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Algemeenheden 
 

 

De procedure voor de aanpassing van de registratie van het geslacht is vastgelegd in artikel 135/1 van 

het Burgerlijk Wetboek.1 

  

In de eerste plaats moet er op gewezen worden dat de wet van 25 juni 2017, in hoofde van de persoon 

die de registratie van zijn geslacht aanpast, geen chirurgische ingreep meer oplegt met het oog op de 

sterilisatie en/of de "daadwerkelijke" geslachtsverandering. 

 

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg of in de bevolkingsregisters ingeschreven 

vreemdeling die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet 

overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit kan van die overtuiging aangifte doen bij de 

ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

De akte  van aanpassing van de registratie van het geslacht heeft uitwerking vanaf de datum van het 

opmaken van de akte en de inschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand. De akte van 

aanpassing van de registratie van het geslacht vermeldt de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de 

geboortedatum en het nieuwe geslacht van de betrokkene. 

 

De aanpassing van de registratie van het geslacht 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 aanpassing van de registratie van 

het geslacht;  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 de registratie van het geslacht. 

 

Het rijksregister bevat eveneens een informatietype (IT 004) dat toelaat om de verwijzing naar een 

gerechtelijke beslissing betreffende de aanpassing van de registratie van het geslacht op te nemen. 

 

* * * 

 

Met toepassing van de wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit,  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). 

 

Deze procedure was van toepassing van 1 september 2007 tot 1 januari 2018, datum waarop de wet 

van 25 juni 2017 in werking trad. 

De informatiegegevens die op deze manier werden opgenomen in de betrokken dossiers van het 

Rijksregister blijven als dusdanig bewaard.2 

 

 

 

 

                         

1 Ingevoegd bij artikel 12 van de wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de 

bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (B.S. van 2 juli 2018). 
2 De wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (B.S. van 11 juli 2007) werd later vervangen met toepassing van de 

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. van 10 juli 2017). 
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Bestanddelen 
 

 

De informatie bevat : 

 

- de datum van de akte houdende aanpassing van de registratie van het geslacht of de datum van de 

overschrijving van het vonnis of arrest in geval van beroep tegen de beslissing van de ambtenaar van 

de burgerlijke stand (opmaak van de akte houdende aanpassing van de registratie van het 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. Akte houdende aanpassing van de registratie van het geslacht  een nieuw dossier wordt 

opgemaakt (nieuw identificatienummer) door de gemeente. 

 

In het nieuwe dossier moeten alle informatiegegevens uit het oude dossier worden overgenomen. 

Deze operatie kan door de diensten van het Rijksregister uitgevoerd worden bij de aanvraag tot 

annulatie van het oude dossier. 

 

Er is geen terugwerkende kracht van de aanpassing van de registratie van het geslacht: 

- de oorspronkelijke afstamming blijft behouden; 

- in de dossiers van de ex-echtgenoot of ex-wettelijk samenwonende blijft het oude 

rijksregisternummer bewaard. 

 

In het dossier van de partner moet het actieve informatiegegeven “huwelijk (of daarmee 

gelijkgesteld)” of “wettelijke samenwoning” wel het nieuwe rijksregisternummer vermelden. 

 

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan IT 110 (afstamming in de opgaande lijn), IT 114 

(afstamming in de dalende lijn) en het  IT140-141 (samenstelling van het gezin). Dit wordt verder in 

dit document in detail uitgelegd. 

 

 

2. Verzoek tot annulatie van het oude dossier aan de centrale diensten van het Rijksregister, en 

eventueel vervollediging van het nieuwe dossier met de informatiegegevens uit het oude dossier. 

 

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

 

4. Invoering van het IT004 en automatische annulatie van het oude dossier. 
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Verandering van voornaam 
 

De procedure tot verandering van voornaam en de procedure tot aanpassing van de registratie van het geslacht 

zijn volledig verschillend en onafhankelijk van elkaar: men kan van voornaam veranderen zonder de registratie 

van het geslacht aan te passen, en omgekeerd, men kan de registratie van het geslacht aanpassen zonder van 

voornaam te veranderen. Onnodig te vermelden dat men eveneens van voornaam kan veranderen en de 

registratie van het geslacht kan aanpassen. 

De wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, zoals herzien door de voormelde wet van 25 juni 

2017, bepaalt in artikel 2, tweede lid dat indien een persoon de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn 

akte van geboorte niet overeenkomt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit, hij bij zijn verzoek een verklaring 

op eer voegt daarover en dat indien de gekozen voornaam in overeenstemming is met deze overtuiging, hij het 

recht heeft om van voornaam te veranderen (machtiging verleend door de Minister van Justitie). Artikel 8 

verduidelijkt dat de verandering van voornaam gebeurt op de datum van de overschrijving in de registers van de 

burgerlijke stand  geen terugwerkende kracht van de verandering van voornaam. 

 

Wat de registratie in het Rijksregister betreft, lijkt het, in geval van verandering van voornaam zonder de 

registratie van het geslacht te hebben aangepast, moeilijk om het feit te ontkennen dat het zal gaan om een man 

met een vrouwelijke voornaam, of omgekeerd, om een vrouw met een mannelijke voornaam.  Maar het recht op 

bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer heeft niet het recht tot gevolg op registratie in het Rijksregister van 

de informatiegegevens die overeenkomen met de werkelijkheid. Er is dan ook geen enkele reden om de wijze van 

registratie van de verandering van voornaam te wijzigen, ongeacht of het om een genderwijziging van de 

voornaam gaat of niet. 

 

De huidige praktijk inzake registratie van de veranderingen van voornamen moet dus niet gewijzigd worden.  

 

Impact op de aanverwante dossiers. 

 

1. Kinderen van een ouder die van voornaam veranderd is - Afstamming in opgaande lijn in hoofde van het kind 

(IT 110).  

Ongeacht of de kinderen verwekt werden vóór of na de verandering van voornaam, het IT 110 zal de nieuwe 

voornaam vermelden.  

 

2. Ouders van een kind dat van voornaam veranderd is – Afstamming in dalende lijn in hoofde van de ouders (IT 

114). 

Dit IT zal de nieuwe voornaam van hun kind vermelden. 

 

3. Echtgenoot (of wettelijk samenwonende) 

Wat de echtgenoot (of wettelijk samenwonende) betreft: in het IT 120 (of 123) zal de nieuwe voornaam 

verschijnen. 

 

Uitzondering wat de gewezen echtgenoot of de gewezen samenwonende betreft. 

De problematiek moet op een verschillende manier aangepakt worden wanneer de echtscheiding of het einde van 

de wettelijke samenwoning plaatsgevonden heeft vóór of na de verandering van voornaam. De persoon die 

momenteel een andere voornaam heeft, is immers gehuwd en vervolgens uit de echt gescheiden of feitelijk 

gescheiden onder de "regeling" van zijn vroegere voornaam. Daarom zal in het IT 120 of 123 van de gewezen 

echtgenoot of gewezen wettelijk samenwonende de vroegere voornaam verschijnen. 

Het zou immers kunnen dat de gewezen echtgenoot de nieuwe voornaam niet kent, of zelfs niet weet dat er een 

verandering van voornaam geweest is! 
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4. Gezinssamenstelling. 

Wat de gezinssamenstelling betreft: in het IT 140 en het IT 141 zal de nieuwe voornaam verschijnen. 

 

 Indien de persoon die van voornaam veranderd is, 

- gezinslid is: vermeldt het IT 140 van de referentiepersoon de nieuwe voornaam van het 

gezinslid; 

- referentiepersoon is: vermeldt het IT 141 van de andere gezinsleden de nieuwe voornaam van 

de referentiepersoon. 

 

Uitzondering. 

Wat de personen betreft die deel uitgemaakt hebben van het gezin van een persoon die vervolgens van 

voornaam veranderd is, maar het gezin verlaten heeft vóór deze verandering, zal het IT 141 of het IT 140, 

naargelang van de positie van deze persoon in het gezin, de vroegere voornaam vermelden van diegene die van 

voornaam veranderd is (om dezelfde redenen als die welke gelden voor de gewezen echtgenoot of de gewezen 

wettelijk samenwonende – cf supra). 
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Impact van de aanpassing van de registratie van het geslacht in het 
dossier van de aanverwanten 
 

De impact zal achtereenvolgens uitgelegd worden voor de kinderen, de ouders, de echtgenoot, de 
gewezen echtgenoot, de wettelijk samenwonende, de gewezen wettelijk samenwonende en andere 
gezinsleden. 
 

