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WELKE 3 DOELSTELLINGEN ? 
 

1. Verderzetten van 5-jarenplan van Min.Pres. Dewael (28/03/2003) 

De Vlaamse regering o.l.v. Min.Pres. Dewael heeft 3 jaar geleden een plan 
aangenomen om de wachtlijsten op 5 jaar tijd weg te werken. Toch werd enkel 
het budget voor de eerste opstap vastgelegd.  

Van de ploeg van destijds is enkel minister Vanmechelen (VLD) nog op post.  

De beloftes werden goedgekeurd door : Groen!, SP-a & VLD. 

 

2. Realisatie van de verkiezingsbeloften 

Tijdens het groot debat op de vooravond van de laatste Vlaamse verkiezingen 
hebben alle aanwezige partijvoorzitters duidelijke beloftes gedaan over de 
wachtlijsten : 

ð Vera Dua (Groen!) : helft van de extra middelen moeten naar zorg gaan. 

ð Yves Leterme (CD&V) : wachtlijsten onaanvaardbaar in een regio als Vlaanderen. 

ð Steve Stevaert (SP.a) : de wachtlijsten moeten verdwijnen. 

ð Bart Somers (VLD) : het afgesproken meerjarenplan moet uitgevoerd worden. 

ð Frank Vanhecke (VB) : Vlaamse middelen in Vlaamse handen. 

Deze passage van het debat duurt ruim 10 minuten en kan u op de CD in bijlage 
zelf nog eens bekijken op uw computer. 

 

3. Opmaken en realiseren zorgplan 

ð Het probleem is gedefinieerd : het Vlaams Fonds heeft een structureel tekort 
bepaald. 

ð Hoe wordt het probleem opgelost ? 

√ Het zorgplan laat op zich wachten 

√ Gebruikers en voorzieningen staan klaar om te helpen en mee te denken. 

√ Het duurt minstens 3 jaar om een zorgplan te realiseren ! 
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TUSSENTIJDSE EVALUATIE ? 
 

1. Realisatie van het 5-jaren plan 

√ De budgetten moeten nog steeds elk jaar toegekend worden. En dat zorgt elk 
jaar voor een hoop discussie. En onzekerheid bij talloze families … 

√ Ondanks de uitdrukkelijke beloftes van alle partijen worden de budgetten nog 
steeds niet bij de initiële begrotingsopmaak ingeschreven. 

√ De budgetten worden vrijgemaakt bij de begrotingscontrole. De zwaksten komen 
duidelijk op de laatste plaats … En wat als er geen overschot is ??? 

 

2. Realisatie van de verkiezingsbeloften 

√ Tot op heden werden alle beloftes nagekomen. 

Op voorwaarde dat vandaag geld vrijkomt voor de 4-de opstap vanaf sep. 2006. 

√ Wat het wegwerken van de wachtlijsten tegen 2009 betreft zijn we bezorgd ! 

Er is nog steeds geen zorgplan om het structureel tekort weg te werken. 

 

3. Opmaken en realiseren zorgplan 

√ Tot op heden hebben wij geen enkele informatie over een ‘zorgplan’. 

√ Wij verwachten nog steeds dat de wachtlijsten tegen 2009 weggewerkt zijn. 

Het Vlaams Fonds heeft een structureel tekort bepaald op basis van de recentste 
cijfers van de wachtlijsten (zie verder in deze map). 

Het nodige budget om de wachtlijsten weg te werken wordt geraamd op 75 miljoen 
euro. 

Het budget voor de 4-de opstap in de voorzieningen bedraagt 15 miljoen euro. 

Er is dus nog 60 miljoen euro nodig … 

 

SAMENGEVAT : 
Tot gisteren werden alle beloftes nagekomen. We rekenen erop dat vandaag geld vrijgemaakt wordt 
voor de 4-de opstap. We vrezen wel dat de wachtlijsten niet weggewerkt zijn tegen 2009. 
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AANDACHTSPUNTEN  
om goed eindrapport te behalen … 

 
1. Vlaanderen heeft geld genoeg  

√ Er was een overschot van ruim 600 miljoen euro in het werkjaar 2005. 

√ Met ¼ van dit bedrag zouden alle wachtlijsten in Vlaanderen opgelost zijn. 

2. Personen met handicap 3x slachtoffer federalisering  

√ De Vlaamse overschotten moeten gebruikt worden om de schuld van België af 
te betalen. 

√ Vlaanderen moet alle kosten betalen voor de opvang van mensen met een 
handicap in Vlaanderen. 85% van de uitgaven gaan naar lonen. 

