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Lijst met afkortingen
AZF

Departement Algemene Zaken en Financiën

BEVAK

Beleggingsvennootschap met vast kapitaal

CBGS

Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies

CGG

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

DAB

Diensten met Afzonderlijk Beheer

FBJ

Fonds Bijzondere Jeugdbijstand

FFEU

Financieringsfonds voor de Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

GOK

Gesplitst ordonnanceringskrediet

GVK

Gesplitst vastleggingskrediet

HIVA

Hoger Instituut voor de Arbeid

IBO

Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang

MIS

Management Informatiesysteem

MOF

Als misdrijf omschreven feit (jeugdbeschermingwet)

MVG

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

NGK

Niet gesplitst krediet

OA

Organisatieafdeling

OPZ

Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen (Geel en Rekem)

ORAFIN

Benaming van het financieel systeem van het MVG

PAB

Persoonlijk assistentiebudget

POS

Problematische opvoedingssituatie (bijzondere jeugdbijstand)

RVT

Rust- en Verzorgingstehuizen

SERV

Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen

VFSIPH

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap

VIA

Vlaamse Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector

VIPA

Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

VOI

Vlaamse Openbare Instelling

VRIND

Vlaamse regionale indicatoren

VRK

Variabel krediet

VVGG

Vlaamse Vereniging voor de Geestelijke Gezondheidszorg

WVC

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
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Bestuurlijke boodschap
De Vlaamse Minister voor Welzijn en Gezondheid wenste gedurende de
vorige regeerperiode een uitbreiding van het zorgaanbod te realiseren in
het beleidsdomein Welzijn en Volksgezondheid. Voor zes belangrijke beleidsvelden heeft het Rekenhof onderzocht of de beleidsdoelstellingen
voor het zorgaanbod zijn bereikt en in hoeverre de kwaliteit, opvolging en
evaluatie van de doelstellingen, de subsidiëring en de aansturing van de
voorzieningen bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen.
Het aandeel van het beleidsdomein in de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap is gestegen van 11,1% in 2000 tot 12,4% in 2004 en de zorgcapaciteit is daadwerkelijk toegenomen. De toename is nog ruim ontoereikend om het in de beleidsdoelstellingen beoogde zorgaanbod te bereiken,
zoals ondermeer blijkt uit de aangroeiende wachtlijsten in de gehandicaptensector. Van sommige doelstellingen is de realisatie niet objectief vaststelbaar, omdat ze niet toetsbaar zijn geformuleerd of omdat een betrouwbaar meetsysteem ontbreekt.
Het niet bereiken van de doelstellingen is deels te wijten aan een gebrek
aan financiële middelen en deels aan onvoldoende beleidsondersteuning.
Zo zijn de doelstellingen weinig onderbouwd met informatie over het beleidsveld, worden beleidsmaatregelen zoals subsidiestelsels of programmatie zelden geëvalueerd en is er onvoldoende inzicht in de kostprijs van
het zorgaanbod en de doelmatigheid van de voorzieningen. Als de huidige
Vlaamse regering de zorgtekorten doelmatig wil wegwerken, staat ze voor
grote budgettaire en bestuurlijke uitdagingen.
De belangrijkste aanbevelingen van het Rekenhof hebben betrekking op
een planmatige aansturing van het zorgaanbod door middel van een meerjarige programmatie, gekoppeld aan een meerjarenbegroting en afgestemd
op de zorgbehoeften en de beleidsdoelstellingen. Verder is er nood aan
continue monitoring van het beleidsveld, met bijzondere aandacht voor
kostprijs, efficiëntie en kosteneffectiviteit van het zorgaanbod en regelmatige evaluatie van doelbereik, beleidsinstrumenten en rapportering hierover
aan de minister. Daarom moeten de inspanningen die de vorige minister
en de overheidsorganisaties de laatste jaren hebben geleverd om de beleidsondersteuning te verbeteren worden voortgezet en uitgebreid.
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Samenvatting
Inleiding
Een grotere vraag dan aanbod kenmerkt verschillende zorgsectoren, soms
met wachtlijsten tot gevolg. De Vlaamse regering realiseerde tijdens de vorige regeerperiode nochtans een uitbreiding van het zorgaanbod. De uitgaven ervoor belasten dan ook in toenemende mate de budgettaire middelen. Maatschappelijke evoluties zoals de vergrijzing van de bevolking en de
zorgprofessionalisering plaatsen de Vlaamse regering met haar beperkte
beleidsruimte voor grote uitdagingen. Daarom heeft het Rekenhof het nuttig geacht de afstemming van het zorgaanbod op de beleidsdoelstellingen
van de vorige regering te onderzoeken. Het bracht eerst de doelstellingen
en bijhorende budgetten in kaart. Vervolgens evalueerde het de kwaliteit
van de doelstellingen, het doelbereik, de beleidsevaluatie en de subsidiëring en aansturing van de voorzieningen in zes belangrijke beleidsvelden:
kinderopvang; residentiële ouderenzorg; thuiszorg; hulpuitvoering in de bijzondere jeugdbijstand; opvang, behandeling en begeleiding van personen
met een handicap en geestelijke gezondheidszorg.
Doelstellingen, budgetten en uitgaven in het beleidsdomein
De doelstellingenverantwoording is weinig transparant door gebrek aan
een systematisch overzicht en een zwakke samenhang tussen de officiële
beleidsdocumenten. De minister formuleerde voor de belangrijkste beleidsvelden niettemin doelstellingen over de wenselijke hoeveelheid
zorgaanbod, die meestal een uitbreiding van het zorgaanbod impliceerden.
De meeste beleidsvelden kregen ook formele programmatiebesluiten, die
echter niet altijd het doel van de programmatie duidelijk stelden: budgettair
beheersinstrument of aansturingsinstrument van het zorgaanbod. Een
duidelijke relatie met de beleidsdoelstellingen ontbrak.
De evolutie van de begroting van welzijn en volksgezondheid toont aan dat
dit beleidsdomein tot de prioriteiten van de vorige Vlaamse regering behoorde. Dit was consistent met de regeringsdoelstelling het zorgaanbod in
veel zorgsectoren uit te breiden. Tussen 2000 en 2004 stegen de beleidskredieten nominaal met 547,57 miljoen EUR en nam het aandeel van het
beleidsdomein in de totale begroting van de Vlaamse Gemeenschap toe
van 11,1% tot 12,4%. Deze groei is voor bijna de helft toe te schrijven aan
de uitvoering van de VIA-akkoorden. Van 2000 tot 2004 ging 168 miljoen
EUR (30,7% van de groei) potentieel naar de uitbreiding van het zorgaanbod. Van 1999 tot 2003 werden 304 miljoen EUR meer verbintenissen
vastgelegd dan betalingen geordonnnanceerd, vooral wegens de halvering
van de dotaties aan de openbare instellingen voor de betaling van investeringssubsidies. Deze dotaties zullen in de nabije toekomst weer moeten
stijgen, want de instellingen kunnen niet lang meer op hun reserves teren.
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De welzijnssector besloeg in 2003 bijna 90% van de begroting van het beleidsdomein. Deze sector groeide in de beschouwde periode aanzienlijk
sterker dan de gezondheidszorg. Vooral gezinsaangelegenheden groeide
tussen 2000 en 2003 sterk. Het aandeel van de gehandicaptenzorg daalde
licht en dat van het VIPA sterk. De FFEU- middelen, vanaf 2002 ter beschikking voor investeringen in de ouderenzorg, compenseerde de daling
van het VIPA-aandeel enigszins. Het kredietverbruik was zeer hoog: meer
dan 99% voor de vastleggingskredieten en ongeveer 95% van de ordonnanceringskredieten.
De zorguitgaven van departement, VOI’s en DAB‘s samen namen veel
sterker toe (41,63%) dan de aangerekende ordonnanceringskredieten
(23,41%). De VOI’s gaven namelijk meer uit dan hun dotaties. De uitgavenstijging situeert zich bij de werkingssubsidies voor voorzieningen, inclusief VIA-middelen. De investeringssubsidies daalden sterk tot 2001, maar
stegen weer vanaf 2002, zonder echter nog het peil van 1999 te bereiken.
Toen het Rekenhof de uitgaven wilde toewijzen aan de beleidsvelden, ondervond het problemen. De begrotingsdocumenten waren immers niet
transparant genoeg om de doelmatigheid van het beleid te verantwoorden.
Bovendien ontbraken financiële gegevens over de eigen prestaties grotendeels. Alleen de prestatiebegroting van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand liet toe middelen te koppelen aan prestaties en doelstellingen.
Realisatie van de doelstellingen in het beleidsveld
De kwaliteit van de doelstellingen was niet optimaal. De onderstaande tabel geeft per beleidsveld de mate waarin de doelstellingen steunen op
kennis van beleidsaspecten en beleidsveldkenmerken.
beleidsaspecten/kenmerken beleidsveld
behoeften en zorgvragen

kinderopvang

ouderenzorg

thuiszorg

bijzondere
jeugdbijstand

gehandicaptenzorg

geestelijke
gezondheidszorg

O/A

O

O/A

O

O/A

O/A

aanwezig zorgaanbod

V

V

V

V

V

O/A

evoluties in beleidsveld

V

V

V

O

O/A

O

bereidheid voorzieningen

V

V

V

V

V

V

beschikbaarheid personeel

O

O

O

O

O

O

doorlooptijd investeringen

O

O

O

O

O

O

budgettaire gevolgen doelstellingen
O/A
O
O
O
O/A
V = voldoende informatie aanwezig;
O = onvoldoende informatie;
O/A = tijdens de regeerperiode door minister en administratie aangevuld

Het Rekenhof besluit dat bij het aantreden van de regering in 1999 weinig
informatie aanwezig was of werd gebruikt om de beleidsdoelstellingen mee
te onderbouwen. Doorgaans was er voldoende informatie over de aard en
omvang van het bestaande zorgaanbod en de bereidheid van de voorzie-
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ningen (bijkomende) zorg aan te bieden. Voor enkele beleidsvelden stoelde de doelbepaling ook op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties. Tijdens de regeerperiode werden nog lacunes ingevuld,
vooral over de zorgvraag. Andere belangrijke informatie ontbreekt echter
nog steeds grotendeels. Zo zijn er nog grote lacunes in de kennis van de
zorgbehoeften van de Vlaamse bevolking, het budgettaire kader voor de
beleidsuitvoering, de investeringsplanning en de arbeidsmarkt en zijn regionale verschillen. Soms berekenden de administratie of de VOI's de budgettaire gevolgen van de doelstellingen of van de voortzetting van het bestaande beleid, maar gebruikte het beleidsniveau deze informatie niet.
Ook de toetsbaarheid van de doelstellingen vertoonde voor de onderzochte beleidsvelden gebreken. Vooral de meetbaarheid van de resultaten, de
bepaling van een realisatietermijn en de samenhang van de doelstellingen
in de beleidsdocumenten (doelstellingencascade) lieten te wensen over.
Volgens het Rekenhof verklaren de onvolkomenheden in de beleidsonderbouwing deels deze gebreken, zoals onvoldoende inzicht in de zorgvraag.
De capaciteit van de voorzieningen steeg tijdens de regeerperiode met 6%
tot 15% naargelang het beleidsveld. De velden die zowel residentiële als
ambulante zorg aanbieden, kenden vooral een toename van het ambulante aanbod. De procentueel grotere toename van de thuiszorg in vergelijking met de residentiële ouderenzorg ligt in dezelfde lijn. In de beleidsvelden waar het capaciteitsgebruik werd opgevolgd, bleek dat hoog te zijn
(vaak meer dan 95%). Alleen in de dagverzorgingscentra van de thuiszorg
en de tehuizen voor kortverblijf voor gehandicapten kon het gebruik de
sterke capaciteitsuitbreiding niet volgen. De hoge gebruikspercentages impliceren dat een nog verdere uitbreiding van het zorgaanbod nodig is om
wachtlijsten te vermijden.
Op de residentiële ouderenzorg na, die een sterke uitgavendaling kende
door een drastische daling van de investeringssubsidies, stegen de uitgaven tussen 1999 en 2003 meer dan de inflatie. De bijkomende uitgaven
gingen niet alleen naar het toegenomen zorgaanbod, maar in bepaalde beleidsvelden ook in grote mate naar de uitvoering van sociale akkoorden.
De uitgavenevolutie lag in de velden residentiële ouderenzorg (-26,11%),
hulpuitvoering bijzondere jeugdzorg (30,37%) en opvang, behandeling en
begeleiding van gehandicapten (21,09%) onder het beleidsdomeingemiddelde (41,63%). In de velden thuiszorg (83,75%), geestelijke gezondheidszorg (54,82%) en kinderopvang (43,40%) lag zij boven dat gemiddelde. De
stijging in de thuiszorg kaderde in de sociale akkoorden, die 67,14% van
de groei uitmaakten. Maar ook zonder de VIA-middelen stegen de uitgaven
nog met 26,64%. In de geestelijke gezondheidszorg namen de uitgaven
zonder aantoonbaar meer prestaties toch sterk toe door de loonstijging en
een betere werkingsomkadering voor de centra, wat diende te resulteren in
een kwaliteitsvoller en efficiënter dienstverlening. Het hoge kredietverbruik
in de zes beleidsvelden (meer dan 90%) toont aan dat de beleidsvelden de
toegewezen budgettaire middelen daadwerkelijk gebruiken.
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Het doelbereik liep sterk uiteen en conclusies waren soms moeilijk te trekken. Tal van doelstellingen waren immers niet toetsbaar en lieten geen objectieve uitspraken over doelbereik toe. In andere gevallen bestonden nog
geen betrouwbare meetsystemen voor het doelbereik. Het onderstaande
schema overziet het doelbereik. Voor enkele niet toetsbare of niet opgevolgde doelstellingen kon het Rekenhof terugvallen op indicaties, die een
voorzichtig oordeel over het doelbereik mogelijk maken.
Kinderopvang
De toename van 2.500 dagopvangplaatsen per jaar is niet gerealiseerd. Ook na
verrekening van de geplande capaciteit is het weinig waarschijnlijk dat de einddoelstelling van 10.000 extra plaatsen tijdens de vorige legislatuur is gehaald.
Voor de overige doelstellingen kan het doelbereik niet objectief worden vastgesteld
(niet volledig meetbaar of niet opgevolgd).
• Het aantal opvangplaatsen in gesubsidieerde voorzieningen voor buitenschoolse kinderopvang nam sterk toe (44,8%). De vooropgestelde toename in de
IBO’s voor 2002 werd gerealiseerd. De jaarlijkse operationalisering van de
groei voor de volgende jaren is echter onduidelijk, want niet opgenomen in beleidsdocumenten.
• De groei van bijzondere opvangplaatsen is niet meetbaar en wordt niet opgevolgd. Kind en Gezin volgt enkel sinds kort het aantal gesubsidieerde verblijfsdagen voor kinderen met specifieke zorgbehoeften op. Een gefundeerde beoordeling van de toename is dan ook nog niet mogelijk.
• Kind en Gezin startte in 2003 een onderzoek naar de toegankelijkheid van de
kinderopvang voor de specifieke doelgroep kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen. De evolutie in aanwezigheid van andere doelgroepen zal in de toekomst enigszins blijken uit de regelmatige enquêtes van Kind en Gezin.
Ouderenzorg
•

•

•

•

•

De rusthuizen halen de doelstelling inzake uitbreiding van het aantal plaatsen
vrij goed. De programmatie is goed ingevuld. De invulvooruitzichten zijn echter
ongunstig door de jaarlijkse daling van het aantal geplande bedden.
Het aantal gerealiseerde woongelegenheden in de serviceflats nam toe, maar
bleef sterk achter op de programmatie. Door een voortdurende daling van het
aantal geplande woongelegenheden zijn ook de vooruitzichten voor de toekomstige invulling van de programmatie ongunstig.
Vooral Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad bleven achter op de
programmatie. Zij haalden de achterstand ook niet in. Voor de rusthuizen haalden enkel West- en Oost-Vlaanderen een voldoende programmatie-invulling.
Voor serviceflats was de invulling in alle provincies onvoldoende.
Het Rekenhof kon het doelbereik inzake de verhoging van de toegankelijkheid
voor bepaalde doelgroepen en van projecten voor alternatieve woonvormen
niet objectief beoordelen, wegens niet toetsbaar en geen meetsysteem. Er is financiering van initiatieven en projecten, maar het is onduidelijk in hoeverre de
beleidsinformatie die zij opleveren, zich zal vertalen in beleidsbepaling en
-uitvoering.
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Thuiszorg
De uitbreiding van het gamma aan thuiszorgdiensten is zeer partieel gerealiseerd door de integratie van de kraamcentra in de diensten voor gezinszorg en
de gedeeltelijke subsidiëring van diensten voor logistieke en aanvullende thuiszorg. Voor deze laatste is er echter geen erkenningsregeling.
• Het is weinig waarschijnlijk dat de thuiszorg de doelstelling inzake invulling van
de programmatie tegen 2010 haalt. Vooral de lokale dienstencentra en de semi-residentiële voorzieningen bleven sterk achter op de programmatie. De invulling varieerde van 15% tot 40%. Zelfs met realisatie van de geplande capaciteit, zal de invulling voor de semi-residentiële voorzieningen nog onvoldoende zijn. De invulling bij de diensten voor gezinszorg is nu vrij hoog (83,31%),
maar evolueert ongunstig.
• De vooropgestelde toename van het aantal subsidiabele uren gezinszorg in
2003 is gehaald, maar het doelbereik inzake prioritaire bestemming van deze
extra uren voor kraamzorg, zieke kinderen en meerlingen is nog niet meetbaar.
Bijzondere jeugdbijstand
•

Het doelbereik is voor de meeste doelstellingen niet objectief beoordeelbaar wegens niet toetsbaar of geen meetinstrument.
• De beschikbare capaciteit zal in 2004 ongeveer 85% van de geprogrammeerde
capaciteit bedragen.
• De regionale spreiding van de capaciteit evolueert in lichte mate naar het gestelde doel van een evenwichtiger spreiding.
• Het doel bijkomende capaciteit in Antwerpen te realiseren is gehaald.
• Er zijn indicaties dat de effectgerichte doelstellingen, over recidive en aantal
plaatsingen, niet worden gehaald.
Gehandicaptenzorg
De ondersteuningstekorten zijn nog niet weggewerkt. De wachtlijsten groeiden
tot 2003 verder aan, ondanks de toename van de zorgcapaciteit.
• De doelstellingen voldoende ambulante zorg en invoering van het PAB zijn niet
toetsbaar. De evolutie van de capaciteit en de invoering van het PAB in de reguliere werking brengt mee dat beide doelstellingen in zekere mate bereikt zijn.
• De doelstelling meer oog voor regionale spreiding is evenmin toetsbaar. De
achterstand van de provincie Antwerpen nam af, maar de onevenwichtige regionale spreiding van het zorgaanbod zal globaal nog licht toenemen.
• Het doel de zwaarste noden bij voorrang te helpen, is bereikt als de urgentieindicering in de wachtlijsten verbeterd wordt.
Geestelijke gezondheidszorg
•

Het doelbereik is voor bijna alle doelstellingen niet objectief beoordeelbaar wegens
niet toetsbaar en geen meetinstrument. Er zijn indicaties dat de doelstellingen ten
aanzien van de centra niet of maar in zeer geringe mate zijn bereikt.
• Om de doelstellingen met betrekking tot hulp aan gedetineerden te bereiken
werden enkele activiteiten of programma’s ontwikkeld die wegens het ontbreken van budgettaire middelen niet werden uitgevoerd.
• De doelstelling 90 geïnterneerden op te nemen in psychiatrische voorzieningen,
is gerealiseerd.

