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Zitting van 26.03.19

#Onderwerp : GR - Politieverordening van de Gemeenteraad betreffende de verkiezingen van het
Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Parlement van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement op datum van 26 mei 2019 -
Goedkeuring#

Openbare zitting

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door federale en gewestelijke bepalingen, met name de
artikelen 119, 133 alinea 2 en 135 § 2 ;
Gelet in het bijzonder op artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet tot het opleggen van administratieve
sancties voor het beteugelen van inbreuken op de politiereglementen en verordeningen ;
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe van 22.02.2006, zoals
meerdere malen gewijzigd, met name zijn artikel 9 ;
Gelet op de ordonnantie van 14.05.1998 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals
gewijzigd, houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ;
Gelet op het besluit van 16.07.1998 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals
gewijzigd, betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog
op de uitoefening van het administratief toezicht ;
Overwegende dat verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Brusselse leden van het Vlaams
Parlement zullen doorgaan op datum van zondag 26.05.2019 ;
Gelet op het politiebesluit van 22.02.2019 genomen door Dhr. de Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering ;
Overwegende dat, ter aanvulling van de bepalingen opgenomen in voornoemd politiebesluit van 22.02.2019
genomen door Dhr. de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het noodzakelijk is
maatregelen te nemen om de veiligheid, de rust en de openbare orde gedurende de voornoemde
verkiezingsperiode te vrijwaren ;
 Overwegende dat de gemeenten de opdracht hebben de reinheid, rust en openbare orde te verzekeren voor
de inwoners, in het bijzonder in de straten, op openbare plaatsen en in openbare gebouwen ;
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Overwegende dat het nodig is om tijdens de verkiezingsperiode diverse maatregelen te treffen om het
aanplakken op de openbare weg te reglementeren ;
Dat het belangrijk is wildplakken te voorkomen omdat dit onder andere leidt tot schade en aanzienlijke
visuele vervuiling die de veiligheid kan schaden en die de openbare rust kan verstoren ;
Gelet op wat voorafgaat en teneinde de veiligheid, de rust en de openbare orde te bewaren ;
BESLUIT eenparig, in het kader van de organisatie van de verkiezingen van het Europees Parlement, van de
Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de
Brusselse leden van het Vlaams Parlement die zullen doorgaan op datum van zondag 26.05.2019, de
volgende politieverordening goed te keuren :
Artikel 1 : In het kader van de organisatie van de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer
van volksvertegenwoordigers, van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de
Brusselse leden van het Vlaams Parlement die zullen doorgaan op datum van zondag 26.05.2019, zal de
verkiezingsaanplakking op het openbaar domein uitsluitend georganiseerd worden door de gemeente.
De verkiezingsaanplakking op het openbaar domein zal strikt beperkt worden vanaf de inwerkingtreding van
deze verordening en tot en met 26.05.2019. Geen enkele verkiezingsaffiche zal toegelaten worden op
gronden of in gebouwen die vallen onder de bevoegdheid van de openbare besturen, tenzij deze bezet
worden door natuurlijke personen voor private doeleinden.
Onverminderd de bepalingen van het algemeen politiereglement en de bepalingen van de Wegcode, is
verkiezingsaanplakking verboden op :

de openbare ruimte, met uitzondering van de aanplakkingspanelen die daartoe voorzien worden
door de gemeentelijke overheid

de auto's zoals bepaald in artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 15.03.1968 op de technische
eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen, met uitzondering van de :

personenauto's (artikel 1, § 2 van voornoemd koninklijk besluit) zonder aanhangwagens noch
bespanningen ;

fietsen, rijwielen, bakfietsen, bromfietsen, motorfietsen, driewielers, vierwielers (artikel 1 van
het koninklijk besluit van 23.03.1998) zonder aanhangwagens noch bespanningen.

De affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en aanplakbiljetten zullen afgeleverd
worden bij de Gemeentesecretaris of bij de daartoe door hem afgevaardigde, van maandag tot vrijdag tussen
09 u. 00 en 12 u. 00, met uitzondering van de feestdagen en de dagen waarop het gemeentebestuur gesloten
is, en zullen, vanaf 23.04.2019, door de gemeentewerklieden aangebracht worden op de gemeentelijke
panelen gelegen op de hieronder vermelde plaatsen die door de gemeentelijke overheden voorbehouden
worden voor het aanplakken van verkiezingsaffiches :

Dumonplein, op het centrale gedeelte vóór het ING-bankagentschap

Jules du Jardinlaan, langsheen het hek van het Sportcentrum

Sinte-Aleidisvoorplein, achter de kerk

Bosrandplein, op de berm tussen de rotonde en de parking

Meiersplein

vóór het gemeentehuis

Atlantische/Franciskanenvoorplein, op de centrale berm

Gebroeders Legrainlaan, in de nabijheid van het Carrefour Market-warenhuis 

White Starplein

De aanplakkingsruimte op de gemeentelijke verkiezingsborden wordt verdeeld in kolommen op de volgende
wijze :

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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90 % voor de op dit moment in ten minste twee van de bij de verkiezingen van 26.05.2019
betrokken vergaderingen vertegenwoordigde politieke partijen. Van deze 90 % wordt 65 % in gelijke
delen verdeeld onder de partijen van de Franstalige taalgroep en 35 % in gelijke delen onder de
partijen van de Nederlandstalige taalgroep.

