Reglement aanplakborden verkiezingen
Datum goedkeuring gemeenteraad : 27/02/2014
Datum publicatie : 13/03/2014
Artikel 1.- : EERBIED VAN DE PERSONEN
§1. Elke lijst dient de waardigheid van de geëngageerde kandidaten te eerbiedigen en elke
persoonlijke aanval, elke kwetsende, lasterlijke en beledigende verklaring of bericht naar hen toe
te verbieden.
§2. Het is ten strengste verboden om op het grondgebied van de gemeente enige tentoonstelling,
verspreiding of verkoop te organiseren van boeken, audiovisuele middelen of enig ander object
dat opzettelijk aanzet tot geweld, haat en/of een ideologie die in strijd is met de Universele
verklaring van de Rechten van de Mens (art. 83).
§3. De wettelijke vermeldingen zoals naam en adres van de verantwoordelijke uitgever, het type en
de datum van de desbetreffende verkiezing en de melding "Verboden op de openbare weg te
gooien" zullen op elk verkiezingsdrukwerk worden aangebracht.
§4. Wie de bepalingen van onderhavig artikel overtreedt, zal een administratieve boete opgelegd
krijgen van 100€.
Artikel 2.- : DE SPERPERIODE VOOR DE VERKIEZINGSUITGAVEN
§1. Deze periode vangt aan 3 maanden voor de uiterlijke verkiezingsdatum zoals wettelijk bepaald.

Artikel 3.- : HET AANPLAKKEN VAN VERKIEZINGSPUBLICITEIT OP HET OPENBAAR DOMEIN
§1. Verkiezingspubliciteit mag aangebracht worden op de daarvoor voorziene borden, geplaatst door
de gemeentelijke overheid op het openbaar domein. Het is niet toegelaten aan te plakken op
straatmeubilair, verlichtingspalen, verkeersborden, enz.
§2. Maximum acht verkiezingspanelen per type verkiezing zullen worden opgesteld door de
gemeentelijke overheid op de meest bezocht plaatsen en/of op de toegangswegen van de
gemeente. De lijst van de locaties zullen gekozen worden door het college van burgemeester en
schepenen. De verschillende types van verkiezingen zijn : federaal, regionaal en Europese, en
lokaal en provinciaal. Er zullen aanplakruimte toegewezen worden per verkiezingspaneel met een
gelijke verdeling van aanplakruimte tussen de diverse lijsten vertegenwoordigd op het niveau van
de verkiezingen en die aan de verkiezingen deelnemen.
§4. De borden zullen ten laatste opgesteld worden 6 weken voor de verkiezingsdatum en zullen
verwijderd worden ten laatste 7 dagen na de verkiezingsdatum.
§5. De officiële aankondigingen zullen gebeuren op een afzonderlijk paneel.
§6. De mobiele panelen die op de openbare weg worden geplaatst zullen moeten beantwoorden aan
de wettelijke en reglementaire schikkingen in dit kader.
§7. Er mag enkel worden aangeplakt tussen 7u en 22u, en dit tot de vooravond van de verkiezingen.
§8. De verkiezingspubliciteit moet verwijderd worden ten laatste 15 dagen na de verkiezingen.
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§9. Affiches of zelfklevers, aangebracht in overtreding met het onderhavige artikel, zullen moeten
verwijderd worden bij de eerste vordering door de politie of door een bevoegde agent, zo niet
eigent de Gemeente zicht het recht toe ze ambtshalve te verwijderen, op kosten en op eigen
risico van de verantwoordelijke uitgever, onverminderd een administratieve boete van 150 euro.
§10. Bij elke verkiezing beslist de gemeenteraad of er al dan niet aanplakborden geplaatst worden.
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