Retributiereglement voornaamswijziging (gemeenteraad 18/12/2019)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op de wet betreffende de namen en voornamen van 15 mei 1987;
 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;
 Gelet op 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
waarvan sommige bepalingen de bevoegdheid en de procedure inzake verandering van voornamen
wijzigen;
 Gelet op boek I van het Burgerlijk Wetboek;
 Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse
bepalingen inzake burgerlijke 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;
 Gelet op de omzendbrief van FOD Justitie van 19 maart 2019;
 Overwegende het retributiereglement voornaamswijziging, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 05/09/2018, dat ten einde loopt op 31/12/2019;
 Overwegende de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29
november 2019 houdende voorstel retributie op de voornaamswijziging;
 Overwegende dat het registratierecht voor wijziging of toevoeging familienaam bij Federale
Overheidsdienst Justitie 140,00 euro bedraagt;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025,
een retributie op de procedure voornaamswijziging.
ART. 2
Stelt de retributie als volgt vast:
- 140,00 euro voor een standaardverzoek tot voornaamswijziging;
- 14,00 euro voor een verzoek tot voornaamswijziging door een transgender;
- en 0 euro voor een verzoek tot voornaamswijziging van een niet-Belg die een aanvraag tot
verkrijging van de Belgische nationaliteit indient en geen voornaam heeft.
ART. 3
Bepaalt dat de retributie verschuldigd is bij het indienen van het verzoek tot voornaamswijziging door
de verzoeker of door zijn wettelijke vertegenwoordiger voor een niet-ontvoogde minderjarige
Bij niet-betaling in der minnen zal de retributie ingevorderd worden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.

ART. 4
Bepaalt dat volgende diensten een afschrift krijgen van dit besluit :
- dienst bevolking – burgerlijke stand (bevolking@berlare.be)
- dienst financiën (financien@berlare.be)
ART. 5
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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