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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Marc-Jean Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ;
Ahmed Ouartassi, Marc Loewenstein, Françoise Père, Mariam El Hamidine, Saïd Tahri, Charles
Spapens, Jutta Buyse, Schepenen ;
Michel Borcy, Monique Langbord, Hassane Mokhtari, Christiane Defays, Nadia El Yousfi, Grégor
Chapelle, Annie Richard, Evelyne Huytebroeck, Stéphane Roberti, Rachid Barghouti, Isabelle
Grippa, Abdelmalek Talhi, Magali Plovie, Alitia Angeli, Nadine Pâques, Laurent Hacken, Denis
Stokkink, Gauthier Lambeau, Jean-Marie Lebrun, Pol Massart, David Liberman, Dominique
Goldberg, Abdelkader Zrouri, Gemeenteraadsleden ;
Betty Moens, Gemeentesecretaris.

 
Jean-Claude Englebert, Francis Résimont, Schepenen ;
Corinne De Permentier, Camille Ronge, Mostafa Bentaha, Mohammed Sebbahi,
Gemeenteraadsleden.

Zitting van 03.07.18

#Onderwerp : Algemene zaken - Handvest voor goed gedrag - Gemeenteraadsverkiezingen besluit van
de gemeeteraad.#

Openbare zitting

ORGANISATIE

Algemene zaken

DE RAAD,
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117;
 
Gelet op het Algemeen Politiereglement van Vorst;
 
Gelet op het gemeentereglement betreffende de verkiezingsaanplakking tijdens de Europese, parlements-,
gewestelijke en gemeenteraadsverkiezingen;
 
Overwegende dat alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen verplicht zijn de hier nogmaals
aangehaalde wettelijke bepalingen na te leven;
 
Overwegende, evenwel, dat de strikte naleving van deze bepalingen geen waarborg is voor een
verkiezingscampagne gebaseerd op loyaliteit, wederzijds respect tussen kandidaten en respect voor het
geheel van de inwoners van de gemeente, ongeacht of ze al dan niet kiezers zijn;
 
Overwegende dat het geheel van de politieke fracties van het gemeentelijke verkiezingsdebat een model van
eigen campagne willen maken ter gelegenheid waarvan het ideologische debat steeds de voorkeur zal
krijgen;
 
Overwegende dat de verschillende fracties er zich toe verbinden af te zien van elke persoonlijke aanval
afkomstig van hun kandidaten of militanten ten aanzien van de verschillende kandidaten voor de
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verkiezingen, ongeacht of dit gebeurt in de vorm van pamfletten, openbare toespraken of eender welke vorm
van meningsuiting, in het bijzonder op de sociale netwerken;
 
Overwegende dat het tevens aangewezen is te vermijden om druk uit te oefenen op de handelaars van de
gemeente opdat ze partij zouden trekken voor een bepaalde kandidaat of voor een bepaalde lijst;
 
Overwegende dat het voor de handelaars of dienstverleners immers moeilijk is om nee te zeggen wanneer ze
verzocht worden om in hun etalages of in hun handelszaken of kantoren affiches op te hangen van een
bepaalde kandidaat of van een bepaalde lijst of op meer algemene wijze verkiezingspropaganda te voeren;
 
Overwegende dat dit van die aard is hen in een oncomfortabele situatie te plaatsen want door te zwichten
voor dergelijke, soms uitdrukkelijke verzoeken, lopen ze het risico zich bloot te stellen aan de vijandige
houding van een deel van hun cliënteel, hun activiteit in minder comfortabele omstandigheden uit te oefenen
en dat dit negatieve gevolgen kan hebben op de uitoefening van hun beroepsactiviteit zowel tijdens de
verkiezingscampagne als later;
 
Overwegende dat met het oog op de vrijheid van meningsuiting en vereniging, er voor de gemeenteraad
geen sprake kan zijn om een reglement in te voeren dat een dergelijke vorm van openbare meningsuiting
verbiedt;
 
Overwegende daarentegen dat niets hem verbiedt akte te nemen van de eenduidige en plechtige
verbintenissen aangegaan door de politieke fracties die er deel van uitmaken alsook door de kandidaten
lijsttrekkers die hen vertegenwoordigen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen;
 
BIJGEVOLG:
 
De Gemeenteraad van Vorst :
 
Neemt akte van het feit dat de verschillende fracties die deel uitmaken van de gemeenteraad er zich toe
verbinden :

- erover te waken dat hun kandidaten en militanten afzien van elke persoonlijke aanval ten aanzien
van de verschillende kandidaten voor de verkiezingen, ongeacht of dit gebeurt in de vorm van
pamfletten, openbare toespraken of eender welke vorm van meningsuiting, in het bijzonder op de
sociale netwerken.
- om de handelaars of dienstverleners in geen geval te benaderen met als doel in hun etalages of in hun
handelszaken of kantoren affiches op te hangen van een bepaalde kandidaat of van een bepaalde lijst
of op meer algemene wijze verkiezingspropaganda te voeren.

 
Neemt akte dat elke kandidaat lijsttrekker er zich toe verbindt om voor het geheel van de kandidaten en
militanten van zijn lijst toe te zien op de naleving van het principe uitgedrukt in paragraaf 1.
 
Nodigt de lijsttrekkers van de lijsten die niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad om huidige
overeenkomst na te leven;
 
Belast de Gemeentesecretaris met het overmaken van dit handvest aan de lijsttrekkers van iedere lijst die niet
vertegenwoordigd is of niet zetelt in de Gemeenteraad.

31 stemmers : 31 positieve stemmen.
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Vanwege het College :
De Secretaris,

Betty Moens  

De Burgemeester,

Marc-Jean Ghyssels
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