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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende
Wettelijk kader
-  artikel 42 en 94 van het gemeentedecreet
-  de wet van 18 juni met diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de 
bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing 
-  omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende bovenvermelde wet van 18 juni
Aanleiding
-  vanaf 1 augustus 2018 verhuist de bevoegdheid tot voornaamswijziging naar de ambtenaren van de 
burgerlijke stand
Procedure
-  bespreking tariefbepaling voor voornaamswijziging door het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 25 september 2018
-  goedkeuring door de gemeenteraad van het retributiereglement voor voornaamswijziging
-  akkoord van toezicht
Adviezen
INTERN
-  financiële dienst: positief advies
-  diensten burgerzaken: om willekeur, lichtzinnigheid en een groot aantal verzoeken te vermijden 
(gegronde reden is niet meer noodzakelijk) en rekening houdende met het vele administratief werk dat 
een voornaamswijziging met zich meebrengt, is het voorstel om een billijke vergoeding van 200 EUR 
vast te leggen voor een aanvraag tot voornaamswijziging; dit bedrag komt nagenoeg overeen met een 
gemiddeld aantal uren personeelsinzet 
EXTERN
-  de omzendbrief van 11 juli 2018 vermeldt uitdrukkelijk: het staat vrij een vast bedrag vast te stellen 
of gevallen van korting of vrijstellingen en betalingsmodaliteiten te regelen. Het lijkt evident dat het 
bedrag van de retributie en de inning ervan bij het indienen van het verzoek een directe invloed 
kunnen hebben op het aantal ingediende verzoeken en van aard zijn een zekere lichtzinnigheid in 
hoofde van de verzoeker te vermijden
Krediet
Exploitatie - ontvangsten

algemen

e rek.

beleidsitem kostenplaats actie bedrag

7020000 013000 - -

Motivering
-  in het verleden werden registratierechten: 49 tot 490 EUR (afhankelijk van de gegrondheid van het 
verzoek) geïnd op vergunningen tot verandering van voornamen, aangevraagd bij het Ministerie van 
Justitie
-  gezien de wet geen beperkingen of voorwaarden bepaalt voor het indienen van een verzoek tot 
voornaamswijziging is het aangewezen om een retributie te bepalen dat willekeur en lichtzinnigheid 
beperkt
-  ook uit respect voor de naamkeuze van de ouders bij de geboorteaangifte is het aangewezen om 
voor de voornaamswijziging een retributie vast te leggen
-  een voornaamswijziging brengt heel wat administratief werk met zich mee voor de dienst burgerlijke 
stand: overschrijven van de voornaamswijziging in de registers van de burgerlijke stand, maken van 
een melding op de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de begunstigde, alsook op 
de kant van de akten van geboorte van de kinderen
-  de gemeente kan een retributie vragen voor de procedure tot voornaamswijziging. Voor 
transgenders mag slechts 10% gevraagd worden van het vastgelegde retributiebedrag bij 
genderwijziging. Aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit 
aanvragen en niet over een voornaam beschikken, dienen gratis te worden behandeld
Dossierstukken
-  bespreking van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25 september 2018
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Besluit
Artikel 1.- Er wordt een gemeentelijke retributie geheven voor de aanvraag van een 
voornaamswijziging.
Artikel 2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de wijziging van de voornaam.
Artikel 3.- Het bedrag van de retributie wordt bepaald als volgt:

Voornaamswijziging 200,00 EUR

Voornaamswijziging door transgenders op 

het moment van de genderwijziging

20,00 EUR

Artikel 4.- Zijn vrijgesteld van de retributie: aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die 
de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken.
Artikel 5.- De retributie is contant verschuldigd bij de opstart van het dossier tot voornaamswijziging 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De retributie is verschuldigd op elk verzoek van voornaamswijziging. Ze wordt niet terugbetaald. Ook 
niet als de ambtenaar van de burgerlijke stand het verzoek tot voornaamswijziging weigert.
Artikel 6.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de 
invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 7.- Deze beslissing treedt in werking na goedkeuring van de gemeenteraad.
Artikel 8.- De beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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