STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 15 november 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, Melissa Depraetere,
Louis Byttebier, Filip Lainez, Thomas Guillemyn, Koen Opsomer,
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. Dertiende 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, 19.10.2020
en 14.06.2021.
Er ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een voorstel tot dertiende 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.
Op vandaag bevat de algemene politieverordening nog geen bepalingen inzake nietgeconcedeerde grond en niet-geconcedeerde graven op de begraafplaatsen.
Op aangeven van de werkgroep begraafplaatsen stelt het college van burgemeester en
schepenen voor in de algemene politieverordening bepalingen op te nemen
dienaangaande en daarin principieel te voorzien dat op niet-geconcedeerde graven enkel
uniforme graftekens mogen worden gebruikt.

Daartoe worden twee motieven aangevoerd:
- bij niet-geconcedeerde graven wordt er zelden een zerk geplaatst. Meestal
worden er steentjes gebruikt (in alle kleuren en vormen), of wordt er beplanting
geplaatst die meestal door de nabestaanden (als die er al zijn) niet wordt
onderhouden;
- voor niet-geconcedeerde graven staat de stad dan in voor het onderhoud,
hetgeen vaak heel moeilijk, zoniet onmogelijk is, gelet op de gebruikte nietonderhoudsvriendelijke materialen.
Het principieel te gebruiken uniform grafteken is een eigen ontwerp van de
verantwoordelijke kerkhoven en bestaat uit een opstaand deel in cortenstaal waar er een
zwart kunststoffen naamplaatje (analoog aan de gedenkwand asuitstrooiingen) op kan
bevestigd worden.
Aldus zou een niet geconcedeerd graf principieel bestaan uit gazon met het uniform
grafteken, een naamplaatje (indien de nabestaanden daarvoor opteren) en daarnaast
één bloemstuk of plant in een pot en/of één foto en/of één gedenksteen.
3.2.
Om te voldoen aan de commentaar uit omzendbrief BA 2006/03 van 10.03.2006
betreffende de toepassing van het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten op art. 25 van het aangehaalde decreet, dient
ook een perceel voorzien waar voor niet-geconcedeerde graven niet-gelijkvormige
graftekens kunnen worden gebruikt.
De commentaar stelt immers: “Het is echter wel denkbaar dat de gemeente of het
intergemeentelijke samenwerkingsverband, als de begraafplaats groot genoeg is, een
perceel aanwijst waarop alleen gelijkvormige grafstenen mogen worden geplaatst, met
dien verstande echter dat ook steeds voor een perceel met niet-gelijkvormige graftekens
moet worden gezorgd.”
Aldus zal op iedere begraafplaats voor niet-geconcedeerde graven ook een zone voor
niet-gelijkvormige graftekens worden voorzien.
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 12.10.2021 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;
het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten;
omzendbrief BA 2006/03 van 10.03.2006 betreffende de toepassing van het
decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de
uitvoeringsbesluiten;
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;
27 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 wordt onder de aangeduide nummer volgend begrip
ingevoegd:
“28.37ter niet-geconcedeerde grond
Volle grond op een begraafplaats waarin, zonder dat er een concessie wordt verleend,
gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van één stoffelijk
overschot.
28.37quater niet-geconcedeerd graf
Een graf in niet-geconcedeerde grond.”
Artikel 2:
In Deel 3 “Bijzonder deel”, titel 6 ”Begraafplaatsen en lijkbezorging”, Hoofdstuk 8.
“Technische specificaties voor grafmonumenten, grafkuilen en beplanting en bepaling
aangaande werken” worden de artikelen 349.1 tot en met 349.10 opgenomen onder een
nieuwe afdeling 1. luidend als volgt:
“Afdeling 1. Technische specificaties voor grafmonumenten, grafkuilen en beplanting en
bepaling aangaande werken voor andere dan niet-geconcedeerde grond.”
Artikel 3:
In Deel 3 “Bijzonder deel”, titel 6 ”Begraafplaatsen en lijkbezorging”, Hoofdstuk 8.
“Technische specificaties voor grafmonumenten, grafkuilen en beplanting en bepaling
aangaande werken” wordt een nieuwe afdeling 2. opgenomen luidend als volgt:
“Afdeling 2. Graftekens op niet-geconcedeerde grond.
Art. 349.11
Met uitzondering van de daartoe op de begraafplaats aangeduide ruimte mogen op nietgeconcedeerde graven enkel de uniforme graftekens aangekocht en geplaatst door de
stad worden gebruikt.
De stad staat in voor de kosteloze levering en het kosteloos onderhoud van deze
graftekens.

Op deze graftekens wordt, behoudens bij verzet van de nabestaanden, door de stad een
plaatje aangebracht waarop de naam van de overledene, zijn geboortedatum en zijn
overlijdensdatum worden aangebracht. Op dit plaatje wordt door de stad ook – wanneer
de nabestaanden dat vragen – een symbool aangebracht dat verwijst naar de filosofische
overtuiging van de overledene.
Het is verboden op niet-geconcedeerde uniforme graven enige beplanting aan te brengen
of deze graven te bedekken met keien of kiezels of andere materialen die schade kunnen
veroorzaken aan de machines die gebruikt worden voor het onderhoud van het nietgeconcedeerd graf, die het onderhoud ervan kunnen bemoeilijken of die (bijvoorbeeld
indien ze tijdens het onderhoud zouden worden weggeslingerd) schade zouden kunnen
veroorzaken aan andere graftekens of goederen.
Enkel de plaatsing naast het grafteken van één bloemstuk of plant in een pot en/of één
foto en/of één gedenksteen is toegestaan.
Art. 349.12
Binnen de daartoe op de begraafplaats aangeduide ruimte mogen voor nietgeconcedeerde graven niet-gelijkvormige graftekens worden gebruikt mits de
belanghebbenden het graf en de erop voorkomende graftekens in een behoorlijke staat
onderhouden.”
Artikel 4:
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 5:
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 01.01.2022.

Op dezelfde dag als de bekendmaking zal de toezichthoudende overheid via het digitaal
loket van deze bekendmaking op de hoogte worden gebracht.
Artikel 6:
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, 19.10.2020 en 14.06.2021 te coördineren met de tekst van
deze wijzigingsbeslissing.
Artikel 7:
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.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
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