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Zitting van 27 februari 2014
Waren aanwezig : De h. De Decker, burgemeester-voorzitter;
De hh. Cools, Dilliès, Sax, Mevr. Gol-Lescot, de h. Biermann, Mevr. Delwart, Roba-Rabier,
schepenen;
Mevr. Gustot, Dupuis, de h. Martroye de Joly, Mevr. Fraiteur, Verstraeten, de hh. Wyngaard,
De Bock, Vanraes, Mevr. François, de h. Toussaint, Mevr. Bakkali, de hh. Desmet, Hayette, Mevr.
Francken, Delvoye, de h. Reynders, Mevr. Culer, Van Offelen, de hh. Bruylant, Cornelis,
Wagemans, Zygas, Mevr. Baumerder, De Brouwer, Ledan, Zawadzka, Charles-Duplat,
raadsleden;
De h. Parmentier, wnd. Gemeentesecretaris.
-----#Onderwerp 7A – 3 : Aanname van een politieverordening betreffende verkiezingsaanplakking ter
gelegenheid van de Europese, wetgevende en gewestelijke verkiezingen van 25 mei 2014.#
De Raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder de artikelen 112, 117, 119, 119bis en
135, § 2;
Gelet op de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, alsook op de financiering en de
open boekhouding van de politieke partijen;
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Ukkel dat onder andere bepaalt
dat verkiezingsaffiches aangebracht mogen worden op de door het college van burgemeester en
schepenen aangeduide plaatsen volgens de voorwaarden die dit college vaststelt;
Overwegende dat op 25 mei 2014 wetgevende, gewestelijke en Europese verkiezingen
worden gehouden;
Overwegende dat de kandidaten op de lijsten die zijn opgesteld voor de komende
wetgevende, gewestelijke en Europese verkiezingen zullen wensen reclame te maken door
verkiezingsaffiches te verspreiden;
Gelet op de oppervlakte en op het aantal verkiezingsborden die op het grondgebied van de
gemeente Ukkel zullen worden geplaatst;
Gelet op de materiële onmogelijkheid om op al deze borden voortdurend alle affiches van
alle kandidaten, lijsten of partijen aan te plakken;
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;
Overwegende dat het nodig is om tijdens de verkiezingsperiode enige maatregelen te treffen
om deze opdracht te verzekeren door 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;
Overwegende dat het noodzakelijk is te voorkomen dat affiches overgeplakt worden, in het
bijzonder om redenen van openbare reinheid en duurzame ontwikkeling;
Gelet op de resultaten die de verschillende partijen of lijsten hebben gehaald tijdens de
laatste verkiezingen van de leden van de betrokken vergaderingen, in de verkiezing van 25 mei
2014;
Overwegende dat de ruimte voor aanplakking eerlijk verdeeld kan worden door enerzijds
rekening te houden met het feit of de politieke groep of partij nu al dan niet vertegenwoordigd is in
ten minste twee van de door de verkiezing van 25 mei 2014 gekozen vergaderingen en anderzijds
door rekening te houden met de taalaanhorigheid van deze partij of deze lijst,
Beslist, met 34 stemmen voor en 1 onthouding, de politieverordening betreffende
verkiezingsaanplakking ter gelegenheid van de Europese, wetgevende en gewestelijke
verkiezingen van 25 mei 2014 aan te nemen.
Ordonnantie

Artikel 1 - Voorwerp.
De onderhavige ordonnantie is van toepassing tijdens de verkiezingsperiode op de
verkiezingsaanplakking op het grondgebied van de gemeente Ukkel met het oog op de
verkiezingen van 25 mei 2014 en dit onverminderd de bepalingen van het geldende Algemeen
Politiereglement, de hogere wettelijke en regelgevende bepalingen en artikel 27 van het
verkeersreglement inzake reclamevoertuigen en aanhangwagens.
Artikel 2 - Definities.
In de zin van de onderhavige ordonnantie dienen de volgende termen als volgt begrepen te
worden :
a)

Verkiezingsreclame: elke uitdrukkingsvorm met als doel propaganda te voeren in naam van
kandidaten of kandidatenlijsten of van partijen voor de betreffende verkiezingen.

b)

Verkiezingsaanplakking: het aanbrengen op vaste of mobiele dragers van documenten of
andere vermeldingen, onder gelijk welke vorm, om gestalte te geven aan
verkiezingsreclame.

c)

Verkiezingsperiode: periode die begint op de eerste dag van de derde maand die de
verkiezingen voorafgaat en die afloopt op de dag na de verkiezingen.

Artikel 3 - Bepalingen betreffende de verkiezingsaanplakking.
§1.

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het algemeen politiereglement is de
verkiezingsaanplakking verboden op de openbare weg behalve op de speciaal daartoe
voorziene gemeentelijke verkiezingsborden en op de voorwaarden zoals bepaald in deze
ordonnantie. De afmetingen, de lijst en de plaatsen waarop deze borden staan zullen
bepaald zijn door het college van burgemeester en schepenen.
De verkiezingsaanplakking is verboden op de borden voor vrije, gemeentelijke of culturele
aanplakking.