1. Kind van een transgender - Afstamming in opgaande lijn in hoofde van 

de kinderen (IT 110). 
 

Wat de afstamming in opgaande lijn betreft, dient de impact van de aanpassing van de registratie van het 

geslacht geanalyseerd te worden op twee punten: 

- de afstamming ten aanzien van de ouder 

- het geslacht van de ouder (in het rijksregisternummer) 

Deze twee componenten bevinden zich in het IT 110 – afstamming in opgaande lijn.  

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de kinderen die geboren zijn vóór en na de aanpassing van 

de registratie van het geslacht. 

 

1.1. Kind geboren vóór de aanpassing van de registratie van het geslacht. 

De akte van aanpassing van de registratie van het geslacht laat de afstamming ten aanzien van reeds geboren 

kinderen en de daaruit voortvloeiende rechten, bevoegdheden en verplichtingen onverlet.De afstamming blijft 

ongewijzigd. 

 

In het Rijksregister is het nieuwe geslacht van de ouder, via het NN, zichtbaar. Echter, aangezien de wet van 25 

juni 2017 de oorspronkelijke afstamming behoudt, zal deze afstamming ook niet gewijzigd worden in het RR.  

 

Voorbeeld: 

Een moeder die een man wordt (nieuw mannelijk NN) blijft verbonden met haar kind door een 

afstamming van moederszijde en wordt in het RR beschouwd als de moeder van het kind. 

 In het IT 110 van het kind zal een code "afstamming" van moederszijde verschijnen met een 

ouder van het mannelijke geslacht. 

Een vader die vrouw wordt (nieuw vrouwelijk NN) blijft verbonden met zijn kind door een afstamming van 

vaderszijde en wordt in het RR beschouwd als de vader van het kind. 

 In het IT 110 van het kind zal een code "afstamming" van vaderszijde verschijnen, met een ouder 

van het vrouwelijke geslacht. 

 

1.2. Kind geboren na de aanpassing van de registratie van het geslacht 

Wanneer een kind geboren wordt uit een ouder (of uit twee ouders) die voordien de registratie van zijn/haar 

geslacht aangepast heeft, zal de afstamming ten aanzien van dit kind vastgesteld worden op basis van het 

nieuwe geregistreerde geslacht, waarbij de ouder vermeld wordt met het nieuwe rijksregisternummer. 

 

Voorbeeld: 

Een transman (vroeger vrouw) die een kind heeft, bijvoorbeeld via medisch begeleide voortplanting, met 

zijn partner, zal beschouwd worden als de vader en zal als dusdanig vermeld worden in de geboorteakte 

van het kind.  

Een transvrouw (vroeger man) die een kind heeft met haar partner, zal beschouwd worden als de 

moeder en zal als dusdanig vermeld worden in de geboorteakte van het kind. 

 

Dit principe kent evenwel twee uitzonderingen: 
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- wanneer een persoon, na aanpassing van de registratie van het geslacht van vrouw naar man, 

evenwel bevalt van een kind, zal de afstamming ten aanzien van dit kind een afstamming van 

moederszijde zijn. Deze persoon, hoewel geregistreerd als een persoon van het mannelijke 

geslacht, wordt toch beschouwd als de moeder op het vlak van de afstamming. 

In het IT 110 van het kind: afstamming van moederszijde.  

Deze persoon, hoewel "man" geworden, kan immers, na de aanpassing van de registratie van 

het geslacht van vrouw naar man, door de afschaffing van de sterilisatievoorwaarde, nog 

steeds bevallen van een kind. Er wordt dus niet afgeweken van het basisprincipe van het 

Belgische afstammingsrecht volgens welk de moeder steeds zeker is, namelijk de vrouw die 

bevalt van het kind (principe "Mater semper certa est »). 

- wanneer een persoon, na aanpassing van de registratie van het geslacht van man naar vrouw, 

evenwel een kind verwekt met de eigen mannelijke gameten, hetzij op biologische wijze, hetzij 

via medisch begeleide voortplanting, zal de afstamming ten aanzien van dit kind een 

afstamming van vaderszijde zijn, hoewel de persoon geregistreerd zal worden met een 

rijksregisternummer van het vrouwelijke geslacht.  

In het IT 110 van het kind: afstamming van vaderszijde. 

Het kind wordt immers op dezelfde manier verwekt alsof het door een vader verwekt zou 

worden (namelijk met de mannelijk gameten of via medisch begeleide voortplanting).  