Het Rekenhof concludeerde dat de meeste beleidsdoelstellingen in de onderzochte beleidsvelden niet zijn bereikt. De administratie en de koepelor-

Afstemming zorgaanbod op Vlaamse beleidsdoelstellingen, Rekenhof, januari 2005

Stuk 37-A (2004-2005) – Nr. 1

12

ganisaties schreven dit vooral toe aan onvoldoende budgettaire middelen,
zowel werking- als investeringsmiddelen. Zij vermeldden soms ook onaangepaste regelgeving (vooral VIPA-regelgeving) als oorzaak van ineffectiviteit. De doelbepaling hield evenmin rekening met de doorlooptijd van investeringen voor de realisatie van bijkomend zorgaanbod. Volgens het Rekenhof is ook de gebrekkige onderbouwing van veel beleidsdoelstellingen
een oorzaak. Toen de doelstellingen naderhand budgettair of maatschappelijk te ambitieus en onhaalbaar bleken te zijn, stelde het beleid ze niet of
onvoldoende bij. Enkele doelstellingen verwezen naar indicatoren als
wachttijden of lengte van wachtlijsten, die technisch nog niet waren ontwikkeld.
Tijdens de regeerperiode werden inspanningen gedaan om het bereik van
de doelstellingen of evoluties in de zorgvraag te meten. Voor verscheidene
velden zijn daarvoor meet- of monitoringsystemen ontwikkeld, die bij het
afsluiten van het onderzoek meestal nog verder verbeterd moesten worden. De onderstaande tabel geeft de aanwezigheid van meetsystemen en
beleidsevaluatie per veld weer.
Beleidsveld
Kinderopvang

Ouderenzorg

Thuiszorg

Bijzondere
jeugdbijstand

Gehandicaptenzorg

Geestelijke gezondheidszorg

meetsystemen

beleidsevaluatie

Kind en Gezin volgt de doelstellingen
inzake zorgaanbod op. Het heeft vooral
informatie over de gesubsidieerde sector.
Regelmatige enquêtes over het gebruik
van dagopvang peilen naar de zorgvraag, sinds 2002 ook voor buitenschoolse opvang.
De administratie volgt het zorgaanbod
op, maar heeft geen meetsystemen
voor de opvolging van de zorgvraag.
De administratie volgt het zorgaanbod
op, maar beschikt niet over meetsystemen voor de opvolging van de zorgvraag.
De administratie volgt de doelstellingen
inzake zorgaanbod op, maar er is nog
geen betrouwbaar meetsysteem om effecten te monitoren; een elektronisch
personendossier is in ontwikkeling.
Het VFSIPH volgt het zorgaanbod van
oudsher op. Sinds enkele jaren volgt het
ook de zorgvraag op met behulp van
wachtlijsten. Het systeem wordt verder
verfijnd en betrouwbaarder gemaakt.

Geen onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van de zorgvormen. Evaluaties van het beleid zijn nog uitzonderlijk.
Er startte een evaluatie van het ouderbijdragensysteem en in 2004 was een
evaluatie van de toewijzing van plaatsen voor kinderen met een specifieke
zorgbehoefte gepland.

Een patiëntenregistratiesysteem wordt
gefinaliseerd en beleidsindicatoren zouden in 2004 worden ontwikkeld.

Geen onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van de zorgvormen en de ingezette beleidsinstrumenten.
Geen onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van de zorgvormen en de ingezette beleidsinstrumenten.
Geen onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van zorgvormen en ingezette
beleidsinstrumenten.

Onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van zorgvormen en ingezette beleidsinstrumenten is nog zeldzaam. In
2004 zou het VFSIPH zijn studiecel uitbreiden om onder meer het beleid en de
beleidsuitvoering meer te ondersteunen.
Geen onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van zorgvormen en ingezette
beleidsinstrumenten.

Er gaat nog te weinig aandacht naar beleidsevaluatie en naar de efficiëntie
en effectiviteit van subsidiestelsels en zorgvormen. De inzichten van de
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administraties en VOI’s in knelpunten bij het doelbereik zijn doorgaans niet
gedocumenteerd. Het Rekenhof vindt het lovenswaardig dat de minister,
althans in de gehandicaptensector, middelen ter beschikking heeft gesteld
om de beleidsondersteunende capaciteit van de administratie te versterken.
Het maandelijkse overleg tussen de leidend ambtenaren en het ministeriële kabinet is een voorafspiegeling van de beleidsraad, waarin het project
Beter Bestuurlijk Beleid voorziet. De meeste administraties en VOI’s informeren op vaste tijdstippen over aspecten van het zorgaanbod of de zorgvraag, bv. rapportering over de programmatie-invulling of de wachtlijstevolutie. Informatie over doelbereik gaat niet op geaggregeerde en gestructureerde wijze naar de minister. Slechts ad hoc, op vraag van het kabinet,
stellen de administraties en VOI's informatie ter beschikking. De beleidsvelden kinderopvang en bijzondere jeugdbijstand zijn inzake rapportering
het verst gevorderd, met respectievelijk een uitgebreid jaarverslag en een
rapportering over de uitvoering van de prestatiebegroting.
Subsidiëring en aansturing van de voorzieningen
De kostprijs van het zorgaanbod is in de zes beleidsvelden maar bij benadering of helemaal niet gekend. De enveloppensubsidiëring steunt in de
kinderopvang en de geestelijke gezondheidszorg dan ook niet op kosten,
maar op historische cijfers. De administraties volgen de financiële leefbaarheid van de voorzieningen nog niet systematisch op. In de beleidsvelden gehandicaptenzorg en kinderopvang doen de instellingen sinds kort
inspanningen om de kwaliteit van de financiële rapportering te verbeteren
en de jaarrekeningen te analyseren. Het weinig transparante voorzieningenlandschap in Vlaanderen vormt een struikelblok voor een nauwkeurige
kostprijsberekening tegen marktprijzen en voor de interpretatie van de financiële resultaten van de voorzieningen. Onvoldoende inzicht in de kostprijs van de zorg, de mate waarin de subsidies de kosten dekken en de financiële toestand van de voorzieningen, verhinderen dat de minister en de
administratie op een gefundeerde wijze de vraag naar een toename van
de subsidiëring in verschillende beleidsvelden kunnen beoordelen.
Geen enkel beleidsveld werkt met een meerjarenbegroting. In sommige beleidsvelden hebben de administratie of de instelling ramingen gemaakt van
de budgettaire gevolgen van de kwantitatieve beleidsdoelstellingen, maar
de beleidsdocumenten namen die niet over. Meestal berekenen de administraties en VOI’s in hun jaarlijkse begrotingsvoorstellen de nodige middelen
voor nieuw beleid in functie van de beleidsdoelstellingen, maar de bilaterale besprekingen verwerpen die ramingen soms. De berekening van de
middelen voor constant beleid leidt voor sommige beleidsvelden jaarlijks tot
discussies in de bilaterale besprekingen, blijkbaar omdat daarover geen
duidelijke parameters (kunnen) worden afgesproken.
Vier beleidsvelden hebben een formele programmatie. De programmatie in
het veld opvang, behandeling en begeleiding van gehandicapten is sinds
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2003 beperkt tot één jaar en is daardoor geen volwaardige programmatie
meer. De programmatie voor de centra geestelijke gezondheidszorg is dan
weer niet uitvoerbaar wegens te weinig informatie over zorgaanbod en
zorgbehoeften. De bestaande programmatiecriteria worden niet regelmatig
geëvalueerd en zijn soms onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd
(serviceflats, bijzondere jeugdbijstand, bepaalde thuiszorgvoorzieningen).
De eigen subsidiëring volgen de administraties en instellingen goed op. Zij
meten echter niet de doorlooptijden in de subsidieprocedure. Het Rekenhof
vond geen aanwijzingen van systematisch laattijdige subsidiebetalingen,
wat de voorzieningen tot prefinanciering van werkingskosten zou nopen.
Alleen gehandicaptenzorg kent sinds enkele jaren achterstallen in de
afrekening van de werkingssubsidies. In 2004 zouden die worden
weggewerkt. Ook globale informatie over doorlooptijden van
erkenningsdossiers ontbreekt, waardoor het niet duidelijk is of de
erkenningen, verlengingen en capaciteitsuitbreidingen tijdig worden
afgehandeld.
Over het algemeen hebben de administraties en de instellingen inzicht in
het zorgaanbod, behalve de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Deze sector introduceerde in 2004 een meetinstrument voor de aard en omvang van het zorgaanbod. Bij de thuiszorg en de ouderenzorg ontbreekt
nog geaggregeerde informatie over het gebruik van de capaciteit.
Gespecialiseerde inspectieambtenaren controleren de erkennings- en kwaliteitsvoorwaarden voldoende. Er is wel te weinig toezicht op de boekhouding van de voorzieningen. In sommige beleidsvelden vinden geen boekhoudkundige inspecties plaats (thuiszorg, centra geestelijke gezondheidszorg) of alleen maar bij voorzieningen waar indicaties zijn van financiële
moeilijkheden (residentiële ouderenzorg). Dit wordt meestal toegeschreven
aan personeelsgebrek. In sommige beleidsvelden zouden ook onvoldoende expertise (residentiële ouderenzorg) en prioriteit voor de controle op de
facturatie (thuiszorg, residentiële ouderenzorg) oorzaak zijn. De administraties en VOI's onderzoeken de effectiviteit en efficiëntie van de individuele
voorzieningen niet. Daardoor kunnen zij op dit vlak ook geen best practices
promoten.
In alle beleidsvelden zijn instrumenten voorhanden om in gebreke blijvende
voorzieningen te sanctioneren. Die slaan naargelang de situatie op subsidiëring, capaciteit en erkenning. Intrekking van een erkenning vindt in alle
beleidsvelden maar plaats bij zeer ernstige, onverbeterlijke tekortkomingen. Doorgaans krijgt de voorziening de kans de gebreken te remediëren.
De administraties of instellingen rapporteren intern over de resultaten van
de inspecties en maatregelen bij individuele voorzieningen. Geaggregeerde informatie daarover is echter nog vrijwel niet aanwezig. Enkel de inspectie bij de kinderopvang rapporteert in haar jaarverslag over de algemene resultaten van de inspecties van de naleving van de erkenningsvoorwaarden en de normen inzake pedagogische kwaliteit. Twee beleids-
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velden startten met een regelmatige analyse van de jaarrekeningen van de
voorzieningen, waaruit onder meer de financiële toestand van de sector
blijkt.
Het Rekenhof heeft in het algemeen geconcludeerd dat de zorgcapaciteit
van 2000 tot 2004 daadwerkelijk is toegenomen, zij het nog ruim ontoereikend om de beleidsdoelstellingen te bereiken. Behalve financiële middelen
is er volgens het Rekenhof nood aan een betere onderbouwing van het beleid, planmatige meerjarensturing van het aanbod en een continue monitoring van het beleidsdomein met aandacht voor de kostprijs, efficiëntie en
kosteneffectiviteit van het zorgaanbod.
Reactie van de ministers
De voormalige Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen antwoordde op 7 juli 2004 dat zij in grote lijnen akkoord kon gaan met de analyse van het Rekenhof. De minister stelde dat het project Beter Bestuurlijk
Beleid de structurele onderbouw legt voor een betere beleidsvoorbereiding
en -evaluatie. Zij wees er ook op dat de meerjarenplanning (beleidsnota’s)
na de invoering van het comptabiliteitsdecreet strategische en operationele
doelstellingen en meetbare indicatoren zal moeten bevatten. Een expertencommissie werd opgericht om oplossingen te ontwikkelen voor de acute
problemen waarmee het VIPA als beleids- en financieringsinstrument wordt
geconfronteerd. De minister kondigde tenslotte de opstart aan van een pilootproject om een beter inzicht te krijgen in de parameter kostprijs.
De huidige Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft
op 15 oktober 2004 geantwoord dat de analyse van het Rekenhof relevante aandachtspunten voor haar toekomstig beleid impliceert, waarmee ze in
de mate van het mogelijke rekening zal houden. Ze ging niet in op de verschillende aanbevelingen en gaf niet aan welke maatregelen ze overweegt.
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Inleiding

1.1

Onderzoeksonderwerp

Het beleid van de Vlaamse Minister van Welzijn en Gezondheid ging uit
van een vraaggestuurde zorg. De minister wilde op termijn een toereikend
en voor iedereen toegankelijk zorgaanbod waarborgen. Een vraag naar
professionele zorg die het aanbod overschrijdt, kenmerkt immers nog verscheidene zorgsectoren, met soms wachtlijsten tot gevolg. Door maatschappelijke evoluties als vergrijzing en zorgprofessionalisering zal de afstemming van het aanbod op de vraag een belangrijk beleidsitem blijven.
In de Vlaamse Gemeenschap zijn het vooral privaatrechtelijke organisaties
en lagere besturen, hoofdzakelijk OCMW’s, die het zorgaanbod organiseren en aanbieden. De Vlaamse Gemeenschap(1) subsidieert deze voorzieningen. In veel mindere mate verstrekt de Gemeenschap zelf zorg, zoals
preventieve kinderzorg (Kind en Gezin), bijzondere jeugdbijstand (gemeenschapsinstellingen) en verzorging in openbare psychiatrische ziekenhuizen. De subsidies en uitgaven voor het eigen zorgaanbod belasten in
toenemende mate de budgettaire middelen van de Vlaamse Gemeenschap. Het aandeel van het beleidsdomein in de algemene uitgavenbegroting steeg van 11,1% in 2000 tot 12,4% in 2004.
De maatschappelijke evoluties en de relatief beperkte beleidsruimte plaatsen de Vlaamse regering voor grote uitdagingen. Daarom achtte het Rekenhof het nuttig de afstemming van het zorgaanbod op de kwantitatieve
zorgaanboddoelstellingen te onderzoeken; dit zijn doelstellingen over de
omvang van de (semi) professionele hulp aan een doelgroep. De kwalitatieve doelstellingen bleven buiten het onderzoek, evenals de doelstellingen
voor mantelzorg en vrijwilligerswerk en de gezondheidsdoelstellingen(2).
In eerste instantie ging het Rekenhof voor alle beleidsvelden in het beleidsdomein Welzijn en Volksgezondheid na in welke mate kwantitatieve
doelstellingen werden geformuleerd en welke budgetten daaraan werden
gekoppeld. Vervolgens evalueerde het in zes belangrijke beleidsvelden
diepgaander het bereik van de doelstellingen, de beleidsevaluatie en de
aansturing van de voorzieningen. De selectie steunde op de criteria

1

Sommige voorzieningen worden ook gesubsidieerd door de federale overheid.

2

Kwantitatieve doelstellingen over roken, verkeersslachtoffers, infectieziekten,
enz. Daarvoor bestaat meestal geen eenduidige relatie tussen een specifiek
aanbod van voorzieningen of diensten en het behalen van de doelstellingen.
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(1) budgettair of maatschappelijk(3) belang, (2) spreiding over voorzieningen aangestuurd door WVC en VOI’s, (3) spreiding over het beleidsdomein
en (4) haalbaarheid van het onderzoek. Dit leidde tot de volgende selectie
van beleidsvelden: kinderopvang (Kind en Gezin), residentiële ouderenzorg (WVC), thuiszorg (WVC), hulpuitvoering in de bijzondere jeugdbijstand (WVC en FBJ), opvang, behandeling en begeleiding van personen
met een handicap (VFSIPH) en geestelijke gezondheidszorg (WVC). De
beleidsvelden residentiële ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
kennen een gedeelde Vlaams-federale bevoegdheid. De federale overheid
is niet betrokken in het onderzoek.

