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OPBOUW MEERJARENANALYSE   

● 2 delen: terugblik en vooruitblik  

● DEEL 1: TERUGBLIK: nota realisaties  

● evolutie de voorbije 2 legislaturen  

● inhoudelijk 

● cijfermatig  

● juridisch  

● gepubliceerd op www.vaph.be  

Link: https://www.vaph.be/documenten/meerjarenanalyse-terugblik-2008-2018 
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OPBOUW MEERJARENANALYSE   

● DEEL 2: VOORUITBLIK: meerjarenplanning 
● omgevingsanalyse  

● huidige situatie  

● financiële scenario’s komende jaren bij gelijkblijvend beleid  

● beleidsuitdagingen  

 

● Voorlopige versie besproken op raadgevend comité  

● beleidsuitdagingen nog uit te werken i.s.m. raadgevend comité  
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REALISATIES IN DE VOORBIJE 2 LEGISLATUREN 
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REALISATIES IN DE VOORBIJE 2 LEGISLATUREN  

zeer grote veranderingen in de sector: waarom?  

- andere kijk op personen met een handicap  

- burgerschapsparadigma: volwaardige participatie aan maatschappij, inclusie  

- met als doel kwaliteit van leven  

vanuit VN-conventie en het plan PERSPECTIEF 2020  

=> PVF is geen doel op zich maar een financieringsmethodiek i.f.v. de 

realisatie van VN-conventie  

INHOUDELIJKE REALISATIES  
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REALISATIES IN DE VOORBIJE 2 LEGISLATUREN  

het plan PERSPECTIEF 2020  

Doelstellingen:  

● In 2020 is er een garantie op zorg voor de personen met een handicap met 

de grootste ondersteuningsnood onder de vorm van zorg en assistentie in 

natura of in contanten. 

● In 2020 genieten geïnformeerde gebruikers van vraaggestuurde zorg en 

assistentie in een inclusieve samenleving.  

INHOUDELIJKE REALISATIES  

6 



● Persoonsvolgende financiering: 2 trappen  

● trap 1: RTH/zorgbudget  

● laagdrempelig, geen toeleidingsprocedure  

● preventief: vermijden van ontwikkelen van intensievere ondersteuningsvragen,...  

● trap 2: nRTH  

● minderjarigen: MFC en PAB  

● meerderjarigen: persoonsvolgend budget met ruime bestedingsmogelijkheden bij 

een zeer divers aanbod: vergund/niet-vergund/assistentie/…  

● sociaal ondernemerschap  

 

 

INHOUDELIJKE REALISATIES   
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● vraaggestuurd  

● budgetbepaling op maat op basis van de vraag geformuleerd in het 

ondersteuningsplan  

● ondersteuning waar nodig bij opmaak ondersteuningsplan  

● online tool website VAPH  

● DOP, DMW, gebruikersorganisatie  

● keuze cash/voucher/combinatie  

● online wegwijzer VAPH-ondersteuning (wordt uitgebreid door VZW)  

● ondersteuning waar nodig bij inzet PVB: bijstandsorganisaties  

 

INHOUDELIJKE REALISATIES   
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● systeem recent ingevoerd   

● bijsturingen zullen nog nodig zijn  

● eerste evaluatie is lopende  

● studiedag 4 juli  

● externe onderzoeken  

● analyses van het VAPH  

 

 

 

INHOUDELIJKE REALISATIES   
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● BIJKOMEND BUDGET  

● stijging van het aantal cliënten  

● meer tewerkstelling 

 

● LANGE TRAJECTEN BINNEN VAPH 

● AANTAL NIEUWE VRAGEN BLIJFT GROTER DAN UITSTROOM 

● groei doelgroep  

● systeem PVF voor meer mensen aantrekkelijk   

  

   

 

 

 

 

UITBREIDINGSMIDDELEN  
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Evolutie van het macrobudget  

