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: Gevonden zaken (art. 3.58 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek).
Bevestiging van de beslissing van 18.02.2018 betreffende het beheer door de
politiezone Gavers en eigendomsoverdracht.
De gemeenteraad,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
1.
Op 19.02.2018 besliste de gemeenteraad als volgt:
“Artikel 1:
Doet ten voordele van de politiezone Gavers en mits aanvaarding door de zone van de
hierna vermelde voorwaarden, afstand van het eigendomsrecht van buiten particuliere
eigendommen gevonden voorwerpen (dus niet betreffende de goederen op de openbare
weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting) zodra dit eigendomsrecht door
de stad is verkregen mits volgende voorwaarden:
(a) de politiezone zal de verplichtingen uit 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 (zoals de bewaring, de aanleg
van een register en de opsporing van de eventuele eigenaars) betreffende deze
goederen namens de gemeente naleven;
(b) de politiezone zal de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opnemen
in de begroting en de rekening;
(c) omtrent het verloop van een en ander zal de politiezone rapporteren bij de
voorlegging van het ontwerp van begroting en rekening;
(d) de politiezone verbindt er zich toe om, op verzoek van het college van
burgemeester en schepenen, fietsen waarvan de stad eigenaar is geworden en die
kosteloos eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te stellen of over
te dragen:
aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te duiden
humanitair of cultureel project, zowel in binnenland als buitenland. Het college
bepaalt daarbij autonoom wat een humanitair of cultureel project is.

-

aan personen – inwoners van de stad - waarvan de behoeftigheid of nood aan
materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. De behoeftigheid
of de nood aan de materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk
welke wijze. De behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt
beoordeeld door het college.

Artikel 2:
Deze beslissing zal voor aanvaarding worden overgemaakt aan de politiezone Gavers.
Mocht de politiezone deze beslissing niet aanvaarden, dan kan het college beslissen zoals
hiervoor sub (d) is aangegeven ingevolge zijn bevoegdheid tot het stellen van daden van
beschikking over roerende goederen eigendom van de stad (57 par. 3, 8°, a. van het
gemeentedecreet).
Artikel 3:
Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het
gemeentedecreet.”

2.
Een identieke beslissing werd genomen in de gemeenteraad van Deerlijk van 22.02.2018
en de politieraad van 20.03.2018.
3.
De hiervoor vermelde wet van 30.12.1975 werd vervangen door de artikelen 3.58 en
3.59 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek.
Omwille van deze vervanging wordt voorgesteld de beslissing van 19.02.2018 te
hernemen met verwijzing naar de nieuwe wettelijke grondslag.
In essentie komt het erop neer dat de gemeente betreffende gevonden voorwerpen ten
voordele van de politiezone afstand doet van het beschikkings- en eigendomsrecht van
deze goederen zodra dit door de gemeenten verkregen is mits:
(a) De zone de verplichtingen uit de artikelen 3.50, 3.51, 3.52, 3.58 en 3.59 namens
de gemeente naleeft;
(b) De zone de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opneemt in de
begroting en de rekening;
(c) indien binnen de verjaringstermijn de goederen worden opgevorderd door de
eigenaar, zal de zone in geval van verkoop de verkoopsom terugbetalen aan de
stad;
(d) Omtrent het verloop van een en ander rapporteert bij de voorlegging van het
ontwerp van begroting en rekening.
Dergelijke afstand is verantwoordbaar omdat (a) het in de regel gaat om goederen en
sommen van geringe waarde, (b) de inkomst – via een gedaalde toelage – toekomt aan
de participerende gemeenten overeenkomstig de verdeelsleutel en (c) een efficiënt
systeem is.
Om ook nog ondersteuning te kunnen bieden aan punctuele situaties of
humanitaire/culturele projecten vanuit de stad is ook nog volgende voorwaarde
verantwoord:
(e) de zone dient er zich toe te verbinden om, op verzoek van het college van
burgemeester en schepenen, fietsen waarvan de stad eigenaar is geworden en die
kosteloos eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te stellen of over
te dragen:
-

aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te duiden
humanitair of cultureel project, zowel in binnenland als buitenland. Het college
bepaalt daarbij autonoom wat een humanitair of cultureel project is.
aan personen – inwoners van de stad - waarvan de behoeftigheid of nood aan
materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. De behoeftigheid
of de nood aan de materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk
welke wijze. De behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt
beoordeeld door het college.

4.
De gemeenteraad is bevoegd aangezien deze beslissing ook reglementaire bepalingen
bevat.
5.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

de aangehaalde artikelen van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek;
het decreet lokaal bestuur (DLB), inzonderheid en zonder zich daartoe te
willen beperken art. 41 tweede lid, 2°, 286 par. 1, 1° en 330.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen:
Om deze redenen;
Na beraadslaging in openbare zitting;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Doet ten voordele van de politiezone Gavers en mits aanvaarding door de zone van de
hierna vermelde voorwaarden, afstand van het eigendomsrecht van verloren of gevonden
voorwerpen (dus niet betreffende de goederen op de openbare weg geplaatst ter
uitvoering van vonnissen tot uitzetting) zodra dit eigendomsrecht door de stad is
verkregen mits volgende voorwaarden:
(a) de politiezone zal de verplichtingen uit de artikelen 3.50, 3.51, 3.52, 3.58 en 3.59
van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek betreffende deze goederen namens de
gemeente naleven;
(b) de politiezone zal de inkomsten uit deze gelden en goederen als inkomst opnemen
in de begroting en de rekening;
(c) indien binnen de verjaringstermijn de goederen worden opgevorderd door de
eigenaar, zal de zone in geval van verkoop de verkoopsom terugbetalen aan de
stad;
(d) omtrent het verloop van een en ander zal de politiezone rapporteren bij de
voorlegging van het ontwerp van begroting en rekening;
(e) de politiezone verbindt er zich toe om, op verzoek van het college van
burgemeester en schepenen, fietsen waarvan de stad eigenaar is geworden en die
kosteloos eigendom geworden zijn van de zone, ter beschikking te stellen of over
te dragen:
aan een door het college van burgemeester en schepenen aan te duiden
humanitair of cultureel project, zowel in binnenland als buitenland. Het college
bepaalt daarbij autonoom wat een humanitair of cultureel project is.
aan personen – inwoners van de stad - waarvan de behoeftigheid of nood aan
materiële ondersteuning door het college wordt vastgesteld. De behoeftigheid
of de nood aan de materiële ondersteuning kan worden aangetoond op gelijk
welke wijze. De behoeftigheid of de nood aan materiële ondersteuning wordt
beoordeeld door het college.
Artikel 2:
Deze beslissing zal voor aanvaarding worden overgemaakt aan de politiezone Gavers.
Mocht de politiezone deze beslissing niet aanvaarden, dan kan het college beslissen zoals
hiervoor sub (d) is aangegeven ingevolge zijn bevoegdheid tot het stellen van daden van
beschikking over roerende goederen eigendom van de stad (56 par. 3, 8°, a. van het
decreet lokaal bestuur, DLB).

Artikel 3:
Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 par. 1, 1° van het
DLB.
Op dezelfde dag als de bekendmaking zal de toezichthoudende overheid van deze
bekendmaking op de hoogte worden gebracht.
Artikel 4:
Deze beslissing treedt in werking op 01.02.2022.
NAMENS DE GEMEENTERAAD
Carlo Daelman
Algemeen directeur
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