1.2

Probleemstelling en onderzoeksmethode

In een eerste onderzoeksluik ging het Rekenhof na welke kwantitatieve
doelstellingen voor het zorgaanbod in het beleidsdomein bestonden en
welke begrotingsmiddelen daarvoor in 1999-2003 werden ingezet en gebruikt. Het tweede luik betrof de technische kwaliteit van de doelstellingen
(onderbouwdheid en toetsbaarheid), de mate waarin zij werden bereikt en
de opvolging en evaluatie ervan. In een derde onderzoeksluik ging het Rekenhof na of de Vlaamse Gemeenschap genoeg inzicht in de kosten en de
subsidiëring van het zorgaanbod heeft, hoe de doelstellingen zich vertaalden in de begroting en of de Vlaamse Gemeenschap de voorzieningen
doeltreffend aanstuurde. Het tweede en derde onderzoeksluik spitsten zich
toe op de zes geselecteerde beleidsvelden.
Het onderzoek steunt op een inhoudsanalyse van documenten(4); procesbeschrijvingen en -analyses; een vragenlijst aan administraties en VOI’s en
interviews met ambtenaren, kabinetsleden van de minister, vertegenwoordigers van koepelorganisaties (Vlaams Welzijnsverbond, Verbond van Verzorgingsinstellingen en Verbond van Sociale Ondernemingen).
Het Rekenhof kondigde zijn onderzoek op 22 april 2003 aan bij de Vlaamse Minister van Welzijn en Gezondheid en de leidend ambtenaren van
WVC, Kind en Gezin en het VFSIPH. Het onderzoek vond plaats van april
tot november 2003. De voorlopige bevindingen en conclusies per beleidsveld gingen op 9 maart 2004 naar de leidend ambtenaren, die in april reageerden. Rekening houdend met hun repliek, paste het Rekenhof de onderzoeksbevindingen aan en voegde het aanbevelingen toe. Ook actuali-

3

Soms subsidieert de federale overheid voorzieningen, maar heeft de Vlaamse
overheid een essentiële impact op het aanbod langs erkenning en inspectie.

4

Parlementaire documenten, regelgeving over programmatie, evaluatierapporten en jaarverslagen, begrotingsdocumenten, andere financiële informatie en
doelmatigheidsinformatie.
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seerde het de budgettaire gegevens met de initiële begroting 2004 en met
de uitgaven op de begroting 2003. Het stuurde dit aangepaste rapport op
8 juni 2004 naar de bovengenoemde minister en op 3 augustus 2004 naar
de nieuwe Vlaamse minister. Op respectievelijk 7 juli 2004 en 15 oktober
2004 antwoordden zij. De antwoorden zijn in dit rapport opgenomen.
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2

Sectordoelstellingen, -budgetten en -uitgaven

2.1

Zorgaanboddoelstellingen

Het Rekenhof gaat ervan uit dat de beleidsdoelstellingen inzake de kwantiteit van het zorgaanbod(5) zijn geformuleerd in formele parlementaire stukken. Regering en ministers moeten immers hun beleid verantwoorden tegenover het Vlaams Parlement(6). Beleidsdoelstellingen zijn vooropgestelde algemene resultaten die de minister of de Vlaamse Regering willen
bereiken. Die resultaten, zoals een verhoging van het aanbod
kinderopvang, moeten zich vertalen in operationele doelstellingen. Dit
houdt een formulering in kwantitatieve of kwalitatieve grootheden in, die bij
voorkeur specifiek, meetbaar, afgesproken, resultaatgericht en
tijdsgebonden zijn. Operationalisering is o.m. noodzakelijk voor de
opvolging van de beleidsuitvoering, de evaluatie van het beleid en de
verantwoording tegenover het parlement. Zij kan plaatsvinden op het
niveau van de minister, de administraties of de VOI’s.
Het Rekenhof heeft de doelstellingen voor dit onderzoek gehaald uit formele beleidsdocumenten(7), die aan het Vlaams Parlement zijn voorgelegd
en die in principe het voorwerp van een parlementaire bespreking waren.
De toelichting bij de begroting van de Vlaamse Gemeenschap vermeldt
normaliter de operationele doelstellingen. Bepalingen over de kwantiteit
van het zorgaanbod staan ook in de besluiten van de Vlaamse Regering
over programmatienormen. Het gaat om formele, gepubliceerde regelgeving, meestal ter uitvoering van een organiek decreet. Programmatie is een
instrument dat toelaat het zorgaanbod planmatig uit te bouwen en te beheersen. Bij de inventarisatie ging het Rekenhof na of er een programmatie voor het beleidsveld aanwezig was. De ministeriële beleidsnota omschrijft ook doelstellingen voor de inzet van beleids- en beheersinstrumenten. Zo vermeldde de minister de ontwikkeling van een zorgstructuurplan-

5

In dit onderzoek hebben kwantitatieve doelstellingen betrekking op de omvang
van de (semi-)professionele hulp aan een bepaalde doelgroep.

6

Dit is reglementair onderbouwd in artikel 13 van de wet op de rijkscomptabiliteit en de artikelen 73 en 74 van het reglement van het Vlaams Parlement.

7

Regeringsverklaring en regeerakkoord (Stukken 31 (1999) - Nrs. 1 en 2), Beleidsnota 2000-2004 Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Beleidsbrief
Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen Beleidsprioriteiten 2002-2003 (Stuk
1407 (2002-2003) - Nr. 1), Toelichting bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003
(Stuk 13 (2002-2003) - Nr. 1-B, deel 2), de beleidsplannen Kinderopvang
(Stuk 237 (1999-2000) - Nr. 1) en Buitenschoolse Kinderopvang (Stuk 1232
(2001-2002) - Nr. 1) en het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (verslag parlementaire bespreking: Stuk 511 (2000-2001) - Nr. 1).
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ning die een optimale spreiding van het zorgaanbod waarborgt. Dergelijke
beleidsondersteunende doelstellingen kwamen maar in het onderzoek aan
bod in zover zij deel uitmaakten van algemenere kwantitatieve doelstellingen.
2.1.1 Inventarisatie en ordening van de doelstellingen
Het onderzoek startte met de opsplitsing van het beleidsdomein in beleidssectoren (bv. gehandicaptenzorg of gezinsbeleid), vrij goed afgebakende
beleidsonderdelen in de begroting en andere beleidsdocumenten. Het Rekenhof heeft deze sectoren vervolgens opgesplitst in beleidsvelden, delen
van de maatschappij waarop het beleid zich richt om probleemsituaties op
te lossen en maatschappelijke behoeften te vervullen. Het heeft de gegevensverzameling en onderzoeksconclusies afgestemd op beleidsvelden.
De beleids- of ambtelijke documenten over het beleidsdomein geven geen
eenduidige indeling in beleidsvelden. Daarom ontwikkelde het Rekenhof, in
overleg met de betrokken instellingen en het departement WVC, zelf een
indeling. Het VIPA is voor dit onderzoek geen afzonderlijk beleidsveld,
maar een instrument om initiatiefnemers financiële mogelijkheden voor infrastructuurwerken te geven. Het Rekenhof onderscheidde 23 beleidsvelden(8). Ten slotte relateerde het Rekenhof de beleidsdoelstellingen aan de
velden en ging het na of de administratie en openbare instellingen ze verder operationaliseerden, of er kwantitatieve programmatiecriteria voor de
zorgvormen bestaan en in welke mate deze criteria doelstellingen vormen.
Ook in deze onderzoeksfase vond overleg plaats. Het doel van de programmatiecriteria werd ook met het kabinet van de bevoegde minister besproken.
2.1.2 Bevindingen over de doelstellingen
Twintig van de 23 beleidsvelden hebben kwantitatieve beleidsdoelstellingen. In de meeste beleidsvelden wilde de minister een groei van het
zorgaanbod realiseren.
De doelstellingeninventarisatie vergde een grondige analyse van de verschillende beleidsdocumenten. Een overzicht voor het beleidsdomein ont-

8

Integrale Jeugdhulp werd niet als beleidsveld aangehouden. Tijdens het onderzoek was dit een beleidsvoorbereidend proces met het oog op een betere
regeling en afstemming van de jeugdhulpverlening volgens krachtlijnen vastgelegd door de Vlaamse overheid. De gewijzigde aanpak en werkmethodes
zullen normaliter geïntegreerd worden in de normale werking van de actoren
in de jeugdhulpverlening. Dit zorgaanbod zal in de toekomst dus vallen onder
de sectorale beleidsvelden. Ook de beleidsvelden vrijwilligerswerk en medisch
verantwoord sporten, die geen zorgen volgens de gehanteerde definitie aanbieden, bleven buiten het onderzoek.
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brak. In de regeerperiode heeft de minister immers geen strategisch plan
gemaakt voor het globale beleidsdomein, wel voor enkele beleidsvelden.
De beleidsdocumenten bevatten de beleidsdoelstellingen, maar de onderlinge afstemming tussen beleidsnota, beleidsbrieven en toelichtingen bij de
begroting was gebrekkig (bv. op het vlak van de indeling van het beleidsdomein). Ook het mengen van informatie in de beleidsbrieven en de begrotingstoelichtingen over gerealiseerde doelstellingen en activiteiten, lopende
activiteiten en nog te realiseren activiteiten en doelstellingen, hinderde de
transparantie van de documenten. De doelstellingen zouden overzichtelijker worden mochten de jaarlijkse beleidsbrieven als bijlage een samenvatting opnemen van de beleidsopties en initiatieven voor het volgende begrotingsjaar, zoals artikel 74, punt 2, van het reglement van orde van het
Vlaams Parlement voorschrijft.
De minister heeft in belangrijke beleidsvelden meermaals zelf toetsbare,
operationele doelstellingen geformuleerd. In principe geeft de toelichting bij
de begroting er jaarlijks een overzicht van. De administratie en instellingen
hebben, waar nodig, doelstellingen verder geoperationaliseerd in interne
beheersinstrumenten. Kind en Gezin en het VFSIPH beschikken over strategische en operationele (jaar)plannen. De afdelingen van WVC werken
met jaardoelstellingen, waarin zij niet in de eerste plaats het ministeriële
beleid, maar de eigen operationele activiteiten als uitgangspunt gebruiken.
Een bijzondere vermelding verdient de jaarlijkse prestatiebegroting van de
afdeling Bijzondere Jeugdbijstand, die doelstellingen, activiteiten en
prestaties van de administratie en budgetten koppelt. De toewijzing van
uitgaven aan beleidsvelden en doelstellingen berust helaas nog deels op
ruwe ramingen wegens het ontbreken van een analytische component in
de boekhouding van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
In sommige gevallen sluit de Vlaamse overheid convenants met externe
partners voor de beleidsuitvoering. Die convenants bevatten soms operationele kwantitatieve zorgaanboddoelstellingen, bv. in de gezondheidszorg.
2.1.3 Bevindingen over de programmatiecriteria
De meeste zorgvormen zijn geprogrammeerd door besluiten van de
Vlaamse regering. In samenspraak met de betrokken administratie en
openbare instellingen heeft het Rekenhof nagegaan in welke mate de
Vlaamse programmatiebesluiten louter budgettaire beheersinstrumenten
zijn, dan wel (planmatig) na te streven doelstellingen inhouden. Het onderscheid is belangrijk, aangezien minister en administratie in het tweede geval inspanningen zouden moeten leveren om de bovengrens van de criteria te bereiken. De Vlaamse Gemeenschap blijkt de meeste programmatiebesluiten volgens de administratie en openbare instellingen louter als budgettair beheersinstrument te hanteren. In enkele gevallen stelden zij dat
niet duidelijk is in welke mate zij het maximale geprogrammeerde aanbod
moeten nastreven. Voor enkele zorgtypes stellen de besluiten duidelijk dat
de normen ook doelstellingen zijn. Dit is het geval bij de programmatie van
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de vertrouwenscentra kindermishandeling(9), de verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg en de zorg in de gehandicaptensector. De
administratie merkte over de programmatie nog op dat sommige protocollen met de federale overheid normen voor het zorgaanbod bevatten die de
Vlaamse Gemeenschap als doelstellingen beschouwt, meer bepaald in de
ouderenzorg, slachtofferhulp en hulp aan daders van seksuele misdrijven.
In belangrijke sectoren van het beleidsdomein deelt de Vlaamse Gemeenschap de bevoegdheid met de federale overheid, vooral in de ouderen- en
thuiszorg en in de gezondheidszorg (RVT, ziekenhuizen,…). In die sectoren stelt de federale regelgeving ook programmatienormen voor het
zorgaanbod vast. De Vlaamse Gemeenschap voert de programmatiebesluiten uit. Deze gedeelde bevoegdheid vloeit voort uit het feit dat de federale overheid de personeels- en werkingskosten van de voorzieningen
subsidieert en daarom de toegang tot de subsidies wil bewaken.
Aangezien uit het onderzoek bij de administratie en de openbare instellingen niet altijd duidelijk het doel van de programmatienormen bleek, vroeg
het Rekenhof voor vier van de geselecteerde beleidsvelden met een formele programmatie(10) aan het kabinet van de minister of de normen verwijzen naar doelstellingen. Volgens de kabinetsmedewerkers vormt de
programmatie in de vier velden telkens een streefdoel. Zij merkten op dat
de programmatie verder moet worden geobjectiveerd en afgestemd op de
zorgbehoefte en dat het behalen van de normen sterk afhankelijk is van de
beschikbare beleidsruimte.

2.2

Budgetten en uitgaven

Uit de inventaris van de doelstellingen bleek dat de regering een uitbreiding van het zorgaanbod nastreeft in verscheidene, belangrijke zorgsectoren. De begroting dient daarvoor in de vereiste middelen te voorzien. De
rekening toont dan hoeveel in realiteit werd uitgegeven. De onderstaande
paragrafen overzien de evolutie van de begroting van het beleidsdomein
binnen de totale Vlaamse begroting, alsook de evolutie van de begrotingsmiddelen en -uitgaven per begrotingsprogramma. Zij brengen voor
deze periode ook de gerealiseerde uitgaven in kaart die direct toewijsbaar
zijn aan het zorgaanbod. Zo blijkt hoeveel middelen daadwerkelijk aan het
zorgaanbod werden gespendeerd.

9

Het Rekenhof trof nochtans geen kwantitatieve doelstellingen aan.

10

Ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg (beperkt tot 2003) en bijzondere
jeugdbijstand. Er is geen Vlaamse programmatie voor de geestelijke gezondheidszorg en de kinderopvang.
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2.2.1 Budgettaire evolutie in het beleidsdomein
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale beleids- en betalingskredieten in de begrotingen 2000(11) tot 2004 (initiële begroting) van
de Vlaamse Gemeenschap. Beleidskredieten zijn daarbij: het volume aan
mogelijkheden, voortkomend uit de ontvangsten (inclusief leningen) van
dat begrotingsjaar, waarover de Vlaamse regering beschikt om verbintenissen aan te gaan of te laten aangaan, die in het lopende jaar of in een
12
volgend jaar ten laste vallen van de Vlaamse gemeenschap( ). De betalingskredieten geven aan wat de regering in de loop van het begrotingsjaar
aan betalingen kan doen. Het gaat telkens om nieuwe, door de decreetgever toegestane begrotingsmiddelen, dus zonder overgedragen kredieten
en zonder rekening te houden met herverdelingen. De informatie over de
evolutie van deze kredietsoorten verschilt soms in de opeenvolgende algemene toelichtingen bij de begrotingen en in andere bronnen (VRIND,
SERV). Het onderzoek probeerde niet deze verschillen te verklaren, aangezien de globale evolutie tot op een procentfractie telkens overeenstemde.
Welzijn en Volksgezondheid
index BET.KR
index
BEL.KR

(in miljoen EUR)
Begroting Vlaamse Gemeenschap
BEL.KR
index
BET.KR
index

2000
1.728,51 100,00 1.764,40
100,00 15.639,26
100,00
15.579,21
100,00
2001
1.918,72 111,00 1.936,37
109,75 16.696,86
106,76
16.584,89
106,46
2002
2.089,95 120,91 2.119,96
120,15 17.317,98
110,73
17.075,51
109,60
2003
2.183,91 126,35 2.145,92
121,62 17.971,09
114,91
17.735,33
113,84
2004
2.276,08 131,68 2.309,05
130,87 18.313,03
117,10
18.199,20
116,82
BEL.KR = beleidskredieten; BET.KR = betalingskredieten
Bron: algemene toelichtingen bij de begrotingen 2003 en 2004, Stuk 13 (2002-2003), Nr.
1-A, p. 39-40 en Stuk 13 (2003 -2004), Nr. 1 –A, p.33-34.

Uit de tabel blijkt dat de beleidskredieten en betalingskredieten voor het
beleidsdomein in 2000-2004 stegen met respectievelijk 31,68% en
30,87%. De beleidskredieten in de totale Vlaamse begroting stegen in deze periode volgens het AZF met 17,10% en de betalingskredieten met
16,82%. De begroting voor welzijn en volksgezondheid nam dus aanzienlijk meer toe dan de totale Vlaamse begroting. Het aandeel van het beleidsdomein steeg voor de beleidskredieten van 11,05% tot 12,43% en
voor de betalingskredieten van 11,33% tot 12,69%. Welzijn en volksgezondheid is budgettair het tweede belangrijkste beleidsdomein, na onder-

11

De begrotingen die volledig door de vorige regering werden opgemaakt en
waarbij het begrip beleidskrediet consistent werd toegepast. De volgende paragrafen hebben ook betrekking op het begrotingsjaar 1999.