Stijging budget 48 % t.o.v. 2008 

omwille van 

● uitbreidingsbeleid (+/- 34%) 

● indexaanpassingen (6x) 

● weddedrift  

● VIA-akkoorden  

● gewijzigde 

subsidiëringsmethodiek  
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Evoluties in de geboden ondersteuning 

stijging van het aantal unieke 

personen dat VAPH-

ondersteuning* krijgt:  

- + 27% tov 2013 

- + 53 % tov 2008 

- grote stijging bij RTH 

- ook stijging bij 

woonondersteuning   

12 

*nRTH + RTH, minderjarigen + meerderjarigen 



Evolutie van het aantal cliënten zorg en ondersteuning  

 zorg en ondersteuning Kregen VAPH-ondersteuning 

in 2017 

Kregen geen VAPH-

ondersteuning in 2017 

Totaal 

Kregen VAPH-ondersteuning in 

2008 
        24.755 doorstromers 

 

kregen in 2008 onderst en  

ook in 2017 

 13.086 uitstromers 

 

kregen in 2008 onderst en  

niet meer 2017 

 

  

37.841 

Kregen geen VAPH-

ondersteuning in 2008 
 32.955 instromers 

 

kregen in 2008 geen onderst en  

wel in 2017  

    

Totaal 57.710     
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Evolutie van het aantal cliënten zorg en ondersteuning  

VEEL LANGLOPENDE TRAJECTEN BINNEN VAPH  

● 65 % van de mensen die in 2008 VAPH-ondersteuning kregen, nog steeds VAPH-cliënt in 2017  

● van hen krijgen 66 % nog steeds dezelfde ondersteuningsfunctie (bij woonondersteuning: 87 %) 

VOORNAAMSTE REDENEN VAN UITSTROOM   

● meerderjarig geworden (38 % van de uitstroom)   

● overleden (25 % van de uitstroom)  

● bij mensen ouder dan 40 jaar bijna geen andere uitstroom dan omwille van overlijden 

GROTE GROEP NIEUWE CLIËNTEN DANKZIJ GROEI  

● 57 % van de cliënten in 2017 waren nog geen VAPH-cliënt in 2008 
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Evolutie van het aantal cliënten IMB    

Hulpmiddelen 2013 2017 

aantal gebruikers  44.016 46.622 

● aantal personen met een goedkeuring in de laatste 10 jaar, nog in leven 
 
 

● stijging van 6 % tussen 2013 en 2017  
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Evolutie van het aantal wachtenden nRTH meerderjarigen  

● cijfers bijzonder moeilijk vergelijkbaar (bvb. gewijzigde grens RTH - nRTH) 

● PROBLEEM VAN DE ONBEANTWOORDE VRAGEN IS NIET NIEUW  
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jaartal  totaal* aantal vragen  omschrijving  

2008 21.685 

17.265 CRZ-vragen minderjarigen en meerderjarigen  

4.420 vragen naar PAB 

2013 20.346 

13.299 CRZ-vragen meerderjarigen m.i.v. PAB-vragen  

7.047 CRZ-vragen minderjarigen (incl. vragen Oost-Vlaanderen bij ITP)  

2017 17.800 

14.254  PVB-vragen  

2.381 vragen naar MFC 

1.265 vragen naar PAB  



Personeelsgegevens  

● overzicht van de gesubsidieerde 

personeelsleden binnen het 

erkende en vergunde aanbod. 

● aantal personeelsleden stijgt 

met 18,4%. 

● verhoudingen tussen de 

functiegroepen blijven 

gelijkaardig. 

