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Retributiereglement betreffende een voornaamswijziging. Invoering.
Goedkeuring.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De Omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen
inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen
aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden
geregeld.
AANLEIDING:
Vanaf 01.08.2018 werd de procedure om van voornaam te veranderen volledig overgedragen aan de
gemeenten en wordt de bevoegdheid inzake verandering van voornamen overgedragen aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
De gegrondheid van een verzoek tot voornaamswijziging diende vanaf 01.08.2018 op discretionaire
wijze beoordeeld te worden door ambtenaren van de gemeentelijke overheid welke overigens ook de
gerechtelijke antecedenten dient na te gaan van de persoon op wie het verzoek betrekking heeft.
Daarnaast kan in geval van twijfel advies worden ingewonnen bij de procureur des Konings.
De ambtenaar van de burgerlijke stand dient een beslissing te nemen binnen een termijn van 3
maanden na de indiening van het verzoek.
Het is evident dat deze nieuwe procedure een verhoging van de werklast en verantwoordelijkheid voor
het gemeentebestuur met zich meebrengt.
In de oude procedure (voornaamswijzigng bij Ministerieel Besluit) diende de burger een
registratierecht te betalen van 490 euro.
De minister van Justitie kon dit recht verminderen tot 49 euro wanneer:
 de voorna(a)men, waarvan de wijziging wordt gevraagd, op zichzelf of samen genomen met
de naam belachelijk of hatelijk zijn of omwille dat ze manifest ouderwets zijn;
 de voorna(a)men vreemd klinkend zijn;
 de voorna(a)men tot verwarring aanleiding kunnen geven;
 de voorna(a)men enkel aangepast worden door een diakritisch teken of leesteken die worden
toegevoegd of weggenomen;
 de voorna(a)men afgekort werden;
 de voorna(a)men veranderd wordt of worden voor transseksualisme;
De registratierechten die door het registratiekantoor van de FOD Financiën geïnd werden op de
vergunningen tot verandering van voornamen (art. 249, § 1, oud Wetboek der registratierechten) zijn

geschrapt.
Uit artikel 3, § 2, vierde en vijfde lid, van de wet en artikel 170, § 4, eerste lid, van de Grondwet blijkt
dat de gemeenteraad in alle autonomie kan beslissen om hetzij de toegekende verzoeken tot
voornaamsverandering, hetzij enkel de vergunningen tot verandering van voornamen te onderwerpen
aan een retributie. Het staat hem vrij een vast bedrag vast te stellen of gevallen van korting of
vrijstellingen en betalingsmodaliteiten te regelen (cf. oud art. 249 en volgende van het Wetboek van
registratie-, hypotheek- en griffierechten).
Het lijkt evident dat het bedrag van de retributie en de inning ervan bij het indienen van het verzoek en
niet a posteriori, een directe invloed kunnen hebben op het aantal ingediende verzoeken en van aard
zijn een zekere lichtzinnigheid in hoofde van de verzoeker te vermijden.
Overeenkomstig artikel 170, § 4, tweede lid, van de Grondwet voert de wetgever restricties door op de
gemeentelijke fiscale autonomie in twee gevallen:
1. De retributie verschuldigd door transgenders mag niet meer dan 10 procent van het door de
gemeente vastgestelde gewone tarief overschrijden. Indien het bedrag van de gewone gemeentelijke
retributie gelijkstaat met 1, mag van de transgender geen retributie hoger dan 1/10de van dat bedrag
geëist worden (art. 3, § 2, vierde lid, van de wet).
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 voornaamstoevoeging, zijn
vrijgesteld van enige retributie om dat te verhelpen (cf. I.2.). Dit valt te verantwoorden doordat de
verzoeken tot verkrijging van de Belgische nationaliteit, net als onder de vroegere regeling, in alle
gevallen en op straffe van onontvankelijkheid onderworpen zijn aan de betaling van een
registratierecht van 150 euro voorafgaandelijk aan het onderzoek ervan (artikel 238 W.Reg). De
voorafgaande betaling van dat specifieke recht en de zeer problematische ontstentenis van enige
voornaam verantwoorden dat er geen aanvullende retributie wordt geëist.
MOTIVERING:
Vermits er door de gewijzigde wetgeving een vacuüm zou ontstaan zijn tussen 01.08.2018 en
10.09.2018 stelde het college van burgemeester en schepenen reeds bij hoogdringendheid een tarief ter
zake vast .
Deze beslissing dient door de gemeenteraad bekrachtigd te worden.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel
Volgende collegebeslissing van 30 juli 2018 houdende een retributiereglement voor de wijziging van
(een) voorna(a)m(en) te bekrachtigen :
Gelet op de gewijzigde wetgeving, vanaf 1 augustus 2018 volgend retributiereglement voor de
wijziging van (een) voorna(a)m(en) vast te stellen :
* De gegrondheid van een verzoek tot voornaamswijziging zal op discretionaire wijze beoordeeld te
worden door ambtenaren van de gemeentelijke overheid, welke ook de gerechtelijke antecedenten
dient na te gaan van de persoon op wie het verzoek betrekking heeft. In geval van twijfel zal advies
worden ingewonnen bij de procureur des Konings. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient een
beslissing te nemen binnen een termijn van 3 maanden na de indiening van het verzoek.
* Voor de gepresteerde dienst bij voornaamswijzigng dient men een retributie te betalen van 500 euro.
* Deze retributie wordt verminderd tot 50 euro wanneer:
 de voorna(a)m(en) , waarvan de wijziging wordt gevraagd, op zichzelf of samen genomen met
de naam belachelijk of hatelijk zijn of omwille dat ze manifest ouderwets zijn;
 de voorna(a)m(en) vreemd klinkend zijn;
 de voorna(a)m(en) tot verwarring aanleiding kunnen geven;
 de voorna(a)m(en) enkel aangepast worden door een diakritisch teken of leesteken die worden
toegevoegd of weggenomen;
 de voorna(a)m(en) afgekort werden;

 de voorna(a)m(en) veranderd wordt of worden voor transseksualisme.
* 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
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