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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
16 november 2022

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 19 oktober 2022

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 19 oktober 2022 goed.

2. Informatieveiligheidsbeleid

De zoneraad keurt het informatieveiligheidsbeleid goed.

BESLOTEN

PERSONEEL

3. Benoeming luitenant in het vrijwilligerskader, post Maldegem

Het agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting vanwege het ontbreken van het 
stageverslag.

4. Kennisname interne mobiliteit vrijwillig ambulancier

De zoneraad neemt akte dat vrijwillig ambulancier in kwestie gemobiliseerd wordt binnen zone 
Meetjesland van post Maldegem naar post Eeklo vanaf 1 december 2022.

5. Beëindiging van de stageperiode zonder benoeming vrijwillig stagiair brandweerman, post 
Eeklo

De zoneraad gaat akkoord met de beëindiging van de stageperiode zonder benoeming van vrijwillig 
stagiair brandweerman in kwestie, post Eeklo met ingang vanaf 1 december 2022.

6. Consolidatie arbeidsongeval beroepsbrandweerman, post Eeklo

- Het arbeidsongeval van 09/02/2022 overkomen aan beroepsbrandweerman in kwestie van post 
Eeklo is geconsolideerd op 08/11/2022 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente 
voor blijvende invaliditeit weerhouden.

- De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de 
startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen dewelke betrokkene een 
verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende brief).

- De datum waarop de huidige beslissing via aangetekende brief kenbaar wordt gemaakt aan het 
slachtoffer is de startdatum voor de herzieningstermijn van drie jaar zoals voorzien in artikel 20 van 
de wet van 3 juli 1967; Dit is de termijn binnen dewelke het slachtoffer de huidige beslissing kan 
aanvechten voor de zaak aanhangig te maken voor de bevoegde arbeidsrechtbank van zijn 
woonplaats, hetzij via dagvaarding, hetzij via verzoekschrift.
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7. Consolidatie arbeidsongeval beroepsbrandweerman, post Eeklo

- Het arbeidsongeval van 11/07/2022 overkomen aan beroepsbrandweerman in kwestie van post 
Eeklo is geconsolideerd op 08/11/2022 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente 
voor blijvende invaliditeit weerhouden.

- De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de 
startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen dewelke betrokkene een 
verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende brief).

- De datum waarop de huidige beslissing via aangetekende brief kenbaar wordt gemaakt aan het 
slachtoffer is de startdatum voor de herzieningstermijn van drie jaar zoals voorzien in artikel 20 van 
de wet van 3 juli 1967; Dit is de termijn binnen dewelke het slachtoffer de huidige beslissing kan 
aanvechten voor de zaak aanhangig te maken voor de bevoegde arbeidsrechtbank van zijn 
woonplaats, hetzij via dagvaarding, hetzij via verzoekschrift.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes
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