
 

GEMEENTERAAD VAN 4 SEPTEMBER 2018 
 

RETRIBUTIE OP DE VERZOEKEN VOOR VOORNAAMSVERANDERING 
 

Algemene bepalingen 
De stad heft met ingang van 10 september 2018 tot en met 31 december 2019 een retributie op elk 
verzoek tot voornaamsverandering. 
Gebruiker 
De retributie is verschuldigd door de persoon of zijn wettelijk vertegenwoordiger die aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand verzoekt zijn voornaam te wijzigen.  
Grondslag en tarief 
De retributie wordt als volgt samengesteld: 
- 490,00 euro voor een verzoek tot voornaamsverandering 
- 49,00 euro voor een verminderd tarief. 
Een verminderd tarief moet betaald worden 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. 
Vrijstellingen 
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. 
Betaling 
De betaling is verschuldigd op het moment van de overhandiging van het schriftelijke verzoek tot 
voornaamsverandering tegen ontvangstbewijs. 
De retributie is verschuldigd op elk verzoek tot voornaamsverandering, ze wordt niet terugbetaald, 
ook niet als de ambtenaar van de burgerlijke stand het verzoek tot voornaamsverandering weigert. 
Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 
vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 
retributie in te vorderen. 
Procedure 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet.  
 


