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Financiële dienst 

Ellen Moonen 

besluit 

GEMEENTERAAD 

143.4 Directe belastingen 

 vergadering 

18 september 2018 

 

 

 

Tegenwoordig 

 

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter 

Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi 

Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden 

(SP.A) en Joris Wachters (CD&V), schepen 

Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter 

Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS 

BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis 

(N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes (Onafhankelijk), 

Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs 

(CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), 

Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadslid 

Luc Schroyens, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd 

 

Anthony Abbeloos (N-VH), raadslid 

 

TITEL 

Agendapunt : Retributie verzoek tot wijzigen voornaam 

  

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het wijzigen van een voornaam diende voor 01/08/2018 te gebeuren via een 

aanvraag aan de overheidsdienst Justitie. Die procedure kon tot anderhalf 

jaar duren en kost in de regel 490 euro. 

 

Feiten en context 

Momenteel via FOD justitie is de kostprijs 49€ voor de verandering van 

belachelijke, hatelijke, … namen. 

En 490€ voor een normale naam.  

En het is aan de gemeente om te beoordelen of er een grondige reden is of 

niet. 

 

Juridische grond 

decreet van 30 mei 2008 de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen 

Artikel 42 van het gemeentedecreet De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 

reglementen vast 

Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011 Regelt de gemeentebelastingen en 

retributies 

 

Advies 

MAT 23 augustus 2018 

 

Argumentatie 

Om te vermijden dat er stroom aan aanvragen binnenkomt die de dienst 

burgerzaken dient te verwerken, is het wenselijk minstens dezelfde tarieven als 

FOD justitie te hanteren. 

 

 

Financiële gevolgen 

inkomsten zullen geregistreerd worden op de actie 1419/004/001/003/011. 
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Besluit 

 

20 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen 

Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden 

(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den 

Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden 

(VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes 

(Onafhankelijk), Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V), 

Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick 

De Wever (CD&V) 

 

 

De gemeenteraad beslist: 

 

Artikel 1 

Voor een termijn ingaand 1 oktober 2018 en eindigend op 31 december 2019, 

wordt een retributie geheven op verzoeken tot voornaamswijziging. 

 

Artikel 2 

De retributie bedraagt  490,00 eur per verzoek tot voornaamswijziging. 

De retributie bedraagt slechts 10% van het bovenvermelde tarief indien de 

voornaam die men wil veranderen: 

-op zichzelf genomen of samengenomen met de naam belachelijk, hatelijk of 

ouderwets is 

-vreemd klinkt 

-tot verwarring kan leiden 

-enkel verandert door de toevoeging of weglating van een leesteken of een 

teken waardoor de uitspraak wijzigt 

-afgekort wordt 

-veranderd wordt in het kader van een aanpassing van een 

geslachtsregistratie 

 

Artikel 3 

Indien het verzoek wordt ingediend door een vreemdeling die de Belgische 

nationaliteit aanvraagt en niet over een voornaam beschikt, is er geen 

retributie verschuldigd. 

 

Artikel 4 

De retributie is verschuldigd door de persoon die een verzoek tot 

voornaamswijziging indient en dient betaald te worden bij het indienen van 

het verzoek. 

Bij gebreke aan betaling van de retributie kan het bedrag ingevorderd 

worden conform artikel 94 van het gemeentedecreet. 

 

Artikel 5 

Dit reglement wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid 

Het reglement zal afgekondigd en bekendgemaakt worden overeenkomstig 

artikel 186 van het gemeentedecreet. 
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Namens de gemeenteraad 

 

 

(get.) Luc Schroyens 

algemeen directeur 

(get.) Luc Bouckaert 

burgemeester-voorzitter 

 

Voor eensluidend uittreksel 

 

 

 

 

Luc Schroyens 

algemeen directeur 

Luc Bouckaert 

burgemeester-voorzitter 

 