 Functiegroep 2008 2008 % 2017 2017 % 

Directie en 

directiepersoneel 

581 3,3% 705 3,4% 

Administratief personeel 942 5,4% 994 4,8% 

Logistiek personeel 2.589 14,8% 2.851 13,8% 

Opvoedend personeel 11.100 63,4% 13.392 64,6% 

Licentiaatsfunctie 454 2,6% 791 3,8% 

Geneesheer 102 0,6% 78 0,4% 

Paramedisch personeel 1.390 7,9% 1.382 6,7% 

Sociale dienst 345 2,0% 535 2,6% 

 Totaal 17.503 100,0% 20.728 100,0% 
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Wetgeving  

lijst van BVR’s, MB’s en decreetswijzigingen in bijlage (sept. 2014 - sept. 2018)  

- 52 Besluiten van de Vlaamse Regering  

- 26 Ministeriële besluiten  

- 10 wijzigingen van 2 decreten  
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MEERJARENPLANNING 
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OMGEVINGSANALYSE 
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OMGEVINGSANALYSE 

● Doel: groeipercentage inschatten 

● Wat is de te verwachten groei van de groep mensen die een beroep zal doen of 

wensen de doen op VAPH-ondersteuning en/of hulpmiddelen?  

● groei van 1% per jaar betekent dat het VAPH-budget dient te stijgen met 1% om 

binnen gelijkblijvend beleid het aantal wachtenden stabiel te houden  

● macrobudget is ongeveer 1,5 miljard euro, dus 1% groei maakt een 

uitbreidingsbeleid van 15 miljoen euro per jaar noodzakelijk om aantal wachtenden 

stabiel te houden  

● groeipercentage inschatten op vandaag is nog bijzonder moeilijk, gezien de 

recente systeemwijziging.  
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OMGEVINGSANALYSE 

● Internationale tendensen  

● realisatie VN-conventie  

● omschrijving handicap is ruimer dan groep die een beroep doet op VAPH 

● opvolging Raad van Europa  

● PVF wordt zeer positief onthaald  

● aanbeveling: versneld werk maken van deïnstitutionalisering 

● Beleid in Vlaanderen  

● inclusie: transversale verantwoordelijkheid  

● linken met mobiliteit, onderwijs, tewerkstelling, sport, cultuur, vrije tijd… 

● gehanteerde definitie handicap varieert  

● mogelijke krapte op de arbeidsmarkt voor opvoeders/begeleiders  

22 



OMGEVINGSANALYSE 

● demografische evoluties  

● beperkte stijging van de bevolking verwacht de komende 10 jaar (+ 5 %)  

● grote stijging bij leeftijdsgroep + 65j.: + 23 %  

● stijging bij leeftijdsgroep - 18 j.: + 6 %   

● bij leeftijdsgroep 18 - 65 j.: verwachte daling van 2 % in 2028 t.o.v. 2018 

● Stijging tegemoetkomingen FOD de voorbije jaren groter dan stijging van 

bevolking  

● 3,13 % per jaar (gemiddelde stijging van het aantal personen onder de 65 jaar met 

een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming, de 

voorbije 10 jaar)  
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OMGEVINGSANALYSE 

● te verwachten evoluties binnen het VAPH-cliënteel  

● de voorbije jaren blijft het aantal uitstromers meerderjarigen gevoelig lager 

liggen dan het aantal nieuwe aanvragen PVB  

● uit grondige analyses blijkt dat dit ook de komende jaren nog zo zal zijn.  

● het aantal nieuwe aanvragen moet de komende jaren nauwlettend gemonitord 

worden  
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Groei voorbije jaren  

● 20,8% groei van de VAPH-populatie over 4 jaren 

● Gemiddelde jaarlijkse groei: 4,85% 
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2013 2017 

wachtenden nRTH die nog geen nRTH 

gebruiken 
8.990 8.093 

krijgen VAPH-ondersteuning 45.471 57.710 

Totale VAPH-populatie 54.461 65.803 

overzicht van de VAPH-populatie in 2013 en 2017 



Conclusie: omgevingsanalyse  

● we moeten ook de komende jaren rekening houden met een groei van de 

VAPH-populatie.  

