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RetributievoornaamswiJziging-Voorstel-Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Albert Beerens; de heer William Engels; mevrouw Lutgard Van der Borght; de heer Pol
Verhaeveft; mevrouw Anja Haverals; de heer Jan Couck; de heer Johan Deleu; de heer Pierre Van de
Velde; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw Ineke Robijns; mevrouw Joske Vermeir ; mevrouw Inez De
Coninck; mevrouw Arianne De Bondt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Willy Segers; mevrouw
Inge De Nil; de heer Jeroen Eenens; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer
Roland Mortier; de heer Floris Van den Broeck; de heer Nico Du Buisson; mevrouw Eline Van de
Voorde; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Patrick De Smedt

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 1 augustus 2018 werd de procedure tot voornaamswijziging overgeheveld van de Minister van
justitie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Argumentatie
De gemeente kan vià gemeenteraadsreglement een retributie opleggen voor de procedure tot
voornaamswijziging.
Aan transgenders mag echter slechts maximum 10 7o gevraagd worden van het vastgelegd bedrag.
Vreemdelingen die de Belgisqhe nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken mogen

niet

betalen

t

Bij de FOD Justitie kostte een gewone procedure 490 euro.
Door een retributie te heffen, kan waarschijnlijk vermeden worden dat burgers lichtrinnig hun
voornaam 1 of meerdere keren veranderen.

Het kan anderzijds wel niet de bedoeling z'rjn om burgers op hoge kosten te jagen n.a.v. een
drempelverlagende nieuwe procedure.
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Vanaf 1 november 2018

:

- wordt op alle aanvragen tot voornaamswijziging een retributie van 50 Euro ingevoerd
- transgenders betalen 5 Euro (volgens de onderrichtingen maximum 10

0/o

vân het gewone tarief)

- vreemdelingen die de Belgische naitonaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken
betalen niets (volgens de onderrichtingen),

Regelgeving: bevoegdheid
Aftikel 42, 93 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : De gemeenteraad stelt de gemeentelijke
reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de
gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer
betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentel'tjke belastingen en retributies, en op het
inwendige bestuur van de gemeente.

Afschrift te bezorgen aan
Via digitaal loket aan toezichthoudende overheid

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met

-

18 stem(men) voor: Albert Beerens; Jan Couck; Arianne De Bondt; Inez De Coninck; Inge De Nil;
Luc De Ridder; Mar'rjke De Vis; Johan Deleu; Nico Du Buisson; William Engels; Roland Mortier; Els Van
Buggenhout; Wouter Van Driessche; Pierre Van de Velde; Eline Van de Voorde; Floris Van den Broeck;
Pol Verhaeveft; Joske Vermeir
- 5 stem(men) tegen: Jeroen Eenens; Anja Haverals; Ineke Robijns; Willy Segers; Lutgard Van der

Borght

Besluit
Artikel1
De gemeenteraad besluit op alle aanvragen tot voornaamswijziging een retributie van 50 Euro in te
voeren vanaf 1 november 2018.
Transgenders betalen 5 Euro
Voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken,
is de procedure gratis.

Bijlagen

1.

omzendbrief 11 juli 2018 voornaamswijziging.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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