12

Toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003, Stuk 13 (2002-2003) Nr. 1-A, p. 31.
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wijs en vóór lokale overheden (respectievelijk bijna 43 % en bijna 10% van
de beleidskredieten).
Het aandeel van welzijn en volksgezondheid in de totale begroting vergt
twee nuanceringen:
• Sinds 2001 worden voor de regularisatie van bijzondere tewerkstellingstatuten jaarlijks middelen overgeheveld van Werkgelegenheid naar
Welzijn en Volksgezondheid. Deze middelen zijn niet nieuw en moeten
bij een vergelijking tussen 2000 en 2004 worden afgetrokken van de
stijging van het welzijnsbudget. De begroting 2004 bevat gecumuleerd
108,674 miljoen EUR die zonder beleidsbeslissing op een programma
van tewerkstelling zou zijn geordonnanceerd. Na indexering zouden de
middelen die van 2001 tot 2004 werden overgeheveld 113,098 miljoen
EUR bedragen (20,65% van de toename van de beleidskredieten).
• In 2001 gingen de middelen voor het medisch schooltoezicht (programma 42.20) naar Onderwijs, waar ze in de werkingsmiddelen van de CLB
werden geïntegreerd. Deze middelen bedroegen op de begroting 2000
18,67 miljoen EUR. Bij constant beleid en geïndexeerd, zouden zij in
2004 op 19,91 miljoen EUR zijn begroot.
Met deze verrekeningen zou het aandeel van de beleidskredieten voor het
beleidsdomein in de begroting 2004 dalen van 12,43% tot 11,92% (evenredig voor de betalingskredieten). De toename van het aandeel t.o.v. 2000
zou dan 0,87% bedragen (11,05% in 2000 tegenover 11,92% in 2004).
De groei van de begrotingsmiddelen van het beleidsdomein is niet alleen
te wijten aan een toename van het zorgaanbod. Veel middelen dienden
om de stijging van de levensduurte op te vangen en de sociale akkoorden
(VIA) uit te voeren. Het onderstaande schema geeft de besteding van de
groei weer.
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(in miljoen EUR)
Aanwending van de beleidsruimte (beleidskredieten) 2000-2004
beleidskredieten 2000
1.728,51
medisch schooltoezicht 2000
-18,67
gecorrigeerd
1.709,84
beleidskredieten 2004
2.276,08
bruto groei beleidskredieten
547,57
100%
overheveling tewerkstelling
108,67
inflatie op overgehevelde middelen
4,43
totaal overgeheveld van tewerkstelling
113,10
20,65%
netto groei beleidskredieten, waarvan:
434,47
79,35%
inflatie constant beleid (6,66% op 1.709,84)
113,88
20,80%
149,34
nieuwe middelen VIA-akkoord
3,23
inflatie op nieuwe middelen VIA
152,57
27,86%
totaal nieuwe VIA-middelen
nieuw beleid buiten VIA-akkoord
168,02
30,69%

De beleidskredieten stegen van 2000 tot 2004 met 547,57 miljoen EUR.
Daarvan ging 113,88 miljoen EUR (20,88%) naar inflatie(13). De kredieten
voor de uitvoering van de VIA-akkoorden bedroegen 265,67 miljoen EUR
(geïndexeerd). 48,51% van de brutoaangroei werd dus besteed aan de
VIA-akkoorden. Deze sociale akkoorden streven een verbetering van de
arbeidsvoorwaarden na en dus een verhoging van de aantrekkelijkheid van
de sector als werkgever. Indirect beogen zij ook een verhoging van de
zorgkwaliteit. Er restte 168,02 miljoen EUR voor andere doelstellingen,
zijnde 30,69% van de brutoaangroei van de begrotingsmiddelen.
2.2.2 Verdeling en benutting van programmakredieten
Deze paragraaf overziet de toewijzing van de budgettaire middelen aan de
begrotingsprogramma’s in het beleidsdomein en de besteding ervan(14).

13

Berekening op basis van de algemene toelichting bij de begroting 2004 van de
Vlaamse Gemeenschap, p. 17.

14

De budgettaire gegevens hebben betrekking op de programma’s in OA 40
(gemeenschappelijke middelen voor het beleidsdomein), OA 41 (uitgaven in
de welzijnssector) en OA 42 (gezondheidszorg). De begrotingscijfers in de
volgende tabellen verwijzen naar de aangepaste begrotingen en houden rekening met de herverdelingen van kredieten tussen begrotingsprogramma’s. De
uitvoeringscijfers hebben betrekking op de uitgaven met begrotingskenmerken
1 en 2 (kredieten van het jaar en bijkredieten). Uitgaven op overgedragen
kredieten zijn niet inbegrepen. De gegevens voor de begrotingsjaren 19992001 zijn gebaseerd op afgesloten rekeningen; die voor 2002 en 2003 zijn
rechtstreeks afgeleid uit het grootboek in orafin. De herverdelingen voor het
FFEU zijn uit de berekeningen geweerd omdat zij de benutting van de kredieten kunstmatig zouden verhogen. Het aandeel van het beleidsdomein in de
FFEU-aanwending is afzonderlijk vermeld.
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Voor de volledige financiële impact van het beleidsdomein wilde het Rekenhof ook de interdepartementale bestaansmiddelen (programma 99.10),
aan de organisatieafdelingen toewijzen. Die hebben vooral betrekking op
loon- en werkingskosten van de departementen. AZF liet echter weten dat
deze kosten niet bleken uit het vroegere of huidige financieel systeem van
het MVG. Het departement WVC kon evenmin volledige en correcte informatie over deze kosten verschaffen voor de volledige beschouwde periode. Uiteindelijk heeft het Rekenhof twee tabellen opgesteld (bijlage 1) met
de verdeling van de begrotingsmiddelen over de begrotingsprogramma’s
en de aanwending van de middelen. De tabel vastleggingskredieten heeft
betrekking op de kredieten waarop verbintenissen in het begrotingsjaar
kunnen worden aangegaan(15). De tabel ordonnanceringskredieten slaat
op de uitgaven die in het begrotingsjaar kunnen plaatsvinden(16). Door een
verschillende berekeningswijze wijken de begrotingscijfers in bijlage 1
soms iets af van die in tabel onder punt 2.2.1.
Verhouding tussen vastleggingen en ordonnanceringen
In de periode 1999-2003 ging het beleidsdomein 304,044 miljoen EUR
meer verbintenissen aan dan het betalingen uitvoerde. De onderstaande
tabel splitst dit verschil op naar begrotingsjaar (inclusief FFEU).
begrotingsjaar
1999
2000
2001
2002
2003

(1) vastleggingen
1.615.875
1.712.737
1.912.532
2.077.493
2.235.417

(in duizenden EUR)
(2) ordonnanceringen
2-1
1.665.877
+50.002
1.683.259
-29.478
1.804.595
-107.937
2.040.350
-37.143
2.055.929
-179.488

Het verschil kan in hoofdzaak worden verklaard door de sterke vermindering van de dotaties voor investeringssubsidies aan het VIPA, Kind en Gezin en het VFSIPH. Deze subsidies hebben een directe impact op de omvang van het zorgaanbod. De onderstaande tabel detailleert ze.

15

De reserveringen voor het Zorgfonds werden uit de tabel geweerd en de vereffeningskredieten voor de toekenning van investeringssubsidies van het
VIPA, VFSIPH en Kind en Gezin werden vervangen door de machtigingen.

16

De som van de VRK, GOK en NGK.
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(in duizenden EUR)
begrotingsjaar
vastleggingen (1)
dotaties (2)
betalingen (3)
1999
181.167
196.015
156.960
2000
216.590
151.074
139.850
2001
180.623
110.702
117.107
2002
160.299
102.305
123.602
2003
161.528
101.513
149.224
(1) beloftes voor het toekennen van investeringssubsidies
(2) dotatie aan de VOI’s voor het betalen van de investeringssubsidies
(3) betaling van investeringssubsidies aan voorzieningen door de VOI’s.

Behalve voor 1999, lagen de investeringsdotaties aan de VOI’s veel lager
dan de subsidiebeloftes die de VOI’s als vastlegging boekten. De vastleggingen lagen in 2003 ruim onder het niveau van 1999. In 2002 en vooral
2003 werd wel respectievelijk 6,114 miljoen EUR en 37,171 miljoen EUR
extra investeringssubsidies op het FFEU vastgelegd. Deze vastleggingen
zijn opgenomen in de eerste tabel onder dit punt. De investeringsdotaties
aan de VOI’s zijn tussen 1999 en 2003 bijna gehalveerd en namen veel
sterker af dan de vastleggingen. De door de VOI‘s daadwerkelijk uitgevoerde betalingen aan de voorzieningen in deze periode kunnen dat verklaren. De betalingen bedroegen in 1999 en 2000 veel minder dan de dotatie die de instellingen voor dat doel van de Vlaamse regering ontvingen.
Zo konden de VOI’s reserves opbouwen voor investeringssubsidies. De
tabel toont aan dat de Vlaamse regering deze reserves vanaf 2001 heeft
afgebouwd. In 2003 had het VIPA nog 57,79 miljoen EUR en Kind en Gezin nog 5 miljoen EUR reserves. De reserves voor investeringen van het
VFSIPH zijn afgebouwd. In de initiële begroting 2004 namen de investeringsdotaties aan de drie openbare instellingen weer toe tot
133.678.000 EUR.
Dat de betalingen achterblijven op de vastleggingen, kan worden verklaard
door de lange doorlooptijd van de investeringen en het verschuiven in
1997 van de formele vastlegging van de subsidiebeslissing naar de subsidiebelofte, wat de doorlooptijd tussen vastlegging en betaling verlengde.
De betrokken VOI’s en de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur berekenen deze doorlooptijd niet geïnformatiseerd. Op grond van hun ervaring
ramen de betrokken ambtenaren de gemiddelde doorlooptijd op 5 tot 6
jaar.
Aandeel van de begrotingsprogramma’s in de uitgaven
De begroting splitst het beleidsdomein op in drie organisatieafdelingen volgens de administratieve indeling van WVC. Ze zijn verder opgesplitst in
twaalf programma’s. Organisatieafdeling gezin en maatschappelijk welzijn
besloeg in 1999 en 2003 respectievelijk 85,09% en 89,57% van de begrote
vastleggingskredieten. Gezondheidszorg evolueerde van 5,11% van het
budget in 1999 tot 4,19% in 2003. De vastleggingskredieten voor welzijn
zijn in deze periode met 43,81% toegenomen en die voor gezondheidszorg
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met 10,71%. De inflatie van 1999 tot en met 2003 bedroeg 8,19%. Beide
organisatieafdelingen zijn dus veel meer gegroeid dan de inflatie.
Vijf van de twaalf programma’s bevatten jaarlijks meer dan 100 miljoen
EUR vastleggings- of ordonnanceringskredieten en vertegenwoordigen
jaarlijks ongeveer 90% van het budget. De onderstaande tabel geeft de
evolutie weer van het aandeel (in procent) van de vastleggingskredieten
voor deze programma’s in het budget.
programma
40.2 VIPA
41.1 Algemeen Welzijnsbeleid
41.2 Bijzondere Jeugdbijstand
41.4 Gezinsaangelegenheden
41.5 Gehandicaptenzorg
rest
totaal

1999
9,77
0,18
9,63
22,38
48,49
9,54
100,00

2000
11,28
0,55
9,58
22,34
46,99
9,27
100,00

2001
8,18
1,14
8,91
25,23
45,28
11,26
100,00

2002
6,65
2,45
9,26
27,45
44,09
10,10
100,00

2003
6,04
3,38
8,95
27,65
43,94
10,04
100,00

Uit de tabel blijkt dat de gehandicaptenzorg veruit het budgettair belangrijkste programma in het beleidsdomein is. De grootste groeier, zowel relatief als nominaal, was het programma gezinsaangelegenheden (voornamelijk dotaties aan Kind en Gezin en subsidies voor thuiszorg). Het aandeel
van het VIPA in de ordonnanceringskredieten nam veel meer af dan dat in
de vastleggingskredieten (zie onderstaande tabel, in procent). Voor de andere programma’s in de tabellen was de evolutie van de ordonnanceringskredieten gelijklopend met die van de vastleggingskredieten: stagnatie van
het aandeel van de bijzondere jeugdzorg, kleine afname van het aandeel
gehandicaptenzorg en sterke groei van het aandeel gezinsaangelegenheden.
programma
40.2 VIPA
41.1 Algemeen welzijnsbeleid
41.2 Bijzondere Jeugdbijstand
41.4 Gezinsaangelegenheden
41.5 Gehandicaptenzorg
rest
Totaal

1999
9,83
5,87
9,01
21,11
45,47
8,71
100,00

2000
7,49
6,16
9,40
22,07
45,92
8,96
100,00

2001
5,02
5,92
8,81
24,73
44,51
11,01
100,00

2002
4,37
7,10
9,07
26,85
42,98
9,64
100,00

2003
4,04
4,69
9,11
28,04
43,98
10,14
100,00

Het financieringsfonds (FFEU) werd in 2002 en 2003 aangewend voor investeringssubsidies in de ouderenzorg. Deze middelen vulden de middelen
van het VIPA aan. De door de regering in 2002 en 2003 ter beschikking
gestelde 43,447 miljoen EUR werd vastgelegd tot 43,285 miljoen EUR.
Gebruik van de kredieten
De begroting voor welzijn en volksgezondheid bestaat voor tweederde uit
dotaties aan openbare instellingen, die meestal volledig vastgelegd en geordonnanceerd worden. De reële aanwending zou daarom uit een geconsolideerde rekening van de VOI’s en het MVG moeten blijken. De vastleggingskredieten zijn in de begrotingsjaren 1999-2003 voor de drie organisa-
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tieafdelingen samen voor 99% gebruikt. De aanwending van de vastleggingskredieten in de programma’s gezondheidszorg ligt iets lager en
schommelt (92% tot 98,02%). De aanwending van de ordonnanceringskredieten in het begrotingsjaar zelf ligt rond de 95%. Voor de sector gezondheidszorg ligt het gebruik tijdens het begrotingsjaar lager dan 90%. Het
gebruik van de ordonnanceringskredieten neemt toe door de aanrekening
op overgedragen kredieten (in het begrotingsjaar vastgelegd, maar pas in
het volgende jaar geordonnanceerd). Met deze overgedragen kredieten,
bedroeg de totale aanwending van de begroting telkenjare meer dan 98%,
met uitzondering van 2001. Ook het gebruik van de middelen voor gezondheidszorg lag dan ruim boven de 90%.
De Vlaamse begrotingen en rekeningen geven een onvolledig inzicht in de
kredieten die tijdens een begrotingsjaar ter beschikking staan voor de uitvoering van de beleidsprogramma‘s. Daardoor is de relatie tussen de beleidsdoelstellingen per beleidsveld en de bovenstaande financiële gegevens niet helder. Belangrijke oorzaken van de intransparante begroting
zijn: de afstemming van de begroting op administraties in plaats van op beleidsvelden of beleidsprogramma‘s; de provisionele kredieten die in de loop
van het jaar worden herverdeeld over andere begrotingsprogramma’s (zoals loonindexeringen en sociale akkoorden); begrotingsoverschotten die
langs het FFEU naar diverse beleidsprogramma’s gaan; beleidsinstrumenten die als programma’s worden voorgesteld (VIPA); de werkingskosten
van de departementen die gezamenlijk op programma 99.10 worden aangerekend; de overgedragen kredieten van vorige jaren; en het ontbreken
van geconsolideerde financiële gegevens over de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap en die van VOI’s en DAB‘s (verder bemoeilijkt
door het gebruik van verschillende rekeningenstelsels). De algemene uitgavenbegroting en de algemene rekening geven dan ook maar bij benadering aan hoeveel kredieten in een bepaald jaar ter beschikking van een beleidsprogramma of een beleidsveld stonden of daadwerkelijk werden gebruikt.
De toewijsbaarheid van budgetten en uitgaven aan beleidsvelden en doelstellingen is nochtans een voorwaarde voor de meetbaarheid van de beleidsdoelmatigheid. Dit maakt het administratie, minister, Vlaams Parlement en andere belanghebbenden mogelijk na te gaan of de budgetten
daadwerkelijk werden aangewend voor de beleidsdoelstellingen en hoeveel de beleidsuitvoering kostte. Budgetten en uitgaven aan doelstellingen
koppelen is een essentiële stap in het meten van de kosteneffectiviteit van
het beleid(17).

17

Effectiviteit houdt in dat de beoogde maatschappelijke effecten (doelstellingen) worden bereikt door de uitvoering van het beleid. De kosteneffectiviteit
toont de verhouding tussen het beleidseffect en de kostprijs ervan. Meer zorgvormen zouden effectief kunnen zijn, maar voor de subsidiërende overheid is
het aangewezen enkel de goedkoopste effectieve zorgvorm te stimuleren.
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2.2.3 Toewijzing van de uitgaven aan de beleidsvelden
Het Rekenhof heeft gepoogd de uitgaven 1999-2003 voor het zorgaanbod(18) aan de beleidsvelden toe te wijzen (bijlage 2)(19). Het splitste de
nominale en procentuele groei van de uitgaven uit in de groei ten gevolge
van de sociale akkoorden, de evolutie van de investeringssubsidies en de
resterende aangroei van de uitgaven. Vooraf inventariseerde het de types
voorzieningen per beleidsveld en het zorgaanbod dat de overheid rechtstreeks aan de doelgroep verstrekt en zocht het de overeenstemmende
basisallocaties en begrotingsposten op. Voor de beleidsvelden in de bijzondere jeugdbijstand was deze oefening eenvoudig. De afdeling Bijzondere Jeugdbijstand beschikt immers over een prestatiebegroting die doelstellingen, instrumenten en prestaties, budgettaire middelen en effecten
aan elkaar relateert. In de mate van het mogelijke werd dit beheersinstrument voor de overeenstemmende beleidsvelden gehanteerd. Andere afdelingen en de VOI’s beschikken echter niet over dit instrument.
De totale uitgaven voor het zorgaanbod stegen in 1999-2003 met 41,63%.
Dit is aanzienlijk meer dan de toename met 23,41% van de gerealiseerde
ordonnanceringskredieten van de uitgavenbegroting (bijlage 1, tabel 2).
Het verschil is toe te schrijven aan de intering op reserves van de VOI’s,
het meetellen van de overgedragen kredieten bij de uitgaven, de uitgaven
van VOI’s bekostigd met andere inkomsten dan dotaties en de verrichtingen van het Zorgfonds(20). Bij de interpretatie van de procentuele evolutie
van de uitgaven moet voor ogen worden gehouden dat het budgettaire belang van bepaalde velden in 1999 gering was en dat ondanks een spectaculaire toename ook in 2003 nog was (bv. preventie in de bijzondere
jeugdbijstand).
De tabel in bijlage 2 vermeldt de over de beleidsvelden herverdeelde VIAmiddelen. Zij worden in principe uitbetaald. Kleine verschillen tussen de

18

Het Rekenhof nam de aanrekeningen op de OA's 40, 41 en 42 met begrotingskenmerken 1, 2, 3 en 4 en de aanrekeningen op de begrotingen van de
VOI’s en DAB‘s in beschouwing. Het richtte zich op de aanrekeningen op basisallocaties of begrotingsposten waarvan de uitgaven rechtstreeks naar de
voorzieningen of de zorgbehoevende gingen. De VIPA-subsidies heeft het
toegewezen aan de beleidsvelden waar dit mogelijk was. Het gebruikte alleen
de posten op de begrotingen van de Vlaamse Gemeenschap en de VOI‘s die
het aan één beleidsveld kon toewijzen.

