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#Onderwerp : GR. Gemeentereglement betreffende de aanplakkingsvoorwaarden tijdens de Europese,
parlements-, gewestelijke en gemeenteraadsverkiezingen.#

Openbare zitting

100 ALGEMEEN SECRETARIAAT

B110 Protocol

DE GEMEENTERAAD,
 
Gelet op het Brussels gemeentelijk kieswetboek;
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op het Algemeen polit iereglement, vastgesteld door de gemeenteraad;
 
Gelet op het gemeentelijk belast ingreglement op de reiniging van de openbare ruimte;
 
Overwegende dat de gemeenten als opdracht hebben voor de inwoners de openbare orde
te handhaven op straat en in openbare plaatsen en gebouwen;
 
Gelet op de dringende noodzaak om t ijdens de verkiezingsperiode de nodige maatregelen te
nemen teneinde de verkiezingsaanplakking op de gemeentelijke verkiezingspanelen te
reglementeren en de openbare netheid en veiligheid te vrijwaren;
 
Overwegende dat het belangrijk is verschillende maatregelen te nemen met het oog op de
reglementering van de aanplakking op de openbare weg teneinde de openbare netheid en
veiligheid t ijdens de verkiezingsperiode te garanderen;
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Overwegende dat het belangrijk is om wildplakken te verbieden (overplakking op gevels van
verlaten gebouwen, openbare goederen of  stadsmeubilair), wat naast beschadigingen ook
grootschalige visuele verontreiniging veroorzaakt en de openbare orde kan verstoren;
 
Op voorstel van het college,
 
 
STELT VAST: 
 
 
Art ikel 1. Voorwerp van het  reglement
 
Zonder afbreuk te doen aan de hogere wettelijke of  reglementaire bepalingen, heeft  het
huidige reglement heeft  als doel de verkiezingsaanplakking op het gemeentelijke
grondgebied t ijdens de Europese, parlements-, gewestelijke en gemeentelijke verkiezingen
te organiseren.
 
Art ikel 2. Def init ies
 
Onder verkiezingsaanplakking verstaat men het aanbrengen, op vaste of  mobiele dragers,
van documenten of  andere vermeldingen, in eender welke vorm, die verkiezingsreclame
concret iseren. Onder verkiezingsreclame verstaat men elke expressievorm met als voorwerp
propaganda in naam van kandidaten, kandidatenlijsten of  part ijen voor de verkiezingen.
 
Art ikel 3. Aanplakkingslocat ies
 
§ 1. Veert ig dagen voor de verkiezingen, plaatsen de gemeentediensten op 18
aanplakkingssites op het gemeentelijke grondgebied, waarvan de lijst  in bijlage I van dit
reglement is opgenomen, panelen die uitsluitend voor verkiezingsaanplakking bestemd zijn.
 
Op elke site worden in funct ie van de mogelijkheden acht verkiezingspanelen van 1,50 m x
1,30 m geplaatst .
 
Voor elke verkiezing, stelt  het  college van burgemeester en schepenen elke wijziging van dit
reglement vast  wat het aantal betrokken sites, de afmet ingen van de panelen en de
aanplakkingsmodaliteiten betref t .

§ 2. De verkiezingspanelen worden na de verkiezingen door de gemeentediensten verwijderd.
De verkiezingsaanplakking moet binnen de 60 dagen te rekenen vanaf de dag na de
verkiezingen verwijderd worden, uitgezonderd de verkiezingspanelen.
 
Art ikel 4. Verbodsbepalingen
 
§ 1. Verkiezingsaanplakking is verboden op:
 

de openbare ruimte, behalve op de verkiezingspanelen die hier uitsluitend voor
bestemd zijn zoals bedoeld in art ikel 3.

