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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 12 februari 2019

Financiën - Financiële dienst

23 2019_GR_00067 Opmaak van reglementen - Retributiereglement op de 
aanvragen tot voornaamsverandering. - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Rudy Nuyens; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine 
Boekaerts; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer 
Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert 
Fierens; de heer Wim Kelber; de heer Thomas Wellens; de heer Brend Van Ransbeeck; mevrouw 
Hanne Cuypers; de heer Guy Staes; de heer Giel Van de Zande; de heer Nathan Rijnders; mevrouw 
Leen Vervoort; mevrouw Julie Cools; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
De bevoegdheid van de minister van Justitie over de verzoeken tot voornaamsverandering werden 
overgeheveld naar de ambtenaren van de burgerlijke stand, met ingang van 1 augustus 2018. 

De gemeenteraad kan in principe autonoom beslissen over de te innen retributie. 

Argumentatie
De voornaamsverandering is een nieuwe taak die door het gemeentepersoneel wordt overgenomen, 
het is dan ook gepast om aan de belanghebbende een retributie te vragen. Het staat de gemeente vrij 
het tarief te bepalen, binnen de voorziene restricties. 

1. de retributie verschuldigd voor transgenders mag niet hoger zijn dan 10% van het normale door de 
gemeente vastgestelde tarief;

2. 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 naamstoevoeging, zijn 
vrijgesteld van enige retributie.

Gezien de financiële toestand van de gemeente.

Juridische grond
Wet 8 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op 
de bevordering van alternatieve geschillenoplossing, BS 2 juli 2018, voorziet dat de bevoegdheid van 
de minister van Justitie over de verzoeken tot voornaamsverandering worden overgeheveld naar de 
ambtenaren van de burgerlijke stand, met ingang van 1 augustus 2018.
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41, tweede lid 14°, het vaststellen van de 

gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot heffen van de retributies en de 
voorwaarden ervan

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 14 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Julie Cools; Hanne Cuypers; Geert Fierens; 
Jan Hendrickx; Walter Horemans; Wim Kelber; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Nathan Rijnders; Guy 
Staes; Ingeborg Van Hoof; Thomas Wellens
- 2 stem(men) tegen: Dirk Aras; Leen Vervoort
- 5 onthouding(en): Lies Ceulemans; Koen Kerremans; Rudy Nuyens; Brend Van Ransbeeck; Giel Van 
de Zande

Besluit
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 
geheven op  aanvragen tot voornaamsverandering.

Artikel 2
De retributie wordt bepaald op :

* € 250,00 per aanvraag tot voornaamsverandering

* € 25,00 per aanvraag tot voornaamsverandering ingeval van geslachtsverandering. 

Aanvragen tot voornaamsverandering voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en 
die niet over een voornaam beschikken, moeten gratis behandeld worden.    

Artikel 3
De retributie is verschuldigd op moment van de indiening van het verzoek tot voornaamsverandering 
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 4
Dit reglement treedt in werking vanaf de vijfde dag na de bekendmaking. 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

algemeen directeur

Anja Neels

algemeen directeur

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op 19 februari 2019

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans

burgemeester-voorzitter
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Anja Neels Walter Horemans


