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Analyse groei tolkuren VAPH 2018 januari – september 
Op basis van de beschikbare gegevens op  05/10/2018 

1. Inleiding : constellatie maandelijkse monitoring tot en met september  

De maandelijkse monitoring tot en met september  toont een groei van de getolkte uren (11.218 u) 
uren met 10 %  t.o.v. dezelfde periode in 2017.  Het aantal aangevraagde tolkuren steeg met  
10,79 % (11.760 u). 
 

 
 
Het  effectief gemiddeld maandelijks aantal aangevraagde tolkuren bedraagt 1.307 u tot eind 
september. Dit overschrijdt niet het gemiddeld maandelijks  urengebruik (1.408 u) dat betaalbaar is 
met het voorziene urenplafond  (alarmsignaal zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord met het 
VAPH)  maar  het is toch sterk aangewezen om de huidige situatie te onderzoeken en na te gaan 
of het urencontingent van 16.900 uren wel volstaat.  De groei tijdens de laatste maanden van 2017 
was immers spectaculair. 
 
Een kleine simulatie hieronder toont wat effectief  getolkt werd tot en met september en een 
inschatting van het eindresultaat indien het aantal getolkte uren voor de volgende maanden 
hetzelfde zou blijven als die maand vorig jaar, of met een groei van 10;15;20; 25 %. 
Tot en met september 2017 was de groei  16,06%. Vanaf september 2017 was er echter 
maandelijks een forse groei met 39,8 % in september; 54,1% in oktober, 34,0 % in november en 
30,5 % in december. Dit resulteerde in een totale  groei van 22,4 % voor het kalenderjaar 2017. 
De eerste helft van 2018 kende een groei van 18,97%. Tijdens de maanden  juli – augustus en 
september daalde de maandelijkse groei. Indien echter de forse groei van vorig jaar en het eerste 
semester hervat tijdens het laatste kwartaal van 2018, zullen 16.900 tolkuren niet volstaan.  
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2. Algemene oplossingsgraad in Welzijn 

De oplossingsgraad van januari tot en met september  2018 daalt voorlopig met 0,68 %  naar   
95,39 %  (96,07% voor dezelfde periode in 2017). 

3. Gebruikers 

3.1. Aantal rechthebbenden  
 
Eind september 2017 registreerde het CAB 1.946 gebruikers met het recht op L- uren.  
Eind september  2018 ging het om 1.984 potentiële gebruikers, een aangroei met 1,95 %. 
 
3.2. Aantal rechthebbenden die effectief L-uren opnemen  

 
Tot en met september  2018 registreerde het CAB 921 gebruikers die samen 11.218 uren 
opgebruikten.  Hun aantal steeg  met 5,14  % (876 in 2017).  
Per persoon bedroeg het gemiddeld verbruik 12,18u d.i. een stijging met 4,63 % in vergelijking met 
2017  (11,64 u).   
 
3.3. Aantal rechthebbenden die maandelijks effectief L-uren opnemen 
 
Tot en met september  2018  registreerde het CAB maandelijks gemiddeld 305  gebruikers. In 2017 
waren dit voor dezelfde periode gemiddeld 277 gebruikers. Dit is een stijging met 10%.  
Opvallend is echter dat het gemiddeld aantal gebruikers voornamelijk steeg tijdens het eerste 
halfjaar van 2018. Tot en met juni waren er maandelijks gemiddeld 334 gebruikers. Dit is een 
stijging met 15 % t.o.v. 2017 (290 gebruikers).  
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3.4. Onderscheid tussen effectieve doofblinde gebruikers en dove gebruikers die niet blind zijn 

 
Gezien het gebruik door de groep van doofblinde rechthebbenden een aanzienlijke invloed heeft op 
het totaal urengebruik in Vlaanderen, is het nuttig om opsplitsingen te maken. 
 

3.4.1. Doofblinde gebruikers 
 
Het aantal effectieve doofblinde gebruikers tijdens de periode januari – september steeg van 
33 naar 35. ( +6,1 %). Hun gemiddeld verbruik (86,43 u) steeg met 3,6 %. ( In 2017 : 83,45u).  
 
