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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 03 SEPTEMBER 2018 

 

Retributiereglement voor voornaamswijziging.                                            
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
De wet van 18 juni 2018 (B. St. 02/07/2018) houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing; 
Omzendbrief van 11 juli 2018 (B.St. 18/07/2018) 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; 
 
Feiten/context/motivering 
 
De wet van 18 juni 2018 hevelt de bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over 
verzoeken tot voornaamsverandering via Ministerieel Besluit over naar de ambtenaren van de 
burgerlijke stand met inwerkingtreding op 01 augustus 2018 (art. 119 t.e.m. 136) 
De registratierechten (490,00 EUR) die door het registratiekantoor van de FOD Financiën geïnd 
werden op de vergunningen tot verandering van voornamen 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 de toegekende verzoeken tot 
voornaamsverandering te onderwerpen aan een retributie.  
De omzendbrief vermeldt dat het evident lijkt dat het bedrag van de retributie een directe invloed kan 
hebben op het aantal ingediende verzoeken en van aard is een zekere lichtzinnigheid in hoofde van 
de verzoeker te vermijden. 
De retributie verschuldigd door transgenders mag niet meer dan 10 procent van het door de gemeente 
vastgestelde gewone tarief overschrijden.  
 
 
Voordracht 
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
Er wordt met ingang van 01 augustus 2018 tot en met 31 december 2022 een gemeentelijke retributie 
geheven voor de aanvraag van een voornaamswijziging. 
 
Artikel 2: 
De retributie wordt als volgt vastgesteld : 
- een voornaamswijziging         : 200,00 EUR 
- een voornaamswijziging door transgenders      :   20,00 EUR 
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Artikel 3: 
De aanvrager betaalt de retributie hetzij op het tijdstip van de aanvraag of de dienstverlening aan de 
daartoe aangestelde ambtenaren, hetzij door overschrijving op rekening van het stadsbestuur. Bij niet-
betaling in der minne zal de betwiste retributie ingevorderd worden volgens de regels van de 
burgerlijke rechtspleging en de onbetwiste retributie via dwangbevel. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Burgemeester - Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Luc Dupont 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Lieven Dhaeze 
Algemeen directeur Voorzitter 


