
Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 26 april 2021

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 
schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 
Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, 
Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, 
Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, schepen

Onderwerp: Goedkeuring aanpassing van de algemene politieverordening.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 119, artikel 119bis en artikel 135, §2.
- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 betreffende goedkeuring algemene politieverordening 

(APV) en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten
- Algemene politieverordening 1.7 (GR20210426_bijlage_2021_22).
- Voorstel van bijlage IV ‘reglement zwemzone’ bij de algemene politieverordening 

(GR20210426_bijlage_2021_22.01).

Motivering
In de gemeenteraad van 13 juli 2020 werd de laatste versie van de algemene politieverordening 
goedgekeurd. Bij de dagelijkse toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties wordt regelmatig 
vastgesteld dat een aantal wijzigingen en/of toevoegingen aan de algemene politieverordening noodzakelijk 
zijn.
Een eerste wijziging betreft de zwemzone: op vraag van diverse sportverenigingen wenst het college een 
zwemzone te creëren in het kanaal Bossuit-Kortrijk voor erkende zwemclubs. Om dit mogelijk te maken, 
dient een bijlage bij de algemene politieverordening goedgekeurd: deze bijlage lijst de strikte voorwaarden 
op waaronder een uitzondering op het algemeen geldend zwemverbod in open water kan toegestaan 
worden. 
Een tweede wijziging wordt ingevoerd op verzoek van de politie: er wordt een verbod op handel, bezit en 
gebruik van lachgas, klaviergas en aanstekergas voor oneigenlijk gebruik ingevoerd. 
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Een derde een laatste wijziging volgt uit de omzendbrief OMG 2020/O 2020/1 van 18 december 2020 
betreffende ‘Aanlevering door burgers van verpakt asbestcement op recyclageparken uitgebaat door het 
lokaal bestuur en het asbestveilige beheer ervan ter plaatse.’ Deze omzendbrief vormt een actualisatie van 
de omzendbrief dd. 27 augustus 2008 over de inzameling van asbestcement op 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. Een lokaal bestuur is verplicht om 
asbestcement in te zamelen op het recyclagepark. Deze omzendbrief legt nu bijkomend op dat enkel verpakt 
asbestcement kan ingezameld worden, en verplicht lokale besturen deze verplichting op te nemen in het 
politiereglement. IMOG past dit reeds toe in de praktijk.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1 
Om het creëren van een zwemzone mogelijk te maken, wordt artikel 154 van de algemene 
politieverordening (APV) aangevuld met een bijkomend lid, en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 154. Het is verboden te varen of te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in 
openbare ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen. Het verbod geldt niet op 
plaatsen waar het zwemmen of varen expliciet is toegelaten. 
Inzake het kanaal Bossuit-Kortrijk gelden de bepalingen van de politieverordening kanaalzwemmen - kanaal 
Bossuit-Kortrijk tussen La Flandre Brug en zwaaikom.(zie bijlage IV bij deze verordening).”

Artikel 2
Om de voorwaarden van uitbating van een zwemzone vast te leggen, wordt bijlage IV bij de algemene 
politieverordening, ‘reglement m.b.t. kanaalzwemmen tussen La Flandre brug en zwaaikom’,  integraal 
goedgekeurd.  

Artikel 3
Om het oneigenlijk gebruik van lachgas, klaviergas en aanstekergas te verbieden, wordt een nieuw artikel 
156bis ingevoerd, onder een nieuw hoofdstuk ‘Algemene bepalingen’. Dit luidt als volgt:
“Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 157. Het is verboden om schadelijke stoffen als lachgas, klaviergas en aanstekergas te verhandelen 
en/of te bezitten als de handel en/of het bezit ervan gericht is op een oneigenlijk gebruik van deze gassen 
met het oog op het opwekken van een roeseffect.
Het is verboden om op het publiek domein en in private maar voor het publiek toegankelijke plaatsen 
lachgas, klaviergas, aanstekergas en verdampte alcohol te inhaleren met het oog op het opwekken van een 
roeseffect.”
De daaropvolgende hoofdstukken 1 en 2 worden hernummerd naar resp. hoofdstuk 2 en 3.

Artikel 4 
Om het reglement af te stemmen op de praktijk, en op de omzendbrief van 18 december 2020 inzake  
‘Aanlevering door burgers van verpakt asbestcement op recyclageparken uitgebaat door lokale bestuur en 
het asbestveilige beheer ervan ter plaatse’, luidt artikel 244, § 2, laatste lid voortaan als volgt: 
“Asbestcement kan in de respectievelijke container op het recyclagepark verpakt in transparante zakken of 
inpakfolie aangeboden worden. Bij de aanvoer van deze fractie dient de aanvoerder zich aan te melden bij 
de recyclageparkwachter alvorens de lading te lossen zodat de aanvoer kan geregistreerd worden. De 
recyclageparkwachter zal toezien dat het asbestcement op een veilige manier in de container wordt 
gedeponeerd .”
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Artikel 5 
De gecoördineerde tekst van de algemene politieverordening + bijlage IV ‘regeling zwemzone’, zoals in 
bijlage bij deze beslissing gevoegd (GR20210426_bijlage_2021_22) (GR20210426_bijlage_2021_22.01) , 
wordt goedgekeurd.
Artikel 6
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan: 
 de korpschef van de politiezone PZ Mira;
 het Parket van de Procureur des Konings te Kortrijk; 
 de griffie van de rechtbank van eerste Aanleg en de griffie van de politierechtbank te Kortrijk;
 de Bestendige Deputatie;
 IMOG;
 Het GAS-team van stad Kortrijk.

Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Dirk Desmet
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 27 april 2021

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
algemeen directeur voorzitter
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Handtekening(en)  
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