19

Een verdere opsplitsing naar doelstellingen is niet uitgevoerd omdat dit een
doorgedreven doelmatigheidsanalyse van het beleidsdomein vergt.

20

Dat fonds ontving in de periode op stabiele wijze dotaties, die aanvankelijk
werden gereserveerd. Vanaf 2002 kwam de beleidsuitvoering op kruissnelheid, wat leidde tot een sterke toename van de totale uitgaven in 2003.
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herverdelingen en de werkelijke betalingen zijn echter niet uit te sluiten. De
VIA-middelen veroorzaakten een uitgavenstijging met 14,49% tussen 1999
en 2003. De sociale akkoorden hadden een verschillende financiële impact
per sector. Ze bepaalden dan ook grotendeels de verschillende evolutie
die de uitgaven in bepaalde beleidsvelden hebben gemaakt. Het grote
aandeel van de thuiszorg (50,35%) in de totale VIA-middelen is opvallend.
Van de aangroei met 83,75% van dit veld is 61,20% toe te schrijven aan
de sociale akkoorden. In andere budgettair belangrijke velden zoals de
hulpuitvoering in de bijzondere jeugdbijstand en de opvang, behandeling
en begeleiding van gehandicapten, speelden de sociale akkoorden minder
een rol.
Een afsplitsing van de investeringssubsidies van de werkingssubsidies aan
de voorzieningen levert een tweede verfijning op (in duizend EUR).
beleidsveld
kinderopvang
ouderenzorg (1)
bijzondere jeugdbijstand (2)
gehandicaptenzorg (tewerkst.)
gehandicaptenzorg (hulp)(3)
algemeen welzijnswerk
preventieve gezondheidszorg
ziekenhuizen
geestelijke gezondheidszorg (4)
totaal

1999
1.898
76.735
1.227
1.008
14.313
0
36
60.940
803
156.960

2000
2.032
62.906
2.488
1.650
10.116
0
242
59.645
771
139.850

2001
1.968
41.506
3.834
1.596
9.564
112
329
57.779
419
117.107

2002
2.611
31.829
4.579
523
10.149
388
58
73.016
449
123.602

2003
3.375
37.497
3.773
1.005
14.936
932
54
87.225
427
149.224

(1) inclusief het geringe aandeel thuiszorg
(2) uitsluitend bestemd voor de Gemeenschapsinstellingen
(3) inclusief de revalidatiecentra
(4) Centra Geestelijke Gezondheidszorg

De betalingen van investeringssubsidies namen tussen 1999 en 2001 zeer
sterk af, maar stegen weer vanaf 2002. De uitgaven lagen in 2003 toch
nog 7,736 miljoen EUR onder die voor 1999. De groei van de totale uitgaven is dan ook uitsluitend te danken aan de toename van de werkingssubsidies aan de voorzieningen (inclusief VIA-middelen). Daar de betaling van
een investeringssubsidie maar mogelijk is na (gedeeltelijke) oplevering van
werken, wijst de evolutie tot 2002 op een afname van uitgevoerde gesubsidieerde verbouwings- of nieuwbouwwerken in het beleidsdomein. De negatieve evolutie in de investeringssubsidies valt vooral op in de ouderenzorg. Ook de gehandicaptensector kende een terugval van uitbetaalde
subsidies. Een wezenlijke aangroei was er alleen voor de ziekenhuizen.
Deze evolutie is moeilijk verzoenbaar met de doelstelling het zorgaanbod
in bepaalde zorgvormen uit te breiden.
De betalingen 1999-2003 waren, rekening houdend met de lange doorlooptijden, grotendeels het gevolg van beleidsbeslissingen van de vorige
regering. De onderstaande tabel brengt de evolutie van de vastleggingen
in kaart. Deze vastleggingen zullen, voor zover geen renovatie, op korte of
middellange termijn bijdragen tot een toename van het zorgaanbod.
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(in duizenden EUR)
1999
6.271
39.195
4.059
515
16.318
0
418
114.020
371

2002
5.237
51.074
5.758
649
16.175
5.233
905
80.544
838

2003
5.595
86.890
4.908
1.841
20.559
1.022
1.242
76.437
205

216.590
180.176
166.413
181.167
totaal
(1) incl. 6,114 en 37,171 miljoen EUR vastgelegd op het FFEU in 2002 en 2003.

198.699

beleidsveld
kinderopvang
ouderenzorg (1)
bijzondere jeugdbijstand (hulp)
gehandicaptenzorg (tewerkstelling)
gehandicaptenzorg (hulp)
algemeen welzijnswerk
preventieve gezondheidszorg
ziekenhuizen
geestelijke gezondheidszorg

2000
5.618
66.266
3.077
1.247
15.190
0
38
124.899
256

2001
5.503
44.960
4.660
880
16.003
204
77
107.285
605

De omvang van de vastleggingen vertoonde sterke schommelingen. Na
het piekjaar 2000 daalden zij sterk in 2001 en 2002, maar zij stegen in
2003 weer sterk. De toename in 2003 is grotendeels toe te schrijven aan
de vastleggingen voor de ouderenzorg op het FFEU en, in mindere mate,
de toename in de gehandicaptensector. De vastleggingen in de ziekenhuissector daalden tussen 1999 en 2003 met bijna een derde. Die voor
kinderopvang en bijzondere jeugdbijstand bleven min of meer stabiel.
2.3

Algemene conclusies

1. Regering en minister streefden in de belangrijkste zorgsectoren blijkens
de doelstellingen in beleidsdocumenten een uitbreiding van het aanbod
na. De documenten zijn echter onvoldoende op elkaar afgestemd en
een doelstellingenoverzicht ontbreekt. De doelstellingenverantwoording
is dan ook onvoldoende transparant.
2. De meeste beleidsvelden hebben formele programmatienormen, maar
uit de programmatiebesluiten blijkt niet altijd het doel van de programmatie: budgettair beheersinstrument of aansturingsinstrument. Soms is
de draagwijdte van de besluiten ook voor de administratie onduidelijk.
3. De evolutie van de begroting van welzijn en gezondheid plaatst dit beleidsdomein in de prioriteiten van de Vlaamse regering. Dit is consistent
met de doelstelling het zorgaanbod uit te breiden. Van 2000 tot 2004
ging echter maar 168 miljoen EUR (30,7% van de beleidsruimte) naar
de uitbreiding van het zorgaanbod en de nominale budgetaangroei is
voor bijna de helft toe te schrijven aan de uitvoering van de VIAakkoorden.
4. In de periode 1999-2003 overtroffen de vastleggingen de ordonnanceringen met 304 miljoen EUR, vooral door de sterke inperking van de dotaties aan openbare instellingen voor de betaling van investeringssubsidies. Het lage gebruik van de investeringskredieten door de VOI’s had
immers de opbouw van reserves mogelijk gemaakt. De dotaties zullen in
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de nabije toekomst echter weer moeten stijgen, omdat de reserves uitgeput raken.
5. De welzijnssector besloeg in 2003 bijna 90% van de beleidsdomeinbegroting en groeide in de beschouwde periode veel sterker dan de gezondheidszorg. Vooral gezinsaangelegenheden groeide sterk. Het aandeel van de bijzondere jeugdbijstand bleef stabiel en dat van de gehandicaptenzorg daalde licht. Het aandeel van het VIPA daalde dan weer
sterk, maar die daling werd enigszins gecompenseerd door de FFEUmiddelen die vanaf 2002 ter beschikking stonden voor investeringen in
de ouderenzorg.
6. Het gebruik van de kredieten lag zeer hoog: meer dan 99% van de vastleggingskredieten en ongeveer 95% van de ordonnanceringskredieten.
7. Het Rekenhof kon de uitgaven moeilijk toewijzen aan beleidsvelden bij
gebrek aan transparante begrotingsdocumenten. Die intransparantie
bemoeilijkt ook de verantwoording van de beleidsdoelmatigheid. Bovendien ontbreken meestal financiële gegevens over de eigen prestaties.
8. De uitgaven voor het zorgaanbod stegen veel sneller (41,63%) dan de
aangerekende ordonnanceringskredieten (23,41%), vooral door de grotere uitgaven van de VOI’s in vergelijking met hun dotaties. De stijging is
uitsluitend toe te schrijven aan de werkingssubsidies voor de voorzieningen, inclusief VIA-middelen.
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3

Realisatie van de doelstellingen in zes beleidsvelden

3.1

Normenkader

3.1.1 Kwaliteit van de doelstellingen
Technisch kwalitatieve doelstellingen zijn een voorwaarde voor een doelmatige en doeltreffende beleidsrealisatie. Onder technische kwaliteit wordt
verstaan dat de algemene strategische doelstellingen uit de regeringsverklaring en beleidsnota’s voldoende zijn onderbouwd en verder worden geoperationaliseerd in doelstellingen die toetsbaar zijn geformuleerd.
Doelstellingen worden geformuleerd om maatschappelijke problemen die
op de politieke agenda komen, te verhelpen. Zij zijn in principe afgestemd
op informatie over het onderliggende probleem en de wijze waarop de
overheid dit kan oplossen. Conceptueel vindt de onderbouwing van de
doelstellingen plaats bij de beleidsvoorbereiding, die de beleidsbeslissing
en -uitvoering voorafgaat(21). Voor het zorgaanbod onderscheidde het Rekenhof een aantal aspecten waarover het beleid bij de doelformulering informatie diende te verzamelen(22):
•

behoeften en zorgvragen van de doelgroep op korte termijn (1-2 jaar)
en op middellange termijn (2-5 jaar);

•

aard en kwantiteit van het bestaande zorgaanbod;

•

demografische, wetenschappelijke en andere maatschappelijke evoluties;

•

bereidheid van de voorzieningen de gewenste zorg aan te bieden;

•

beschikbaarheid van personeel op de arbeidsmarkt;

•

doorlooptijd van investeringsprogramma‘s (waar nodig);

•

budgettaire weerslag van de doelstellingen;

•

(geraamde) beschikbare beleidsruimte op middellange termijn (2-5
jaar).

21

Het Rekenhof is in zijn onderzoek van deze fasering van de beleidscyclus uitgegaan, hoewel die academisch en ideaaltypisch is. Het Rekenhof hanteerde
dit concept dan ook soepel bij het formuleren van conclusies.

22

Het Rekenhof heeft een algemeen normenkader voor beleidsvoorbereiding
genomen in bijlage 4 bij zijn verslag over het onderzoek naar subsidies in de
Vlaamse Gemeenschap, Stuk 28-B (1998-1999) - Nr. 1, van 6 januari 1999.
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Toetsbaarheid impliceert dat de beoogde situatie eenduidig is omschreven,
de gehanteerde begrippen niet voor interpretatie vatbaar zijn, de beoogde
resultaten objectief meetbaar zijn(23) en is aangegeven op welk tijdstip zij
moeten zijn bereikt. Bij in de tijd verafgelegen doelen hoort een tijdpad.
Toetsbare doelstellingen zijn in principe eindpunt in een doelstellingencascade, vertrekkend van de regeringsverklaring, die ze in algemene bewoordingen omschrijft, en eindigend in de jaarlijkse toelichtingen bij de begroting en beleidsbrieven, die ze toetsbaar weergeven en koppelen aan budgetten en activiteiten. Toetsbare doelstellingen zijn onmisbaar als richtbaken voor beleidsuitvoering en ankerpunt voor beleidsevaluatie en beleidsverantwoording aan het Vlaams Parlement (zowel ex-post als ex-ante).
3.1.2 Realisatie van de doelstellingen
Hoofdnormen in dit onderzoeksdeel zijn: de aanwending van de budgettaire middelen en het bereiken van de doelstellingen.
Per beleidsveld ging het Rekenhof de evolutie van de capaciteit zorgaanbod en van de ingezette en gebruikte financiële middelen na. Vervolgens
onderzocht het in welke mate de geselecteerde doelstellingen werden bereikt. Het kon de relatie tussen capaciteit, budgetten en doelbereik duiden
waar doelstellingen rechtstreeks verwijzen naar een capaciteitsevolutie. In
de mate van het mogelijke ging het Rekenhof de oorzaken na van het
(nog) niet halen van doelstellingen. Soms kon het de knelpunten voor het
doelbereik met betrouwbare gegevens omschrijven. In andere gevallen waren de doelstellingen niet toetsbaar of bestond geen (wetenschappelijk)
betrouwbare informatie over doelrealisatie. In die gevallen heeft het Rekenhof ter informatie de visie van de administratie en de koepelorganisaties weergegeven.
3.1.3 Evaluatie van het doelbereik
De administraties en instellingen moeten inzicht hebben in de mate waarin
zij de doelstellingen bereiken. Een betrouwbaar meetsysteem draagt bij tot
dat inzicht. In het kader van dit onderzoek was het vooral van belang dat
de administratie wijzigingen in aard en omvang van de zorgvraag zorgvuldig bijhoudt en de relaties tussen zorgbehoeften en zorgvragen onderzoekt. Zij kan de zorgbehoefte door beleidsevaluaties in kaart brengen en
moet de minister met regelmaat op de hoogte houden.

23

Doelstellingen die een vergelijking impliceren, zoals een verhoging of verbetering, vergen een voorafgaande nulmeting. Als de minister bv. de participatie
van kansarmen aan een zorgvorm wil verhogen, moet ze weten hoe hoog deze participatie is vóór de tenuitvoerlegging van het beleid.

Afstemming zorgaanbod op Vlaamse beleidsdoelstellingen, Rekenhof, januari 2005

36

Stuk 37-A (2004-2005) – Nr. 1

3.2

Kwaliteit van de doelstellingen in de zes beleidsvelden

Bijlage 3 biedt een overzicht van de doelstellingen inzake de omvang van
het zorgaanbod voor elk van de onderzochte beleidsvelden.
De onderstaande tabel geeft per geselecteerd beleidsveld weer in welke
mate de doelstellingenformulering kon terugvallen op een aantal
noodzakelijk te kennen beleidsaspecten en beleidsveldkenmerken. Hoe
donkerder de achtergrondkleur, hoe groter het tekort aan informatie was.
beleidsaspecten/kenmerken
beleidsveld
behoeften en zorgvragen

kinderopvang

ouderenzorg

thuiszorg

bijzondere
jeugdbijstand

gehandicaptenzorg

geestelijke
gezondheidszorg

O/A

O

O/A

O

O/A

O/A

aanwezig zorgaanbod

V

V

V

V

V

O/A

evoluties in beleidsveld

V

V

V

O

O/A

O

bereidheid voorzieningen

V

V

V

V

V

V

beschikbaarheid personeel

O

O

O

O

O

O

doorlooptijd investeringen

O

O

O

O

O

O

budgettaire gevolgen doelstelO/A
O
O
O
O/A
lingen
V = voldoende informatie aanwezig;
O = onvoldoende informatie;
O/A = tijdens de regeerperiode door minister en administratie aangevuld

Het Rekenhof besluit dat bij het aantreden van de regering in 1999 weinig
informatie aanwezig was of werd gebruikt om de beleidsdoelstellingen mee
te onderbouwen. Tijdens de regeerperiode werden nog lacunes ingevuld
vooral met betrekking tot de zorgvraag.
In geen enkel beleidsveld werd rekening gehouden met de doorlooptijd van
de investeringsprogramma’s. De zorgbereidheid van de voorzieningen
werd impliciet geëvalueerd op basis van ervaring en contacten met de sector. Er was onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid van zorgpersoneel
op middellange en lange termijn. Uit VDAB-gegevens (24) blijkt dat begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang in 2002 een knelpuntberoep
vormden. Er bleken ook problemen te bestaan bij de invulling van vacatures voor verplegend en verzorgend personeel, waarvoor rusthuizen en
RVT’s evenals de thuiszorg een belangrijke tewerkstellingsplaats vormen.
De VDAB signaleerde voor 2002 ook knelpunten voor opvoeders in voorzieningen met moeilijke doelgroepen en regionale knelpunten voor bege-

