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Bescherming privé-leven 
 

Politiereglement

Hoofdstuk 1. 
[…] 
 
Hoofdstuk 2 — Bescherming van het privé-leven van 
prominenten en hun gezinsleden. 
 
Artikel 7. 
Op voorwaarde dat hierdoor de openbare orde en rust 
niet wordt verstoord, mogen petities of eisenbundels 
slechts aan de privé woning van prominente personen 
afgegeven worden indien de bestemmeling hiertoe 
uitdrukkelijk en vooraf toestemt en hij in persoon de 
documenten in ontvangst kan en wil nemen. De promi-
nente persoon bepaalt in voorkomend geval zelf de 
maximale omvang van de delegatie die hij aan zijn 
woning wenst te ontvangen. Indien hij niet persoonlijk 
in zijn privé woning aanwezig is, en er bijgevolg geen 
enkele delegatie ontvangen kan worden, is elke veront-
rusting in de omgeving van zijn woning uitdrukkelijk 
verboden. 
 
Artikel 8. 
Indien de prominente persoon ermee instemt een dele-
gatie te ontvangen, moeten de begunstigden met het oog 
op het rustig en veilig verloop van de overhandiging, 
zich nauwgezet en onmiddellijk schikken naar ieder 
bevel of vordering van een politieofficier of agent. 
 

Artikel 9. 
De toestemming van de prominente persoon om een 
delegatie te ontvangen kan op elk moment en zonder 
opgave van reden, door hem terug worden ingetrokken. 
 
Hoofdstuk 3 — Straf- en slotbepalingen. 
 
Artikel 10. 
De overtreders van de bepalingen van dit reglement 
zullen gestraft worden met gevangenisstraf van één dag 
tot zeven dagen en met geldboete van één [euro] tot 
vijfentwintig [euro], of met één van die straffen alleen. 
 
Artikel 11. 
Dit besluit zal door toedoen van het college van burge-
meester en schepenen bekendgemaakt worden door 
aanplakbrief. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 12. 
Afschrift van dit besluit zal aan de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal aan de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg van Brussel en aan de griffie van 
de politierechtbank van Lennik worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden 
overgemaakt aan de vice-gouverneur van de provincie 
Brabant. 
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