● inschatting groei: minimaal 3 %  

⇒ dus UB van 45 miljoen euro per jaar nodig om tegemoet te komen aan de 

groei.  
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FINANCIELE SCENARIO’S  
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3 financiële scenario’s 

Theoretische berekeningen, binnen huidige regelgeving!  

● Scenario 1: wat is nodig om te voldoen aan de wettelijk vastgelegde                                           

verplichtingen?  

● Scenario 2: inschatting van benodigd budget binnen het huidig beleid om 

tegemoet te komen aan alle noden 

● Scenario 3: simulatie uitbreidingsbeleid dubbel als huidige legislatuur  
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Scenario 1: benodigde middelen om te voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen  

 

Persoonsvolgende budgetten  

- middelen uit uitstroom kunnen opnieuw ingezet worden.  

- predictie 2020 - 2024: jaarlijks ca. 34.000.000 €  

- automatische toekenningsgroepen: hiervoor moet het VAPH steeds over 

voldoende middelen beschikken  

- noodsituatie, maatschappelijke noodzaak, spoedprocedure, zorgcontinuïteit,...  

- predictie 2020 - 2024: jaarlijks ca. 74.000.000 € 

Conclusie: jaarlijks ongeveer 40.000.000 euro bijkomend budget nodig  
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Scenario 1: benodigde middelen om te voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen  
 

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING: zorgbudget voor personen met een handicap 

(basisondersteuningsbudget)  

● De groep mensen die op basis van de criteria m.b.t. kinderbijslag of tegemoetkoming 

FOD sociale zaken een zorgbudget krijgt, groeit jaarlijks.  

● Deze groei is groter dan de uitstroom uit BOB  

Conclusie: minimum gemiddeld ongeveer 0,9 miljoen euro per jaar nodig in de komende 

legislatuur 

⇒ Conclusie: in totaal is er jaarlijks minimum 40,9 miljoen euro uitbreidingsbeleid nodig in 

de komende legislatuur zodat het VAPH en de VSB aan haar wettelijke verplichtingen kan 

voldoen. In totaal 204.500.000 euro in periode 2020 - 2024. 
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Scenario 1: benodigde middelen om te voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen  
 

EFFECTEN VAN EEN SCENARIO WAARBIJ ENKEL MIDDELEN ZIJN VOOR DE WETTELIJKE 

VERPLICHTINGEN  

● +/- 76.400 personen met vaph-ondersteuning of zorgbudget tegen eind 2024  

● PVB: geen budgetten in de prioriteitengroepen  

● PAB: vrijkomende middelen door uitstroom ongeveer gelijk aan de benodigde 

middelen voor spoedPAB’s, dus geen PAB’s voor wachtenden  

● geen mogelijkheid tot uitbreiding van IMB i.k.v. hulpmiddelen en materiële 

bijstand, RTH, MFC,....  
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● inschatting omvat  
○ meerderjarigen: PVB, RTH en zorgbudget  
○ minderjarigen: MFC, PAB, RTH en zorgbudget  
○ hulpmiddelen en woningaanpassingen  
○ andere organisaties  

● We gaan uit van gelijkblijvende regelgeving om theoretische berekening te 
kunnen maken.  

○ elke wijziging aan de regelgeving zal dus een impact hebben op deze 
berekeningen 

○ nog geen rekening gehouden met nieuwe methode van inschaling en groter 
aantal budgetcategorieën  

● gebaseerd op predicties van beperkte periode, dus resultaat met een zekere 
foutenmarge   

Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid 
om aan alle vragen tegemoet te komen   
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● werkwijze inschatting nodige middelen voor persoonsvolgende budgetten  
○ hoeveel middelen komen vrij door uitstroom?  
○ wat is nodig voor de automatische toekenningsgroepen?  

