STAD HARELBEKE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 20 december 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. Veertiende wijziging in
functie van art. 3.58 van het Burgerlijk Wetboek over gevonden zaken.
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,
14.06.2021 en 15.11.2021.
Er ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een nieuw voorstel tot veertiende
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.
Volgende wetten werden opgeheven met ingang van 01.09.2021 (Art. 35, 36 en 39 van
de wet van 04.02.2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek,
Belgisch Staatsblad, 17.03.2020):
-

de wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, buiten particuliere
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van
vonnissen tot uitzetting, gewijzigd bij de wetten van 30.11.1998 en 08.03.2013;

-

de wet van 21.02.1983 betreffende de verkoop van sommige achtergelaten
voorwerpen.

In uitvoering van de harmoniserings- en ordeningsdoelstelling van de wetgever werden
deze wetten vanaf 01.09.2021 geïncorporeerd in het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek via art.
3.58 en 3.59.
3.2.
De gemeenteraad neemt kennis van een nota van de juristen van Harelbeke en Deerlijk
die deze wet bespreekt en die toelichting geeft bij wijzingen en verschillen.
3.3.
De nieuwe wet kan worden samengevat als volgt.
De vinder van een roerende zaak moet redelijke pogingen ondernemen om de eigenaar
terug te vinden. Vindt hij deze niet, dan moet hij daarvan uiterlijk binnen zeven dagen na
de vondst aangifte doen bij een gemeente van zijn keuze, die deze in het daartoe
bestemde register laat opnemen en, indien zij de eigenaar kent, deze binnen een maand
na ontvangst van de aangifte per aangetekende zending uitnodigt om deze zaak of haar
opbrengst te komen ophalen.
Indien de zaak in andermans eigendom wordt gevonden, moet de vinder hiervan binnen
dezelfde
termijn
de
eigenaar
per
aangetekende
zending
inlichten.
Deze verplichtingen voor de vinder en de gemeente gelden niet voor zaken die buiten
een woning zijn geplaatst om te worden opgehaald of op een vuilnisbelt te worden
geworpen. Ze zijn daarentegen wel van toepassing op de goederen die de gemeente
heeft moeten wegnemen om reden van veiligheid of het gemak van doorgang alsmede
op de goederen die op de openbare weg geplaatst zijn ter uitvoering van vonnissen tot
uitzetting.
Indien 6 maanden sinds de vondst verstreken zijn, kan, naargelang het geval, de vinder
dan wel de gemeente te goeder trouw en op een economisch verantwoorde wijze
beschikken over de zaak.
In twee gevallen wordt van die termijn afgeweken:
- de vinder of de gemeente mag, zonder het verstrijken van die termijn af te
wachten, beschikken over de zaken die vatbaar zijn voor bederf, die onderhevig
zijn aan snelle waardevermindering of schadelijk zijn voor de openbare hygiëne,
gezondheid of veiligheid;
- de verplichte bewaartermijn voor fietsen is drie maanden.
In geval van verkoop wordt de opbrengst ter beschikking van de eigenaar of van zijn
rechtverkrijgenden gehouden tot het verstrijken van de termijn van 5 jaar na opname in
het register.
De gevonden zaak blijft toebehoren aan zijn oorspronkelijke eigenaar. De eigenaar kan
de zaak, dan wel de opbrengst ervan, terugvorderen uit handen van de vinder of de
gemeente. Hij is verplicht de redelijke kosten van bewaring, behoud en opsporing te
vergoeden. De vinder of gemeente heeft een retentierecht zolang deze verplichting niet
is
nagekomen.
Indien de in artikel 3.58 genoemde verplichtingen zijn nagekomen, wordt de vinder of de
gemeente aan wie de zaak is afgegeven, van deze zaak slechts eigenaar vijf jaar na de
opname in het register van de gemeente waar de aangifte is gebeurd voor zover de
oorspronkelijke eigenaar zich niet kenbaar heeft gemaakt.

