REGLEMENT BETREFFENDE DE VOORWAARDEN VOOR DE AANPLAKKING
NAAR AANLEIDING VAN DE VERKIEZINGEN OP DE GEMEENTELIJKE
VERKIEZINGSBORDEN

Artikel 1: Voorwerp van het reglement
Het huidige reglement gaat over de bepalingen genomen door het Gemeentebestuur
op het vlak van verkiezingsaanplakking en komt de bepalingen van het « Algemeen
Politiereglement » aanvullen.
Artikel 2: Definities
Onder verkiezingsperiode moet verstaan worden: de periode vanaf de eerste dag
van de derde maand vóór die van de verkiezingen en eindigend de dag volgend op
de dag van de verkiezingen, en dit voor om het even welk bevoegdheidsniveau;
Onder verkiezingspubliciteit moet verstaan worden: elke vorm van uitdrukking die als
voorwerp heeft de propaganda in naam van kandidaten of lijsten van kandidaten of
van partijen bij de vermelde verkiezingen;
Onder verkiezingsaanplakking moet verstaan worden: het aanbrengen op vaste of
mobiele dragers van documenten of andere indicaties, onder welke vorm dan ook,
waardoor de verkiezingspubliciteit geconcretiseerd wordt;
Artikel 3: Bepalingen betreffende de verkiezingsaanplakking
a) Principes:
De verkiezingsaanplakking is verboden op de openbare weg behalve op de daartoe
door de gemeentelijke overheid voorziene plaatsen ofwel de gemeentelijke
verkiezingsborden. Deze worden ten laatste 20 (twintig) dagen voor de stemming
geplaatst.
De aanplakking zal verwezenlijkt worden door het daartoe door het College van
Burgemeester en Schepenen aangestelde personeel. Het zal in ieder geval niet
mogen uitgevoerd worden door de plakkers, gezonden door de vertegenwoordigers
van de lijsten, noch door om het even welke persoon vreemd aan het
gemeentepersoneel.
b) Zones voorzien voor de verkiezingslijsten:
De panelen zullen op een gelijke manier verdeeld worden tussen de lijsten die
vertegenwoordigers hebben in de wettelijke vergadering betrokken bij de gaande
verkiezing.
Een verkiezingspaneel zal vrijgehouden worden voor de lijsten die geen
vertegenwoordigers hebben in de wettelijke vergadering betrokken bij de gaande
verkiezing.

Evenwel, een lijst dat één of meer kandidaten bevat die deel uitmaken van een partij
dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een veroordeling op basis van de wetten van
30 juli 1981 waarmee bepaalde handelingen geïnspireerd door racisme of xenofobie
bestraft werden (B.S. 8 VIII 1981) gewijzigd door de wetten van 15 februari 1993
(B.S. 19 II 1993), 12 april 1994 (B.S. 14 V 1994), 7 mei 1999 (B.S. 25 VI 1999), 20
januari 2003 (B.S. 12 II 2003) en 23 januari 2003 (B.S. 13 III 2003)] en 23 maart
1995 [waarmee de verloochening, de minimalisering, de rechtvaardiging of de
goedkeuring van de volkenmoord begaan door het Duits nationaal-socialistisch
regime tijdens de tweede wereldoorlog bestraft werd (B.S. 30.03.1995) gewijzigd
door de Wet van 7 mei 1999 (B.S. 25 VI 1999)] zal niet kunnen genieten van de
huidige bepaling.
Daarenboven, elke affiche waarvan de inhoud tegenstrijdig is met om het even welke
wettelijke bepaling zal niet aangeplakt worden door de gemeentelijke diensten.
c) Bepaling die de overplakking verhindert:
Er zal een, aan door het College te bepalen voorwaarden, bepaling worden voorzien
waarmee de overplakking verhinderd wordt (bijvoorbeeld een traliewerk).
d) Aanplakkingshandelingen:
Elke lijst die ernaar verlangt haar affiches aangeplakt te zien op de gemeentelijke
verkiezingsborden zal een vertegenwoordiger/ster, behoorlijk gemandateerd om de
affiches neer te leggen op een plaats en op tijdstippen bepaald door het College van
Burgemeester en Schepenen, aanstellen. De vertegenwoordiger/ster mag, in dit
geval, de gewenste schikking meedelen. Deze zal moeten overeenkomen met de
toegekende ruimte. De affiches zullen in overeenstemming moeten zijn met de
wetten en reglementen betreffende deze materie. Elk geschil behoort tot de
bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.
Overeenkomstig het principe vermeld in punt a), zullen deze affiches enkel
aangeplakt worden door het daartoe door het College van Burgemeester en
Schepenen aangestelde personeel binnen de reglementeringen op het vlak van
arbeidsrecht, op de vermelde panelen en in de respectievelijke zones. De
vertegenwoordigers van elke betrokken lijst kan één keer per week een nieuwe
aanplakking vragen en dit gedurende de periode gedekt door het huidige reglement,
voor zover deze aanvraag gerechtvaardigd is.
In ieder geval zullen de gemeentelijke diensten enkel belast worden met het plaatsen
van nieuwe affiches binnen de mate van het mogelijke en dit voor zover de
kandida(a)t(e) of de vertegenwoordiger/ster waarvan de affiche weggehaald werd dit
gemeld heeft aan de dienst Verkiezingen en dat hij/zij op voorhand voldoende
affiches heeft neergelegd om te kunnen overgaan tot de vervanging van diegene die
weggehaald werden.
Geen enkele klacht zal aanvaard worden als de affiches niet overgebracht werden
binnen de opgelegde termijnen aan de gemeentelijke dienst ad hoc en dit volgens de
procedure vermeld in de eerste alinea van het huidige artikel 3, punt d).

e) Naleving van het huidige reglement:
Bij elke verkiezing, bij de neerlegging van de eerste affiches, zal de
vertegenwoordiger/ster van elke lijst uitgenodigd worden een verklaring te tekenen
via dewelke hij/zij zich engageert, in naam van de lijst en de kandidaten die erop
verschijnen, de bepalingen van het huidige reglement strikt na te leven.
Artikel 4: Sancties
De verkiezingsborden of de voorzieningen bepaald in de artikels 2 en 3 worden
beschouwd als stadsmeubilair. In dat opzicht zijn zowel het Strafwetboek als de
bijzondere Strafwetten en het Algemeen Politiereglement van toepassing in geval
van beschadiging, onder andere door de overplakking van affiches of de toevoeging
van opschriften.
Daarenboven, de documenten aangebracht in schending van het artikel 3 van het
huidig reglement zullen van rechtswege verwijderd worden door het gemeentelijk
personeel, op kosten van de overtreders en, bij in gebreke blijven, de
verantwoordelijke uitgevers overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende
de terugwinning van de interventiekosten van de gemeentelijke diensten en
onverminderd de toepassing van het Politiereglement.
Artikel 5: Verspreiding van het reglement
Buiten de aanplakkingsvoorschriften voorzien in artikel 112 van de Nieuwe
Gemeentewet, zal een exemplaar van het huidige reglement opgestuurd worden
naar iedere lijst die kandidaten voorstelt bij de verkiezingen, en dit naar de zetel van
de lijst of de persoon die de lijst heeft neergelegd. Een exemplaar zal ook
overhandigd worden aan de vertegenwoordiger/ster van elke lijst bij de
ondertekening van de verklaring zoals voorzien in artikel 3, e) van het huidige
reglement.
Artikel 6: Eindbepalingen
Het huidige reglement heft alle voorafgaande reglementaire bepalingen met
betrekking tot aanplakking op gemeentelijke verkiezingsborden op.

(Aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 19 februari 2009)

