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5 november 2018
Vestiging van een retributie op de verzoeken tot
voornaamswijziging

De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing,
meer bepaald de artikelen 119 tot en met 136;
Gelet op de omzendbrief van 18 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende
diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van
alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering
van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de
voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld;
Overwegende dat vanaf 1 augustus 2018 een verzoek tot voornaamswijziging wordt
ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, die drie maanden de tijd krijgt om het
te beoordelen en de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan; dat het
verzoek definitief wordt bij overschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand;
Overwegende dat de registratierechten die door het registratiekantoor van de FOD
Financiën werden geïnd op de vergunningen tot verandering van voornamen zijn geschrapt;
Overwegende dat het bedrag van de retributie en de inning ervan bij het indienen van het
verzoek en niet a posteriori van aard zijn een zekere lichtzinnigheid in hoofde van de
verzoeker te vermijden;
Overwegende dat de wetgever restricties invoert op de gemeentelijke fiscale autonomie in
twee gevallen:
- Transgenders mag slechts 10% gevraagd worden van het vastgestelde retributiebedrag
- Aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit
aanvragen en niet over een voornaam beschikken, dienen gratus te worden behandeld;
Overwegende dat het past om de voormalige tarieven van de FOD Justitie en min of meer
dezelfde lijst van gevallen van korting, die gold voor 1 augustus 2018, over te nemen;

Gelet op het overleg binnen de besturen van zone Neteland;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
met 11 stemmen voor (Maurice Helsen, Lies Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van
Herck, Gert Van Dijck, Wim Van Looy, Maarten Aerts, Tine Witvrouwen, Herman
Dom, Patrick Heremans en Ann Willems) en 6 stemmen tegen (Ben Verhaegen,
Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Machteld Ledegen, Sander Ooms en Jan Van
Dyck):
Artikel 1. Met ingang van heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019
wordt een retributie gevestigd op elk verzoek tot voornaamswijziging.
Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de persoon of zijn wettelijk vertegenwoordiger
die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand verzoekt zijn voornaam te wijzigen.
Artikel 3.
§ 1. De retributie bedraagt 490,00 euro voor
voornaamsverandering en 49,00 euro voor een verminderd tarief.
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verzoek

tot

§ 2. Een verminderd tarief is van toepassing als de voornaam:
- Belachelijk of hatelijk is (op zichzelf genomen of in combinatie met de naam of omdat hij
ouderwets is)
- Een buitenlandse klank heeft
- Tot verwarring leidt (bijvoorbeeld als hij op de andere sekse duidt of door elkaar gehaald
wordt met de naam)
- Enkel verandert door een koppelteken of een teken dat de uitspraak ervan verandert
(een accent)
- Louter afgekort wordt
- Louter van plaats wisselt met een andere toegekende voornaam.
Het verminderd tarief is ook van toepassing op personen die de overtuiging hebben dat het
geslacht vermeld op hun geboorteakte niet overeenkomt met hun genderidentiteit.
Artikel 4. Personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de
Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot
voornaamstoevoeging, zijn vrijgesteld van enige retributie om dat te verhelpen.
Artikel 5. De betaling is verschuldigd op het moment van de overhandiging van het
schriftelijk verzoek tot voornaamsverandering tegen ontvangstbewijs.
De retributie is verschuldigd op elk verzoek tot voornaamswijziging. Ze wordt niet
terugbetaald, ook niet als de ambtenaar van de burgerlijke stand het verzoek tot
voornaamsverandering weigert.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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