19  doofblinde personen gebruikten eind september  reeds extra uren (13 in 2017). Dat is een 
stijging met 46,15%. 2 doofblinde gebruikers gebruikten  reeds meer dan 95 % van hun 
tolkuren (basis + extra uren). 1 persoon heeft alle 190 u opgebruikt. 
Het totaal door doofblinde gebruikers opgebruikte tolkuren steeg met 9,84 % (3.025 in 2018; 
2.754 in 2017). 

3.4.2. Dove gebruikers  

Het aantal effectieve gebruikers steeg in de periode januari tot en met september  van 843 
naar  886 (+5,1 %).  Hun gemiddeld verbruik (9,17u) steeg met 3,84 % (8,83 u in 2017) .  
Deze 2 factoren (groei met 43 effectieve gebruikers en groei van het gemiddeld verbruik met  
0,34u resulteert in  een stijging van 9,13% van het totaal aantal opgebruikte tolkuren door 
hen (+680u). 
 
123 personen gebruikten eind september  reeds extra uren (100 in 2017). Dat is een stijging 
van 23%. 11 personen gebruikten reeds  meer dan 95 % van hun tolkuren (basis + extra 
uren). 9 van hen hebben alle 36 tolkuren eind september opgebruikt. 
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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.  

4. Evolutie uitbetaling van TLA  (Te Late Afgelastingen) aan tolken  

Het aantal  van januari tot en met september uitbetaalde  TLA-uren  steeg van 135 u  in 2017  naar 
185 u in 2018. Het aandeel TLA t.o.v. het aantal getolkte uren  in die periode steeg in 2018 met 
0,34 % naar 1,66 % (1,32 % in 2017).  

5. Evolutie uitbetaling van opgebruikte kilometers aan tolken  

Het aantal  van januari tot en met september uitbetaalde  kilometers  steeg van 182.780 km   in 
2017  naar 201.947 km in 2018.  Het gemiddeld aantal kilometers per tolkuur bedraagt 18,1 km . 
Dit is een stijging met  1,05 % (17,9 km in 2017).   

6. Besluiten 

6.1. Enkele opmerkelijke vaststellingen   
 
 

- Het maandelijks gemiddeld aantal gebruikers steeg (tot eind september) met 10%.  
Maandelijks gebruikten gemiddeld 305 gebruikers tolkuren.  
 

- Het gemiddeld  aantal  gebruikte tolkuren  van effectieve doofblinde gebruikers in de 
periode januari  tot en met september 2018 bedraagt 86,43u  (83,45u in 2017). Het 
gemiddeld  aantal  gebruikte tolkuren  van effectieve enkel-dove personen in  dezelfde 
periode bedraagt 9,17 u (8,83u in 2017). 
 

- In de eerste 9 maanden  van dit jaar gebruikten  123  dove personen (zonder doofblinde 
personen)  meer dan 18u.  dat is 23 % meer in vergelijking met dezelfde periode in 2017.  

 
- 19 doofblinde gebruikers  gebruikten tijdens de eerste 9 maanden extra tolkuren. Dat zijn er 

6 meer dan in 2017 (+46,2 %) 
 

6.2. Voldoende tolkuren in 2018 ?   
 
De groeisimulaties in hoofdstukje één tonen aan dat bij een groei met 15% in het laatste 
kwartaal van 2018, het uren contingent van 16.900 uren nog volstaat. 
Tijdens de laatste maanden van 2017 was er echter een uitzonderlijk forse groei van 
gebruikte tolkuren. Mocht er zich bovenop deze groei in 2017 nog eens een flinke groei met 
bijvoorbeeld 25% voordoen,  dan ontstaat reeds een tekort van 306 uren.  
Aangezien het uren contingent van 16.900 uren sowieso in 2019 absoluut te klein wordt, 
adviseert het CAB om het uren contingent wettelijk nu al op te trekken zodat zich geen 
tekort meer kan voordoen in 2018. 
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