MEMO

Onderwerp :

Internetconsultatie voorstel tot wijziging Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Van

:

VNG, directie Informatiesamenleving team Digitale Overheid

Aan

:

De minister voor rechtsbescherming, de heer drs. S. Dekker

Datum

:

29 januari 2020

U biedt via www.internetconsultatie.nl de mogelijkheid te reageren op het conceptwetsvoorstel tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de
voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.
Met deze brief geven wij onze reactie op het conceptwetsvoorstel.
De VNG is positief over de aanpassingen in de voorwaarden voor het wijzigen van de vermelding
van het geslacht in de akte van geboorte. Na de invoering en ervaringen met de Transgenderwet
Onderwerp
voorziet dit wijzigingsvoorstel in een eenvoudiger procedure en biedt het bovendien ook voor
Internetconsultatie voorstel tot wijziging Boek 1 van het Burgerlijk
kinderen jonger dan zestien mogelijkheden tot wijziging van het geslacht.
Wetboek
Het wetsvoorstel voorziet in een werkwijze waarbij het mogelijk is een verzoek tot wijziging van het
geslacht in de woonplaats van betrokkene te doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De ambtenaar van de burgerlijke stand hoeft weliswaar het verzoek niet inhoudelijk te beoordelen
maar krijgt er wel een nieuwe taak bij.
Die nieuwe taak behelst enerzijds het registreren van de kennisgeving van betrokkene tot wijziging
van de geslachtsregistratie en anderzijds de verwerking ervan in een akte nadat betrokkene de
wens heeft bevestigd.
In de door gemeenten gebruikte systemen voor het opmaken van akten en latere vermeldingen op
akten ontbreekt een dergelijke modelakte voor de burgerlijke stand. Daarnaast zullen er nieuwe
procedure (s) voor registratie van kennisgevingen (een eerste wijziging of correctie ervan) in
afwachting van een bevestiging van de wens van betrokkene moet/en worden ingericht.
Wij kunnen ons dan ook niet vinden in de conclusie zoals verwoord in de toelichting dat er voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand niets veranderd. Onderzoek naar de lasten moet dan ook
worden gedaan , waaronder de kosten voor aanpassing van de software waarin ook de modellen
van akten zijn overeenkomstig artikel 2 van de Financiële verhoudingwet.
Uiteraard zijn wij bereid aan dit onderzoek mee te werken en treden daarvoor graag met u in
overleg.
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