STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 14 juni 2021
Aanwezig:

Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Fleur De Buck,
Melissa Depraetere, Louis Byttebier, Filip Lainez, Thomas Guillemyn,
Koen Opsomer, Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau,
Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Heidi Sohier,
Brecht Vandeburie, Steven Decaluwe: Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Uniforme algemene politieverordening. Twaalfde wijziging.
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch:
1.
De vigerende algemene politieverordening van de stad Harelbeke (APV) werd vastgesteld
op 12.04.2010.
Ze werd aangepast bij beslissingen van 17.10.2011, 09.12.2013, 28.04.2014,
20.04.2015, 21.12.2015, 21.11.2016, 17.07.2017, 20.11.2017, 10.09.2018 en
19.10.2020.
Thans ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een voorstel tot twaalfde
wijziging voor.
2.
De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. 41 tweede lid, 2° van het decreet lokaal
bestuur (DLB) en art. 119 van de nieuwe gemeentewet (NGW).
De voorgestelde wijzigingen hebben de handhaving van de openbare orde in de ruimste
zin van het woord als voorwerp.
3.
3.1.
De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de
hechtgebonden asbesthoudend afval op het reyclagepark.

wijze

van

inzameling
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3.2.
Op 18.12.2020 ondertekende de Vlaamse minister van justitie en handhaving, omgeving,
energie en toerisme een omzendbrief betreffende de wijziging en actualisatie van de

omzendbrief van 27.08.2008 over inzameling van asbestcement op de recyclageparken
in het Vlaams Gewest.
De actualisatie omvat een verzameling van goede praktijken in het werkveld die met
deze omzendbrief uitgerold worden voor alle recyclageparken in Vlaanderen. Dit gebeurt
conform bepalingen in Vlarem II over verpakt vervoer van materialen in asbest om
verspreiding van asbestvezels in het leefmilieu maximaal te vermijden.
3.3
Op 18.03.2021 ontving de stad vanuit IMOG een elektronisch schrijven met de vraag om
tegen juni 2021 (zes maand na de inwerkingtreding van de aangehaalde omzendbrief) de
bepalingen over verpakt vervoer en inzamelen van hechtgebonden asbesthoudend afval
op te nemen in de algemene politieverordening (afgekort als APV).
Ter zake bepaalt de omzendbrief dat op een recyclagepark enkel verpakt asbestcement
mag worden ingezameld en dat deze verplichting zes maanden nadat de omzendbrief van
kracht werd moet worden opgenomen in het politiereglement dat de inzameling en het
beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen regelt. In
Harelbeke en Deerlijk is dit de globale APV.
De omzendbrief laat het lokaal bestuur de keuze hetzij zelf verpakkingsmateriaal ter
beschikking te stellen (en dus ook het gebruik ervan op te leggen).
Omwille van de uniformiteit op het niveau van de politiezone en de handhaving via GAS
is het aangewezen dat de beide gemeenten over een identieke bepaling beschikken.
Daartoe werd op ambtelijk vlak overlegd.
3.4.
In functie van een veilige aanvoer van hechtgebonden asbesthoudend afval op het
recyclagepark voor zowel de burger als de parkwachter én voor de omgeving is het
noodzakelijk dat de vooropgestelde regels en bepalingen gevolgd worden.
Om deze bij overtreding te kunnen afdwingen is het noodzakelijk dat onderstaand artikel
in de huidige APV, opgenomen wordt.
Om zeker te zijn dat de verpakking veilig is en geen minderwaardige verpakkingen
worden gebruikt die geen of onvoldoende veiligheidsgaranties inhouden (de modale
burger is geen expert) is het aangewezen het gebruik van verpakkingsmateriaal aan te
kopen in het intergemeentelijk recyclagepark op te leggen.
Omdat niet-hechtgebonden of niet semi-hechtgebonden asbesthoudend afval te veel
risico's met zich meebrengt op verspreiding, dient te worden bepaald dat niethechtgebonden asbesthoudend afval of niet semi-hechtgebonden asbesthoudend niet
wordt aanvaard op het recyclagepark.
Dergelijk afval mag enkel door erkende
asbestverwijderaars verwijderd worden.
Gezien het voorgaande wordt voorgesteld om Art. 336.5 als volgt te formuleren:
"Hechtgebonden asbesthoudend en semi-hechtgebonden asbesthoudend afval moet
luchtdicht verpakt aangeleverd worden op het recyclagepark. Het verpakkingsmateriaal
moet specifiek bestemd zijn voor dit soort afval en moet aangekocht worden op een
intergemeentelijk recyclagepark.
Het gebruik van ander verpakkingsmateriaal is
verboden.