■ predicties op basis van voorbije jaren  
○ wat is nodig voor de mensen op de prioriteitenlijsten 

■ gekend op 31 december 2018  
■ lopende aanvragen met aanvraagdatum in 2018  
■ predictie van het aantal nieuwe vragen 2019 - 2024  
■ effecten van het uitbreidingsbeleid 2019  

  

Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid 
om aan alle vragen tegemoet te komen   
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Automatische toekenningsgroep Kost in 2018 Ingeschatte kost 

2019 

Ingeschatte kost 

2020-2024 

Totaal € 58.319.497 € 82.286.280 € 369.981.103 

Tabel: Kost per automatische toekenningsgroep in 2018, 2019 en de komende legislatuur 

● Gemiddelde jaarlijkse kost van de automatische toekenningsgroepen in de 
komende legislatuur: 

○  €          73.996.221   

Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid  
nRTH meerderjarigen 



Tabel: Kostprijs van de prioriteitenlijsten op 1 januari 2019, incl. de lopende vragen 
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  PG 1 PG 2 PG 3 Totaal 

Zorggebonden 

kostprijs 

€ 66.137.020 € 80.201.808 € 283.194.842 € 429.533.670 

Totale kostprijs € 87.684.462 € 106.331.557 € 375.459.722 € 569.475.741 

Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid  
nRTH meerderjarigen 

predictie middelen voor de prioriteitengroepen in 2019: 23.500.000 euro  

 

 



Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid  
nRTH meerderjarigen 
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PG 1 PG 2 PG 3 Totaal 

€ 36.603.679 € 47.806.265 € 12.936.448 € 97.346.393 

Tabel: Kost van de jaarlijkse aangroei van de wachtlijst (gebaseerd op 2018) 

  

Kost in euro 2020 - 2024 

wachtlijst op 1 januari 2019 (incl. lopende vragen) € 570.000.000 

bijkomende vragen in 2019 in de PG’en* € 100.200.000 

Terbeschikkingstellingen in de PG’en in 2019 € -23.500.000 

Aangroei wachtlijst in de komende legislatuur** € 548.000.000 

Benodigde middelen voor de wachtlijst PVB in de komende 

legislatuur 
€ 1.194.700.000 

*groei van 3% per jaar 

**periode van 2020 tot en met 2024, rekening houdende met 3 % groei per jaar 

Tabel: Inschatting van benodigde middelen voor de wachtlijst PVB meerderjarigen in de komende legislatuur 



Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid  
nRTH meerderjarigen 
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  Kost in euro 2020 - 2024 

Automatische toekenningsgroepen komende legislatuur € 370.000.000 

Uitstromend budget (stopzettingen en overlijdens) € -175.000.000 

Benodigde middelen voor de wachtlijst de komende legislatuur € 1.194.700.000 

Totaal UB nodig voor PVB de komende legislatuur € 1.389.700.000 

Tabel: Inschatting van benodigd UB voor PVB’s meerderjarigen in de komende legislatuur 



Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid  
nRTH minderjarigen 
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  Bedrag in euro 

PAB € 83.500.000 

MFC € 83.500.000 

Totaal € 167.000.000 

Tabel: Inschatting van benodigd UB voor minderjarige personen met een handicap in de komende 

legislatuur 

● PAB: gelijkaardige redenering als bij PVB  

● MFC: rekening houdend met doorstroom via zorgcontinuïteit  



Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid  
RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP - IMB - ANDERE  

● RTH: ongeveer 55 miljoen euro 

● Moeilijke inschatting   

● Onduidelijkheid rond effect van oplossen prioriteitenlijsten naar  vraag naar 

RTH 

● Signalen dat huidige capaciteit niet volstaat om aan alle vragen te voldoen 

● hulpmiddelen en woningaanpassingen: ongeveer 5 miljoen euro  

● overige organisaties ongeveer 4.825.000 euro  

● zoals COS, VTO, CAB, doventolken, bijstandsorganisaties, DOP  
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Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid  
ZORGBUDGET VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 

40 

● Als alle personen met een vraag naar nRTJ en in de prioriteitenlijsten een oplossing 
krijgen, zijn er voldoende middelen om binnen de huidige regelgeving alle mensen 
die aan de criteria voldoen een zorgbudget te geven.  
 

