
 
Provincie Vlaams-Brabant 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  
Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 

  
GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 26 mei 2016 

van  
SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  
 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 
Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 
Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  
Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 
Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 
Miedzinski, Jenny Sleeuwaegen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 
Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 
Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans, leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 
Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 
Juridische Dienst 
  
Raad nr. Onderwerp 

2016ME067024  Politiereglement op de openbare orde bij verkiezingen. 

 
De Raad, 

 
Aanleiding 

 

Naar aanleiding van de nieuwe algemene politieverordening met gemeentelijke 
administratieve sancties, die gelijklopend is voor de gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-
Leeuw, werd ook het politiereglement op de openbare orde bij verkiezingen herwerkt, dat 
enkel zal gelden op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.  
 
Juridische gronden 

 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen. 
 
De Nieuwe Gemeentewet, met name artikelen 119, 119bis, 133 en 135 § 2. 
 

Adviezen en visum 

 
Niet van toepassing. 
 
Motivering 

 

Aangezien het oude politiereglement naar aanleiding van de nieuwe algemene 
politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties wordt geschrapt, moet de 
gemeenteraad een nieuw politiereglement op de openbare orde bij verkiezingen 
goedkeuren. 
 
Er werden enkel bepalingen opgenomen die niet op basis van de algemene 

politieverordening kunnen worden bestraft. 
 



Financiële impact  

 
Niet van toepassing. 
 
Met algemene stemmen 

 
Besluit 

 
Enig artikel. Het politiereglement op de openbare orde bij verkiezingen wordt als volgt 

vastgesteld: 
 
POLITIEREGLEMENT OP DE OPENBARE ORDE BIJ VERKIEZINGEN 

Artikel 1 

§1 Onverminderd de besluiten van hogere overheden, mogen affiches en 
aanplakbiljetten betreffende kiespropaganda op de openbare weg uitsluitend 
worden aangebracht op de aanplakborden die speciaal met dit doel door de 
gemeente Sint-Pieters-Leeuw worden geplaatst.  

De locatie van deze aanplakborden, alsook de datum vanaf wanneer zij in gebruik 

mogen worden genomen, zal via een afzonderlijke collegebeslissing worden 
bekendgemaakt.   

§2 Op deze aanplakborden zal voor elke regelmatig ingediende kandidatenlijst een 
gedeelte van het bord voorzien worden, daarbij rekening houdend met de bij het 
hoofdbureau der verkiezingen ingediende volledige of onvolledige lijsten. 

Iedere politieke lijst moet zijn aanplakkingen op de aanplakborden, die speciaal met 

dit doel door het bestuur werden geplaatst, beperken tot de strook waar zij recht op 
heeft, van links naar rechts in volgorde van de lijstnummers. Iedere lijst heeft maar 
recht op één strook, zelfs indien twee of meer partijen deelnemen aan de 
verkiezingen onder één nummer.  

Artikel 2 

Onverminderd de beperkingen die gesteld zijn in wetten en besluiten is het verboden:  

1.  Tussen 22 uur en 7 uur op enigerlei wijze verkiezingspropaganda te voeren, te 
verdelen, te plaatsen of aan te brengen, zelfs niet op de aanplakborden die met dit 
doel door het bestuur werden geplaatst, en wat de private eigendommen en 
terreinen betreft, zelfs niet met voorafgaande geschreven toelating van de eigenaar 
of van de gebruiksgerechtigde;  

2.  Affiches en aanplakbiljetten aan te brengen op de aanplakborden die met dit doel 

door het bestuur werden geplaatst na op de dag van de verkiezingen; 

3.  Propaganda van andere partijen te beschadigen, te bevuilen, weg te nemen, af te 
trekken of te overplakken, tenzij deze affiches op een andere dan de aan deze lijst 
toegewezen plaats werden geplakt..  

 

 

 



Artikel 3 

Alle verkiezingspropaganda aangebracht in strijd met dit reglement zal door de bevoegde 
diensten onmiddellijk verwijderd worden. De kosten hiervoor worden verhaald op de 
overtreder. 

Artikel 4 

Overtredingen van dit politiereglement worden bestraft met een administratieve sanctie 
overeenkomstig artikel 9.2 van de algemene politieverordening met gemeentelijke 

administratieve sancties. 

Artikel 5 

Dit reglement treedt in werking op 01.10.2016 en heft alle reglementen met hetzelfde 
onderwerp op. 

Een afschrift van dit politiereglement wordt gestuurd aan de Deputatie van de provincie 
Vlaams-Brabant en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van de 

Politierechtbank. 
 
In opdracht : 
De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  
(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Leeuw, 22 juni 2016 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 
 
Walter Vastiau Luc Deconinck 
 
  