 

Hier een schematische voorstelling: 

 

Vrouw  man Bevalt van een kind Moeder op de geboorteakte en 
afstamming van moederszijde 

(mater semper certa est) 

Man  vrouw 

 

Verwekt het kind (met zijn 
eigen sperma of via 
medisch begeleide voortplanting, 
eveneens met zijn eigen gameten) 

Vermelding "co-ouder" op de 
geboorteakte en afstamming van 
vaderszijde 

 

Andere gevallen 

 

De partner van een transgender 
bevalt van het kind of verwekt het 
kind 

Het nieuwe geslacht bepaalt 
de afstamming 

 

Al deze ontwikkelingen gelden eveneens voor het IT 114 van de transgender. 

 

De afstamming in dalende lijn vóór de aanpassing van de registratie van het geslacht blijft ongewijzigd. 

De afstamming in dalende lijn na de aanpassing van de registratie van het geslacht wordt vastgesteld op basis 

van het nieuwe geslacht, behalve: 

- wanneer een persoon, na aanpassing van de registratie van het geslacht van vrouw naar man, 

bevalt van een kind, zal de afstamming ten aanzien van dit kind een afstamming van 

moederszijde zijn. Deze persoon, hoewel geregistreerd als een persoon van het mannelijke 

geslacht, wordt toch beschouwd als de moeder op het vlak van de afstamming. 

In het IT 114 van de transgender: afstamming van moederszijde.  

- wanneer een persoon, na aanpassing van de registratie van het geslacht van man naar vrouw, 

een kind verwekt met zijn eigen mannelijke gameten, zal de afstamming ten aanzien van dit 

kind een afstamming van vaderszijde zijn, hoewel de persoon geregistreerd zal worden met 

een rijksregisternummer van het vrouwelijke geslacht.  

In het IT 114 van de transgender: afstamming van vaderszijde.  

 

 

Er dient eveneens op gewezen te worden dat het type afstamming slechts bij bepaalde transacties 

verschijnt (bijvoorbeeld transactie 61), en dat bij de meeste transacties (bijvoorbeeld transactie 79), de 

afstamming vermeld wordt onder de term "kind" of "ouder" naargelang van het betrokken dossier. 
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2. Ouders van een transgender 
 

Afstamming in dalende lijn – IT 114.  

Het is de bedoeling om te bepalen wat dit informatiegegeven bevat in het dossier van de ouders van een 

transgender. 

De band die de ouders verbindt met hun transkind, verandert niet. 

Aangezien deze band in het Rijksregister geregistreerd wordt onder de term "ouder", heeft de aanpassing 

van de registratie van het geslacht geen enkele impact op dit gegeven. 

 

 

3. Echtgenoot (of samenwonende) van een transgender 

 

3.1. Huwelijk met een transgender 
 

Indien een persoon huwt met een transgender, verschijnt uiteraard het nieuwe geslacht van de transgender in het 
IT 120 van de echtgenoot. 

 

Indien de persoon die de registratie van zijn geslacht aangepast heeft, gehuwd was vooraleer van geslacht te 

veranderen en nog steeds gehuwd is na de aanpassing van de registratie van het geslacht, dient in het IT 120 

van de echtgenoot het nieuwe rijksregisternummer en dus het nieuwe geslacht geregistreerd te worden.  

Idem in geval van wettelijke samenwoning. 

 

3.2. Gewezen echtgenoot (of gewezen samenwonende) 

Echter, in geval van echtscheiding vóór de aanpassing van de registratie van het geslacht, moet in de historiek 

van het IT 120 van de gewezen echtgenoot enkel het vroegere identificatienummer verschijnen. De gewezen 

echtgenoot is immers gehuwd met een man (of vrouw) en is uit de echt gescheiden of feitelijk gescheiden van 

een man (of vrouw). Het feit dat deze man (of vrouw) de registratie van het geslacht aangepast heeft, moet niet 

verschijnen in het dossier van de gewezen echtgenoot die misschien zelfs niets weet van de aanpassing van de 

registratie van het geslacht van zijn gewezen echtgenote/ haar gewezen echtgenoot. 

 

Idem in geval van wettelijke samenwoning - IT 123 

 

 

4. Gezinsleden 
 

4.1. De transgender is referentiepersoon. 
 

De inhoud van het IT 141 van de andere gezinsleden dient bepaald te worden. 

