Wijziging van de artikelen 28, 28a, 28b en 28c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden , Prinses van Oranje Nassau, enz. enz.
enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de voorwaarden voor wijziging van de
vermelding van het geslacht in de akte van geboorte die bestaan uit fysieke aanpassing aan het
gewenste geslacht en absolute onvruchtbaarheid , te doen vervallen, en dat daartoe de artikelen 28
tot en met 28c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dienen te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 28, eerste lid, vervallen de zinsneden “en lichamelijk aan het verlangde geslacht is
aangepast voor zover dit uit medisch of psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord is” en
“,indien deze persoon als mannelijk in de akte van geboorte vermeld staande, nimmer meer in staat
zal zijn kinderen te verwekken, dan wel als vrouwelijk in de akte van geboorte vermeld staande,
nimmer meer in staat zal zijn kinderen te baren”.
B. Artikel 28a komt als volgt te luiden:
Artikel 28a
Bij het verzoekschrift moeten worden overgelegd een afschrift van de akte van geboorte alsmede een
gezamenlijk ondertekende verklaring van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
deskundigen, afgegeven ten hoogste zes maanden voor de datum van indiening van het verzoek,
waaruit de overtuiging van de verzoeker blijkt dat hij tot het andere geslacht behoort dan in de akte
van geboorte is vermeld en waarin is vervat het oordeel van de daartoe bevoegde deskundige dat die
overtuiging, gelet op de periode waarin de verzoeker als zodanig heeft geleefd, en zo mogelijk op
andere daarbij te vermelden feiten of omstandigheden, als van blijvende aard is te beschouwen.
C. In artikel 28b, eerste lid, vervalt de zinsnede “en de verzoeker voldoet aan de in het eerste lid van
artikel 28 gestelde voorwaarden” .
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D. Aan artikel 28c wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Indien de betrokkene na wijziging van de vermelding van het geslacht een kind verwekt of
ingestemd heeft met een daad die de verwekking van een kind tot gevolg kan hebben gehad dan wel
een kind baart, wordt voor de toepassing van titel 11 en hetgeen daaruit voortvloeit uitgegaan van het
geslacht dat deze voor de wijziging had.
ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

2