Bij de aanvoer van hechtgebonden en semi-hechtgebonden asbesthoudend afval dient de
aanvoerder zich aan te melden bij de recyclageparkwachter alvorens de lading te lossen,
zodat de aanvoer kan geregistreerd worden. De recyclageparkwachter zal erop toezien
dat het hechtgebonden en semi-hechtgebonden asbesthoudend afval op een correct
verpakte en veilige manier in de geschikte container wordt gedeponeerd.
Niet-hechtgebonden of niet semi-hechtgebonden
aanvaard op het recyclagepark.
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wordt

niet

Asbesthoudend afval mag niet meegegeven worden met het huishoudelijk afval, grofvuil
of een andere selectieve inzamelingen buiten de hierboven vermelde inzamelmethode."
3.5.
Omwille van een duidelijke omschrijving van de verschillende soorten asbesthoudend
afval worden volgende definities (cf. de omschrijvingen door OVAM) opgenomen in de
APV:






hechtgebonden asbesthoudend afval: asbesthoudend afval waarbij de
asbestvezels in goede staat gebonden zijn met een bindmiddel, bijvoorbeeld
cement, bitumen, kunststof of lijm. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de
asbesthoudende golfplaten. Hierbij zijn de asbestvezels gebonden in cement.
Semi-hechtgebonden asbesthoudend afval: hechtgebonden asbesthoudend waar
het bindmiddel door veroudering, verwering of beschadiging in slechte staat
verkeert en waardoor de materialen fragiel en breekbaar worden en de
asbestvezels zeer gemakkelijk vrij komen.
Niet-hechtgebonden of niet semi-hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen:
asbesthoudend afval met weinig bindmiddel, zonder bindmiddel, of met een zwak
bindmiddel zoals gips (zoals plaasterisolatie rond de leidingen van de centrale
verwarming).

4.
Er werd, overeenkomstig art. 4 par. 5 van de wet van 24.06.2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, advies gevraagd aan de jeugdraad.
De jeugdraad heeft bij brief van 08.05.2021 positief geadviseerd.
5.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen:
-

de nieuwe gemeentewet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken,
de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 par. 2 zoals thans van kracht;
de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken artikel 20 en 21 par. 1,
2°;
de uitvoeringsbesluiten bij de aangehaalde wet van 24.06.2013;
het decreet lokaal bestuur (DLB), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken, art. 41 tweede lid, 2°, 286 tot en met 288 en 330.

Om deze redenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;

