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9. HIZ – retributiereglement genealogisch onderzoek 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.  
 
De gemeenteraad keurde het retributiereglement voor genealogisch onderzoek goed in 
zitting van 24 oktober 2013. Hierin was enkel sprake van de retributie voor het nemen van 
fotokopieën naar aanleiding van een genealogisch onderzoek. 
 
Sedert 27 januari 2014 is de wetgeving gewijzigd in die zin dat nu ook de bevolkingsregisters 
kunnen geraadpleegd worden onder specifieke voorwaarden en voor akten jonger dan 120 
jaar, mits de betrokkene daar expliciet toelating tot verleent. Daarnaast vermeldt de 
omzendbrief ter zake nog een aantal specifieke bepalingen vooraleer dergelijke informatie 
kan worden ter beschikking gesteld voor stamboomonderzoek. Tevens wordt opgemerkt dat 
uittreksels en getuigschriften kunnen worden afgeleverd tegen kostprijs, rekening houdende 
met o.a. de personeelskost voor het opzoekingswerk. 
 
Voor het verrichten van dergelijke opzoekingen met het oog op het samenstellen van een 
stamboom of het opsporen van mogelijke erfgenamen van overledenen wordt vaak de 
medewerking van de dienst burgerzaken gevraagd.  
 
Stamboomonderzoek is echter een hobbyactiviteit, die niet behoort tot het takenpakket van 
de gemeente maar die wel een tijdrovende activiteit impliceert voor de medewerkers van de 
dienst burgerzaken. De eigenlijke onderzoekers zijn vaak ook geen inwoners van de 
gemeente Deerlijk. De link ligt in het gegeven dat de gemeente in het bezit is van deze 
registers. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 9 april 2014 om voor te 
stellen het bestaande retributiereglement voor genealogisch onderzoek uit te breiden met de 
volgende bepalingen: 

- opzoekingen in de registers door de dienst burgerzaken voor genealogisch 
onderzoek gebeuren tegen volgende kostprijs: 

o 10 euro forfaitaire vergoeding + 20 euro per uittreksel of getuigschrift; 
- opzoekingen die worden gevraagd maar die niet tot een resultaat leiden (bijvoorbeeld 

indien de gemeente niet in het bezit is van het gevraagde), geven weliswaar 
aanleiding tot het betalen van de forfaitaire vergoeding van 10 euro. Dit wordt in geen 
geval terugbetaald; 

- opzoekingen kunnen enkel geschieden mits opgave van een duidelijke datum, zoniet 
dienen betrokkenen zelf langs te komen voor de opzoeking; 



- de behandelingstermijn voor een opzoeking bedraagt 1 maand. In het geval dat de 
gemeente, zoals bepaald door de omzendbrief, een aanvraag tot toelating van de 
stamboomonderzoeker moet doorsturen aan de betrokkene of het bevoegde 
familielid loopt de behandelingstermijn vanaf de datum van ontvangst van de 
toelating. Indien er geen toelating wordt ontvangen, kan ook niets worden opgezocht; 

- in het geval waarbij de gemeente een dergelijk toelatingsverzoek moet doorsturen 
voor de stamboomonderzoeker, wordt een tarief van 1 euro per verzonden verzoek 
aangerekend; 

- stamboomonderzoek aangevraagd door notarissen, advocaten of genealogische 
diensten gebeuren tegen een vaste dossierkost van 50 euro; 

- 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; 

- de aanvrager wordt bij aanvang op de hoogte gesteld van het retributiereglement 
opdat deze kan kiezen om zelf zijn/haar opzoekingen te komen doen, of deze te laten 
doen tegen het gestelde tarief. 

 
De gemeenteraadscommissie financiën heeft het retributiereglement genealogisch 
onderzoek besproken in haar zitting van 22 mei 2014. 
 
In het kader van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid is het aangewezen om de 
bepalingen van het retributiereglement voor genealogisch onderzoek, goedgekeurd in zitting 
van 24 oktober 2013, te integreren in bovenstaande voorgestelde retributies zodat een 
gecoördineerd retributiereglement ontstaat. Hiermee kan tevens de 
gemeenteraadsbeslissing inzake de retributie voor het nemen van fotokopieën, goedgekeurd 
in zitting van 24 oktober 2013, opgeheven worden wat de rechtszekerheid dient. 
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert 
dat de machtiging tot het heffen van retributies en het vaststellen van de voorwaarden ervan 
tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het volgende: 
 
Art. 1. – Het retributiereglement fotokopieën genealogisch onderzoek door derden, 
goedgekeurd in zitting van 24 oktober 2013, wordt met ingang van 1 juni 2014 opgeheven. 
 
Art. 2. – Onderstaande retributiereglement gaat in vanaf 1 juni 2014 en eindigt op 31 
december 2019. 

 
RETRIBUTIEREGLEMENT GENEALOGISCH ONDERZOEK 

 
Art. 1. – De retributie voor het nemen van fotokopieën in het kader van genealogisch 
onderzoek  door derden wordt als volgt vastgesteld: 
 
- Per kopie A 4 – wit – 80 gr.: 0,13 euro; 
- Per kopie A 3 – wit – 80 gr.: 0,16 euro. 

 
Art. 2. – 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. 3. – 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. 4. – 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. 5. – 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. 6. – 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. 7. – 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. 8. – 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. 9. – 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. 10. – 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. 3. – Huidig retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van 
het Gemeentedecreet. 
 
Art. 4. – Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennisgeving overgemaakt aan de 
provinciegouverneur conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet. 
 
 
 
De wnd. secretaris      De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
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    Voor eensluidend verklaard afschrift 
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