PROCEDURE VOOR GESLACHTSWIJZIGING
De procedure in het kort
Om te beginnen heb je een deskundigenverklaring nodig. Die krijg je van een deskundige. Enkele
onafhankelijke psychologen en diverse psychologen/artsen van de genderteams (waaronder
Psychologenpraktijk De Vaart) mogen als deskundige aan de slag gaan. Informeer bij hen hoe het
verkrijgen van die verklaring in jouw situatie in zijn werk gaat.
Heb je een gesprek nodig met de deskundige? Dan behoort deze jou te informeren over de gevolgen
van je wijziging van geslacht in de geboorteakte, voorts moet deze vaststellen of je deze informatie
begrijpt en of je weloverwogen overtuigd bent te behoren tot het andere geslacht.
Heb je eenmaal de getekende deskundigenverklaring, dan ga je naar de gemeente waar je
geboorteakte ligt. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt een aantekening in je geboorteakte
voor de wijziging van je geslacht. Gelijktijdig kun je je voorna(a)m(-en) laten wijzigen. Vervolgens
wordt de wijziging verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Als dat gebeurd is, kun je een
nieuw identiteitsbewijs aanvragen.
Andere persoonsadministraties die gebruikmaken van de BRP gegevens worden meestal
automatisch gewijzigd. Vraag dit voor de zekerheid nog even na bij de betreffende ambtenaar, zodat
je er niet later achter komt dat iets nog niet geregeld is.
Buitenlandse geboorteakte?
Dan moet je met de deskundigenverklaring én een kopie van je geboorteakte (als je geboorteakte
daar niet al eerder is ingeschreven) naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag, die
tekent dan de wijziging in, zodat de BRP wordt aangepast. Voorwaarde is wel dat je tenminste één
jaar legaal in Nederland hebt verbleven.
Helaas ontstaat er dan wel een verschil tussen de registratie in je geboorteland en die in Nederland.
Je buitenlandse paspoort zal er namelijk niet door gewijzigd worden. Houd er dus rekening mee dat
dit met identificeren nog problemen op kan leveren wanneer er naar je paspoort gevraagd wordt.
Kosten
De kosten voor het wijzigen van geslacht zijn afhankelijk van de deskundige die voor jou de
verklaring afgeeft. Informeer daarom ook bij je Genderteam of onafhankelijke deskundige wat voor
kosten zij in rekening brengen. Bij Psychologenpraktijk De Vaart wordt aan cliënten die in
behandeling zijn bij ons alleen 65 euro administratiekosten in rekening gebracht. Kom je uitsluitend
voor de Deskundigen verklaring dan wordt dit vermeerderd met 250 euro consultatiekosten.
De procedure bij de gemeente is kosteloos. Houd er rekening mee dat je wel kosten maakt voor het
aanvragen van nieuwe identiteitspapieren, zoals paspoort, identiteitspas en rijbewijs.

