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NAETHER, Gemeenteraadsleden ;
Laurent PAMPFER, Gemeentesecretaris.

 
Yasmina NEKHOUL, Schepen ;
Khalid TALBI, Gemeenteraadslid.

Zitting van 28.03.19

#Onderwerp : Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019. Verordening met
inachtneming van de voorwaarden voor plaatsing op electorale borden en verkiezingsreclame. Adoptie.#

Openbare zitting

Vergaderingen

Gelet op de Kieswet;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119 en 135;
 
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Sint-Gillis en meer bepaald zijn artikel 10; 
 
Gelet op de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en
de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, en de latere wijzigingen eraan;

Gelet op de wet van 4 juillet 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, voor de
verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en de
latere wijzigingen eraan;
 
Gelet op de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de
toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, en de latere wijzigingen eraan;
 Gelet op de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de
verkiezing van het Europees Parlement, en de latere wijzigingen eraan ;
 
Gelet op het ministerieel besluit van 22 februari 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  inzake de
verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en
Gewestparlementen van zondag 26 mei 2019;
 
Overwegende dat de kandidaten die voorkomen op de lijsten die met het oog op de komende verkiezingen
werden samengesteld, verkiezingsreclame zullen wensen te maken door middel van affiches;
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Gelet op de oppervlakte en het aantal borden voor het aanplakken van verkiezingsaffiches die op het grondgebied
van onze gemeente zullen worden opgesteld;
 
Gelet op de materiële onmogelijkheid om alle affiches van alle kandidaten, lijsten of partijen onafgebroken en
gelijktijdig op al die borden aan te plakken;
 
Overwegende dat de gemeenten als taak hebben voor de bewoners het behoud van de openbare hygiëne, rust en
orde te verzekeren, meer bepaald in straten, op openbare plaatsen en in openbare gebouwen;
 
Overwegende dat er, om deze taak in een verkiezingsperiode te verzekeren, diverse maatregelen moeten worden
genomen om het aanplakken op de openbare weg te reglementeren;
 
Overwegende dat het belangrijk is om wildplakken te vermijden, zowel op private als publieke bezittingen en op
het stadsmeubilair, aangezien dit, naast beschadigingen, een ernstige vorm van visuele verontreiniging meebrengt
die de openbare veiligheid en rust schade kan toebrengen;
 Overwegende dat het belangrijk is om ‘overplakken’ te verhinderen, meer bepaald in een logica van openbare
netheid en duurzame ontwikkeling;
 
Gelet op de resultaten in het kanton Sint-Gillis, die de verschillende politieke fracties of partijen hebben behaald
tijdens de laatste verkiezingen van de leden van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers
en van de Senaat, en van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 
Overwegende dat gelet op deze resultaten de aanplakruimte eerlijk kan worden verdeeld, rekening houdend,
enerzijds, met het feit dat de politieke fractie of de partij vandaag al dan niet vertegenwoordigd is in het
Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, anderzijds, met de taalaanhorigheid van deze fractie of
deze lijst;
 
Overwegende dat de gemeente nieuwe aanplakborden heeft aangekocht, waarbij elk bord 150 cm lang is op 125
cm hoog; dat op deze afmetingen documenten en affiches kunnen worden aangeplakt die voldoen aan de
bestaande standaardformaten;
 
Overwegende daarom dat de aanplakkingsoppervlakten om praktische redenen in cm moeten worden uitgedrukt,
in functie van de grootte van de borden, en niet langer in percentage, rekening houdend met de tot op heden
vastgelegde verdeelsleutels, zijnde:
- 85 % ten voordele van de politieke fracties die (momenteel) vertegenwoordigd zijn binnen het Parlement van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Van die 85 % wordt 80 % in gelijke delen verdeeld onder de partijen van de
Franstalige taalgroep en 20 % in gelijke delen onder de partijen van de Nederlandstalige taalgroep.
-15 %, in gelijke delen, ten voordele van de politieke lijsten die (momenteel) niet zijn vertegenwoordigd binnen
het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De maximale aanplakkingsruimte voor elk van deze
lijsten mag in geen geval hoger zijn dan de aanplakkingsoppervlakte voorzien voor de politieke fracties die
(momenteel) vertegenwoordigd zijn binnen het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, van dezelfde
taalgroep;
 
Dat het vastleggen van de aanplakkingoppervlaktes in cm de politieke partijen in staat zal stellen hun affiches te
laten maken volgens de standaard papierformaten, wat de zichtbaarheid zal verhogen;
 
BESLIST :
 
 
1) Het volgende reglement aan te nemen: 
 

Artikel 1 – Voorwerp:
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§ 1. Dit reglement is van toepassing op de verkiezingsaffiches op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis
met het oog op de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement, de Kamer van
volksvertegenwoordigers en van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 mei 2019 en vult
de bepalingen aan van het algemeen politiereglement van Sint-Gillis in verband daarmee, en ook het ministerieel
besluit van 22 februari 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  inzake het houden van die verkiezingen.
 
Artikel 2 – Definities:

In het kader van dit reglement moet worden begrepen onder:
a) Verkiezingsreclame: elke expressievorm met betrekking tot de propaganda op naam van kandidaten of lijsten
van kandidaten of partijen voor de genoemde verkiezingen.

b) Aanplakking van verkiezingsaffiches: het aanbrengen, op vaste of mobiele dragers, van documenten of andere
vermeldingen, in welke vorm ook, die verkiezingsreclame vertegenwoordigen.
 
