
Amendement Legesverordening 2023

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op 15 december 2022

Gezien het raadsvoorstel Belastingverordeningen 2023, i.c. de Legesverordening 2023.

Overwegende dat: 
1. hoewel de acceptatie groeit, de noodzaak voor beleid met betrekking tot seksuele, gender- 

en seksediversiteit actueel is;
2. de gemeente Roermond als Regenboogstad het van belang vindt dat in Roermond lhbtiq+ 

personen zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn 
en kunnen houden van wie zij willen; 

3. er aandacht nodig is voor specifieke groepen zoals transgender personen; 
4. het voor transgender personen een belangrijke stap1 kan zijn om geregistreerd te zijn op 

de manier waarop men zich voelt; 
5. de gemeente Roermond voor transgenders de kosten2 van deskundigenverklaring, 

wijziging geslachtsregistratie burgerlijke stand en de kosten voor een Nederlandse 
identiteitskaart/paspoort3 volledig kan vergoeden. 

Besluit:
de Legesverordening 2023 met bijbehorende tarieventabel gewijzigd vast te stellen, met dien 
verstande dat de kosten van transgenders voor een deskundigenverklaring, wijziging 
geslachtsregistratie burgerlijke stand en de kosten voor een Nederlandse 
identiteitskaart/paspoort volledig door de gemeente vergoed worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad op 15 december 2022. 
De griffie        De voorzitter 

Ingediend door: 
Michael Kalthoff en Laura Tegels (D66)

1 Stap 1 deskundigenverklaring, stap 2 afspraak burgerlijke stand geboorteplaats, stap 3 het aanvragen van 
een nieuwe ID-kaart of nieuw paspoort, stap 5 andere instanties inlichten (bron: 
https://www.transgenderinfo.nl/wijzigen-van-geslacht/)
2 Aan het verkrijgen van een deskundigenverklaring 'Wijziging geslacht' zijn kosten verbonden. Bij het 
Amsterdam UMC gelden de volgende bedragen: gesprek met deskundige (ongeacht aantal): €250,- 
schriftelijke verklaring van de deskundige €65,-
3 Voor een persoon op die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 70,38 én voor een persoon 
die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 37,99 (legesverordening 
gemeente Roermond 2023. 


