DESKUNDIGENVERKLARING GAB
Om bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) geslachtsaanduiding en voornamen te kunnen
wijzigen is, sinds 1 juli 2014, een deskundigenverklaring vereist. In de wet staat hierover het
volgende:
1. Bij de aangifte wordt overgelegd een verklaring van een bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur aangewezen deskundige, afgegeven ten hoogste zes maanden voor de datum van de
aangifte.
2. De deskundigenverklaring vermeldt dat degene op wie de aangifte betrekking heeft jegens de
deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan is
vermeld in zijn akte van geboorte en jegens de deskundige er blijk van heeft gegeven diens
voorlichting omtrent de reikwijdte en de betekenis van deze staat te hebben begrepen en de
wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte weloverwogen te blijven
wensen. De deskundige geeft de verklaring niet af indien hij gegronde reden heeft om aan de
gegrondheid van bedoelde overtuiging te twijfelen.
Niet iedereen mag zo’n deskundigenverklaring afgeven. Bij Transvisie Zorg kunnen verschillende
medewerkers een verklaring afgeven, omdat ze daartoe een training hebben gevolgd en ook aan de
overige voorwaarden voldoen.
Werkwijze en kosten
In punt 2 hierboven staat wat de deskundige precies moet verklaren. Dat hiermee tijd gemoeid is, zal
duidelijk zijn; er is sprake van voorlichting, er moet informatie bij de aanvrager worden ingewonnen
en er moet een inhoudelijke afweging gemaakt worden ten aanzien van de ‘gegrondheid’. Het maakt
daarbij veel uit of de aanvrager al als cliënt bij ons bekend is of niet. Om die reden hebben we twee
verschillende tarieven voor aanvragers:
A. Voor aanvragers die als cliënt bij Transvisie Zorg staan ingeschreven of niet langer dan 6 maanden
voor de aanvraag als cliënt stonden ingeschreven is het tarief € 50,-.
B. Voor aanvragers die niet bij Transvisie Zorg bekend zijn of die langer dan 6 maanden voor de
aanvraag als cliënt stonden ingeschreven is het tarief € 150,-.
Aanvragen
Het aanvragen van een deskundigenverklaring kunnen cliënten die een lopende contact hebben het
beste via hun hulpverlener doen. Alle anderen kunnen zich per mail wenden tot
info@transvisiezorg.nl, het contactformulier op de website invullen of telefonisch contact opnemen
met de coördinator, Thomas Wormgoor via het centrale nummer (020 2050 913, 9.00 – 13.00 uur)