§2.

De aanplakking op de gemeentelijke verkiezingsborden gebeurt door hiertoe aangeduid
gemeentepersoneel en dit vanaf de zestigste dag voorafgaand aan de verkiezingen.
Deze aanplakking gebeurt binnen de vier werkdagen volgend op de ontvangst van de
affiches bij de gemeentedienst ad hoc.
De aanplakking mag in geen geval gebeuren door een persoon die vreemd is aan het
gemeentepersoneel, ongeacht of deze persoon gemachtigd is door de kandidaten of
vertegenwoordigers van enige lijst.

§3.

De aanplakkingsruimte op de gemeentelijke verkiezingsborden wordt als volgt verdeeld :
-

-

90 % voor de op dit moment in ten minste twee van de bij de verkiezingen van 25 mei
2014 betrokken vergaderingen vertegenwoordigde politieke partijen. Van deze 90 %
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.
10 % wordt in gelijke delen verdeeld onder de op dit moment niet in ten minste twee
van de bij de verkiezingen van 25 mei 2014 betrokken vergaderingen
vertegenwoordigde politieke partijen.

§4.

Elk gemeentelijk verkiezingsbord voor een lijst is 1,22 meter breed en 2,44 meter hoog.

§5.

De voorzitters van de Ukkelse afdelingen van de politieke partijen die kandidaten hebben
voor de verkiezingen van 25 mei 2014 en die hun affiches willen laten aanplakken op de
gemeentelijke verkiezingsborden, duiden een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger aan
om deze affiches af te geven bij het secretariaat van de Werken en om er de
aanplakkingsmodaliteiten te verduidelijken.

Wanneer hij de eerste keer affiches komt afgeven, toont deze vertegenwoordiger een bewijs
van zijn volmacht van de partij(en) die de lijst waarvan hij de gemachtigde is
erkent/erkennen.
De afgifte gebeurt vanaf de vijfenzestigste dag voorafgaand aan de verkiezingen.
De aangeduide vertegenwoordiger kan eventueel de gewenste schikking meedelen.
Deze schikking moet overeenkomen met de toegekende ruimte. De affiches moeten
overeenkomen met de wetten en verordeningen die in deze materie van kracht zijn.
Overeenkomstig het onder § 2 vermelde beginsel worden deze affiches uitsluitend door
hiertoe aangeduid gemeentepersoneel aangebracht op de gemeenteborden. Er wordt een
middel geplaatst om te voorkomen dat de affiches overgeplakt worden.
De vertegenwoordigers van de lijsten kunnen vragen dat opnieuw wordt aangeplakt voor
zover deze vraag behoorlijk gerechtvaardigd is.
De vertegenwoordiger van elke lijst dient het secretariaat van de Werken te verwittigen van
eventuele schade aan zijn affiches en dient vervangende affiches te bezorgen. De nieuwe
affiches worden zo snel mogelijk aangeplakt, rekening houdend met de organisatie van de
dienst.
§6.

Worden niet aangeplakt: alle affiches met een inhoud die een inbreuk vormt op de wet van
30 juli 1981, zoals gewijzigd, tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie
ingegeven daden of op de wet van 23 maart 1995, zoals gewijzigd, tot bestraffing van het
ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de
tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.

Artikel 4 - Straffen.
1)

Elke overtreding op de bepalingen van de onderhavige ordonnantie wordt bestraft met een
administratieve boete van maximaal € 350.
Bovendien worden documenten die in strijd met de bepalingen van deze ordonnantie zijn
aangebracht ambtshalve verwijderd door het gemachtigde gemeentepersoneel of door de
politie en dit op kosten, en op risico van de overtreders en, bij ontstentenis, op kosten van de
verantwoordelijke uitgevers.

2)

De verkiezingsborden of de in deze ordonnantie bedoelde voorzieningen worden
gelijkgesteld met stadsmeubilair.
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 5 - Afkondiging-Verspreiding.
Behalve de aankondigings- en publicatiemiddelen op de website van de gemeente Ukkel zoals
voorzien in artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet wordt een exemplaar van deze ordonnantie
verstuurd naar de voorzitter van elke Ukkelse afdeling van de politieke partijen die kandidaten
afvaardigen voor de verkiezingen van 25 mei 2014.
Artikel 6 - Inwerkingtreding.
Deze ordonnantie treedt in werking op de eerste dag waarop ze wordt afgekondigd door
aanplakking.
Alzo gedaan en beraadslaagd in openbare zitting.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,

De Voorzitter,

(get) Luc PARMENTIER.

(get) Armand DE DECKER.
Voor eensluidend afschrift :

Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,

Luc PARMENTIER.

Het College,

Armand DE DECKER.

