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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Zitting van: 21 oktober 2014

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester:                  Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noel Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan

Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau,   Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy,
Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier

Waarnemend Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Gemeentesecretaris Patrick Vandeputte
Schepenen:
Gemeenteraadsleden:

Punt 3. Financiën
3.3. Vaststellen retributiereglement voor opzoekingen in de registers voor genealogische,
historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

De gemeenteraad,
Overwegende dat vóór  27 januari 2014   enkel de akten van de burgerlijke stand konden
geraadpleegd worden, ouder dan 100 jaar en  akten jonger dan 100 jaar konden tevens
geraadpleegd worden mits de toelating van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
Overwegende dat sedert 27 januari 2014   de wetgeving gewijzigd is in die zin dat nu ook de
bevolkingsregisters kunnen geraadpleegd worden, hetzij onder specifieke voorwaarden en mits de
expliciete toestemming van de betrokkene of diens familie voor bevolkingsregisters die minder dan
120 jaar geleden werden afgesloten;
Gelet op de omzendbrief ter zake die daarnaast nog een aantal specifieke bepalingen vermeldt
vooraleer dergelijke informatie kan worden ter beschikking gesteld.
Overwegende dat er tevens  wordt opgemerkt dat uittreksels en getuigschriften kunnen worden
afgeleverd tegen kostprijs, rekening houdende met o.a. de personeelskost voor het opzoekingswerk.
Overwegende dat voor het verrichten van dergelijke opzoekingen met het oog op het samenstellen
van een stamboom of het opsporen van mogelijke erfgenamen van overledenen   vaak de
medewerking van de dienst Burgerzaken gevraagd wordt ; dat  stamboomonderzoek   echter een
hobbyactiviteit is, die niet behoort tot het takenpakket van de gemeente maar die wel een zeer
tijdrovende activiteit inhoudt voor de medewerkers van de dienst ; dat de eigenlijke onderzoekers
vaak ook geen inwoners van de gemeente zijn en dat het verband   enkel ligt in het gegeven dat de
gemeente in het bezit is van deze registers;
Overwegende dat het daarom aangewezen is het volgende principe te huldigen:

 opzoekingen in de registers voor genealogisch, historische of andere wetenschappelijke
doeleinden gebeuren niet door de dienst Burgerzaken, maar door de derden zelf die
onderzoek wensen uit te voeren

 voor specifieke taken die omwille van privacyredenen niet kunnen geschieden door de
onderzoeker zelf, gebeurt het opzoekingswerk enkel door de dienst Burgerzaken tegen een
door de gemeenteraad vastgestelde retributie.

Na bespreking
BESLUIT: eenparig
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Art. 1: De retributie voor opzoekingen op schriftelijk verzoek van private personen door de dienst
burgerzaken van gegevens uit de registers voor stamboom- en/of historisch onderzoek wordt als volgt
vastgesteld:   10 euro forfaitaire vergoeding + 20 euro per getuigschrift, akte of uittreksel.
Art. 2:  Opzoekingen die schriftelijk worden aangevraagd aan de dienst burgerzaken, maar die niet tot
een resultaat leiden, geven niettemin aanleiding tot het betalen van de forfaitaire vergoeding van 10
euro. Dit wordt in geen geval terugbetaald.
Art. 3: Opzoekingen door de dienst burgerzaken geschieden enkel mits opgave van een duidelijke
datum. Bij gebrek hieraan dienen de betrokkenen zelf langs te komen voor hun opzoeking.
Art. 4: De behandelingstermijn voor een opzoeking door de dienst burgerzaken bedraagt 1 maand. In
het geval dat de gemeente een aanvraag tot toelating van de onderzoeker moet doorsturen aan de
betrokkene of het bevoegde familielid, loopt de behandelingstermijn pas wanneer er een effectieve
toelating wordt ontvangen van de betrokkene of diens bevoegd familielid. Zonder toelating wordt niks
opgezocht. De retributie voor het doorsturen van dergelijke toelatingen wordt vastgesteld op één euro
per brief.
Art. 5: De retributie voor opzoekingen op schriftelijk verzoek van notarissen, advocaten en
genealogische diensten door de dienst burgerzaken van gegevens uit de registers wordt als volgt
vastgesteld:  Forfaitaire dossierkost: 50 euro.
Art. 6: Er wordt vrijstelling tot betaling verleend voor informatie die in uitvoering van een wet, een
decreet of ordonnantie aan een administratieve of gerechtelijke overheid of openbare instelling door
het gemeentebestuur kosteloos moet geleverd worden.
Art. 7:  De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen die om de dienst verzoeken.
Werd de aanvraag gedaan door twee of meer belanghebbenden dan zijn deze solidair en ondeelbaar
tot betaling gehouden.
Art. 8: Elke aanvrager wordt bij zijn/haar verzoek op de hoogte gesteld van het retributiereglement
opdat deze kan kiezen om zelf de opzoekingen te komen doen, of deze te laten doen tegen het
gestelde tarief.
Art. 9:  Er wordt vrijstelling tot betaling verleend voor informatie die in uitvoering van een wet, een
decreet of ordonnantie aan een administratieve of gerechtelijke overheid of openbare instelling door
het stadsbestuur kosteloos moet geleverd worden.
Art. 10: Huidig retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
Art.11: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde,

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Wn. Gemeentesecretaris Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 29 oktober 2014

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke
Wn. Gemeentesecretaris Burgemeester