10 % wordt in gelijke delen verdeeld onder de op dit moment niet in ten minste twee van de bij de
verkiezingen van 26.05.2019 betrokken vergaderingen vertegenwoordigde partijen.

Binnen elk van deze categorieën is de aanplakkingsruimte voorbehouden voor elke politieke partij, van links
naar rechts, in oplopende volgorde van lijstnummers.
Worden niet aangeplakt : alle affiches met een inhoud die een inbreuk vormt op de wet van 30.07.1981,
zoals gewijzigd, tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden of op de wet van
23.03.1995, zoals gewijzigd, tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren
van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is
gepleegd.
Artikel 2 : Het uitdelen van vlugschriften op de openbare weg is toegelaten op voorwaarde dat op de
uitgedeelde documenten de verantwoordelijke uitgever duidelijk vermeld staat en dat de uitdelers de
vlugschriften, die door het publiek op de grond geworpen worden, oprapen (in toepassing van het artikel 18
van het Algemeen Politiereglement).
Artikel 3 : Het is verboden vlugschriften, foto's of om het even welk verkiezingsmateriaal uit te delen vanaf
25.05.2019 om 22:00 tot 26.05.2019 om 16:00.
Met uitzondering van de verkiezingsaanplakking op het openbaar domein dat uitsluitend door de gemeente
georganiseerd wordt op de gemeentelijke verkiezingspanelen, mag geen enkele affiche, noch op een vaste of
mobiele drager, noch aangebracht op of in een geparkeerd(e) of rijdend(e) voertuig of aanhangwagen, of
geen enkel ander vast of mobiel communicatiemiddel voor visuele verkiezingsreclame, in het bijzonder
klederdracht bedrukt met reclame met een politiek karakter of "sandwichmannen", zich op het openbaar
domein bevinden, noch op het gemeentelijk wegennet, noch op het gewestelijk wegennet, gedurende
dezelfde periode.
Artikel 4 : Tot en met 26.05.2019 zijn publiciteitskaravanen en alle verkiezingspropaganda voortgebracht
door een luidspreker of megafoon, zowel overdag als 's nachts verboden.
Artikel 5 : De affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes bestemd voor
aanplakking, alle materiaal bestemd voor de aanplakking en voor het aanbrengen van opschriften, evenals
alle geluidsinstallatiemateriaal, gebruikt in overtreding met de bepalingen van voormelde politieverordening,
alsook alle voorwerpen die gevaar opleveren voor de openbare veiligheid, zullen in beslag genomen worden
met het oog op de verbeurdverklaring ervan overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Strafwetboek.
Artikel 6 :

1. Elke overtreding op de bepalingen van de onderhavige verordening wordt bestraft met een
administratieve boete van maximaal 350,00 EUR. Bovendien worden documenten die in strijd met
de bepalingen van deze verordening zijn aangebracht ambtshalve verwijderd door het gemachtigde
gemeentepersoneel of door de politie en dit op kosten, en op risico van de overtreders
(vertegenwoordigde kandidaten) en, bij ontstentenis, op kosten van de verantwoordelijke uitgevers
(als deze niet kan bepaald worden, op kosten van de verantwoordelijke van de lokale partijsectie).

2. De verkiezingsborden of de in deze verordening bedoelde voorzieningen worden gelijkgesteld met
stadsmeubilair bestemd voor openbaar gebruik. In dat opzicht wordt de vrijwillige vernietiging of
beschadiging ervan, in het bijzonder door de affiches te overplakken of door opschriften toe te
voegen, bestraft volgens de betreffende bepalingen in het algemeen politiereglement.

Artikel 7 : Deze politieverordening treedt in werking onmiddellijk na haar afkondiging door aanplakking, op
de gewone plaats van aanplakking van de officiële bekendmakingen.
Artikel 8 : Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe
gemeentewet door middel van aanplakking en door plaatsing op de website van de gemeente.
Bovendien zullen afschriften van deze politieverordening overgemaakt worden aan Dhr. Minister-President

• 

• 
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van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan Dhr. d.d. Gouverneur van het administratief
arrondissement van Brussel-Hoofdstad, aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, aan
de griffie van de Politierechtbank van Brussel en aan de korpschef van de Politiezone 5343 Montgomery.

De Raad keurt eenparig het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De d.d. Gemeentesecretaris, 
(g) Florence van Lamsweerde  

De Voorzitter, 
(g) Damien De Keyser

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Pieters-Woluwe, 28 maart 2019

De d.d. Gemeentesecretaris,

Florence van Lamsweerde  

Voor de Burgemeester :
De afgevaardigde Schepen,

Benoît Cerexhe
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