De gevels van privé-eigendommen gelegen aan de straatkant of  met een insprong ten
opzichte van de straat, uitgezonderd middels schrif telijke toestemming van de eigenaar

• 

• 
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of de bewoner op:

 
- relingen en balustrades van balkons en terrassen, zonder de oppervlakte ervan te
overschrijden, achteruitbouwzones (voortuint jes of  andere), gelegen tussen de
openbare ruimte en de gevel van het gebouw (voor zover dit  niet  tot  de verwijdering of
beschadiging van de bestaande beplant ing in deze zones leidt);
- de binnenzijde van beglaasde oppervlakken;

 
In afwijking zijn correct  geplaatste “vastgoedborden” toegelaten op gevels en ramen op het
gelijkvloers en op ramen op de verdiepingen. Alle verankeringen van af f iches of  zeilen, die
elementen op de gevel kunnen beschadigen, zijn verboden, net als het gebruik van oude
verankeringen.
 

Alle mandelige muren, hagen, terrasscheidingen, uit rust ingen op werven;
Motorrijtuigen en aanhangwagens, met uitzondering van:

- auto’s zonder aanhangwagen of  aanspanning;

�Verkiezingsaanplakking is toegelaten op f ietsen, rijwielen, bakf ietsen, bromfietsen,
motorf ietsen, driewielers, vierwielers zonder aanhangwagen of  caravan.

 
Het is verboden op een raam of elk ander deel van een gebouw aan de straatkant of  aan de
rand van de openbare weg af f iches of  voorwerpen te plaatsen die door hun val schade
kunnen veroorzaken en bijgevolg risico’s voor de openbare orde op de openbare ruimte
kunnen veroorzaken.
 
Art ikel 5. Aanplakking op gemeentelijke verkiezingspanelen
 
§ 1. De aanplakking wordt uitsluitend door de gemeentediensten verzekerd op de panelen
waarvan sprake en in de geïdent if iceerde zones. Deze mag in geen geval rechtstreeks
worden uitgevoerd, noch door plakkers handelend voor de vertegenwoordigen(s) van de
lijsten of  polit ieke part ijen, noch door een persoon die niet  tot  het gemeentepersoneel
behoort . De voor- en achterzijde van de panelen wordt voorzien van een rooster om
overplakking onmogelijk te maken.
 
§ 2. De lijsten die wensen dat de af f iches van hun kandidaten op de verkiezingspanelen
worden aangeplakt , wijzen een enkele vertegenwoordiger aan die door de lijst t rekker geldig
werd gemandateerd om de verkiezingsaff iches bij de dienst voor gemeentelijke aanplakking
af te geven, binnen de termijnen vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen. Desgevallend deelt  hij/zij de gewenste schikking mee, die met de toegekende
ruimte overeen moet stemmen. Elk geschil valt  onder de bevoegdheid van het college van
burgemeester en schepenen.
 
§ 3. Een gerechtvaardigd en wekelijks verzoek voor nieuwe aanplakking mag door de
vertegenwoordigers van elke lijst  geformuleerd worden.

§ 4. De gemeentediensten brengen - in de mate van het mogelijke - nieuwe af f iches aan om
de beschadigde af f iches te vervangen, voor zover de kandidaat of  de vertegenwoordiger van
de part ij waarvan de af f iche werd verwijderd of  beschadigd:

• 
• 

• 
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dit  aan de gemeentediensten heeft  gemeld;
een toereikend aantal af f iches heeft  overgemaakt om indien nodig tot  de vervanging

ervan over te gaan.

Er wordt geen enkele klacht aanvaard indien de af f iches niet  binnen de toebedeelde
termijnen aan de gemeentediensten werden overhandigd.
 
§ 5. Wordt niet  aangebracht, elke af f iche waarvan de inhoud een inbreuk vormt op:
 

de wet van 30 juli 1981 tot  bestraf f ing van bepaalde door racisme of  xenofobie
ingegeven daden;

de wet van 23 maart  1995 tot  bestraf f ing van het ontkennen, minimaliseren,
rechtvaardigen of  goedkeuren van de genocide die t ijdens de tweede wereldoorlog
door het Duitse nat ionaal-socialist ische regime is gepleegd; 

art ikel 10, §1 van het Algemeen polit iereglement dat vermeldt : “Onverminderd de
bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, is het verboden
aff iches of  zelfklevers aan te brengen of  te laten aanbrengen in de openbare ruimte
zonder toelat ing of  zonder zich te schikken naar de voorwaarden die door het college
van burgemeester en schepenen bij de toelat ing werden opgelegd”;

elke wettelijke bepaling.