24

VDAB, Analyse van vacatures 2002, Knelpuntberoepen (www.vdab.be)
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leiders (van onder andere gehandicapten). Volgens een HIVA-studie(25)
zouden zich weliswaar op middellange en lange termijn geen onoverkomelijke problemen voordoen inzake personeelsbeschikbaarheid mits aan een
aantal randvoorwaarden wordt voldaan inzake onderwijs (herwaardering
zorgopleidingen), kwalificatie-eisen en maatschappelijke trends (verhoging
van de activiteitsgraad). Volgens de koepelorganisaties en de administratie
is er voor de centra geestelijke gezondheidszorg een gebrek aan psychiaters, in het bijzonder kinderpsychiaters. Andere elementen van de onderbouwing worden verder besproken per beleidsveld.
De onderstaande tabel geeft een kwalitatieve beoordeling van de aspecten
van het begrip toetsbaarheid voor de zes onderzochte beleidsvelden.
aspecten van
toetsbaarheid
duidelijke doelomschrijving
begrippen eenduidig
meetbare resultaten
tijdsgebonden doelstellingen
doelstellingencascade

kinderopvang

ouderenzorg

thuiszorg

bijzondere
jeugdbijstand

gehandicaptenzorg

geestelijke
gezondheidszorg

altijd
altijd
meestal
niet
meestal
niet
goed

meestal
altijd
meestal
niet
meestal
niet
gebrekkig

altijd
altijd
meestal

meestal
altijd
meestal
niet
meestal
niet
gebrekkig

altijd
meestal
meestal
niet
meestal
niet
gebrekkig

meestal
meestal
meestal niet

meestal
gebrekkig

meestal niet
gebrekkig

De toetsbaarheid van de doelstellingen vertoont voor alle onderzochte beleidsvelden gebreken. Doelstellingen over evoluties in de omvang van het
zorgaanbod of de zorgvraag lenen zich nochtans bij uitstek tot een toetsbare formulering. Vooral de meetbaarheid van de resultaten, de bepaling
van een realisatietermijn en de samenhang van de doelstellingen in de beleidsdocumenten (doelstellingencascade) laten te wensen over. De
onvolkomenheden in de beleidsonderbouwing verklaren deels deze
gebreken. Zo kan het beleid zonder voldoende inzicht in de zorgvraag, bv.
bij gebrek aan een nulmeting, onmogelijk het gewenste zorgaanbod
meetbaar formuleren.
Kinderopvang
Voor de opmaak van de beleidsnota en de beleidsplannen voor kinderopvang kon de minister gebruik maken van informatie bij Kind en Gezin over
het bestaande aanbod en het gebruik van kinderopvang. Kind en Gezin
maakte ook een omgevingsanalyse waarin het voor kinderopvang relevan-

25

Pacolet J, Van De Putte I, Cattaert G, e.a., Plus est en vous herbekeken:
manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector, deel 5, HIVA,
2002,154 p.
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te maatschappelijke trends analyseerde. Ook de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van kinderopvang werden gebruikt(26). Vooral over dagopvang (voor kinderen tot 3 jaar) was veel informatie voorhanden. De geraamde nood aan kinderopvang in de modellen
van het HIVA en Kind en Gezin liep uiteen wegens verschillende uitgangspunten en opties. De concrete kwantificering was daarom een politieke
keuze, gesteund op voldoende informatie over de sector. De sector buitenschoolse opvang is complexer doordat er veel verschillende actoren in actief zijn. Het is dan ook moeilijk de functie buitenschoolse opvang duidelijk
toe te wijzen aan één of meer voorzieningen. De informatie daarover volstond niet om concrete groeicijfers vast te leggen. Kind en Gezin probeert
nu de sector beter in kaart te brengen met tweejaarlijkse enquêtes en een
programmatie-oefening.
Een budgettair meerjarenperspectief voor de doelstellingen ontbreekt nog
op beleidsniveau. Kind en Gezin maakte een raming van de budgettaire
impact van de doelstellingen, maar de effectieve groei wordt enkel bepaald
in functie van het jaarlijks budget.
Er is een vrij duidelijke cascade van doelstellingen, dankzij de uitwerking
door de minister van de twee kwantitatieve doelstellingen uit de regeringsverklaring in een algemeen beleidsplan kinderopvang en een specifiek beleidsplan buitenschoolse kinderopvang. Alleen de
toegankelijkheidsdoelstelling valt buiten de cascade. De jaarlijkse
operationalisering van de doelstelling voor buitenschoolse opvang staat
niet in beleidsdocumenten. De doelstellingen zijn doorgaans helder en
eenduidig, maar alleen de doelstelling inzake dagopvang is volledig
meetbaar en tijdsgebonden.
Residentiële ouderenzorg
Bij het begin van de legislatuur was er vooral informatie over het bestaande aanbod in rusthuizen en serviceflats. De programmatie van rusthuisbedden was vrij recent en behoorlijk onderbouwd. De programmatie voor
serviceflats was daarentegen weinig onderbouwd en is niet geactualiseerd.
Over nieuwe woon- en zorgvormen (bv. kleinschalige en geïndividualiseerde wooneenheden in een wijk, aanpasbare woningen, aanleunwoningen,
…) en de toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen, was weinig informatie beschikbaar. Deze doelstellingen, die een beleidsondersteunende finaliteit hebben, leidden nog niet tot nieuw of bijgesteld beleid. Een inschatting van de zorgvraag was niet mogelijk. Er was wel vrij veel informatie
voorhanden uit onderzoek door het CBGS naar de leefsituatie van ouderen

26

HIVA, De rol van de grootouders in de kinderopvang: verkenning van toekomstige ontwikkelingen, 1999, Ruelens L, Hedebouw G; en HIVA, Kinderopvang
in Vlaanderen: gebruik, keuze van opvangvorm en evaluatie door de ouders,
2000, Vanpée K, Sannen L, Hedebouw G.
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en de evoluties in de behoeften terzake, maar die bevatte geen prognoses
of ramingen over de gewenste omvang van het zorgaanbod.
De Vlaamse Gemeenschap financiert vooral de investeringskosten noodzakelijk voor de uitbreiding en instandhouding van de plaatsen in de sector. De overige kosten zijn vooral ten laste van de federale overheid. Er
bestaat geen budgettair meerjarenperspectief voor de investeringssubsidies.
De beleidsdocumenten tonen een gebrekkige doelstellingencascade, maar
formuleren de begrippen vrij helder. Het gewenste doelbereik voor spreiding en uitbreiding van het aantal plaatsen en voorzieningen is vrij duidelijk. Deze doelstellingen zijn in de beleidsdocumenten zelf niet tijdsgebonden of meetbaar geformuleerd. Als de programmatie wordt beschouwd als
een verdere invulling ervan, zijn deze doelstellingen meetbaar en tijdsgebonden. De gewenste situatie inzake toegankelijkheid en nieuwe zorgvormen is onduidelijk. Deze doelstellingen zijn dan ook niet meetbaar en tijdsgebonden.
Thuiszorg
Bij de aanvang van de regeerperiode kon de minister een beroep doen op
gegevens van de administratie over capaciteit en spreiding van het
zorgaanbod en de invulling van de programmatie. Ook de bijdrage van de
Vlaamse administratie aan het regeerprogramma werd gebruikt. De doelstelling voor de uitbreiding van de thuiszorg en de invulling van de programmatie steunde op de bestaande recente programmatie voor alle thuiszorgvoorzieningen(27), die doorgaans maar in geringe mate was ingevuld.
Voor de invulling werd 2010 de streefdatum omdat de gevolgen van de
vergrijzing vanaf die datum duidelijk voelbaar zullen worden (28). Het zijn
immers in de eerste plaats ouderen die de thuiszorgvoorzieningen gebruiken. Het Rekenhof bekwam geen documenten over de onderbouwing van
de programmatie. De onderbouwing van de doelstelling gammauitbreiding
is onduidelijk. De vaststelling van het aantal bijkomende uren in 2003 voor
gezinszorgdiensten is wellicht budgettair ingegeven.
Er was voldoende informatie over het bestaande zorgaanbod en relevante
demografische en maatschappelijke evoluties aanwezig uit onderzoek van
het CBGS naar leef- en woonsituaties van ouderen. De concrete zorgvraag
en -behoefte was niet gekend. In de loop van de legislatuur verzamelde de

27

Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de
thuiszorg, bijlagen I tot VII.

28

Toelichting bij de algemene uitgavenbegroting 2003, p. 320.
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administratie bijkomende informatie over de behoefte aan bepaalde voorzieningen.
Enkel gezinszorg kende een meerjarenraming van de budgettaire weerslag
van de doelstellingen, gebaseerd op de reglementair voorziene stijging van
het aantal uren gezinszorg(29). Een budgettair meerjarenperspectief op beleidsniveau ontbreekt echter.
De doelstellingencascade in de beleidsdocumenten is gebrekkig. De doelstelling uit de regeringsverklaring en de beleidsnota werd niet verder uitgewerkt in de andere beleidsdocumenten. De doelstellingen zijn min of
meer toetsbaar geformuleerd. De doelstelling inzake besteding van de bijkomende uren gezinszorg voor 2003 was niet meetbaar. De uitbreiding van
het gamma aan thuiszorgdiensten is niet tijdsgebonden.
Hulpuitvoering in de bijzondere jeugdbijstand
De doelstellingen zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Bij de
aanvang van de regeerperiode kon de minister voor de onderbouwing van
de capaciteits- en spreidingsdoelstellingen enkel steunen op gegevens van
de administratie over het zorgaanbod. Het kabinet gebruikte ook de bijdrage van de Vlaamse administratie aan het regeerprogramma. In de loop van
de regeerperiode vond bijkomend onderzoek plaats over de spreiding van
het zorgaanbod. Voor het overige verbeterde de onderbouwing niet tijdens
de legislatuur. In het najaar van 2004 wordt het elektronische dossier operationeel. Dat zou de kloof tussen geïndiceerde hulp en gerealiseerde hulp
kunnen aantonen en bijdragen tot inzicht in de zorgvraag.
De administratie berekent op korte en middellange termijn uitsluitend de
kosten van de goedgekeurde uitbreiding van de capaciteit. Er is geen
meerjarenbegroting die rekening houdt met de beschikbare beleidsruimte.
Op één korte-termijndoelstelling na, bijkomend residentieel aanbod in Antwerpen, zijn de doelstellingen niet toetsbaar en is hun samenhang in de
opeenvolgende beleidsdocumenten soms onduidelijk. De situatie die de
doelstellingen voldoende regionale spreiding en terbeschikkingstelling van
benodigde infrastructuur beogen is niet eenduidig bij gebrek aan verdere
operationalisering in beleidsdocumenten. Het begrip jongvolwassen leeftijd
is onvoldoende duidelijk. De doelstellingen zijn niet altijd (objectief) meetbaar. Dat is wel het geval voor de spreiding van het regionale aanbod
waarvoor een nulmeting bestaat. De doelstellingen minder recidive en generatieplaatsingen zijn niet meetbaar bij gebrek aan een nulmeting.

29

Het Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 legt een jaarlijkse stijging van het urencontingent op met 4%.
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Opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap
Bij de aanvang van de regeerperiode wisten de actoren in de sector dat er
ondersteuningstekorten waren, maar ontbrak inzicht in de omvang en de
aard van de tekorten. Mede onder druk van de ouders van gehandicapte
kinderen en belangengroepen kwam het probleem op de politieke agenda
en nam de minister het oplossen ervan als doelstelling op in de beleidsnota. Het kabinet redigeerde de beleidsnota met de informatie van het
VFSIPH over de sector en de bijdrage van de Vlaamse administratie aan
het regeerprogramma. Deze informatie volstond niet om het maatschappelijke probleem van de ondersteuningstekorten om te zetten in onderbouwd
beleid. Het ontbreken van een nulmeting was een ernstige hinderpaal.
Bij de aanvang van de legislatuur waren de doelstellingen dan ook onvoldoende onderbouwd. In 2000 introduceerde de administratie het instrument centrale wachtlijst, waarmee zij een betere inschatting van ondersteuningstekorten en vereiste middelen kon maken. Zij brengt ook de inen uitstroom in kaart. De objectivering van de zorgvraag in deze budgettair
belangrijke sector is verdienstelijk en maakt een onderbouwd beleid op
korte termijn mogelijk. De studiecel van het VFSIPH is bovendien gestart
met onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen. Er werd een uitbreiding van de beleidsvoorbereidende capaciteit in het VFSIPH gepland in
2004. Een budgettair meerjarenperspectief ontbreekt nog.
De beleidsdocumenten vertonen een gebrekkige doelstellingencascade. Zij
herhalen sommige doelstellingen uit de regeringsverklaring, zonder ze verder uit te werken, zoals de doelstelling dat een programmatie nodig is voor
de opvang van volwassen personen met een handicap. De doelstellingen
zijn helder, maar niet meetbaar geformuleerd en maar partieel getimed.
Slechts die over het wegwerken van ondersteuningstekorten is tijdsgebonden en enigszins meetbaar op voorwaarde dat een betrouwbare bepaling
van het ondersteuningstekort mogelijk wordt.
Geestelijke gezondheidszorg
De doelstellingen zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. In 1999
bestonden ernstige indicaties dat soms onaanvaardbaar lang moest worden gewacht op hulp in de centra. Daarom besliste de minister van het
wegwerken of verminderen van de wachtlijsten, vooral voor bepaalde
doelgroepen, een doelstelling te maken. Sindsdien deed de administratie
inspanningen om een meetinstrument in te voeren en een nulmeting van
wachtlijsten uit te voeren. Er werd een patiëntenregistratiesysteem ontwikkeld dat vanaf 2004 meer inzicht in de zorgvraag en bepaalde prestaties
van de centra voor geestelijke gezondheidszorg zal opleveren. Weten-

Afstemming zorgaanbod op Vlaamse beleidsdoelstellingen, Rekenhof, januari 2005

Stuk 37-A (2004-2005) – Nr. 1

42

schappelijk onderbouwd inzicht in de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg bij de Vlaamse bevolking ontbreekt nog steeds grotendeels.
Het zorgaanbod is nog niet systematisch in kaart gebracht. Een budgettair
kader voor de doelstellingen ontbreekt.
De doelstellingen zijn niet toetsbaar geformuleerd. De centra voor geestelijke gezondheidszorg kregen schijnbaar meetbare doelstellingen (afname
wachtlijsten, toename bepaalde doelgroepen in patiëntenpopulatie). De
administratie moest echter nog de nodige meetinstrumenten ontwikkelen
zodat de nulmetingen pas tegen het einde van de regeerperiode konden
worden uitgevoerd. De doelstellingen inzake de hulp aan gedetineerden
zijn evenmin meetbaar, op die inzake de opname van 90 geïnterneerden in
psychiatrische voorzieningen na. De begrippen zijn ogenschijnlijk helder
geformuleerd. In de praktijk is er in de sector nog geen overeenstemming
over de definitie van wachtlijsten of de afbakening van bijzondere doelgroepen. De doelstellingen zijn niet tijdsgebonden, op die in de toelichting
bij de begroting na.
De doelstellingencascade is onvolledig. De administratie heeft in de toelichting bij de begroting geen operationele doelstellingen geformuleerd
voor hulp en bijstand voor de geestelijke gezondheidszorg aan gedetineerden(30). De beleidsbrief verwijst niet meer uitdrukkelijk naar de doelstelling
wachtlijsten wegwerken uit de regeringsverklaring.

30

De doelstellingen ontbreken doordat de begroting geen specifieke middelen
voor hulp aan gedetineerden bevat.
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Capaciteit, bezetting en budgetaanwending per beleidsveld

3.3.1 Kinderopvang
De onderstaande tabel toont hoe het aantal plaatsen in de kinderopvang in
de periode 1999-2002 in het algemeen sterk is toegenomen.
Voorziening
1999
13.346
28.404
41.750
10.383
7.747
18.130
59.880
30,3%
13.105

Kinderdagverblijven
Diensten voor opvanggezinnen
Totaal gesubsidieerde sector
Zelfstandige opvanginstellingen
Zelfstandige onthaalouders
Totaal zelfstandige sector
Totaal dagopvang
Deel zelfstandig
IBO
Buitenschoolse opvang kinderdagverblijf
732
Totaal buitenschoolse opvang
13.837
bron: bestanden Kind en Gezin.

Erkende plaatsen
2000
2001
13.511
13.827
28.868
29.188
42.379
43.015
11.424
12.928
7.453
7.748
18.877
20.676
61.256
63.691
30,8%
32,5%
15.233
17.144
947
16.180

954
18.098

Groei

%

2002
13.973
29.468
43.441
13.760
7.232
20.992
64.433
32,6%
19.037

627
1.064
1.691
3.377
- 515
2.862
4.553
62,9%
5.932

4,7%
3,7%
4,0%
32,5%
- 6,6%
15,8%
7,6%
/
45,3%

1.000
20.037

268
6.200

36,6%
44,8%

In de dagopvang(31) bedroeg de toename 7,6%, in de buitenschoolse opvang 44,8%. De uitbreiding in de dagopvang is vooral te danken aan de
zelfstandige sector, die bijna tweederde van de groei voor zijn rekening
nam. Zelfstandige voorzieningen zijn in principe niet gesubsidieerd. In de
buitenschoolse opvang situeert 95,67% van de capaciteit zich bij de IBO’s,
die ook de grootste groei kenden.
Er bestaan geen bruikbare cijfers over de gemiddelde bezetting van de
voorzieningen. De bezettingspercentages bij de zelfstandige voorzieningen
worden niet opgevolgd en die bij de andere voorzieningen enkel in functie
van de subsidiëring. Doordat elke aanwezigheid voor een volledige dag telt
en geen halve dagen of uren worden geteld, liggen de bezettingspercentages soms zeer hoog en geven ze soms ten onrechte een indruk van
overbezetting.
De onderstaande tabel toont dat de uitgaven voor het beleidsveld tussen
1999 en 2003 aanzienlijk stegen. De stijging bedraagt iets meer dan gemiddeld voor de welzijnssector (43,40% tegenover 41,63%). De inflatie en

31

De cijfers voor dagopvang omvatten de voorzieningen die door de overheid
worden gesubsidieerd of een attest van toezicht hebben ontvangen. De capaciteit in het informele circuit en in voorzieningen die zich enkel melden bij
Kind en Gezin, is niet gekend. De capaciteit voor buitenschoolse opvang betreft enkel de gesubsidieerde sector.
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de uitgaven voor de VIA-akkoorden verklaren respectievelijk 8,2% en
18,4% aangroei. Het aandeel van de investeringsuitgaven in de groei is
minimaal (0,97%). De overige 15,83% kon worden besteed aan eventuele
bijkomende financiering van de sector en uitbreiding.
Van de totale begrotingsuitgaven voor kinderopvang in 2003 ging 91,58%
naar de reguliere werking van erkende kinderdagverblijven en opvanggezinnen. Dit grote aandeel is logisch, aangezien de zelfstandige sector geen
subsidies ontvangt. Sinds 2001 is er wel een beperkte financiering (starterspremies, ondersteuning kwalitatieve werking en subsidiëring van opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte). De uitgaven voor de
initiatieven voor buitenschoolse opvang waren in 1999 zeer gering. Zij zijn
echter sterk toegenomen en bedroegen in 2003 ruim 5 miljoen EUR. De
uitgaven voor buitenschoolse opvang door kinderdagverblijven zijn niet
apart opgenomen in de begroting en de rekeningen.
(in duizenden EUR)
1999
87.612
61.585

2000
88.716
64.550

2001
105.569
82.817

2002
109.430
75.900

2003
118.074
81.824

evolutie
34,77%
32,86%

377
73
379
n.v.t.

352
547
937
n.v.t.

340
1.201
1.303
5.780

55
3.401
1.484
5.798

0
5.230
1.696
4.828

/
7.064,38%
347,49%
/

n.v.t.
222

n.v.t.
209

582
366

1.574
572

1.744
38

/
-82,88%

59

50

49

43

41

-30,51%

1.898

2.032

1.968

2.611

3.375

77,82%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1.420

/

152.206

157.392

199.233

200.868

218.270

43,40%

Vastlegging investeringssubsidies
6.272
bron: rekeningen Kind en Gezin

5.617

5.503

5.237

5.595

-10,79%

Kinderdagverblijven
Diensten voor opvanggezinnen
Diensten voor opvanggezinnen verbonden
aan kinderdagverblijven (uitdovend)
Initiatieven voor buitenschoolse opvang
Projecten kinderopvang
Projecten DAC
Beleidsplan (ondersteuning zelfstandige
sector en financiering specifieke opvangplaatsen)
Vormingsinitiatieven
Leveringen aan voorzieningen kinderopvang
Investeringssubsidies kinderdagverblijven
VZW
Uitgaven op reservefonds
Totaal

Uit de onderstaande tabel (in procenten) blijkt dat de budgetten voor kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen een hoog gebruik kenden, maar dat de overige budgetten in 2003 werden onderbenut in tegenstelling tot vorige jaren (32). De benutting van de budgetten voor investeringssubsidies was laag tot 2002. Toen werd het budget voor investeringsuitgaven nagenoeg gehalveerd. Toch daalde het gebruik opnieuw in 2003.

32

De VIA- en beleidsplanmiddelen worden pas budgettair verdeeld na indiening
van de laatste begrotingsaanpassing bij het parlement. Daarom viel het Rekenhof terug op de laatste budgetherziening door de raad van bestuur.
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De Vlaamse regering beperkt al enkele jaren de dotatie aan Kind en Gezin
wegens het lage gebruik van de investeringssubsidie en de daardoor bij de
instelling ontstane reserves. De vastleggingsmachtiging, die elk jaar ongeveer gelijk blijft, wordt wel bijna volledig uitgeput.
Kinderdagverblijven
Diensten voor opvanggezinnen
Diensten voor opvanggezinnen verbonden
aan kinderdagverblijven
Initiatieven voor buitenschoolse opvang
Projecten kinderopvang
Projecten DAC
Vormingsinitiatieven
Leveringen aan voorzieningen
Beleidsplan (fin. ondersteuning zelfstandige sector + bijzondere opvangplaatsen)
Investeringssubsidies kinderdagverblijven
VZW

1999
102,0
100,5

2000
99,5
101,5

2001
99,6
100,5

2002
99,9
101,6

2003
97,4
108,8

56,5
59,5
36,5
n.v.t.
110,5
59,0

53,0
135,0
64,0
n.v.t.
104,5
107,0

85,5
110,0
113,0
100,1
109,0
101,4

112,2
91,0
99,0
102,5
84,0
81,0

/
75,3
50,9
60,6
15,1
75,5

n.v.t.

n.v.t.

74,2

73,4

47,0

30,5

41,0

45,0

104,4

74,4

Bron: begroting en jaarrekening Kind en Gezin

3.3.2 Residentiële ouderenzorg
De onderstaande tabel toont hoe de totale capaciteit residentiële plaatsen
in de periode 1999-2003 is toegenomen met 6,36%. Het aantal serviceflats
steeg met 23,10%, het aantal rusthuisbedden en RVT-bedden met 3,80%.
(toestand op 1 januari)
Type voorziening
rusthuisbedden (ROB)
RVT-bedden in ziekenhuis
totaal ROB en RVT
serviceflats
totaal resid. plaatsen

1999
57.785
3.085
60.870
9.276
70.146

2000
58.476
3.140
61.616
9.829
71.445

2001
59.018
2.931
61.949
10.121
72.070

2002
59.748
2.432
62.180
10.642
72.822

2003
61.083
2.102
63.185
11.419
74.604

evolutie
+3.298
-983
+2.315
+2.143
+4.458

Bron: bestanden administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, afdeling Welzijnszorg, behalve RVT-bedden (VRIND).

Veel rusthuisbedden hebben ook een RVT-erkenning en zijn bestemd voor
zwaar zorgbehoevende ouderen. Het aantal RVT-bedden in rusthuizen is
tussen 1999 en 2003 met meer dan de helft toegenomen. Begin 2003 bedroeg het aandeel RVT-bedden in de totale capaciteit rusthuisbedden
39,32%. De RVT-bedden buiten rusthuizen kennen een geleidelijke afbouw.
Er is geen overzicht beschikbaar van de gemiddelde bezetting van de
voorzieningen. De bezetting wordt wel systematisch gecontroleerd bij inspectiebezoeken, maar deze informatie is niet elektronisch beschikbaar.
Het RIZIV subsidieert de werkingskosten van rusthuizen. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert enkel de investeringen en de uitgaven voor projec-
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ten en experimenten voor hulpverlening en nieuwe woonvormen voor ouderen, alsook de uitvoering van de VIA-akkoorden. De onderstaande tabel
overziet de uitgaven voor residentiële ouderenzorg.
(in duizenden EUR)
2002
2003
454
109
286
633

1999
60
n.v.t.

2000
144
n.v.t.

2001
260
0

n.v.t.

0

471

332

297

n.v.t.

n.v.t.

9.334

17.406

17.744

0

14

14

36

36

44

165

205

421

458

VIPA-investeringssubsidies (1)

76.735

62.906

41.506

31.829

34.497

Totaal

76.839

63.229

51.790

50.764

56.774

aard uitgaven
subsidies experimentele initiatieven
subsidies voor demonstratieprojecten
subsidies aan netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun omgeving
opname van de logistieke functie in de personeelsnormen van de erkende rusthuizen
tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij onroer.
leasingovereenkomsten van private serviceflat/bevak
tegemoetkoming in einde-opstalvergoeding bij onroerende leasingovereenkomst van openbare serviceflat/bevak

Bron: algemene rekeningen Vlaamse Gemeenschap, rekeningen VIPA
(1) de VIPA-rekeningen maken geen onderscheid tussen subsidies voor ouderen- en
thuiszorgvoorzieningen. Het aandeel voor de thuiszorg is tot nu toe klein.

De subsidie-uitgaven voor serviceflats stegen sterk doordat voor elke flat
18 jaar lang een bedrag wordt uitgekeerd. Naarmate het aantal gesubsidieerde flats toeneemt, stijgt het jaarlijks te betalen bedrag.
Doordat de investeringsuitgaven tussen 1999 en 2003 meer dan halveerden, daalden de totale uitgaven voor ouderenzorg sterk (26,11%) in die periode. De belangrijkste oorzaak was de afschaffing in 1999 van de investeringssubsidies langs alternatieve financiering voor serviceflats en rusthuizen door het VIPA. De betalingen voor vastleggingen uit de vroegere regeling daalden drastisch (91,51%). De uitgaven voor gewone VIPAinvesteringssubsidies voor rusthuizen daalden licht tussen 1999 en 2002
maar stegen zeer sterk in 2003 zodat de totale evolutie een stijging met
47,74% toont. De onderstaande tabel overziet het kredietgebruik (in %).
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Aard uitgaven
subsidies voor experimentele initiatieven
subsidies voor demonstratieprojecten
subsidies aan netwerken voor de zorg voor dementerende personen en hun omgeving

gebruikt(1)
BJ
OK
BJ
OK
BJ

Stuk 37-A (2004-2005) – Nr. 1

1999
26,89
64,54

2000
0
97,11

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

2001
0
96,74
0
100,00

2002
37,79
21,12
7,64
73,19

2003
0
n.v.t.
54,44
n.v.t.

75,00

90,00

89,90

21,69
10,00
n.v.t.
OK
100,0
rusthuizen: opname van de logistieke functie in
BJ
67,38
85,69
88,76
de personeelsnormen van de erkende rusthuizen
n.v.t.
n.v.t.
+ VIA
29,42
7,67
n.v.t
OK
tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij
94,13
100,00 100,00
onroerende leasingovereenkomsten van private
BJ
0
94,13
serviceflat/bevak
tegemoetkoming in de einde-opstalvergoeding bij
81,08
100,00
99,78
onroerende leasingovereenkomst van openbare
BJ
10,96
99,34
serviceflat/bevak
BJ
investeringssubsidies
69,90
63,71
55,55
91,47
83,70
Bron: algemene rekeningen Vlaamse Gemeenschap, rekeningen VIPA.
(1) BJ: gebruikt gedurende het begrotingsjaar – OK: gebruikt op overgedragen kredieten

Opmerkelijk is het lage gebruik van de budgetten voor investeringssubsidies in de periode 1999-2001. In 2002 en 2003 werden de investeringsbudgetten beter aangewend, maar het budget zelf was met ongeveer 59,3
% verminderd tegenover 1999. De vastleggingsmachtigingen kennen altijd
een quasi volledige aanwending. De lage gebruiksgraad van de investeringssubsidies en de daling van deze budgetten kunnen erop wijzen dat de
realisatie van infrastructuur achterblijft op de planning of dat projecten worden stopgezet. Dit vertraagt de uitbreiding van de capaciteit, vooral in
rusthuizen. De aanwending van de overige, kleinere, budgetten is vrij
hoog.
3.3.3 Thuiszorg
Het totaal aantal diensten is met ongeveer 10% toegenomen in de periode
1999-2002, vooral door de semi-residentiële voorzieningen (centra kortverblijf en dagverzorgingscentra). Bij de diensten voor gezinszorg wil het
beleid de afbouw van kleine diensten stimuleren, wat leidt tot fusies en dus
minder, maar grotere diensten. De capaciteit is vooral bij de semiresidentiële voorzieningen sterk gestegen (42,86%). In de gezinszorgdiensten was de capaciteitstoename kleiner (7,48%). De overige voorzieningen
krijgen geen capaciteit toegekend. De reglementering bepaalt de aard en
het minimumaantal activiteiten dat een dienstencentrum moet aanbieden,
evenals de minimale openingsuren. De jaarverslagen rapporteren daarover, maar deze informatie wordt niet verwerkt. Er zijn ook geen gegevens
over het aantal gebruikers in de centra. De onderstaande tabel geeft een
overzicht van de evolutie van de erkende zorgcapaciteit van 1999 tot 2002.
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voorziening
1999
2000
2001
2002

groei nominaal

groei
in %

centrum
kortverbijf

Dagver
zorgingscentrum

Totaal
semiresidentieel

dienst voor
gezinszorg

regionaal
dienstencentrum

oppasdienst

lokaal
dienstencentrum

Totaal
thuiszorg

aantal

57

50

107

150

42

53

137

489

capaciteit*

237

680

917

12.851.589

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

/

aantal

68

54

122

151

43

53

131

500

capaciteit

280

737

1.017

13.364.589

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

/

aantal

76

61

137

150

44

53

133

517

capaciteit

313

818

1.131

13.604.589

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

/

aantal

93

69

162

146

45

51

134

538

capaciteit

385

925

1.310

13.811.737

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

/

aantal

36

19

55

-4

3

-2

-3

49

capaciteit

148

245

393

961.148

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

/

aantal

63,16

38,00

51,40

-2,67

7,14

-3,73

-2,19

10,02

capaciteit

62,45

36,03

42,86

7,48

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

/

* semi-residentiële voorzieningen: erkende verblijfseenheden; diensten gezinszorg: aantal toegekende uren
bron: bestanden administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, afdeling Welzijnszorg.

De diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg zijn niet opgenomen in de tabel omdat zij nog geen erkenningsregeling hebben en geen
capaciteit toegekend krijgen. Tot 2003 gold dit ook voor de kraamcentra.
Die zijn sindsdien geïntegreerd in de diensten voor gezinshulp.
De onderstaande tabel toont dat het gemiddelde gebruik van de diensten
voor gezinszorg hoog lag. Het gebruik van de bestaande capaciteit in dagverzorgingscentra kan daarentegen nog beter. Voor de centra voor kortverblijf zijn maar gemiddelde gebruikscijfers beschikbaar vanaf 2002. Deze
voorzieningen ontvangen immers pas sinds 1999 subsidies en de gebruiksgraad geldt pas na drie jaar als criterium voor de subsidiebepaling.

Dagverzorgingscentra

1999

2000

2001

2002

69,85%

90,85%

75,47%

83,40%

Diensten gezinszorg
98,30%
97,29%
97,68%
96,92%
bron: bestanden administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, afdeling Welzijnszorg

De uitgaven voor thuiszorgvoorzieningen zijn zeer sterk gestegen in de periode 1999-2003. De onderstaande tabel toont dat de toename ongeveer
het dubbele bedroeg van de gemiddelde toename van de uitgaven voor
het beleidsdomein (83,75% t.o.v. 41,63%). Deze stijging is in belangrijke
mate toe te schrijven aan de uitvoering van de sociale akkoorden
(61,20%). Zonder de VIA-middelen en de inflatie (8,20%) blijft nog een
groei van 14,35% over die werd besteed aan eventuele bijkomende financiering of uitbreiding.
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(in duizenden EUR)
subsidies aan

1999

2000

2002

2003

184.017

198.269

239.788

265.553

267.363

45,29

619

9.633

5.893

7.834

8.940

1.344,26

subsidies aan diensten voor logistieke
hulp en aanvullende thuiszorg

n.v.t.

n.v.t.

(1)46.833

59.434

62.821

/

subsidies aan kraamcentra

n.v.t.

n.v.t.

(1)1.316

1.524

139

/

184.636
207.902
Bron: algemene rekeningen Vlaamse Gemeenschap
(1) inclusief VIA aangerekend op 40.30.3301

293.830

334.345

339.263

83,75%

subsidies aan diensten voor gezinszorg en
opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden
subsidies aan verenigingen en voorzieningen in de thuiszorg

totaal

2001

groei (%)

De uitzonderlijke toename van de uitgaven voor de verenigingen en voorzieningen in de thuiszorg is veroorzaakt door de zeer lage gebruiksgraad
van de kredieten voor 1999 in dat begrotingsjaar zelf (minder dan 10%). In
2003 werd al ongeveer 71,25% van de kredieten in het begrotingsjaar uitgegeven (zie de onderstaande tabel). Zelfs buiten deze verschillen in gebruiksgraad, stegen de uitgaven voor deze voorzieningen sterk. De tabel
bevat geen uitgaven voor investeringen, aangezien de VIPA-rekeningen
geen onderscheid maken tussen subsidies voor ouderenvoorzieningen en
thuiszorgvoorzieningen. Het aandeel van de subsidies voor thuiszorgvoorzieningen was in de periode 1999-2003 nog klein.
(in procent)
2000
81,23

2001
85,27

2002
88,32

2003
85,14

OK
16,92
16,40
BJ
9,42
80,27
OK
83,22
17,91
BJ
n.v.t.
n.v.t.
OK
n.v.t.
n.v.t.
BJ
n.v.t.
n.v.t.
kraamcentra
OK
n.v.t.
n.v.t.
Bron: algemene rekeningen Vlaamse Gemeenschap
(1) BJ : gebruik in begrotngsjaar – OK: gebruik op overgedragen kredieten

13,57
64,72
27,71
88,81
11,18
89,89
9,22

10,23
68,63
22,46
88,74
11
88,47
8,86

n.v.t
71,25
n.v.t.
88,87
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

diensten voor gezinszorg en opleidingscentra voor polyvalente
verzorgenden
verenigingen en voorzieningen in de
thuiszorg
diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

gebruikt (1)
BJ

1999
79,56

Alle kredieten kenden een goede aanwending. Elk jaar wordt meer dan
90% van de voorziene middelen daadwerkelijk besteed. De subsidies worden voor het grootste deel uitbetaald in het jaar waarop ze betrekking hebben, uitgezonderd die voor voorzieningen in de thuiszorg in 1999.
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3.3.4 Hulpuitvoering in de bijzondere jeugdbijstand

Het programmatiebesluit gaat uit van een totale maximale capaciteit van
4.848 eenheden(33), die vrij kan worden verdeeld over de types voorzieningen, waarbij elk type een coëfficiënt krijgt toebedeeld op grond van de
dagprijs(34). Het aanbod van pleeggezinnen is niet geprogrammeerd en
valt dus niet binnen de maximale capaciteit van 4.848 eenheden. De capaciteit, berekend volgens het programmatiebesluit, steeg van 3.863 eenheden in 1999 (79,7% van de programmatie) tot 4070 eenheden begin 2003
(83,9% van de programmatie). Dit betekent een stijging met 5,4%. In 2003
is een bijkomende capaciteit van 73 eenheden voorlopig erkend, in principe te realiseren in 2003 en 2004. Rekening houdend met de verwachte
stopzetting van enkele voorzieningen, zou de totale capaciteit volgens de
jaaroverzichten van de administratie in 2004 tot 4.131 eenheden oplopen,
wat zou neerkomen op een invulling van de programmatie tot ongeveer
85%. De onderstaande tabel toont de evolutie van de capaciteit, uitgedrukt
in plaatsen of begeleidingen, per type voorziening.

