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Titel 

Agendapunt:  Retributie verzoek tot wijzigen voornaam: 2020-2025 

  

Toelichting 

 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. De retributie op het verzoek tot wijzigen van een voornaam wordt verlengd 

in de komende legislatuur. 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Gemeenteraadsbeslissing 18 september 2018. 

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

aanvraag aan de overheidsdienst Justitie.  

 

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 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 

• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 

41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  

 

Advies 

geen advies vereist 

 

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 

Financiële gevolgen voorzien  2025A2-8 

 

Besluit 

 

Artikel 1 - Retributieplichtige en inning 

Voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 tot en  eindigt op 31.12.2025 wordt 

een retributie geheven op verzoeken tot voornaamswijziging. 

 

De retributie is verschuldigd door de persoon die een verzoek tot voornaamswijziging 

indient en dient betaald te worden bij het indienen van het verzoek. 

De retributie wordt ingevorderd via factuur. 



 

Artikel 2 - Tarieven 

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 

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal hierover oordelen. 

 

Artikel 3 - Vrijstelling 

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- bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 

•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 

•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 

 

Artikel 5- Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 

 

 

Opmerkingen algemeen directeur 

 

 


