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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Aanpassinq geslachtsregistratie. 
transgenderwet 

lndiener(s) 
_Karel Noppe (Open Yld); 

Gericht aan 
Sofie Heyrman; 

Bondige toelichting 
Transgenders kunnen sinds 1 januari 2018 hun geslachtsregistratie en voornamen officieel 
laten aanpassen. De nieuwe regeling is bepaald in de wet van 25 juni 2017 en is op 1 januari 
2018 in werking getreden. Sindsdien moet een transgenderpersoon niet meer voldoen aan 
bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen 
op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister. 
Personen van wie de genderidentitèit niet aansluit bij de geboorte vastgestelde geslacht 
kunnen dankzij deze nieuwe transgenderwet een geslachtsregistratie aanvragen in 
overeenstemming met hun genderidentiteit bij de dienst burgerlijke stand. Daarna volgt een 
bedenktijd van minimum drie maanden. Na die termijn moeten ze hun wens bevestigen. 
Vraag: 

• Hoeveel registratieaanvragen zijn er sinds de i_nvoering van deze nieuwe wet (van 2018 
tot heden)? Graag de cijfers per jaar. 

• Werden er registratieaanvragen al ingetrokken, zo ja hoeveel? Graag de cijfers per jaar. 
• Heeft de stad zicht op hoeveel transgenders er in onze stad wonen? Graag de cijfers per 

jaar. 
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bijtagen

óchriftetijke vraag m.b.t. aanpassing geslachtsregistratie - transgenderwet

Geachte

A[s antwoord op uw schriftel.ijke vraag van jongstleden kunnen wij u melden dat er sinds 2018
het vol.gend aantaI aanvragen tot gestachtswijziging werden geregistreerd:

2OL8:LL

2019: 5

2020:4

2O2L:4

2022:4

Er werden tot op heden geen aanvragen opnieuw ingetrokken. Wij hebben geen zicht op
hoeveel transgenders zich momenteel in onze stad bevinden, aangezien het nieuwe dossier
geen melding mag maken van de geslachtswijziging, ter bescherming van de privacy van
betrokkenen.

Wij hopen u hiermee votdoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend
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