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Ondenirrerp : Retributie op aanvragen tot voornaamsverandering

2018

Gelet op het gemeentedecreet van 1510712005 en latere wijzigingen;
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;
Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 1B 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;
Overwegende dat de ambtenaar van de burgerlijke stand met ingang van 0110812018 bevoegd is voor
het beoordelen en aanvaarden/weigeren van verzoeken tot voornaamsverandering;
Overwegende dat deze bevoegdheid wordt overgeheveld van de FOD justitie die voor de procedure
van voornaamsverandering 490,00 EUR (49,00 EUR voor transgenders) aanrekende;
Overuvegende dat de gemeente een retributie mag aanrekenen voor bovengenoemde procedure;

Overwegende dat de retributie verschuldigd door transgenders niet meer dan 1oo/o van het door de
gemeente vastgestelde gewone retributiebedrag mag bedragen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepen;
Na beraadslaging;

BESLUIT:

_-

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel

í

:

Met ingang van 0111012018 wordt ten behoeve van de stad Zoutleeuw een retributie gevestigd op
aanvragen tot voornaamsverandering.
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Art.2

:

De retributie wordt als volgt vastgesteld op :
- í00 EUR voor een aanvraag tot voornaamsverandering,
- 10 EUR voor een aanvraag tot voornaamsverandering transgender,
Art. 3 :
De personen bedoeld in de artikelen 11 bis, S 3, lid 3, 15, S 1, vijfde lid, en 21, $ 2, tweede lid, van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit zijn vrijgesteld van de retributie.

Art.4

:

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de voornaamsverandering (de betrokkene zelf of
zij n wettelijke vertegenwoordiger).
Art. 5 :
De retributie wordt contant betaald bij het indienen van het verzoek tot voornaamsverandering
Art. 6 :
Bij niet-betaling wordt de retributie overeenkomstig art. 94,2" van het Gemeentedecreet of via
burgerrechtelijke weg i ngevorderd.
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