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Zitting van 25.06.15

#Onderwerp : Reglement tot vastlegging van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk
informatieblad voor alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties. #

Openbare zitting

Organisatie van de vergaderingen

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikels 117, alinea 1 en 119, alinea 1;

Gelet op de ordonnantie van 27 februari 2014 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (B.S. 2.04.2014), tot
wijziging van met name artikel 112 van de nieuwe gemeentewet en die bepaalt dat “Indien de gemeenteraad
beslist een gemeentelijk informatieblad op papier of in elektronisch formaat te verspreiden waarin de leden
van het college mededelingen kunnen doen met betrekking tot de uitoefening van hun ambt, wordt in elke
uitgave van dat blad ruimte voorbehouden om de democratische politieke lijsten of fracties die
vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, maar geen deel uitmaken van de gemeentelijke meerderheid, de
mogelijkheid te bieden zich uit te drukken.  De toepassingsmodaliteiten van deze bepaling moeten vastgelegd
worden in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad of in een aparte gemeentelijke verordening”;
 
Gelet op de adviezen en voorafgaande uitwisselingen die plaatsgevonden hebben tussen de verschillende
fractieleiders die onze raad samenstellen, in het kader van het opstellen van huidig reglement;

Overwegende de wil om alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties  in het
gemeenteblad  “INFO SINT-GILLIS” een ruimte voor te behouden om zich uit te drukken;
 
Overwegende dat deze ruimte om zich uit te drukken alle fracties de mogelijkheid moet bieden een standpunt
met argumenten te laten horen over een politiek onderwerp van gemeentelijk belang;
 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998, gewijzigd door de ordonnantie van 18 april 2002 houdende
regeling van het administratief toezicht  op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
latere wijzigingen eraan;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de  overlegging 
van  de  akten  van  de  gemeenteoverheden  aan  de  Regering  met  het  oog  op de uitoefening van het

1/4Gemeenteraad - 25.06.2015 - Uittreksel van dossier 23157

#013/25.06.2015/A/0016#



administratief toezicht;
 
Gelet op de omzendbrief van 24 augustus 1998 betreffende de ordonnantie van 14 mei 1998;

 
BESLUIT:
 
1. Het reglement tot bepaling van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk informatieblad
“INFO SINT-GILLIS” voor alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties als volgt vast te
leggen;
2. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van dit reglement;
3. Deze  beslissing over te maken aan de Voogdijoverheid.
 
 
Reglement tot vastlegging van de modaliteiten van het spreekrecht in het gemeentelijk informatieblad
“INFO SINT-GILLIS” voor alle in de Gemeenteraad democratisch verkozen politieke fracties:
 

Artikel 1: Voorwerp

Zowel de papieren als de elektronische versie van het gemeentelijk informatieblad “INFO SINT-GILLIS”
staan open voor alle democratisch verkozen politieke fracties die in de Gemeenteraad verkozen zijn (hierna
de “betroffen politieke fracties”), zolang ze de fundamentele vrijheden, wetten en reglementen die van kracht
zijn naleven.
 
Artikel 2: Vormvoorwaarden
 
2.1.  De democratisch verkozen politieke fracties die in de Gemeenteraad verkozen zijn kunnen in elk
nummer van het gemeentelijk informatieblad “INFO SINT-GILLIS” een artikel publiceren. 

2.2.  De ruimte om zich uit te drukken voor de betroffen politieke fracties is toegankelijk voor de beide
taalgemeenschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, elk artikel zal dan ook volledig in de andere
landstaal worden vertaald. De vertaling van het gepubliceerde artikel gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van de fractieleider. 
 
Op verzoek ingediend binnen de in artikel 4.2 van dit reglement bepaalde termijn kan het Gemeentebestuur
zorgen voor de vertaling van het artikel, zonder kosten voor de aanvrager. In dat geval zal de fractieleider
die erom heeft gevraagd ermee instemmen de verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud van deze
vertaling. 
 
De politieke fractie die haar artikel zelf zal hebben laten vertalen krijgt de vertaalkosten niet terugbetaald.
 
2.3.      Elke betroffen politieke fractie heeft het recht maximum een artikel per nummer te publiceren.
 
Elke betroffen politieke fractie krijgt een ruimte van maximum 2800 karakters, leestekens, spaties en titels per
artikel inbegrepen, zowel in de Franstalige als Nederlandstalige versie. 

Voor elke versie (Franstalige en Nederlandstalige) telt de titel maximaal 80 karakters, inbegrepen in de
totale ruimte die elke betroffen politieke fractie toegewezen krijgt.
 
Het bestand moet worden opgestuurd in een courant IT-formaat (zoals .doc/docx, .odt/ods, .txt).
 
Niet alle ter beschikking gestelde ruimte moet noodzakelijk worden opgebruikt.  De niet gebruikte ruimte
mag niet worden gecumuleerd en het aantal niet-gebruikte karakters mag  niet worden overgedragen op een
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volgend nummer. 
 
2.4.   De volgorde van de teksten van de ruimte om zich uit te drukken in de lay-out van het blad wordt
bepaald in functie van het aantal raadsleden van elke politieke fractie, zoals bepaald de dag na de
gemeenteraadsverkiezingen.
 
