Bevoegdheden van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen:
De Raad spreekt zich als administratief rechtscollege uit over:
1) de bezwaren tegen de verkiezing en de bezwaren op grond van de schending
van de regelgeving inzake de verkiezingsuitgaven door kandidaten en
lijsttrekkers van de stadsdistricts-, gemeente- en provincieraden;
2) de bezwaren tegen de verkiezing of de benoeming van de schepenen, de
leden van de deputatie en de OCMW-raadsleden;
3) de betwistingen omtrent het goedkeuren van de geloofsbrieven en de
eedaflegging;
4) de betwistingen omtrent afstand, verval, ontslag of verhindering van de
provinciale, gemeentelijke of binnengemeentelijke politieke mandaten;
5) de betwistingen in verband met de taalkennis die vereist is voor de uitoefening
van bepaalde provinciale en gemeentelijke mandaten;
6) de betwistingen over opvolging van een mandataris bij verhindering of ontslag;
7) de geschillen die rijzen m.b.t. de voorwaarden waaraan een
vertrouwenspersoon als vermeld in de artikelen 18 en 70 bis van het
Gemeentedecreet moet voldoen, alsmede of het gemeenteraads- of
districtsraadslid voldoet aan de voorwaarden om een beroep te kunnen doen
op een vertrouwenspersoon;
8) de geschillen die rijzen m.b.t. de voorwaarden waaraan een
vertrouwenspersoon als vermeld in de artikelen 28 en 69 van het OCMWdecreet moet voldoen, alsmede of het lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de
ondervoorzitter of het lid van het vast bureau of een bijzonder comité voldoet
aan de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op een
vertrouwenspersoon;
9) de beroepen ingesteld tegen de beslissing van de provinciegouverneur inzake
de aansprakelijkheid van de gemeentesecretaris of de door hem aangestelde
rekenplichtige in geval van een kastekort alsook inzake de aansprakelijkheid
voor onregelmatigheden of tekorten in de jaarrekening;
10) de beroepen ingesteld tegen de beslissing van de provinciegouverneur inzake
de aansprakelijkheid van de door de raad voor maatschappelijk welzijn
aangestelde rekenplichtige in geval van een kastekort alsook inzake de
aansprakelijkheid van de betrokken rekenplichtigen voor onjuistheden of
onvolledigheden in de boekhouding;
11) de geschillen betreffende de stemopneming bij de gemeentelijke
volksraadpleging;
12) de aansprakelijkheden van de personen, vermeld in artikel 90 van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, overeenkomstig de procedure vermeld in artikel
170§4 van het OCMW-decreet en dit met ingang van 1 januari 2009 en tot de
inwerkingtreding van de externe auditcommissie, vermeld in artikel 171 van
het OCMW-decreet.

