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Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor verzoeken
tot voornaamsverandering: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 4 september 2018 het retributiereglement goed voor verzoeken voor
voornaamsverandering. Dit reglement loopt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd
worden door de gemeenteraad.
Het huidige reglement voorziet in een retributie van 490 euro voor een verzoek tot
voornaamsverandering.
Een verminderd tarief van 49 euro 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.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Op 1 augustus 2018 werd de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken tot voornaamsverandering
van de minister van justitie overgeheveld naar de ambtenaren van de burgerlijke stand. De
ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt drie maanden de tijd om het verzoek te beoordelen en de
gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na te gaan. Het verzoek wordt definitief bij
overschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand.
Door de financiële toestand van de stad is het billijk deze kosten te verhalen op de aanvrager. De
wetgever voert echter wel restricties door op de gemeentelijke fiscale autonomie in twee gevallen:
 Voor transgenders mag slechts 10% gevraagd worden van het vastgelegde retributiebedrag.
 Aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit
aanvragen en niet over een voornaam beschikken, moeten gratis behandeld worden.
In het huidige retributiereglement werden de tarieven overgenomen die de FOD Justitie hanteerde
vóór 1 augustus 2018. Dit bestaat uit een basisbedrag van 490 euro en voorziet een lijst van gevallen
met een verminderd tarief van 49 euro.
In de praktijk blijkt echter dat de uitzonderingen die voor verminderd tarief in aanmerking komen,
voor interpretatie vatbaar zijn. Om discussies aan de loketten te vermijden en om iedereen zo gelijk
mogelijk te kunnen behandelen, verkiest de administratie één uniform tarief.

Besluit
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Retributies 2020-2025:
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR VERZOEKEN TOT VOORNAAMSVERANDERING
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op elk verzoek voor
voornaamsverandering.
Doel: Het bedrag van de retributie en de inning ervan bij het indienen van het verzoek en niet
erna, zal een directe invloed hebben op het aantal ingediende verzoeken en vermijdt een zekere
lichtzinnigheid in hoofde van de verzoeker. Elke aanvraag tot voornaamsverandering brengt heel wat
administratief werk met zich mee en het is dan ook logisch dat de gebruiker bijdraagt aan die extra
kosten.
2. 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.
3. Bepaling van het tarief
 150 euro voor een verzoek tot voornaamsverandering
 15 euro voor transgenders
 gratis voor 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.
4. Verminderingen
Geen verminderingen van toepassing.
5. Betaling
De retributie moet cash, via bankcontact of online betaald worden. Als contante betaling niet
mogelijk is, wordt de retributie betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na verzoek
tot betaling.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 19 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Evelyn Breugelmans; Axana Ceulemans;
Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Susy Matthijs; Bart
Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van
Olmen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans
- 10 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob
Lathouwers; Tom Olyslaegers; Tom Sluyts; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore Wagemans
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels

