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Zitting van 03.07.18
#Onderwerp : Algemene zaken - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 - Reglement
betreffende de voorwaarden van aanplakking op verkiezingsborden.#
Openbare zitting

ORGANISATIE
Algemene zaken
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikelen 117, 119 en 135, § 2;
Gelet op het Algemeen Politiereglement van Vorst, inzonderheid artikel 10, § 2;
Overwegende dat het, met het oog op de openbare orde, noodzakelijk is om de voorwaarden van
aanplakking op de borden die daartoe geïnstalleerd werden op het grondgebied van de gemeente te
reglementeren, gezien de gangbare praktijken in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat de gemeenteraadsverkiezingen zullen worden gehouden op 14 oktober 2018;
Overwegende dat het noodzakelijk is om maatregelen te treffen teneinde incidenten
verkiezingsaanplakking te vermijden en inbreuken op de openbare rust en netheid te voorkomen;

inzake

BESLIST,
Artikel 1 – Doel;
Het huidige reglement heeft als doel de verkiezingsaanplakking op het gemeentelijke grondgebied te
organiseren tijdens de gemeentelijke verkiezingen, ongeacht de hogere wettelijke of reglementaire
bepalingen;
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Artikel 2 – Definities;
Onder « verkiezingsreclame » moet worden begrepen elke expressievorm met betrekking tot de propaganda
op naam van kandidaten of lijsten van kandidaten of partijen voor de verkiezingen;
Onder « aanplakking van verkiezingsaffiches » moet worden begrepen het aanbrengen, op vaste of mobiele
dragers, van documenten of andere vermeldingen, in eender welke vorm, die verkiezingsreclame
vertegenwoordigen;
Artikel 3 – Bepalingen betreffende de aanplakking van verkiezingsaffiches;
§ 1 - Principes;
De aanplakking van verkiezingsaffiches is verboden op de openbare weg, behalve op de verkiezingsborden
die daartoe speciaal worden voorzien door het College van Burgemeester en Schepenen. Deze worden zo
geplaatst dat ze de verschillende wijken van de gemeente dekken, ten laatste 30 dagen voor de stemming;
De affiches op de verkiezingsborden worden aangeplakt door het gemeentepersoneel dat daartoe wordt
aangesteld. Ze mogen in geen geval worden aangeplakt door personen die geen deel uitmaken van het
gemeentepersoneel, al dan niet gemachtigd door de kandidaten of vertegenwoordigers van eender welke lijst;
Het is verboden om verkiezingsaffiches of andere dragers van verkiezingspropaganda aan te brengen op
private bezittingen en goederen zonder de toelating van de eigenaar;
Zal niet worden aangeplakt elke affiche waarvan de inhoud in overtreding is met de wet van 30 juli 1981 tot
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden of de wet van 23 maart 1995 tot
bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de
tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd;
§ 2 - Voorbehouden zones;
Voor elke lijst met minstens één huidig gemeenteraadslid wordt er een aanplakbord voor de verkiezingen
voorbehouden. Voor het geheel van de lijsten zonder huidig gemeenteraadslid worden er twee
aanplakborden voorbehouden;
§ 3 - Aanplakoperaties;
Elke lijst die wenst dat haar affiches worden aangeplakt op de verkiezingsborden wijst een door de
lijsttrekker behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger aan om de bewuste affiches af te geven op het
Gemeentesecretariaat, binnen de termijnen vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen;
In geval van gezamenlijke verkiezingen, zal de in aanmerking genomen lijsttrekker diegene zijn van de
kleinste kieskring;
De aangestelde vertegenwoordiger moet de exacte opstelling van de gewenste affiches meedelen. Deze moet
op realistische wijze overeenkomen met de toegewezen ruimte;
De vertegenwoordigers van de lijsten mogen vragen om nieuwe affiches aan te plakken voor zover dit
verzoek behoorlijk wordt verantwoord;
Het is de taak van de vertegenwoordiger van elke lijst om het Gemeentesecretariaat kennis te geven van de
eventuele beschadiging van zijn affiches en een voldoende aantal affiches te bezorgen om te voorzien in hun
vervanging. De nieuwe affiches worden zo snel mogelijk aangeplakt;
§ 4 - Klachten;
Klachten betreffende de toepassing van huidig reglement moeten worden ingediend bij het College van
Burgemeester en Schepenen;
Er zal geen enkele klacht aanvaard worden indien de affiches niet binnen de gestelde termijnen werden
overhandigd aan het Gemeentesecretariaat;
Artikel 4 – Verspreiding;
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Naast de maatregelen inzake aanplakking zoals bedoeld in artikel 112 van de nieuwe gemeentewet wordt een
exemplaar van dit reglement verzonden naar elke lijst die kandidaten voordraagt voor de verkiezingen, op
het adres van de zetel van de lijst of van de persoon die de lijst heeft ingediend;
Artikel 5 – Sancties;
§ 1 - De affiches die met inbreuk op dit reglement worden aangebracht en dit, inzonderheid, in geval van
beschadiging door « overplakken » of toevoegen van opschriften, zullen worden weggehaald door het
gemeentepersoneel op kosten van de overtreders en, bij gebrek daaraan, op kosten van de verantwoordelijke
uitgevers;
§ 2 - Aangezien de verkiezingsborden worden gelijkgesteld met stadsmeubilair, kan elke beschadiging ervan
leiden tot de toepassing van de sancties ingeschreven in het Algemeen Politiereglement van Vorst, ongeacht
de toepassing van de bepalingen van het Strafwetboek en van elke andere wetgeving;
§ 3 - Ongeacht de bepalingen van het Algemeen Politiereglement, de instructies van de overheden en de
bepalingen van dit artikel kan elke inbreuk op het huidige reglement bestraft worden met een administratieve
boete van maximum 350,00 €, ten laste van de overtreders of, bij gebrek daaraan, van de verantwoordelijke
uitgevers.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
Vanwege het College :
De Secretaris,

De Burgemeester,

Betty Moens

Marc-Jean Ghyssels
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