29 leden nemen deel aan de stemming;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
In artikel 28 van Deel 1 Titel 3 “Begrippenkader” van de algemene politieverordening
(APV) van de stad Harelbeke worden onder de aangeduide nummers volgende begrippen
ingevoegd:
28.23bis hechtgebonden asbesthoudend afval
Asbesthoudend afval waarbij de asbestvezels in goede staat gebonden zijn met een
bindmiddel, bijvoorbeeld cement, bitumen, kunststof of lijm. Het bekendste voorbeeld
hiervan zijn de asbesthoudende golfplaten. Hierbij zijn de asbestvezels gebonden in
cement.
28.51bis semi-hechtgebonden asbesthoudend afval
Hechtgebonden asbesthoudend waar het bindmiddel door veroudering, verwering of
beschadiging in slechte staat verkeert en waardoor de materialen fragiel en breekbaar
worden en de asbestvezels zeer gemakkelijk vrij komen.
28.37bis niet-hechtgebonden of niet semi-hechtgebonden asbesthoudende afvalstoffen
Asbesthoudend afval met weinig bindmiddel, zonder bindmiddel, of met een zwak
bindmiddel zoals gips (zoals plaasterisolatie rond de leidingen van de centrale
verwarming).
Artikel 2:
In Deel 3 “Bijzonder deel”, titel ‘”Openbare reinheid en gezondheid”, afdeling 11 “Het
recyclagepark” wordt een artikel 336.5 ingevoegd luidend als volgt:
"Art. 336.5
Hechtgebonden asbesthoudend en semi-hechtgebonden asbesthoudend afval moet
luchtdicht verpakt aangeleverd worden op het recyclagepark. Het verpakkingsmateriaal
moet specifiek bestemd zijn voor dit soort afval en moet aangekocht worden op een
intergemeentelijk recyclagepark.
Het gebruik van ander verpakkingsmateriaal is
verboden.
Bij de aanvoer van hechtgebonden en semi-hechtgebonden asbesthoudend afval dient de
aanvoerder zich aan te melden bij de recyclageparkwachter alvorens de lading te lossen,
zodat de aanvoer kan geregistreerd worden. De recyclageparkwachter zal erop toezien
dat het hechtgebonden en semi-hechtgebonden asbesthoudend afval op een correct
verpakte en veilige manier in de geschikte container wordt gedeponeerd.
Niet-hechtgebonden of niet semi-hechtgebonden
aanvaard op het recyclagepark.
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Asbesthoudend afval mag niet meegegeven worden met het huishoudelijk afval, grofvuil
of een andere selectieve inzamelingen buiten de hierboven vermelde inzamelmethode”.
Artikel 3:

De overtreding van de bij deze beslissing in de algemene politieverordening ingevoegde,
gewijzigde of hervastgestelde bepalingen is strafbaar overeenkomstig Titel 1
(Strafbepalingen) van Deel 1 (Strafbepalingen, bemiddeling en begrippenkader) van de
algemene politieverordening van de stad Harelbeke zoals oorspronkelijk vastgesteld op
12.04.2010 en naderhand verschillende malen gewijzigd en waarvan artikel 2 luidt als
volgt:
“Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, worden de inbreuken op de bepalingen van deze
politieverordening gestraft met:
1° een administratieve geldboete van maximum 350 euro;
2° een administratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning;
3° een administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning;
4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.
Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op
het tijdstip van de feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 175
euro.
De in het eerste lid bedoelde schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het
college van burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete wordt opgelegd
door de sanctionerend ambtenaar.”
Artikel 4:
Dit reglement zal op de webtoepassing
overeenkomstig art. 286 van het DLB.

van

de

stad

worden

bekendgemaakt

Dit reglement treedt, met inbegrip van de aan de artikelen gekoppelde strafbepalingen,
in werking op 18.06.2021.
Op dezelfde dag als de bekendmaking zal de toezichthoudende overheid via het digitaal
loket van deze bekendmaking op de hoogte worden gebracht.
Artikel 5:
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de
oorspronkelijke tekst van de algemene politieverordening van de stad Harelbeke,
hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 12.04.2010 en gewijzigd bij besluit van
17.10.2011, 09.12.2013, 28.04.2014, 20.04.2015, 21.12.2015, 21.11.2016, 17.07.2017,
20.11.2017, 10.09.2018 en 19.10.2020 te coördineren met de tekst van deze
wijzigingsbeslissing.
Artikel 6:
Een afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan de deputatie van de
Provincieraad, de procureur des Konings van West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, de
afdelingsgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk,
de afdelingsgriffier van de politierechtbank van West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk, aan
de sanctionerend ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de
Politiezone GAVERS (Deerlijk en Harelbeke) en aan de voorzitter van het politiecollege.
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