UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 13 september 2018
Pro in cie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
Arrondissement Leuren
K. Vanwinkelen, H. Hendrickx, F1. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G—l4o1-sbeek, M. Saelmaekers. L. Steenwegen, G. Arnauts, W. Vanderstukken,
H. Arnauts, Y. Sterkendries, S. Vandenneulen, B. Bogaerts, B. Coeckelberghs,
M. Willems en S. Verjans, raadsleden;
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IK. Wauters. algemeen directeur.
De gemeenteraad:

Belasting op de afgifte van administratieve stukken
voornaamswijziging.

—

aanpassing in kader van de

Juridische basis:

Het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 § 3 en 253 § 1,3°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschi 11 enprocedure van provincie- en gerneentebelastingen.
Dc ornzendbriefBA-2008/07 van 18juli 2008.
De omzendbriefBB-201 1/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de
gerneentefiscaliteit” van 10 juni 2011.
Voorgaande:

De gerneenteraadsbeslissing van 28 december 2015 houdende “Belasting op de afgifte van
administratieve stukken”.
Probleemstelling:

De bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over verzoeken tot
voomaarnswijziging via Ministerieel Besluit verhuist naar de ambtenaren van de burgerlijke
stand (art.119 t.e.m. 136 van de wet van 18juni 2018). Dit onderdeel van de wet trad in
werking op 1 augustus 2018 (art. 136 van de wet van 18juni 2018).
Motivering:

De gemeente kan een retributie vragen voor de procedure tot voornaamswijziging. Aan
transgenders mag echter slechts 10% gevraagd worden van het vastgelegde retributiebedrag.
Aanvragen tot voomaamswijziging voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit
aanvragen en niet over een voornaam beschikken (art. 15 3° lid WBN) dienen gratis te
worden behandeld.
Tot op heden bedraagt het tarief voor naamswijziging bij de rechtbank € 490,00.
De gemeente zijn vrij om het tarief te bepalen. De tarieven dienen gecoördineerd te worden.
Met 16 stemmen voor
Besluit:
Artikel 1: Onder artikel 2 van het besluit van 28 december 2015 houdende “Belasting op de
afgifte van administratieve stukken” wordt een punt f toegevoegd bevattende:
voornaamswijziging: 100,00€
Voornaamswijziging transgenders: 10€
Voornaamswijziging vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over
een voornaam beschikken: 0€
Art. 2: Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De algemeen directeur i.o.,
(Get.) K. Wauters
Voor
De Algemeen Directeur.
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K. Wauters