Indien de referentiepersoon aldus een transgender is, verschijnt het nieuwe rijksregisternummer van de 

transgender referentiepersoon in het IT 141 van elk van de gezinsleden.  

 

Wat echter de gezinspositie betreft, verandert er niets, want het is steeds de positie van de gezinsleden ten 

opzichte van de referentiepersoon die bepaald wordt, en niet de positie van deze laatste. Er is dan ook geen 

enkele wijziging nodig in dit geval. 
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4.2. De transgender is gezinslid. 
 

Men dient de inhoud te bepalen van het IT 140 van de referentiepersoon van een gezin waarvan één van de 

leden een transgender is. Het nieuwe rijksregisternummer verschijnt in de IT 140 van de referentiepersoon van 

het gezin. 

 

Wat bovendien de gezinspositie van de transgender betreft, zou de band die de transgender verbindt met de 

referentiepersoon, systematisch gewijzigd moeten worden: "dochter van", "nicht", "tante", "echtgenote", … 

worden "zoon van", "neef", "oom", … en omgekeerd. 

 

Er dient opgemerkt te worden dat het geslacht van deze banden momenteel afgeleid wordt van het 

rijksregisternummer van het gezinslid, hetgeen de aan te brengen technische aanpassingen aanzienlijk 

"vermoeilijkt" (cf supra). 

 

Voorbeeld 

Een gezin waarvan de man de referentiepersoon is: de echtgenote verandert de registratie van de 

aanpassing van haar geslacht en wordt een man met een mannelijk NN. Het IT 140 van deze laatste zal 

het nieuwe nummer omvatten en zijn gezinspositie zou gewijzigd moeten worden van "echtgenote" naar 

"echtgenoot". Het IT 141 van de echtgenoot-referentiepersoon zal het nieuwe NN van de echtgenoot-

transgender vermelden en de gezinspositie van deze laatste zal nog steeds "echtgenoot" zijn. 

 

4.3. Bijzonder geval: de referentiepersoon is het kind van een transgender-gezinslid   
 

Er wordt a priori verwezen naar punt 1.– Vaststelling van de afstamming in opgaande lijn (IT 110).  

 

Men dient de inhoud te bepalen van zowel het IT 140 van het kind-referentiepersoon als van het IT 141 van de 

ouder-transgender-gezinslid, wat de gezinspositie van deze laatste betreft. Immers, zoals er hierboven reeds op 

gewezen werd, wordt enkel de gezinspositie van een gezinslid ten opzichte van de referentiepersoon 

gepreciseerd. 

 

 Ofwel is het kind-referentiepersoon geboren vóór de aanpassing van de registratie van het geslacht: 

 

- de moeder is ondertussen man geworden: in het IT 141 van de moeder/gezinslid zal de 

gezinspositie van deze persoon "moeder van de referentiepersoon" blijven en het IT 140 van 

het kind/referentiepersoon zal het nieuwe mannelijke NN van zijn bloedverwant in de opgaande 

lijn en "moeder" vermelden; 

- de vader is ondertussen vrouw geworden: in het IT 141 van de vader/gezinslid zal de 

gezinspositie van deze persoon ten opzichte van zijn kind "vader" blijven; idem in het IT 140 

van het kind/referentiepersoon, dat het nieuwe vrouwelijke NN van zijn bloedverwant in de 

opgaande lijn en "vader" zal vermelden; 

 

Het meest ingewikkelde moet nog komen, ook al is het waar dat de hieronder beschreven situaties zich zeker niet 

eerder zullen voordoen dan binnen een twintigtal jaar, de tijd van een generatie. 

