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Analyse groei tolkuren VAPH 2017 januari – juli 
CAB 20/09/17 

 

1. Inleiding : constellatie maandelijkse monitoring tot en met juli  

De maandelijkse monitoring tot en met juli  toont een groei van de getolkte uren met 15,16 %  t.o.v. 
dezelfde periode in 2016.  Het aantal aangevraagde tolkuren steeg met 14,02 %.  
 

 
 
Het  effectief gemiddeld maandelijks aantal aangevraagde tolkuren tot eind juli bedraagt  1.136 u. 
Dit overschrijdt  nog niet de alarmgrens van 1182,5u  (zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord 
met het VAPH : “ Indien  het effectief gemiddeld maandelijks urengebruik  al na het 1e semester  
van het jaar  meer dan 10% hoger ligt dan het gemiddeld maandelijks  urengebruik dat betaalbaar 
is met het  door de Minister vastgelegde  urenplafond ,  dan bezorgt het CAB deze analyse  aan de 
hogergenoemde partners al eind augustus van dat jaar” )  maar het is wel reeds duidelijk dat het 
beschikbare budget voor 2017 (12.900u) zeer waarschijnlijk niet zal volstaan tot einde van het jaar.  
 

2. Algemene oplossingsgraad in Welzijn 

De oplossingsgraad van januari tot en met juli 2017 steeg naar 95,9% (95,0 % voor dezelfde 
periode in 2016). 
 

3. Gebruikers 

3.1. Aantal rechthebbenden  
 
Eind juli 2016 registreerde het CAB 1.882 gebruikers met het recht op L- uren.  
Eind juli 2017 registreerde het CAB 1.911 potentiële gebruikers. Dat is een aangroei met 1,54 %. 
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3.2. Aantal rechthebbenden die effectief L-uren opnemen  

 
Tot en met juli 2017 registreerde het CAB 793 gebruikers die samen 7603 uren opgebruikten.  Hun 
aantal steeg  met 7,7 % (736 in 2016).  
Per persoon bedroeg het gemiddeld verbruik 9,59u, een stijging met 6,5 % in vergelijking met 2016  
(9u).   
 
3.3.  Onderscheid tussen doofblinde effectieve gebruikers en dove effectieve gebruikers 

 
3.3.1. Doofblinde gebruikers 
 
Gezien het gebruik door de groep van doofblinde rechthebbenden een aanzienlijke invloed heeft op 
het totaal urengebruik in Vlaanderen, is het nuttig om enkele opsplitsingen te maken.  
Het aantal effectieve doofblinde gebruikers tijdens de periode januari – juli steeg van 31 naar 33. 
( +6,5 %).  
Hun gemiddeld verbruik (56,39 u) steeg met 7,2 %. ( In 2016 : 52,61u ).  
8 doofblinde personen gebruikten eind juli reeds extra uren (6 in 2016). 
Deze 2 factoren (groei met 2 effectieve gebruikers en groei van het gemiddeld verbruik met  3,78 u  
resulteert in  een stijging met 14,1% (+ 230 u) van het totaal aantal opgebruikte tolkuren door 
doofblinde gebruikers in 2017.  

3.3.2. Dove (hier niet blinde) gebruikers 

Het aantal effectieve gebruikers steeg in de periode januari – juli  van 705 naar 759 (+7,7 %).  Hun 
gemiddeld verbruik (7,57u) steeg met 6,8 % (7,08 u in 2016) .  
Deze 2 factoren (groei met 54 effectieve gebruikers en groei van het gemiddeld verbruik met  0,48u 
resulteert in  een stijging van 15% van het totaal aantal opgebruikte tolkuren door hen (zonder 
afrondingen circa 750u). 
 
Zowel bij doofblinde als bij dove gebruikers zien we dus een stijging in het gebruik van tolkuren, 
zowel door een stijging van het aantal personen als door een stijging van het gemiddeld verbruik 
per persoon.  
 
 
3.3.3. Onderscheid tussen effectieve grootgebruikers en effectieve kleingebruikers 
 
We bekijken of er naast de algemene stijging van het totaal aantal effectieve gebruikers (+7,7 %) 
nog andere verschuivingen zijn in subgebruikersgroepen.  
Opgelet : aangezien we hier slechts de cijfers tot en met juli analyseren, moeten deze cijfers nog 
met de nodige voorzichtigheid gelezen worden.   
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In de tabel hierboven bemerken we naast de algemene stijging van 7,7% bij de dove (niet blinde) 
gebruikers ook een verschuiving met + 23,9% van het aantal gebruikers dat reeds meer dan het 
basispakket (18u) verbruikt heeft eind juli. 
 
In de tabel hieronder zien we dan weer dat bij de doofblinde gebruikers de categorie van 51-65j de 
voornaamste oorzaak van de stijging.  
Bij de dove (niet blinde) gebruikers gaat het om de categorie tussen 36-50j.   
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4. Evolutie uitbetaling van TLA  (Te Late Afgelastingen) aan tolken  

Het aantal  van januari tot en met juli uitbetaalde  TLA-uren  daalde met 26,6 % : van 143u  in 2016 
naar 105 u in 2017. Het aandeel TLA t.o.v. het aantal getolkte uren  in die periode daalde in 2017 
naar 1,4 % (2,2 % in 2016).  
 

5. Update na de maand augustus  

De gemiddelde groei is lichtjes gedaald van 15,6% tot voorlopig 12,66%.   

6. Besluiten 

6.1. Simulaties voor de rest van 2017 met  verschillende groeisnelheden  

 
 
 
Om eind 2017 een tekort aan tolkuren te vermijden, is het aangewezen dat de overheid nu reeds 
een Besluit neemt dat meer tolkuren voorziet en dat van kracht is in zowel 2017 als 2018.  Aldus 
zijn de gebruikers zeker dat er geen tekort meer kan ontstaan in 2017.  
Uiteraard moet het aantal tolkuren in dit nieuwe Besluit in de zomer van 2018 dan tijdig 
geëvalueerd worden op basis van de gegevens op dat ogenblik.      
 
 
6.2. Enkele opvallende evoluties  
 
 

- In de eerste 7 maanden  van dit jaar gebruikten al 57 dove (niet blinde) personen meer dan 
18u, dat is 23,9 % meer in vergelijking met 2016. Het is echter onmogelijk om nu al te weten 
of dit een nieuwe trend is of niet.  
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Immers, in gans 2016 vroegen 210 dove gebruikers meer dan 18u aan waarvan er 151 
effectief extra uren hebben gebruikt.  
Het kan dus gaan om toeval, waarbij 11 personen (23,9% meer) toevallig nu al meer dan 
18u hebben gebruikt  i. p. v. in het najaar. Maar het kan even goed gaan om een trend,  
gestimuleerd door een groter tolkbewustzijn, bijvoorbeeld door de huidige 
tolkbewustmakingscampagne binnen de dovengemeenschap.   

 
- Het aantal effectieve gebruikers van L- uren steeg na 7 maanden met 7,7 %.  Per capita  

bedroeg het gemiddeld verbruik 0,59u meer dan op hetzelfde tijdstip in 2016.   
Is dit een trend ?  Het zou kunnen, maar is nog niet zeker.  
Ter vergelijking : in heel 2016 steeg het aantal effectieve gebruikers met 4,57% t.o.v. 2015. 
Het gemiddeld gebruik per capita was toen 13,39u  (in heel 2015 : 13.03u).  

 
- Het gemiddeld gebruik per capita van doofblinde gebruikers steeg tot eind juli met  7,2% 

(56,39 u in 2017,   52,61u in 2016).  
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