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Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Clotilde Mailleu, 
Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, Alicia Dodemont: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Maike Stieners: Algemeen directeur

8. Retributiereglement voornaamswijziging

De raad

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Gelet op de artikelen 119 tot en met 136 van de wet van 18 juni 2018 betreffende diverse bepalingen inzake 
burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, 
waarbij de bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over verzoeken tot voornaamswijziging of 
toevoeging van voornamen vanaf 1 augustus 2018 verhuist naar de ambtenaren van de burgerlijke stand

Gelet op de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een 
aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan 
betreft

Overwegende dat de FOD Justitie tot augustus 2018, omwille van de administratieve last, voor deze procedure 
490 euro per persoon vroeg waarbij er de nodige uitzonderingen werden voorzien

Overwegende dat het aangewezen is om ook een gemeentelijke retributie te hanteren, waarbij rekening 
gehouden dient te worden met volgende bepalingen: 

- aan transgenders mag slechts 10% gevraagd worden van het vastgelegde retributiebedrag (art 120 §4)
- aanvragen tot voornaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet 

over een voornaam beschikken dienen gratis te worden behandeld (art. 15 3e lid WBN)

besluit

Stemmen voor: Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-
Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 
Steven Heusschen, Alicia Dodemont

Stemmen tegen: Jean Levaux, Benoît Houbiers, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 

 

Artikel 1 Er wordt een retributie vastgesteld voor het verzoek tot voornaamswijziging of een toevoeging 
van voornamen



Artikel 2 De retributie is vastgesteld op 100 euro per persoon

Artikel 3 Voor de transgenders wordt de retributie vastgelegd op 10 euro per persoon. Om deze reden kan 
slechts éénmaal om een voornaamsverandering worden verzocht, behalve indien de verandering 
van de voornaam werd toegestaan door de familierechtbank na een nieuwe aanpassing van de 
registratie van het geslacht

Artikel 4 Volgende personen zijn vrijgesteld:
- personen zonder voornaam aan wie de Belgische nationaliteit is toegekend ingevolge artikel 

11bis, §3, derde lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
- vreemdelingen zonder voornaam zoals bedoeld in artikel 15,§1,vijfde lid en artikel 21, §2, 

tweede lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit

Artikel 5 De retributie is betaalbaar bij de aanvraag tot voornaamswijziging of toevoeging van voornamen 

Namens de gemeenteraad

Bij verordening

(get.) Maike Stieners (get.) Rik Tomsin
Algemeen directeur Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen

Maike Stieners Joris Gaens
Algemeen directeur Burgemeester
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