 

 Ofwel is het kind-referentiepersoon geboren na de aanpassing van de registratie van het geslacht: 

- de moeder is transgender (vroeger man): in het IT 141 van de moeder/gezinslid zal de 

gezinspositie van deze persoon "moeder van de referentiepersoon" zijn; idem voor het IT 140 

van het kind/referentiepersoon, dat het nieuwe vrouwelijke NN en "moeder" zal vermelden; 

- de vader is transgender (vroeger vrouw): in het IT 141 van de vader/gezinslid zal de 

gezinspositie van deze persoon ten opzichte van zijn kind "vader" zijn; idem in het IT 140 van 

het kind/referentiepersoon, dat het nieuwe vrouwelijke NN van zijn bloedverwant in de 

opgaande lijn en "vader" zal vermelden. 
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Maar 

 

- de ouder van het mannelijke geslacht is transgender (vroeger vrouw) en is bevallen van het 

kind: in het IT 141 van de ouder van het mannelijke geslacht/gezinslid zal de gezinspositie van 

deze persoon ten opzichte van haar kind "moeder" zijn; idem in het IT 140 van het 

kind/referentiepersoon, dat het nieuwe mannelijke NN van zijn bloedverwant in de opgaande lijn 

en "moeder" zal vermelden; 

- de ouder van het vrouwelijke geslacht is transgender (vroeger man), maar het kind werd 

verwekt dankzij zijn mannelijke gameten: in het IT 141 van de ouder van het vrouwelijke 

geslacht/gezinslid zal de gezinspositie van deze persoon ten opzichte van haar kind "co-ouder" 

zijn; idem in het IT 140 van het kind/referentiepersoon, dat het nieuwe vrouwelijke NN van zijn 

bloedverwant in de opgaande lijn en "co-ouder" zal vermelden (in de NL versie van de wet van 

25 juni 2017 "meemoeder").  

- Er dient opgemerkt te worden dat in dit laatste geval, de vermelding "co-ouder" verschillend is 

van de vermelding "meemoeder", ingevoerd in het kader van de wet op het meemoederschap 

(wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder). 

 

 

4.4. Uitzondering 

 

Wat de personen betreft die deel uitgemaakt hebben van het gezin van een persoon die de registratie van zijn 

geslacht aangepast heeft, maar het gezin verlaten heeft vóór deze aanpassing, zal het IT 141 of het IT 140, 

naargelang van de gezinspositie van deze persoon, het vroegere geslacht vermelden van diegene die de 

registratie van zijn geslacht aangepast heeft. 
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Schematisch overzicht van de bij te werken informatietypes 
 

Bijwerking van het dossier van de betrokkene 
 

I.T. INFORMATIE Nieuw dossier 

000 Identificatienummer Nieuw rijksregisternummer 

012 Adeltitel Eventuele aanpassing – onderzoek per geval 

114 Afstamming in dalende lijn  

 1. Vóór de aanpassing van de 
registratie van het geslacht 

Onveranderd maar met vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer bij de ouder 

 2. Na de aanpassing van de 
registratie van het geslacht 

De afstamming ten opzichte van het (de) kind(eren) wordt 

vastgelegd op basis van het nieuw geslacht, met vermelding 

van het nieuwe rijksregisternummer bij de ouder. 

  Uitzondering 1 

 

Wanneer een persoon, na aanpassing van de registratie van het 

geslacht van vrouw naar man, evenwel bevalt van een kind, zal 

de afstamming ten aanzien van dit kind een afstamming van 

moederszijde zijn. Deze persoon, hoewel geregistreerd als een 

persoon van het mannelijke geslacht, wordt toch beschouwd als 

de moeder op het vlak van de afstamming. 

 

In het IT 110 van het kind en het IT114 van de transgender: 

afstamming van moederszijde. 

  Uitzondering 2 Wanneer een persoon, na aanpassing van de registratie van het 

geslacht van man naar vrouw, evenwel een kind verwekt met de 

eigen mannelijke gameten, hetzij op biologische wijze, hetzij via 

medisch begeleide voortplanting, zal de afstamming ten aanzien 

van dit kind een afstamming van vaderszijde zijn, hoewel de 

persoon geregistreerd zal worden met een rijksregisternummer 

van het vrouwelijke geslacht.  

 

In het IT 110 van het kind en het IT114 van de transgender: 

afstamming van vaderszijde. 

120 Burgerlijke staat Onveranderd  alle informatie wordt overgenomen 

140 Referentiepersoon van het gezin Onveranderd. Het is immers niet de positie van de 

referentiepersoon die bepalend is, maar wel de band van de 

gezinsleden ten opzichte van de referentiepersoon. 

