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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITE OP 27 SEPTEMBER 2016 

 

1 Financiën - Liquiditeit 
 
Het Directiecomité wenst geen wijzigingen door te voeren in de liquiditeit. 

 
2 Financiën - Achterstallige betalingen gemeentelijke deelnemers – 

verwijlinteresten 1ste semester 2016 
 

Het Directiecomité besluit de volgende debetnota’s op te maken: 

 aan de stad Oostende voor de verwijlinteresten m.b.t. het 1ste semester van 2016 t.b.v. 
562,17 EUR; 

 aan de gemeente Middelkerke voor de verwijlinteresten m.b.t. het 1ste semester van 2016 
t.b.v. 553,45 EUR. 

 

 
3 Personeel – consolidatie arbeidongevallen 

3.1 Personeel – consolidatie arbeidsongeval van 15 september 2014 met 
referentie bij Ethias 2619>ST1386934814 

 
 

Het Directiecomité besluit: 
 
Artikel 1 
 
Het arbeidsongeval met als referentienr bij Ethias 2619>ST1386934814 van 15 september 2014 is 
geconsolideerd op 10 september 2015 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 
 
Er wordt geen rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid weerhouden. 
 
Artikel 2 
 
De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekend schrijven gericht wordt, is de 
startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. 
Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herziening indienen 
op grond van een verergering. De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 
 

 
3.2 Personeel – consolidatie arbeidsongeval van 12 november 2014 met 

referentie bij Ethias 2619>ST1387144514 
 
Het Directiecomité besluit: 

 
Artikel 1 
Het arbeidsongeval met als referentienr bij Ethias 2619>ST1387144514 van 12 november 2014 is 
geconsolideerd op 09 september 2015 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 
 
Er wordt geen rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid weerhouden. 
 
Artikel 2 



De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekend schrijven gericht wordt, is de 
startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. 
Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herziening indienen 
op grond van een verergering. De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 

 
3.3 Personeel – consolidatie arbeidsongeval van 21 oktober 2014 met 

referentie bij Ethias 2619>ST1387085114 
 

Het Directiecomité besluit: 
 
Artikel 1 
 
Het arbeidsongeval met als referentienummer bij Ethias 2619>ST1387085114 van 21 oktober 2014 is 
geconsolideerd op 28 november 2014 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 
 
Er wordt geen rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid weerhouden. 
 
Artikel 2 
De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekend schrijven gericht wordt, is de 
startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. 
Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herziening indienen 
op grond van een verergering. De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 
 

 
3.4 Personeel – consolidatie arbeidsongeval van 30 april 2015 met referentie 

bij Medex 12/1873454 

 
Het Directiecomité besluit: 
 
Artikel 1 
 
Het arbeidsongeval met als referentienummer bij Medex 12/1873454 van 30 april 2015 is 
geconsolideerd op 1 juli 2016 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 
 
Er wordt geen rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid weerhouden. 
 
Artikel 2 
De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekend schrijven gericht wordt, is de 
startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. 
Binnen deze termijn kan het slachtoffer per aangetekende brief een aanvraag tot herziening indienen 
op grond van een verergering. De aanvraag moet vergezeld zijn van alle verantwoordingsstukken. 

 
 
5 Goedkeuring verslag van 25 augustus 2016 
 
Het Directiecomité heeft geen opmerkingen op dit verslag en keurt het bijgevolg goed. 

 
 
 
Vicky Handsaeme       
 
 
Stafmedewerker administratie  