 
Article 3 - Bepalingen betreffende de aanplakking van verkiezingsaffiches:

§1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het algemeen politiereglement en het ministerieel besluit
van 22 februari 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is de aanplakking van verkiezingsaffiches
verboden op de openbare weg, behalve tegen de voorwaarden van dit reglement en op de gemeentelijke
verkiezingsborden die daartoe speciaal worden voorzien.
 
 §2. Er komen 10 plaatsen voor verkiezingsborden (zie details in bijlage). Die worden als volgt ingericht op de
hierna bepaalde plaatsen:
a) Borden voor de drie bestuursniveaus
Deze borden worden op volgende locaties geplaatst:
- Koningslaan;
- Parklaan; 
- Louis Moricharplein; 
- Antoine Delporteplein;
- Marie Jansonplein - kant Munthofstraat;
 b) Borden voor één bestuursniveau
- Marie Jansonplein - kant Sint-Gillisvoorplein (federale verkiezingen)
- Maurice Van Meenenplein (gewestverkiezingen);
- Bethlehemplein (gewestverkiezingen);
- Baron Alfred Bouviersquare (federale verkiezingen);
- Europaesplanade  (Europese verkiezingen).
 
§3. De affiches op de gemeentelijke verkiezingsborden worden aangeplakt door het gemeentepersoneel dat
daartoe wordt aangewezen. 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 welke lijst dan
ook.
 
§4. De aanplakkingsruimte op de gemeentelijke verkiezingsborden wordt als volgt verdeeld:
- 150 cm lang op 125 cm hoog per politieke fractie van de Franstalige taalgroep, die momenteel
vertegenwoordigd is binnen het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
- 50 cm lang op 125 cm hoog per politieke fractie van de Nederlandstalige taalgroep, die momenteel
vertegenwoordigd is binnen het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
- 150 cm lang op 125 cm hoog in gelijke delen te verdelen onder de politieke lijsten die (momenteel) niet zijn
vertegenwoordigd binnen het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (ongeacht de taalgroep). De
maximale aanplakkingsruimte voor elk van deze lijsten mag in geen geval hoger zijn dan de
aanplakkingsoppervlakte voorzien voor de politieke fracties die (momenteel) vertegenwoordigd zijn binnen het
Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, van dezelfde taalgroep;
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§5. Elke lijst die wenst dat zijn affiches op de gemeentelijke verkiezingsborden worden aangeplakt, wijst een
behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger aan om de bewuste affiches af te geven bij de dienst "Vergaderingen"
en om er de wijze van aanplakken duidelijk te beschrijven. Op het ogenblik van de eerste afgifte noemt deze
vertegenwoordiger de politieke partij(en) die de lijst erkent (erkennen) waarvan hij de gevolmachtigde is.
De aangewezen vertegenwoordiger kan in voorkomend geval de gewenste indeling meedelen.  Dit moet
overeenkomen met de toegewezen ruimte. De affiches moeten in overeenstemming zijn met de wetten en
reglementen terzake.
 
§6. De affiches worden afgegeven vanaf de dertigste dag vóór de verkiezingen.
 
§7. Overeenkomstig het principe bedoeld in §3 worden deze affiches uitsluitend door het daartoe aangewezen
gemeentepersoneel aangeplakt op de gemeentelijke borden. Er komt een systeem om te voorkomen dat de
affiches overplakt worden
 
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 de dienst "Vergaderingen" te informeren over
eventuele beschadiging van zijn affiches en vervangende affiches te bezorgen. De nieuwe affiches worden zo snel
mogelijk aangeplakt in functie van de organisatie van de gemeentelijke dienst gelast met het aanplakken.
 
§8. De affiches worden aangeplakt van 29 april 2019 tot 22 mei 2019 door de dienst Openbare Ruimte.
 
§9. De borden worden verwijderd op vrijdag 27 Maandag mei 2019.
 
§10. Klachten betreffende de toepassing van dit reglement moeten worden ingediend bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
 
Artikel 4 – Sancties:

De in dit reglement bedoelde verkiezingsborden of –inrichtingen worden gelijkgesteld met stadsmeubilair.  Aldus
zijn zowel het Strafwetboek als het algemeen politiereglement dat  administratieve boetes voorziet van toepassing
in geval van beschadiging, meer bepaald door het overplakken van affiches of het toevoegen van opschriften.

 
Bovendien worden documenten die met inbreuk op de bepalingen van dit reglement worden aangebracht van
ambtswege weggehaald door het gemeentepersoneel, op kosten van de overtreders en bij gebrek daaraan op
kosten van de verantwoordelijke uitgevers, onverminderd de toepassing van de door het algemeen
politiereglement bepaalde administratieve sancties, indien daar reden toe is.

      
Artikel 5 – Verspreiding:

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.

  
2) Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing.
 
 

33 stemmers : 24 positieve stemmen, 6 negatieve stemmen, 3 onthoudingen.
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Nee : Catherine FRANCOIS, Saïd AHRUIL, Hassan ASSILA, Myriem AMRANI, Victoria DE VIGNERAL, Samira
BENALLAL.
Onthoudingen : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Farid BELKHATIR.

2 bijlagen
20190215 proposition d'affichage.pdf, 20190401 Implantation Panneaux Elections-Modif.pdf

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Charles PICQUÉ
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