de

gemeente/stad

……………………………………………………………….

bevestigt dat …………………………………………………………………………………(naam en voorna(a)m(en) aanvrager)
geboren

te……………………..…………….……….(geboorteplaats)

op……………………………...(datum),

een eerste verklaring aflegde om de geslachtsregistratie aan te passen op de geboorteakte
op …………………..………………………………………..(datum eerste verklaring).
Na de wachttijd van 3 maanden moet je je opnieuw aanmelden bij dezelfde Dienst burgerlijke stand voor een
tweede bevestigende verklaring. Breng deze ontvangstbevestiging, je identiteitskaart en je tweede
ondertekende verklaring mee.
Je meldt je ten vroegste op ………………………………….…..………(datum 3 maanden na eerste verklaring) en ten
laatste op …………………………………………………………….….(datum 6 maanden na eerste verklaring).