2.5 Ondergeschikt kan het te publiceren artikel worden geïllustreerd met een foto, een schema, een tekening
of een grafiek die rechtstreeks verband houdt met de tekst.  Deze illustratie zal in geen geval en onder welke
vorm dan ook, een binnen de Gemeenteraad of binnen de Raad voor maatschappelijk welzijn verkozen
mandataris, of in de aanloop naar de verkiezingen, een kandidaat op een van de ingediende lijsten mogen
afbeelden.    In de ruimte om zich uit te drukken zijn geen karikaturen of fotomontages toegelaten.   
 
De illustratie zal maximaal 94 * 70 mm groot mogen zijn. In dat geval zal het artikel maximaal 1860
karakters, leestekens, spaties en titels per artikel inbegrepen, bevatten zowel in de Franstalige als
Nederlandstalige versie.  
 
Het bestand moet in “jpeg” formaat worden opgestuurd van minstens  500 Ko.
 
2.6. Het artikel dat niet aan voormelde criteria voldoet wordt niet gepubliceerd.  De fractieleiders worden er
onmiddellijk over geïnformeerd.  In geval van meningsverschil over de vormvoorwaarden van het te
publiceren artikel, kunnen een of verschillende fractieleiders of het College vragen om een dringende
vergadering bijeen te roepen van de fractieleiders en van een vertegenwoordiger van het College om een
akkoord te zoeken.  Deze vergadering vindt plaats binnen de 5 volle dagen na de oproeping. 
 
Artikel 3: Grondvoorwaarden

3.1.    De in de ruimte om zich uit te drukken van het gemeentelijk informatieblad “INFO SINT-GILLIS” te
publiceren artikels moeten gaan over onderwerpen van gemeentelijk belang en het opstellen ervan gebeurt
onder de volledige verantwoordelijkheid van de fractieleider.

3.2.      Aantijgingen van kwade bedoelingen of persoonlijke beledigingen zijn verboden.  
 
Deze artikels moeten ook de wetgeving inzake drukpers naleven en mogen geen schending zijn van de
openbare orde, de goede zeden, de democratische vrijheden of andere wetten en reglementen. 
 
Is met name verboden - deze lijst is niet volledig  - discriminerend, racistisch, antisemitisch, seksistisch of
lasterlijk taalgebruik, taalgebruik dat informatie vrijgeeft over het privéleven van een persoon, dat
privégesprekken of gesprekken die achter gesloten deuren plaatsvonden weergeeft, of dat gebruik maakt van
werk dat beschermd is door auteursrechten of door andere rechten op het intellectuele eigendom.
 
De artikels in de ruimte om zich uit te drukken voor de betroffen politieke groepen mogen niet worden
gebruikt om promotie te voeren voor een politieke partij, een lijst, mandatarissen of kandidaten voor de
verkiezingen.
 
3.3.    Reacties van een politieke fractie op een artikel van een andere politieke fractie zullen pas in het
volgende nummer kunnen worden gepubliceerd.        
 
3.4.      Taalgebruik dat wordt geacht de wetgeving of dit reglement te schenden, wordt niet in het artikel
gepubliceerd.  De fractieleiders worden er onmiddellijk over geïnformeerd.
In geval van meningsverschil over de grondvoorwaarden van het te publiceren artikel, kunnen een of
verschillende fractieleiders of het College vragen om een dringende vergadering bijeen te roepen van de
fractieleiders en van een vertegenwoordiger van het College om een akkoord te zoeken. Deze vergadering
vindt plaats binnen de 5 volle dagen na de oproeping.
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Artikel 4: Termijnen

4.1.      De fractieleider wordt er uitdrukkelijk mee belast zijn artikel te bezorgen aan de Cel Communicatie
van het Gemeentebestuur.
 
4.2.  De Cel Communicatie van het Gemeentebestuur stuurt maximum 4 weken voor elke publicatie van
“INFO SINT-GILLIS” een email naar de door dit reglement betroffen fractieleiders met verzoek hun artikel te
bezorgen.  In die mail wordt de fractieleiders ook het hoofdthema van het informatieblad  “INFO SINT-
GILLES” meegedeeld.   
 
De fractieleiders, die als contactpersoon fungeren, hebben een termijn van 14 volle dagen na verzending
van de email om hun artikel naar volgend emailadres te versturen: contact.1060@stgilles.irisnet.be. Indien
ze de vertaling van hun artikel door het Gemeentebestuur willen laten uitvoeren, dienen de fractieleiders
daar binnen dezelfde termijn (14 volle dagen) uitdrukkelijk om te verzoeken.  
 
Onder “volle dagen”, wordt verstaan elke dag van vierentwintig uur, dag van verzending en ontvangst van
het artikel niet meegerekend.
 

4. Wordt deze overdrachtstermijn niet gerespecteerd, dan wordt het artikel ook niet gepubliceerd.

 
Artikel 5 : Communicatie tijdens verkiezingsperiodes

Dit reglement is van toepassing onverminderd de bepalingen van de ordonnantie van 12 juli 2012
betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens
de verkiezingsperiode.
 
 Artikel 6: Inwerkingtreding

Het College van Burgemeester en Schepenen zal toezien op de naleving van dit reglement, dat op 5 juli in
werking zal treden. 
 
Deze beraadslaging wordt overgemaakt aan de Voogdijoverheid overeenkomstig de bepalingen van de
Brusselse ordonnantie van 14 mei 1998, die van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  van
16 juli 1998, die van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en die van de politierechtbank. 

30 stemmers : 30 positieve stemmen.

Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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