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I.T. 004 – DE GESLACHTSVERANDERING 
 

Algemeenheden 
 

De geslachtsverandering brengt de annulatie in het Rijksregister van het dossier van betrokken persoon 
met zich mee, alsmede de collecte van een nieuw dossier met een nieuw identificatienummer. 
 
De bevolkingsregisters bevatten een verwijzing naar een eventuele geslachtsverandering;  artikel 1, 2°, 
van het K.B. van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die wordt opgenomen in de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, omvat de vermelding van het geslacht en eventueel 
de verwijzing naar de gerechtelijke beslissing die een rechtzetting van de geboorteakte met zich heeft 
gebracht wat betreft het geslacht. 
 
Het rijksregister bevat eveneens een informatietype (IT 004) dat toelaat om de verwijzing naar deze 
gerechtelijke beslissing op te nemen. 
 
Met toepassing van de wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (B.S. van 11 juli 2007), die 
in werking treedt op 1 september 2007,  wordt de gerechtelijke procedure die wordt afgesloten met een 
vonnis of een arrest houdende vaststelling van de geslachtsverandering vervangen door een 
administratieve procedure voor de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een verklaring van 
betrokkene (aangifte van geslachtsaanpassing). 
 
Ten vervolge van deze aangifte stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte op houdende 
vermelding van het nieuwe geslacht; in voorkomend geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
bij met redenen omklede beslissing, weigeren een akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht 
op te maken. 
 
De akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht heeft uitwerking vanaf de inschrijving in het 
register van de akten van geboorten. De akte vermeldt de naam, de voornamen, de plaats en datum van 
geboorte en het nieuwe geslacht, alsmede de nieuwe afstammingsband met de moeder en de vader, zo 
de afstamming langs vaderszijde vaststaat. 
 
De inschrijving van de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht in het register van de akten 
van geboorten gebeurt wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand vaststelt dat geen verhaal bij de 
rechtbank van eerste aanleg tegen voormelde akte werd aangetekend, en ten vroegste 30 dagen na het 
verstrijken van de verhaaltermijn, dit wil zeggen 90 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de akte 
houdende vermelding van het nieuwe geslacht werd opgemaakt. 
 
Tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot opmaak van een akte houdende 
vermelding van het nieuwe geslacht kan bij de rechtbank van eerste aanleg beroep worden ingesteld, dit 
binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de weigering tot opmaak van deze akte. 
 
Indien, aan het eind van voornoemde juridische procedure, het beschikkend gedeelte van het vonnis of 
arrest het nieuwe geslacht vaststelt, schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand onverwijld de 
bestaande akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht in, en schrijft hij het beschikkend 
gedeelte van het vonnis of arrest over in het register van de akten van geboorten. Van het beschikkend 
gedeelte wordt melding gemaakt op de kant van de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht. 
Indien nog geen akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht werd opgesteld, schrijft de 
ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest over in het 
register van de akten van geboorten. 



IT004 – Versie 15.05.2016 Pagina 2 
 

 
Het vonnis of het arrest betreffende de wijziging van het geslacht van een persoon heeft uitwerking 
vanaf de overschrijving van het beschikkend gedeelte ervan in het register van de akten van geboorten. 

 
 

Bestanddelen 
 

De informatie bevat : 
 

- de datum van de inschrijving van de akte in het register van de akten van geboorten of de datum van 
de overschrijving van het vonnis of arrest in het register van de akten van geboorten in geval van 
beroep tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand (opmaak van de akte 
houdende vermelding van het nieuwe geslacht of weigering tot opmaak van genoemde akte); deze 
datum dient recenter te zijn dan de geboortedatum; 

 
- de code 1 wordt ingevoerd wanneer de betrokkene man is geworden, en de code 2 indien 

betrokkene vrouw is geworden; 
 
- de grafiek die de referenties bevat van de administratieve procedure, en desgevallend van de 

gerechtelijke procedure (indien beroep of verhaal werd ingesteld). 
 

Toegestane operatiecodes : 10 en 13 : enkel door het Rijksregister. 
 
Er wordt geen historiek bijgehouden. 

 
 

Structuur 
 
 
O.C. I.T. D DATUM CODE GRAFIEK 

N N 0 0 4 N D D M M J J J J N X…………...X 
max. 40 alfa- 
numerieke tekens 

 
Het invoeren van een IT 004 heeft tot gevolg dat er een annulatie van het dossier plaatsgrijpt alsook de 
automatische generatie van de N.I.S.-code 99994 (geannuleerd dossier) in het IT 001 met dezelfde 
datum als het IT 004. 
Er dient dus voor gezorgd te worden dat alle transacties (bijvoorbeeld annulatie identiteitskaart,...) 
voordien gebeurd zijn. 
 
Voorts grijpt bij het invoeren van het IT 004 een controle plaats tussen de code van het opgegeven 
geslacht en het volgnummer van het identificatienummer.   Dus bij een even volgnummer kan nooit een 
code 2 ingevoerd worden en vice versa. 
 
Gemeenten die dit I.T. in een dossier willen laten invoeren dienen een gemotiveerde aanvraag in te 
dienen bij het Rijksregister, met toevoeging van de nodige documenten ter rechtvaardiging  (afschrift van 
de akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht). 
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Procedure 
 
 
1. Wijziging van de voornaam in het bestaande dossier. 

 
2. Akte houdende vermelding van het nieuwe geslacht � een nieuw dossier wordt opgemaakt (nieuw 

identificatienummer) door de gemeente. 
In het nieuwe dossier worden naast de gegevens van de basisverzameling de overige 
informatietypes aangevuld: IT 110 (afstamming), IT140-141 (samenstelling van het gezin), ... 
In geen geval mag er in het nieuwe dossier melding worden gemaakt van de wijziging van de 
voornaam. 
Indien betrokkene op het moment van de geslachtswijziging nog gehuwd is, moet deze informatie in 
het nieuwe dossier worden opgenomen. 
Een ontbonden huwelijk, partnerschap of weduwschap mogen niet worden opgenomen. 
 

3. Verzoek tot annulatie van het oude dossier aan de centrale diensten van het Rijksregister. 
 

4. Invoering van het IT002 – verwijzing naar het nieuwe Rijksregisternummernummer. 
 

5. Invoering van het IT004 en automatische annulatie van het oude dossier. 
 


