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Arbeidsongeval personeelslid OCMW dd. 09.01.2018. Vaststellen
consolidatiepercentage en consolidatiedatum.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
(geschrapt), medewerker van het OCWM Harelbeke, was op 09.01.2018 het slachtoffer
van een arbeidsongeval.
De arbeidsongeschiktheid ingevolge dit arbeidsongeval liep van 09.01.2018 t.e.m.
12.01.2018 en van 23.01.2018 t.e.m. 19.02.2018. Aangezien de arbeidsongeschiktheid
meer dan 30 kalenderdagen bedraagt, is Medex bevoegd voor het vaststellen van het
consolidatiepercentage en de consolidatiedatum.
Op 09.04.2019 ontving het OCMW Harelbeke van Medex de besluiten van de medische
expertise i.v.m. dit arbeidsongeval. De consolidatiedatum werd vastgesteld op
20.02.2018 en het consolidatiepercentage werd vastgesteld op 0%.
Medex bevestigde per mail van 14.06.2019 dat betrokkene geen beroep heeft
aangetekend tegen deze beslissing.
Betrokken medewerker werd per aangetekend schrijven van 19.06.2019 ook op de
hoogte gebracht van deze beslissing van Medex met de vraag te tekenen voor akkoord
en per kerende de afgetekende brief terug te sturen. De dienst verzekeringen ontving het
schriftelijk akkoord met deze beslissing pas op 07.08.2019.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

De wet van 03.07.1967, betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector;
Het Koninklijk Besluit van 13.07.1970, inzonderheid art. 9 en 10 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van
overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de medische besluiten van Medex i.v.m. het
arbeidsongeval van (geschrapt), medewerker van het OCMW Harelbeke, van 09.01.2018.
Het consolidatiepercentage bedraagt 0% en de consolidatiedatum werd vastgesteld op
20.02.2018.

Artikel 2:
Betrokken medewerker, Medex en arbeidsongevallenverzekeraar Ethias worden van deze
beslissing op de hoogte gebracht.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
vast bureau.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het
ocmw.
Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter
goedkeuring voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
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Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.
Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst
van de bestelbonnen overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is

voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt 1 bestelbon, vermeld op de excellijst die op 9 september 2019 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 03/09/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 09.00 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

