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Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
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Huub Broers: Voorzitter wnd.
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7.

(Retributie)Reglement genealogische opzoekingen - aanpassing

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op artikel 45, 51 en 52 van het Burgerlijk Wetboek
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2007 betreffende de goedkeuring van een reglement rond
genealogische opzoekingen
Overwegende het feit dat de boeken van de burgerlijke stand waardevol zijn en beschermd moeten worden
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, en dat het dus billijk is hiervoor een vergoeding aan te
rekenen
Overwegende dat de bestaande reglementen aangepast dienen te worden
besluit
Stemmen voor:

Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, JeanMarie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien,
Steven Heusschen

Stemmen tegen:

Benoît Houbiers, Michaël Henen, Clotilde Mailleu

Onthoudingen:

Jean Levaux

Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement inzake opzoekingen in registers Burgerlijke
Stand dat als bijlage is toegevoegd goed.

Artikel 2

De retributie voor de diensten van administratieve aard verstrekt aan natuurlijke of
rechtspersonen door de afdeling bevolking en burgerlijke stand voor opzoekingen met
genealogische doeleinden die wordt geheven sinds 1 april 2007, blijft van kracht.

Artikel 3

Het bedrag van de 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.

Artikel 4

Het bedrag van de 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.

Artikel 5

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.

Artikel 6

Het huidige reglement vervangt de voorgaande reglementen van 29 maart 2007

Namens de gemeenteraad
Bij verordening
(get.) Maike Stieners
Algemeen directeur

(get.) Huub Broers
Voorzitter wnd.

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen
Maike Stieners
Algemeen directeur

Huub Broers
Burgemeester