3.4.
De gemeenteraad is van oordeel dat een uniforme implementatie in de politiezone
belangrijk is. Dit lijkt de logica zelve.
Er wordt voorgesteld het bijhouden van het register en de bewaring voor de gehele zone
bij de lokale politie wordt geregeld. Voor Harelbeke was dat onder de oude wet al het
geval.
Volgende motieven voor de keuze voor de lokale politie kunnen gelden.
-

Tot 01.09.2021 droegen mensen bijna op natuurlijke wijze gevonden zaken naar
de lokale politie.
Veel politiezones hebben ook een specifieke opslagfaciliteit (gemeenten niet) en
hebben vaak uitgebreider openingsuren (patrouilles zijn ook ’s nachts op de weg).
De regeling van art. 3.58 en 3.59 is ook toepasselijk op achtergelaten voertuigen
en daar gebeuren de vaststellingen door de lokale politie.

Ook nu vormt de inschakeling van de lokale politie wettelijk geen probleem.
VVSG deelt deze mening (Mail van Björn Cools van 28.09.2021).

Ook het

Het is niet omdat een bepaalde verplichting juridisch op de gemeente rust dat deze niet
feitelijk en onder de verantwoordelijkheid van de gemeente kan worden uitgeoefend door
een derde, eventueel op kosten van de gemeente (als er een externe bewaring (buiten
de terreinen en gebouwen van de zone) dient te gebeuren, dan blijft dit gebeuren op
kosten van de gemeente).
De voorbereidende werken laten dit overigens uitdrukkelijk toe: “Er wordt niet
uitdrukkelijk melding gemaakt van de politie in deze bepaling omdat meer algemeen
wordt verwezen naar de gemeente, die de dienst voor die aangiften kan inrichten op de
manier die zij het meest opportuun acht” (Parl. St. Kamer 2019-20, nr. 55-0173/001,
145).
Er wordt voorgesteld de redelijke pogingen om de eigenaar terug te vinden eveneens aan
de lokale politie over te laten. Deze beschikt daartoe over meer tools dan de gemeente.
De gemeenteraad is het met het voorstel en de eraan ten grondslag liggende motieven
eens.
Concreet dient daartoe in een aanvulling in het algemeen deel van de algemene
politieverordening, APV) te worden bepaald dat de aangifte en afgifte moet gebeuren bij
de lokale politie die voor de gemeente – als louter materiële uitvoerder - ook het
register (waarover er verder geen bepalingen in de wet staan) bijhoudt, instaat voor de
bewaring, de vereiste handelingen inzake opsporing van de mogelijke eigenaar stelt en
de termijnen voor beschikking in het oog houdt.
Nu de politiezone maar een materiële uitvoerder is en gezien de wet het heeft over “de
gemeente” blijven de gemeenten echter sowieso aansprakelijk tegenover derden.
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 (Nieuw) Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder en zonder zich daartoe te willen
beperken de artikelen 3.58 en 3.59;
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;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Onder een nieuw “Hoofdstuk 3. Aangifte en afgifte van gevonden zaken bedoeld in art.
3.58 van het burgerlijk wetboek” van Deel 2 “ALGEMEEN DEEL” Titel 1 “OPENBARE ORDE
IN HET ALGEMEEN” van de algemene politieverordening (APV) van de stad Harelbeke
wordt een artikel 36bis ingevoegd luidend als volgt:
“De aangifte en afgifte van gevonden zaken zoals bedoeld in art. 3.58 van het Burgerlijk
Wetboek moet gebeuren bij de lokale politie waartoe de stad of gemeente behoort die
voor de stad of gemeente – als louter materiële uitvoerder - het in de wet voorziene
register bijhoudt, instaat voor de bewaring, de vereiste handelingen inzake opsporing van
de mogelijke eigenaar stelt en de termijnen voor beschikking opvolgt.
Tenzij de wet of het decreet in een andere bestraffing voorziet wordt het gebrek aan
aangifte of afgifte – indien de wet in afgifte voorziet – strafbaar gesteld overeenkomstig
artikel 2, eerste lid, 1° en art. 2 tweede lid van de algemene politieverordening ”.
Artikel 2:
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 3:
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 01.02.2022.
Op dezelfde dag als de bekendmaking zal de toezichthoudende overheid via het digitaal
loket van deze bekendmaking op de hoogte worden gebracht.
Artikel 4:
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, 14.06.2021 en 15.11.2021 te coördineren met de
tekst van deze wijzigingsbeslissing.
Artikel 5:
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
Carlo Daelman
Algemeen directeur
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