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Verklaring 
BIG-geregistreerde arts 

Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging 
geregistreerd geslacht 1985-2014 

Aanvrager verklaart te voldoen aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming op grond van de 
Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985-2014 .

Ter beoordeling van de aanvraag wordt  u gevraagd om op deze verklaring te  reageren. 
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Gegevens aanvrager 

Voorletter(s) 

Achternaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Verklaring door aanvrager 
Aanvrager verklaart  vóór 1 juli 2014 (een deel van de) medische behandelingen te zijn ondergaan om te voldoen aan 
de wettelijke voorwaarden die vóór juli 2014 gesteld werden om geslachtsregistratie te wijzigen en te hebben voldaan 
aan die wettelijke voorwaarden. 
De voorwaarden van de wet wijziging geregistreerd geslacht vóór 1 juli 2014 waren: het lichaam (zover mogelijk) aan 
te passen naar het gewenste geslacht en de persoon is niet meer in staat ooit nog kinderen te kunnen verwekken of te 
baren.*
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     De verklaring van aanvrager over het ondergaan van (een deel van de) medische behandelingen  vóór 1 juli 2014 
om daarmee te voldoen aan de wettelijke voorwaarden vóór 1 juli 2014 om geslachtregistratie te wijzigen, is juist.

     De verklaring van aanvrager over het ondergaan van (een deel van de) medische behandelingen  vóór 1 juli 2014 om 
daarmee te voldoen aan de wettelijke voorwaarden vóór 1 juli 2014 om geslachtregistratie te wijzigen, is niet juist. 
Licht toe.

 Ik beschik over onvoldoende informatie om de verklaring van aanvrager te bevestigen. Licht toe.

Twijfelt u of de aanvrager in aanmerking komt voor de tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht? Neem dan 
contact met ons op.

Toelichting 
Wilt u toelichten waarom u de verklaring van de aanvrager niet kunt bevestigen of waarom deze niet juist is? 

* Let op: het is niet nodig dat het volledige medische traject is afgerond vóór 1 juli 2014.
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Ondertekening BIG-geregistreerde arts 

Naam arts 

BIG-nummer 

Naam organisatie 

Adres  

Postcode 

Plaats 

Datum, handtekening  en stempel 
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