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GEMEENTERAAD
Uittreksel uit de notulen van de openbare vergader¡ng van 21 maart zÛtg
Aanwezig:

Kris Leaerts, burgemeester
Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet Willems, schepenen
Rudi Van lngelgom, Marleen Fannes, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne, Rudy Peeters,
Margo Verbist, Leura Nevens, Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Leen Michiels, Cedric
Hoste, Nils Stuyckens, Machteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke, gemeenteraadsleden
Gerry Croon, wnd. algemeen directeur

Verontschuldlgd: GondaSmetsers,gemeenteraadslid
Terry Horckmans, wnd. algemeen directeur

Veststelling aanpasslng retr¡butle procedurÊ voornaamswüziglng
Aanleiding
Het Agentschap Einnenlands Bestuur (ABB) heeft opmerkingen geformuleerd op de retributie voornâamswijziging die
werd vastgesteld door de gemeenteraad van 30-01-2019, waardoor er een aantal aanpassingen nodig zijn.
Beoordeling
De bevoegdheid van de m¡nister van Justitie om te beslissen over verzoeken tot voornaamswijziging via Ministerieel
Besluit wordt overgeheveld naar de ambtenaren van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand is
met ingang van 01-08-2018 bevoegd voor het beoordelen en aanvaarden of het weigeren van verzoeken tot

voornaamswijziging.
De gemeente kan een retributie aanrekenen voor bovengenoemde procedure. De retributie verschuldigd door
transgenders mag niet meer dan tien procent van het door de gemeente vastgestelde gewone tarief bedragen.
Personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijgen van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en
geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeging, zijn vrijgesteld van enige retributie (art. 15 3e
rid wBN).
FOD Justit¡e rekende tot 31 juli 2018 voor de procedure van voornaarnswijziging 49O,OO euro (49,00 euro voor
transgenders) aan. Momenteel rekenen zij voor een procedure tot (familie)naamswijziging 140 euro aan.
Er dient een afweging gemaakt te worden tussen een democratische prijs- een doorsnee burger moet een
voornaamswijziging kunnen betalen indien'nodig - en het vermijden van een zekere lichtzinnigheid in hoofde van de
verzoeker (er is geen beperking in het aantal keer dat een voornaamswijziging kan ingedlend worden) - de financiële
drempel moet zorgen voor een overwogen en eenmalige beslissing.
Volgende opmerkingen werden genoteerd:
o lndien de wetgeving vermeldt dat het een retributie moet zijn, het niet de bedoeling kan zijn dat de
gemeente voor een 2de ofvolgende aanvraag een veel hoger tariefvaststelt. Dit gaat in tegen het karakter
van een retributie. B'tj een retributie mag het tarief immers niet ontradend zijn. Een verhoogd tarief voor een
tweede aanvraag is wel mogelijk als het een contantbelasting betreft. lndien u er voor kiest om de
vergoeding als een retributie te heffen moet u het verhoogde tarief schrappen uit het reglement. Er moet
immers rekening gehouden worden met het feit dat de gevraagde vergoeding in het geval van een retributie
in een redelijke verhouding moet staan tot de kostprijs van de verleende dienst. Hierdoor kan er in het
retributieregelment geen hoger bedrag worden gevraagd voor de 2de aanvraag.
o De vrijstelling voor personen van vreemde national¡te¡t die een verzoek tot verkrijgen van de Belgische
nationaliteit hebben ingediend en geen voornamen hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoeg¡ng moet
ook worden opgenomen in de besluitvorming. Het gaat meer bepaald om de volgende vrijstellingen (artikel
370/4,52, derde lid Burgerlijk Wetboek):
o de ouder of adoptant van een kind zonder voornaam geboren in België en sinds zijn geboorte hoofdzakelijk
woonachtig in België onder de voorwaarden van ertikel 11bis, 93, derde lid Wetboek Belgische Nationalite¡t);
o de vreemdeling zonder voornaam die de Belgische nationaliteit verkrijgt (artikel 15, 51, vijfde lid Wetboek
Belgische Nationaliteit);
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de vreemdeling zonder voornaam die een verzoek tot natural¡satie ingediend heeft (artikel 21, $2, tweede lid
Wetboek Belgische Nationaliteit).

Budget
Deze ontvangsten worden voorzien op registratiesleutel 1419/0Ot10O910021001 - 70209999 - 0130 van het
exploitatiebudget 2019.
Jurldlsche context
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van22-t2-2077.
Wet van 18-06-2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de
bevordering van alternat¡eve van geschillenoplossing (art. 119 t/m 136).
Omzendbrief van 11-07-2018 betreffende de wet van 18-06-2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk
recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve van geschillenoplossing.
Beslultvormingsproces
College van burgemeester en schepenen d.d. 10-01-2019 en 28-02-2019.

Eerdere beslisslngen
Gemeenteraad d.d. 30-01-2019: Vaststellen van retributie procedure voornaamswijziging.
Stemmlng

Met 17 stemmen voor (Kris Leaerts, Gwenny De Vroe, Stefan lmbrechts, Edith Grauwels, Hilaire Vanhove, Greet
Willems, Rudi Van lngelgom, Marleen Van de Wiele, Stefan Vandevenne, Rudy Peeters, Margo Verbist, Laura Nevens,
Bart Crommelinck, Danielle Van Meldert, Leen Michiels, Cedric Hoste, Nils Stuyckens), 3 onthoudingen (Marleen
Fannes, Mechteld Soetemans, Wim Vanhaverbeke)

Besllsslng

Artikel 1: Gaat akkoord met de aanpassing van de retributie zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 30-01-2019.
Artlkel 2: Er wordt een retributie geheven op de toegekende verzoeken tot voornaamsw'rjziging.
Artikel 3: De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de voornaamswijziging: de betrokkene zelf of zijn
wettel ij ke vertegenwoordiger.
Art¡kel 4: De retributiewordt vastgesteld op 100,00 euro. De retributie bedraagt t0%van het normaletarief (10,00
euro) in het geval van een persoon die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet
overeenkomt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit (transgender).
Artikel 5: Personen van vreemde national¡teit die een verzoek tot verkr¡jgen van de Belgische nationaliteit hebben
ingediend en geen voorna(a)m(en) hebben bij het verzoek tot voornaamstoevoegin& zün vrijgesteld van de retributie.
Artikel 6: De retributie is verschuldlgd bij de toekenning van het verzoek tot voornaamswijziging, met andere woorden
op het ogenblik van de overschrijving van de voornaamswijziging in de registers van de burgerliJke stand.
Artikel 7: De retributie wordt betaald bij de âanvraag. lndien het verzoek tot voornaamswijziging niet wordt
ingewilligd zal het betaalde bedrag worden terugbetaald.
Artikel 8: Dit retributiereglement wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden en bekend gemaakt op de
gemeentelijke website.
Opvolging en communicatie
De fìnanciële dienst staat in voor de bekendmaking van dit retributiereglement,

de gemeenteraad van Kampe
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