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PUNT VI - 02
Reglement voor opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van het Vlaamse Gewest
Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en het besluit van de VR tot
oprichting van een beroepsinstantie
Gelet op de aanvullende omzendbrief op de openbaarheid van bestuur VR 2004/26 van 4 juni 2004
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Overwegende dat het uitvoeren van opzoekingswerk voor stambomen, erfenissen en andere opzoekingen voor
genealogische doeleinden in de registers van de burgerlijke stand, de bevolkings- en vreemdelingenregisters op
vraag van particulieren nogal wat tijd in beslag kan nemen
Dat het billijk is hiervoor een vergoeding aan te rekenen
Dat de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten worden gehouden en dat hiervoor het
vaststellen van deze retributie noodzakelijk is
besluit
met 13 stemmen voor, / stemmen tegen en / onthoudingen
Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4
Artikel 5

Met ingang van 1 april 2007 wordt een retributie geheven voor de diensten van administratieve
aard verstrekt aan natuurlijke of rechtspersonen door de afdeling bevolking en burgerlijke stand
voor opzoekingen met genealogische doeleinden.
Het bedrag van deze retributie wordt vastgesteld op 25,00 EUR per uur, met een minimum van
één uur.
Elke begonnen schijf van 30 minuten wordt als een half uur aangerekend.
Het bedrag van deze retributie wordt vastgesteld op 50,00 EUR per uur indien de opzoeking
gebeurt door een personeelslid van de afdeling bevolking en burgerlijke stand.
Elke begonnen schijf van 30 minuten wordt als een half uur aangerekend.
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die erom verzoekt. Zij moet
betaald worden binnen de 15 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de hogere overheid
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