√ De terugverdieneffecten (minder werkloosheidsuitkeringen, meer RSZ-
ontvangsten en meer belastingsontvangsten) zijn allemaal voor de federale 
overheid. 

3. Duidelijke communicatie met de gebruiker over de timing 

√ De gebruikers en hun vertegenwoordigers beseffen dat niet alles onmiddellijk 
kan. Ze verwachten wel graag een duidelijk en eerlijk tijdsschema : wanneer is 
er opvang ? 

4. Realiseer een “collectie zorgplicht” 

√ Veel ouders zijn bereid om zo lang het mogelijk is volledig gratis voor hun kind 
te zorgen. Soms zelfs tot op hoge leeftijd. 

√ Garandeer de zorgvragers dat ze onmiddellijk hulp krijgen wanneer ze zelf de 
zorg niet meer aan kunnen. 

5. Benut het potentieel van de voorzieningen en de gebruikers 

√ Voorzieningen beschikken over enthousiaste en deskundige medewerkers die 
mee willen zoeken naar oplossingen. 

√ Ouders willen investeren en de handen uit de mouwen steken om nieuwe 
initiatieven op te starten. 

ð Dit zou snel gerealiseerd kunnen worden via het afsluiten van ‘convenanten’.  
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Overzicht van de geregistreerde zorgvragen 
en het 

‘Structureel Tekort’ bepaald door VlaFo in Feb. 2006 
 

 Wachtlijst 30/06/05 Structureel Tekort Feb.2006 

Internaten 660 98 

Semi-internaten (SI) 336 99 

SI niet schoolgaanden 52 1 

OBC 70  

Tehuis Niet-Werk.-Bezigheid 1.074 781 

Tehuis Niet-Werk.-Nursing 656 428 

Tehuis Werkenden 248 168 

Kort verblijf   

Plaatsing In gezin  45 1 

WOP 25 11 

Dagcentra 778 360 

Begeleid Werken 133 28 

thuisbegeleiding  2.047 1.024 

begeleid wonen 1.004 667 

beschermd wonen  430 60 

zelfstandig wonen 98 67 

   

TOTAAL AANTAL 7.656 3.795 

BENODIGD BUDGET     ð 73.776.669 €  
 

 

Nota : alle aantallen zijn afkomstig van het Vlaams Fonds. 

Voor meer uitleg over de afkortingen, zie www.vlafo.be
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Openstaand 
Structureel Tekort 
in voorzieningen.  

WANNEER ?
 43.776.669 € 

4-de opstap ??? 
September 2006

 15.000.000 € 

5-de opstap ??? 
September 2007

 15.000.000 € 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Openstaand Structureel Tekort in voorzieningen.  WANNEER ?

5-de opstap ??? September 2007

4-de opstap ??? September 2006

Het structureel tekort werd in februari 2006 berekend door de 
studiecel van het Vlaams Fonds. Men vertrok van de 
wachtlijsten van 30/06/2005, verminderd met de nieuwe 
plaatsen van het uitbreidingsbeleid vanaf september 2005

Het vijfjarenplan van de vorige Vlaamse Regering zou verder 
uitgevoerd worden. Maar de nodige uitbreidingen om vanaf 
september 2006 uit te voeren, zijn niet in de gewone begroting 
voorzien, ze zouden bij de begrotingscontrole toegekend 
worden ... (Eerst oompje, en dan oompjes kinderen ?)

Vanaf 2007 is er nog ongeveer 60 miljoen EURO nodig om het 
structureel tekort in de voorzieningen weg te werken, op 
voorwaarde dat de berekeningen van het VlaFo correct zijn.

Er is ons als ouders nog geen timing meegedeeld ...

73.776.669 €
STRUCTUREEL TEKORT

OPVANG in voorzieningen
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BUDGET nodig om 'Structureel Tekort' weg te werken

(In feb. 2006 bepaald door studiecel Vlaams Fonds op basis van wachtlijsten 30-06-05 minus uitbreidingsbeleid 2005)

17.329.366 €

8.291.850 €

21.757.360 €

13.105.938 € 13.292.156 €
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Limburg Vl B & Brussel Antw O Vl W vl 

TOTALE NOOD VOOR VLAANDEREN : 74 miljoen EUR
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        'Structureel Tekort' per inwoner (per provincie)
(In feb. 2006 bepaald door studiecel Vlaams Fonds op basis van wachtlijsten 30-06-05 minus uitbreidingsbeleid 2005)

21,4 €
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Gemiddeld
11,6 € per Vlaming