141 Gezinslid Aanpassing van de terminologie; zoon  dochter, … 

180 Certificaten van de eID Nieuwe kaart en dus nieuwe certificaten 

195 Identiteitsbewijs Nieuwe kaart met overname van de historiek van de oude 

kaarten 

196 Carte de sécurité sociale Nieuwe kaart aan te vragen, met overname van de historiek van 

de oude kaarten 

199 Paspoort (Belg) Nieuwe aanvraag met overname van de historiek  

250 Verwijzing naar geannuleerd 

dossier 

Oud rijksregisternummer 
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Bijwerking van dossier van descendenten 
 

I.T. INFORMATIE Na de aanpassing van de registratie van het geslacht 

110 Afstamming in opgaande lijn Onveranderd maar met vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer  

140 Referentiepersoon van het gezin De descendent is referentiepersoon van het gezin van de 

transgender: vermelding van het nieuwe rijksregisternummer 

en plaats in het gezin : ouder. 

141 Gezinslid De descendent is gezinslid van de transgender : vermelding 

van het nieuwe rijksregisternummer en plaats in het gezin  : 

kind. 

 

 

 

Bijwerking van dossier van ascendenten 
 

I.T. INFORMATIE Na de aanpassing van de registratie van het geslacht 

114 Afstamming in dalende lijn Afstamming onveranderd maar met vermelding van het 

nieuwe rijksregisternummer. Immers, de band tussen de 

ouders en hun transgender kind verandert niet. In de mate 

dat deze band in het Rijksregister zou geregistreerd staan 

als “kind”, en niet als “zoon van” of “dochter van”, heeft de 

wijziging van de registratie van het geslacht geen enkele 

impact op dit gegeven. 

140 Referentiepersoon van het gezin De ascendent is referentiepersoon van het gezin : 

 vermelding van het nieuwe rijksregisternummer ; 

 Voor de plaats in het gezin van de transgender zal 

de band ten opzicht van de referentiepersoon in de 

huidige stand van zaken overgaan van “dochter 

van” naar “zoon van” en omgekeerd.  

141 Gezinslid de ascendent is gezinslid bij de transgender : 

 vermelding van het nieuwe rijksregisternummer ; de 

plaats in het gezin verandert niet en de vermelding 

wordt « ouder » 
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Bijwerking van dossier van echtgenoot, wettelijk samenwonende 
 

I.T. INFORMATIE Na de aanpassing van de registratie van het geslacht 

120 Burgerlijke staat 

 Ontbonden Onveranderd / Geen vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer  

 Niet ontbonden Onveranderd / Vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer 

122 Contract (huwelijk / vermogensrechtelijk) Onveranderd / Vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer 

123 Wettelijke samenwoning 

 Ontbonden Onveranderd / Geen vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer 

 Niet ontbonden Onveranderd / Vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer 

124 Schijnhuwelijk 

 Dossier gesloten Onveranderd / Geen vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer 

 Dossier in behandeling Onveranderd / Vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer 

125 Schijnwettelijke samenwoning 

 Dossier gesloten Onveranderd / Geen vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer 

 Dossier in behandeling Onveranderd / Vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer 

140 Referentiepersoon van het gezin De echtgenoot is referentiepersoon van het gezin 

 vermelding van het nieuwe 

rijksregisternummer ;Voor de plaats in het gezin 

van de transgender zal de band ten opzicht van de 

referentiepersoon in de huidige stand van zaken 

overgaan van “echtgenote van” naar “echtgenoot 

van” en omgekeerd. 

141 Gezinslid De echtgenoot is gezinslid van de transgender: 

 vermelding van het nieuwe rijksregisternummer;    

de plaats in het gezin verandert niet (de echtgenote 

of echtgenoot blijft “echtgenote” of “echtgenoot”). 
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Bijwerking van dossier van andere gezinsleden 
 

 

 

I.T. INFORMATIE Na de aanpassing van de registratie van het geslacht 

140 Referentiepersoon van het gezin Het andere gezinslid is referentiepersoon van het gezin: 

 vermelding van het nieuwe rijksregisternummer. 

Voor de plaats in het gezin van de transgender zal 

de band ten opzichte van de referentiepersoon 

moeten aangepast worden naar “verwant” (voor 

verwantschap tot de 4de graag) of “niet verwant”. 

141 Gezinslid Het andere gezinslid is lid van het gezin waarvan de 

transgender de refentiepersoon is: 

 vermelding van het nieuwe rijksregisternummer ;de 

plaats in het gezin verandert niet, maar de 

vermelding wordt “verwant” (voor verwantschap tot 

de 4de graag) of “niet verwant”. 

 


