Provincie Antwerpen
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
Gelet op de wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van
algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen, met name de artikelen
1 en 2 die werden gewijzigd door de wet van 5 juni 1934 en door de wet van 14 juni 1963, betreffende
de overtredingen van administratieve reglementen;
Gelet op de Provinciewet van 30 april 1836, met name de artikelen 124 en 128;
Gelet op de wet van 29 juli 1934 houdende het verbod op private milities, met name artikel 2 bis dat
werd gewijzigd door de wet van 4 mei 1936;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en van artikel
134 van de nieuwe Gemeentewet om in geval van stoornis van de openbare politie verordeningen te
laten treffen door de burgemeester;
Gelet op de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de boekhouding van
de politieke partijen;
Gelet op de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezing van het Europees Parlement;
Gelet op de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot
vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiêle mededelingen van de overheid ;
Gelet op de wetten van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van
de informatiemaatschappij ;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per
elektronische post;
Gelet op de noodzaak om maatregelen te nemen met het oog op het verbieden van bepaalde
methodes van verkiezingsopschriften en verkiezingsaanplakking alsook het verspreiden van allerlei
verkiezingspamfletten op de openbare weg, aangezien deze methodes de openbare gezondheid in
gevaar brengen;
Overwegende dat om dezelfde redenen dient te worden voorkomen dat andere middelen voor het
verspreiden van verkiezingsboodschappen worden gebruikt om de bestaande wetten en regelgeving te
omzeilen;
Overwegende dat, ongeacht de beschikkingen vervat in de gemeentelijke reglementen, het in de
periode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en
de Gemeenschaps- en Gewestparlementen volstrekt noodzakelijk is om maatregelen te nemen om het
nachtelijk vervoer van al het materieel bedoeld voor activiteiten geviseerd door artikel 1 van dit besluit,
te verbieden;