 
§ 6. De verkiezingspanelen zijn samengesteld uit  zones die als volgt  worden vastgelegd:
 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen: een volledig paneel wordt toegewezen aan de
lijsten die een gemeenteraadslid tellen dat lid is van een fract ie en maximum een half
paneel aan de andere lijsten. Worden beschouwd als f ract ie, de raadsleden die op
dezelfde lijst  werden verkozen of  die werden verkozen op verenigde lijsten teneinde
een fract ie te vormen. Een enkele verkozene vormt geen fract ie.

Voor de Europese, parlements- en gewestelijke verkiezingen:

Elke lijst  die in het gewestelijk parlement vertegenwoordigd is, beschikt  over een deel
van de beschikbare panelen.
Nochtans mag een lijst  die een of  meerdere kandidaten telt , die deel uitmaken van een
part ij die het voorwerp heeft  uitgemaakt van een veroordeling op basis van de wet van
30 juli 1981 ("wet Moureau") tot  bestraf f ing van bepaalde door racisme of  xenofobie
ingegeven daden (BS van 8 augustus 1981), gewijzigd door de wetten van 15 februari
1993 (BS van 19 februari 1993), 12 april 1994 (BS van 14 mei 1994), 7 mei 1999 (BS van
25 juni 1999), 20 januari 2003 (BS van 12 februari 2003), 23 januari 2003 (BS van 13 maart
2003) en 23 maart  1995 tot  bestraf f ing van het ontkennen, minimaliseren,
rechtvaardigen of  goedkeuren van de genocide die t ijdens de tweede wereldoorlog
door het nat ionaalsocialist ische regime is gepleegd (BS 30 maart  1995 gewijzigd door de
wet van 7 mei 1999 (BS van 25 juni 1999)), deze maatregel niet  genieten.

De panelen worden in gelijke delen verdeeld tussen de lijsten die in de uitgaande
gewestelijke vergadering zijn vertegenwoordigd. Een deel gelijk aan de voornoemde
delen wordt voorbehouden voor het geheel van de lijsten dat geen vertegenwoordigers
heeft  in de vergadering van het gewestelijk parlement.

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Art ikel 6. Handelaars
 
Om de rust  van de handelaars te waarborgen en netheidsproblemen en visuele vervuiling te
vermijden, erkennen de kandidaten het recht van de handelaars om het aanbrengen van
verkiezingsaff iches op hun uitstalramen te weigeren.  De dienst Middenstand zal de
handelaars hierover inlichten en af f iches verdelen met de vermelding: “Deze handelszaak
wenst geen verkiezingsaffiches op dit uitstalraam”.
 
Art ikel 7. Sancties
 
De verkiezingspanelen of  -voorzieningen bedoeld in art ikel 3 worden met stadsmeubilair
gelijkgesteld. Zowel het Strafwetboek en de bijzondere strafrechtelijke wetten als het
Algemeen polit iereglement zijn van kracht in geval van beschadiging, met name door
overplakking van af f iches of  door toevoeging van inscript ies.
 
De lokale polit ie is uitdrukkelijk belast  met:

het toezicht  op de openbare plaatsen tot  aan de dag na de verkiezingen;
het opstellen van een proces-verbaal voor elke tekortkoming.

 
De gemeentediensten behouden zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen
teneinde de openbare orde te doen naleven.
 
Het belast ingreglement op de openbare netheid regelt , net  als het stelsel van de
gemeentelijke administrat ieve sanct ies, de modaliteiten van de sanct ies die voor elke
overtreding van dit  reglement worden opgelegd.
 
Art ikel 8. Slotbepalingen
 
§ 1. Dit  reglement t reedt in werking op 1ste april 2019.
 
§ 2. Dit  reglement vervangt het reglement van 22 juni 2006 houdende de
aanplakkingsvoorwaarden op de gemeentelijke verkiezingspanelen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

• 
• 
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Eric Tomas

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 26 maart 2019

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

De Burgemeester,

Eric Tomas
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