
GEMEENTEBESTUUR TERVUREN PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare vergadering van dinsdag 18 december 2018

Aanwezigen Sebastiaan COUDRÉ, voorzitter;
Jan SPOOREN, burgemeester;
Mario VAN ROSSUM, Mark VAN ROY, Werner AERTS, Jan TRAPPENIERS, Lut
KINT, Bram PETERS, schepenen;
Monica VAN DE VELDE, Bruno EULAERTS, Willy ROEYKENS, Benoît
VALENTIN, Geoffroy de SCHAETZEN, Femke TAYMANS, Christiane NEALE,
Caroline SCHELLEKENS, Omer GRAULUS, Kelly MERCKX, Christine TINLOT,
Francine LOOCKX, Jacques DUJARDIN, Theo DEBEER, Hubert KEYAERTS, Leo
TRAPPEN I ERS, raadsleden;
Roeland DEKERK, algemeen directeur.

Bram BARTHOLOMEES, Sofie DE REYMAEKER, Agnès PETERBROECK,
raadsleden

Verontschuldigd

Retri butiereqlement i nzake voornaamswi iziging (aan passinq)

De gemeenteraad,

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 1 1 juli 2018 betreffende 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, 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 1 augustus 2018 bevoegd
is voor het beoordelen en aanvaarden/weigeren van verzoeken tot voornaamswijziging;

Overwegende dat deze bevoegdheid wordt overgeheveld van de FOD justitie die voor de procedure
van voornaamswijziging 490,00 euro (49,00 euro voor transgenders) aanrekende;

Overwegende dat de gemeente een retributie kan aanrekenen voor bovengenoemde procedure;

Overwegende dat de retributie verschuldigd door transgenders niet meer dan tien procent van het
door de gemeente vastgestelde gewone tarief mag bedragen;

Gelet op het retributiereglement inzake voornaamswijziging goedgekeurd door de gemeenteraad van
25 september 2018;

Gelet op de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 12 november 2018 waarbij
gesteld wordt dat het verhoogde tarief voor een tweede en volgende aanvraag tot
voornaamswijziging uit het retributiereglement geschrapt dient te worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT: met eenparigheid van'ja' stemmen



Artikel 1: Vanaf 01.10.2018 wordt er een retributie geheven op de aanvraag tot voornaamswijziging.
Artikel 2: De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de voornaamswijziging: de betrokkene
zel'Í oÍ zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Artikel 3: De retributie wordt vastgesteld op 50€ voor de eerste aanvraag en volgende aanvragen.
Artikel 4: De gemeentelijke retributie bedraagt 10% van het normale tarief van 50€ in het geval van
een persoon die de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet
overeenkomt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit (verklaring op eer).
Artikel 5: De personen bedoeld in de artikelen 1 1 bis, S 3, lid 3, 15, S 1, vijfde lid, en 21, S 2, tweede
lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit zijn vrijgesteld van de retributie.
Artikel 6: De retributie is verschuldigd na de goedkeuring van de aanvraag en voor de overschrijving
van de voornaamswijziging in de registers van de burgerlijke stand.
Artikel 7: Het voormelde gemeenteraadsbesluit van 25 september 2018 wordt opgeheven vanaf
heden en vervangen door dit besluit.
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