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Betreft : Provisionele tussenkomsten en wettelijk subrogatierecht van het Vlaams Fonds 
voor de sociale integratie van personen met een handicap 

De verzekeringsondernemingen worden ervan in kennis gesteld dat in het Belgisch Staatsblad 
van 19 juni 2002 het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 mei 2002 houdende 
wijziging van artikel 6 van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap werd gepubliceerd. 

Het Decreet trad in werking op 29 juni 2002 (tiende dag volgend op de publicatie ervan in het 
Belgisch Staatsblad). 

1. Principes van het decreet. 

1.1. Het Decreet bevestigt het residuair karakter van alle tussenkomsten door het Vlaams 
Fonds. Alleen ten aanzien van de tussenkomsten die worden verstrek.'! in het kader van de 
Vlaamse zorgverzekering wordt hierop een uitzondering gemaakt. Bijgevolg : 

• Verleent het Vlaams Fonds geen tussenkomst, of beperkt het zijn tussenkomst tot het 
verschil. wanneer reeds een schadeloosstelling werd verleend voor de dekking van dezelfde 
schade en op grond van dezelfde handicap krachtens een andere wettelijke regeling of 
krachtens het gemeen recht. 

• Wordt de persoon met een handicap ertoe verplicht zijn aanspraken op schadeloosstelling 
krachtens een andere wettelijke regeling of krachtens het gemeen recht te doen gelden. 

1.2. Het Vlaams Fonds verleent provisionele tussenkomsten in afwachting dat daadwerkelijk 
schadeloosstelling wordt verleend krachtens een andere wettelijke regeling of krachtens het 
gemeen recht. 

1.3. Aan het Vlaams Fonds wordt ten belope van het bedrag van zijn tussenkomst, een 
li"ettelijk subrogatierecht toegekend waardoor het van rechtswege in de plaats treedt in de 
rechten en rechtsvorderingen van de persoon met een handicap ten aanzien van diegenen die 
krachtens een andere wettelijke regeling of krachtens het gemeen recht schadeloosstelling zijn 
verschuldigd. 

1.4. Tenslotte wordt het belangrijk principe gesteld van de niet tegenstelbaarheid aan het 
·vzaams Fonds van de overeenkomsten die zonder instemming van het Fonds worden 
afgesloten tussen de persoon met een handicap en diegene die schadeloosstelling is 
verschuldigd krachtens een andere wettelijke regeling of krachtens het gemeen recht. 

2) Weerslag op de arbeidsongevallenverzekering. 

2.1. De tekst zelf alsmede de voorbereidende besprekingen van het decreet van 8 mei 2002 

laten er geen twijfel over bestaan dat de nieuwe regeling van provisionele tussenkomst en 
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wettelijk subrogatierecht toepassing vindt op prestaties die het Vlaams Fonds verleent aan de 
persoon die gehandicapt is ingevolge een arbeidsongeval, en waarvoor in beginsel de 
arbeidsongevallenverzekeraar tot schadeloosstelling is gehouden op grond van de 
Arbeidsongevallenwet van I 0 april 1971. 

2.2. De prestaties van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap omvatten een hele waaier van tussenkomsten, zoals daar zijn (niet limitatief) : 
hulpmiddelen en aanpassingen; kosten van opname in instellingen; persoonlijke 
assistentiebudgetten; tussenkomsten in het rendementsverlies ten voordele van werkgevers 
die personen met een handicap tewerkstellen. 

Uiteraard is het subrogatierecht beperkt tot die schadeposten waarvoor krachtens de 
arbeidsongevallenwetgeving schadeloosstelling wordt verleend : prothesen en orthopedische 
toestellen, hulp van derden, verlies aan concurrentievermogen op de arbeidsmarkt. 
Voor elk van deze schadeposten afzonderlijk is de subrogatie bovendien telkerunale beperkt 
tot enerzijds het bedrag van de eigen tussenkomst van het Fonds en anderzijds het bedrag 
waartoe de arbeidsongevallenverzekeraar is gehouden schadeloosstelling te verlenen op grond 
van de Arbeidsongevallenwet 

2.3. Het subrogatierecht van het Vlaams Fonds ontstaat van zodra dit Fonds provisioneel 
tussenkomst verleent. 

Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2003 betreffende de indeplaatsstelling 
van het Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met en handicap, B.S. 26 

augustus 2003, heeft, met ingang vanaf 1 januari 2003, de mededelings- en 
rnedewerkingsverplichtingen gepreciseerd die de persoon met een handicap dient te vervullen 
bij een aanvraag om bijstand tot sociale integratie. Op grond van de door de persoon met een 
handicap verstrekte inlichtingen kan het Vlaams Fonds de nog niet door de 
verzekeringsondememing schadeloos gestelde bijstand tot sociale integratie provisioneel ten 
laste nemen, de verzekeringsondememing in kennis stellen van zijn tussenkomsten en vragen 
om deze, tot beloop van de krachtens de arbeidsongevallenwetgeving verschuldigde 
schadeloosstelling voor dezelfde schadeposten terug te betalen. 

Elke betaling die de arbeidsongevallenverzekeraar nadien voor dezelfde schadepost aan de 
getroffene verleent, is tot beloop van het bedrag van de tussenkomst van het Vlaams Fonds, 
een onverschuldigde betaling in hoofde van de verzekeringsondememing, die tot een tweede 
betaling aan het gesubrogeerd Fonds is gehouden. De verzekeringsondememing doet er 
bijgevolg goed aan er zich voorafgaandelijk van te vergewissen dat het Vlaams Fonds nog 
geen tussenkomsten verricht. 

De verzekeringsondememingen worden verzocht goede kennis te nemen van het Decreet van 
de Vlaamse Gemeenschap van 8 mei 2002 dat een belangrijke weerslag kan hebben op de 
regeling van de arbeidsongevallen, en.indien zich problemen zouden stellen met de toepassing 
ervan, hiervan het Fonds voor arbeidsongevallen in kennis te stellen. 
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