○ er is in een dergelijk scenario zelfs ongeveer 20 miljoen euro overschot vanuit 
zorgbudgetten  



Scenario 2: inschatting van het benodigd budget binnen het huidige beleid  
CONCLUSIE 
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Tabel: Berekening hoeveelheid benodigde middelen in de komende legislatuur 

  Benodigd bedrag 

2020 - 2024 

PVB € 1.390.000.000 

RTH € 55.000.000 

MFC en PAB € 167.000.000 

IMB € 5.000.000 

zorgbudget € -20.000.000 

andere € 4.825.000 

Totaal € 1.601.825.000 

● +/- 113.500 personen met vaph-
ondersteuning en/of zorgbudget tegen 
eind 2024 



Scenario 3: simulatie uitbreidingsmiddelen dubbel als huidige legislatuur  
BESCHIKBARE MIDDELEN  

 
● Voor de helft van de 

middelen: gelijkaardige 

verdeling van de 

middelen als in de 

huidige legislatuur, de 

andere helft volledig 

voor de 

prioriteitengroepen 

● 660 miljoen euro: dus 

gemiddeld 132 miljoen 

euro per jaar 
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    Gemiddelde kost per 

 jaar 2020 - 2024 

Percentage 

verdeling 

Uitbreidingsbeleid € 132.000.000   

Trap 1 € 16.500.000 13% 

Trap 2 € 115.500.000 88% 

Voorafnames € 1.867.381 1,6% 

nRTH minderjarigen € 17.044.893 15% 

nRTH meerderjarigen € 96.587.726 85% 

Uitstroom PVB € 34.915.691   

Budget voor PVB € 131.503.417   

Automatische toekenningsgroepen € 73.996.221   

PG 1 € 48.881.117 85% 

PG 2 € 5.750.720 10% 

PG 3 € 2.875.360 5% 



Scenario 3: simulatie uitbreidingsmiddelen dubbel als huidige legislatuur  
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● jaarlijks gemiddeld over voor de prioriteitengroepen in de komende 
legislatuur: +/- 57,5 miljoen euro  

● jaarlijkse kost van bijkomende vragen in de prioriteitengroepen: +/- 97 
miljoen euro 
 
⇒ oplossing voor deel van de mensen in de prioriteitengroepen, voornamelijk 
in PG 1, maar nog steeds een aangroei van de prioriteitengroepen 
 

● +/- 85.000 personen met vaph-ondersteuning en/of zorgbudget tegen eind 
2024 



Scenario 3: simulatie uitbreidingsmiddelen dubbel als huidige legislatuur  
EVOLUTIE PRIORITEITENGROEPEN 2020 - 2024 
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Overzicht van geschatte prioriteringsdata, aantal en wachttijd tegen eind 2024 in de prioriteitengroepen 

 Prioriteitengroep Aantal TBS 

2020 - 2024 

Prioriteringsdatum eind 2024 Wachttijd tegen eind 2024 

PG 1 4.914 eind sept 2023 +/- 1 jaar en 3 maand 

PG 2 679 eind okt 2017 +/- 7 jaar en 2 maand 

PG 3 475 begin dec 2005 +/- 19 jaar 



BELEIDSUITDAGINGEN  
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Beleidsuitdagingen   

● op dit moment ter bespreking in raadgevend comité  

● advies naar volgende minister  

● hoe omgaan met de discrepantie tussen aantal nieuwe vragen en middelen 

die vrijkomen door uitstroom  

● bijsturingen van het systeem op basis van evaluatie  
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MEER INFO 

 

VAPH 

Zenithgebouw 

Koning Albert II-laan 37 

1030 BRUSSEL 

 

www.vaph.be 
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