Type voorziening
begeleidingstehuis
gezinstehuis
O.O.O.C (1)
dagcentrum
thuisbegeleiding
B.Z.W (2)
dienst pleeggezinnen

1999
2.775
94
235
579
888
230
2.333

2000
2.801
89
257
596
941
242
2.436

2001
2.791
86
294
616
1.011
325
2.537

2002
2.811
83
294
641
1.012
336
2.645

% 99-02
1,30
-11,70
25,11
10,71
13,96
46,09
13,37

totaal

7.134

7.362

7.660

7.822

9,64

Bron: jaaroverzichten van de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand
(1) onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
(2) begeleid zelfstandig wonen

Vooral de ambulante voorzieningen (thuisbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen) kenden een grote aangroei. De residentiële capaciteit is,
behoudens voor de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra, maar beperkt
toegenomen. Het aantal begeleidingen in pleeggezinnen nam jaarlijks toe.
Begin 1999 werden 2.333 begeleidingen gerealiseerd. In 2002 was dat
aantal opgelopen tot 2.645. De administratie voorziet op middellange termijn een jaarlijkse stijging met 100 begeleidingen.

33

Artikel 24 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994, gewijzigd
door het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 2000.

34

Een plaats in een begeleidingstehuis telt voor één eenheid, een plaats in een
dagcentrum voor 2/3 eenheid,…
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De opnamecapaciteit van de Gemeenschapsinstellingen daalde in de jaren
negentig. Op 1 september 1999 bedroeg de capaciteit 196 plaatsen. In
2002 steeg zij sterk tot 247 plaatsen, vooral door de nieuwe instelling te
Everberg (25 gesloten plaatsen) en de uitbreiding van het aantal gesloten
plaatsen in de bestaande instellingen te Ruiselede en Mol. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezetting per type erkende en gesubsidieerde voorziening voor de beschouwde periode. Pleeggezinnen hebben geen erkende capaciteit en staan dan ook niet in de tabel.
(in procent)
2002

Categorie

1999

2000

2001

Begeleidingstehuis

93,6

92,2

93,2

93,6

Gezinstehuis

96,5

95,5

92,0

87,8

O.O.O.C

90,5

88,7

89,0

90,9

Dagcentrum

90,5

89,9

92,0

90,7

Thuisbegeleiding

90,2

91,1

93,7

93,5

Begeleid zelfstandig wonen

90,8

83,1

84,3

90,7

Bron: jaaroverzichten van de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand

De capaciteit is grotendeels bezet en de bezetting toont weinig schommelingen. Zij bedroeg in de periode 1999-2002 gemiddeld ongeveer 90%. De
bezetting van de gezinstehuizen, een zorgvorm in afbouw, is afgenomen.
De bezetting van de gemeenschapsinstellingen ligt ruim boven de 90%.
Regelmatig zijn de instellingen volzet en noopt plaatsgebrek tot weigeringen. De Grubbe in Everberg, met een capaciteit van 25 plaatsen voor de
Vlaamse Gemeenschap, vormt een uitzondering. Deze voorziening, opgericht toen de mogelijkheid verdween minderjarigen tijdelijk in een gevangenis te plaatsen, dient als een soort overloop naar de gesubsidieerde voorzieningen of de gemeenschapsinstellingen. De gemiddelde verblijfsduur
bedroeg 20 dagen in de periode januari-augustus 2003. Het aantal opnames per maand schommelde sterk van minimum 5 in augustus tot maximum 20 in mei 2003. Tijdens deze acht maand bedroeg de bezetting gemiddeld maar 34,3%(35). Mede rekening houdend met de beslissing een
extra gemeenschapsinstelling op te richten in Antwerpen, is een evaluatie
van de (kosten)effectiviteit van het gebruik van de Grubbe door de Vlaamse Gemeenschap aangewezen.
De onderstaande tabel toont de evolutie van de begrotingen en uitgaven
van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand, de DAB’s Gemeenschapsinstellingen en de VIPA- investeringssubsidies. De cijfers hebben betrekking op
de drie beleidsvelden in de bijzondere jeugdbijstand. De uitgaven stegen
tussen 1999 en 2003 aanzienlijk voor de drie beleidsvelden samen, zij het
minder dan gemiddeld voor de welzijnssector (30,1% tegenover 41,63 %).
De VIA-akkoorden deden de uitgaven in de bijzondere jeugdbijstand im-

35

Bezettingsgegevens van de Afdeling Gemeenschapsinstellingen.
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mers veel minder toenemen (4,6%) dan die voor de totale welzijnssector
(14,4%). De inflatie en de toename van de investeringssubsidies verklaren
respectievelijk 8,2% en 1,6% aangroei. De upgrading en anciënniteitsevolutie van het personeel en de toename van de capaciteit stonden in voor
15,7% van de uitgavengroei.
(in duizenden EUR)
1999

2000

2001

2002

2003

165.444

175.533

184.899

198.485

206.932

begroting DAB

2.028

2.048

2.273

2.758

2.781

totaal begroot

167.472

177.581

187.172

201.243

209.713

Uitgaven Fonds

159.737

167.793

183.254

195.328

205.641

1.837

1.873

1.828

2.710

2.321

161.574

169.666

185.082

198.038

207.962

1.227

2.488

3.834

4.579

3.773

162.801

172.154

188.916

202.617

211.735

96,5

95,5

98,9

begroting Fonds

Uitgaven DAB
Totale uitgaven
uitgaven VIPA
Algemeen totaal
Percentage benutting (zonder
VIPA)

Index totale uitgaven
100
105,7
116,0
Bron: rekeningen van het Fonds, het VIPA en de DAB’s 1999 -2003.

98,4

99,2

124,5

130,1

De aanwending van de begrotingen van het fonds ligt zeer hoog. De onderstaande tabel toont dat dit ook geldt voor het gebruik van de
investeringsmachtiging van de Gemeenschapsinstellingen. Het gebruik van
de DAB-begrotingen (de werkingskosten van de
gemeenschapsinstellingen) vertoonde grote schommelingen (van
ongeveer 80% tot ruim 98%).
(in duizenden EUR)
1999
4.710
4.059

2000
3.173
3.077

2001
4.660
4.660

2002
5.758
5.758

2003
4.908
4.908

% benut

86,2

96,8

100,0

100,0

100,0

Uitgaven

1.227

2.488

3.834

4.579

3.773

Machtiging
Vastlegging

Bron: rekeningen VIPA.

Het VIPA is pas in 2002 bevoegd geworden voor de gesubsidieerde voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand. In 2002 en 2003 vonden geen
vastleggingen plaats.
De onderstaande tabel vermeldt de raming van de uitgaven per
beleidsveld in de bijzondere jeugdbijstand, zoals berekend in de
prestatiebegrotingen van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand(36). Het

36

Voor 2003 is geen prestatiebegroting gemaakt.
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aandeel van de hulpuitvoering is in lichte mate afgenomen van 93,8% tot
91,2% van de uitgaven. Het veld preventie besloeg in 2002 0,6% van de
uitgaven; het veld beslissing 4,3%. De overige 3,9% van de uitgaven
beschouwt de afdeling als (niet toe te wijzen) overheadkosten.
(in duizenden EUR)
Veld
1999
2000
2001
2002 % stijging
preventie
781
796
1.628
1.305
67,09
beslissing
5.797
7.441
9.015
9.612
65,81
hulpuitvoering
174.412
187.148
187.510
202.747
16,25
ondersteuning (overhead)
(4.871)
(6.298)
(7.453)
(8.648)
(77,54)
Totale uitgaven
185.861
201.683
205.606
222.312
19,61
Aangerekend op:
Fonds
166.135
181.495
184.761
200.072
20,43
99.01 (bestaansmiddelen) (1)
19.726
20.188
20.845
22.240
12,74
(1) de personeels- en werkingskosten van de afdeling zelf worden aangerekend op begrotingsprogramma 99.01.

De uitgaven in de prestatiebegrotingen lagen altijd iets lager dan de uitgaven van het fonds. Voor 1999 tot 2002 bedroegen de afwijkingen respectievelijk 3,8%, 7,5%, 0,8% en 2,4%, op die voor 2000 na dus vrij gering. De
financiële gegevens uit de prestatiebegroting vergen dus een voorzichtige
interpretatie, wat geen afbreuk doet aan de waarde van dit instrument.
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3.3.5 Opvang, behandeling en begeleiding van personen met een
handicap
De totale capaciteit steeg in de periode 1999-2002 met 7,8%.
erkende plaatsen

Voorziening
internaten (I)
semi-internaten (SI)
tehuis werkenden (TW)
tehuis niet werkenden (TNW)
Dagverblijf (DC)
tehuis kortverblijf (TK)
Observatiecentra (OC)
totaal residentieel
thuisbegeleiding begeleidingen (1)
thuisbegeleiding personen
begeleid wonen
zelfstandig wonen
beschermd wonen
pleeggezin
totaal ambulant
algemeen totaal

1999
4.824
3.554
1.146
7.571
3.082
56
327
20.560
(35.200)
2.347
1.240
192
219
900
4.898
25.458

2000
4.804
3.572
1.140
7.642
3.093
76
327
20.654
(40.405)
2.694
1.440
204
370
925
5.633
26.287

2001
4.779
3.572
1.140
7.755
3.223
87
327
20.883
(47.077)
3.138
1.540
211
370
942
6.201
27.084

2002
4.774
3.588
1.139
7.792
3.237
91
327
20.948
(48.828)
3.255
1.635
223
439
942
6.494
27.442

Groei
nomiprocennaal
tueel
-50
-1,04
34
0,96
-7
-0,61
221
2,92
155
5,03
35
62,50
0
0,00
388
1,89
(13.628)
38,72
909
38,72
395
31,85
31
16,15
220
100,46
42
4,67
1.597
32,61
1.985
7,80

aandeel ambulant %
19,2
21,4
22,9
23,7
80,4
Bron: bestanden VFSIPH. (1) Volgens de programmatieoefening van het VFSIPH zijn er
gemiddeld vijftien begeleidingen per persoon. Het aantal thuisbegeleide personen is dan
het aantal begeleidingen gedeeld door vijftien.

Het aantal plaatsen en begeleidingen, vooral thuisbegeleidingen, in de
ambulante sector is met bijna een derde gestegen. Die sector neemt zelfs
80,4% in van de capaciteitstoename. De aangroei in de residentiële sector
was veel geringer (1,9%). De residentiële sector kende tot en met 2002
een bescheiden uitbreidingsbeleid. De machtiging voor investeringssubsidies bleef stabiel tussen 15 en 16 miljoen EUR, waarvan ongeveer de helft
bestemd voor vervangingsinvesteringen, en verdubbelde pas in 2003 tot
33,7 miljoen EUR, waarvan 19,1 miljoen EUR daadwerkelijk werd vastgelegd.
De bezetting van de voorzieningen in de (semi-)residentiële sector was in
1999 met 97,04% al zeer hoog (zie onderstaande tabel). Zij nam nog verder toe tot 97,57% in 2002. Daardoor is aan de zorgvraag tegemoetgekomen zonder capaciteitsuitbreiding. De bezetting in de observatiecentra en
de semi-internaten is in lichte mate afgenomen. In de tehuizen voor kortverblijf (91 erkende plaatsen in 2002) kon de bezetting de capaciteitsuitbreiding blijkbaar moeilijk volgen. Het VFSIPH wees erop dat de bezetting
in deze tehuizen sterk fluctueert doordat ze moeten inspelen op momentgebonden noden (bv. vakantieperioden, weekends).
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(in procent)
Voorziening
1999
Internaten
96,12
Semi-internaten
94,65
Tehuis werkenden
96,42
Tehuis niet werkenden
98,60
Dagverblijf
97,89
Tehuis kortverblijf
94,64
Observatiecentra
95,11
Totaal
97,04
Bron: bestanden van het VFSIPH

2000
96,25
95,04
97,98
98,85
98,03
86,84
94,80
97,31

2001
96,74
95,91
99,12
99,15
97,24
85,06
92,05
97,58

2002
96,90
94,45
98,86
99,55
97,68
79,12
93,58
97,57

De uitgaven in het beleidsveld stegen in de periode 1999-2003 met 21,1%,
tegenover 41,6% voor het hele beleidsdomein. Het aandeel van het beleidsveld in de totale uitgaven daalde dan ook van 37,2% in 1999 tot
31,8% in 2003. De afname van het aandeel is grotendeels te wijten aan de
grote stijging van de budgettaire middelen voor de thuiszorg en de invoering van de zorgverzekering. De sociale akkoorden hadden voorts een geringer impact in de gehandicaptensector. De onderstaande tabel overziet
de uitgaven voor hulp en opvang.
Aard uitgaven
Werkingskosten residentieel
Werkingskosten ambulant
Projecten residentieel
Projecten ambulant
Investeringssubsidies residentieel
Investeringssubsidies ambulant
Totaal
Vastlegging investeringssubsidies

1999
553.814
18.900
375
1.391
10.569
79
585.128
15.352

2000
562.039
22.947
972
462
7.011
23
593.455
14.958

2001
617.371
26.599
2.596
1.603
5.921
15
654.106
15.563

2002
649.780
32.055
897
1.584
5.934
0
690.250
15.805

(in duizenden EUR)
2003 evolutie
655.004
18,27%
36.328
92,21%
556
48,27%
1.681
20,85%
14.936
41,32%
0 -100,0%
708.505
21,09%
19.112
24,49%

Bron: rekeningen VFSIPH

Ook de aangroei of vermindering van achterstallen beïnvloedden de uitgaven. De vorderingen van de voorzieningen op het VFSIPH bleven de laatste jaren ongeveer gelijk en bedroegen eind 2002 voor de residentiële sector 55,2 miljoen EUR. De begroting 2003 van het VFSIPH bevatte te weinig
kredieten voor het beleidsveld. Daardoor konden de voorschotten aan de
voorzieningen voor december maar voor 60% worden uitbetaald (nominaal
ongeveer 21 miljoen EUR te weinig). Volgens het VFSIPH bedroegen de
hangende verplichtingen in de residentiële sector op 31 december 2003
104,4 miljoen EUR. Deze verplichtingen verdubbelden bijna in één jaar. De
Vlaamse regering heeft bij de begrotingscontrole 2004 20 miljoen EUR uitgetrokken om de achterstallen weg te werken. Ondanks de relatieve budgettaire achteruitgang van het veld binnen het beleidsdomein en de oplopende achterstallen, namen de uitbetaalde subsidies tussen 1999 en 2003
nominaal toe met 123,4 miljoen EUR.
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De uitgaven in de ambulante sector stegen aanzienlijk sterker (92,21%)
dan die in de residentiële sector (18,27%)(37). Toch blijft de zorg in de residentiële sector veruit de grootste uitgavenpost in de gehandicaptensector.
De onderstaande tabel overziet de kredietaanwending (in procent).
Aard uitgaven

1999

2000

2001

2002

2003

Werkingskosten residentieel

98,29

97,52

99,84

99,98

100,00

Werkingskosten ambulant

95,13

93,92

92,78

100,00

99,97

Investeringssubsidies residentieel

79,92

67,99

57,24

61,72

107,48

211,65

30,89

62,47

0,00

0,00

Investeringssubsidies ambulant
Bron: rekeningen VFSIPH

De in de begroting van het VFSIPH voorziene subsidies voor het beleidsveld worden nagenoeg volledig aangewend. Dat is logisch, gelet op de
omvang van de hangende verplichtingen. Opmerkelijk is het lage verbruik
van de budgetten voor investeringssubsidies tot 2002. In 2003 werd het
budget voor de residentiële sector overschreden. De machtiging werd altijd
nagenoeg volledig gebruikt, behalve in 2003, toen maar 56,7% werd vastgelegd. Het saldo mocht naar 2004 worden overgedragen.
3.3.6 Geestelijke gezondheidszorg
De federale overheid programmeert het zorgaanbod in de psychiatrische
ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen,
psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen. Het is immers de
federale overheid die de personeels- en werkingskosten van dit zorgaanbod subsidieert. De Vlaamse Gemeenschap erkent en inspecteert de voorzieningen en kent investeringssubsidies toe (VIPA). Zij heeft maar een beperkte directe impact op de hoeveelheid zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg(38). Er zijn dan ook nauwelijks doelstellingen voor de gewenste hoeveelheid zorgaanbod in de federaal gesubsidieerde voorzieningen.
De centra voor geestelijke gezondheidszorg vallen volledig onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Zij verlenen op multidisciplinaire wijze ambulante geestelijke gezondheidszorg in een extramuraal kader
aan personen van wie de geestelijke gezondheid verstoord is. De centra
profileren zich als tweedelijnsgezondheidsvoorzieningen(39). Met het organieke decreet van 18 mei 1999 wilde de Vlaamse Gemeenschap onder

37

Zie ook de capaciteitsuitbreiding per type voorziening.

38

De administratie publiceert elk jaar een overzicht van de capaciteit van de
voorzieningen die ze erkent en inspecteert in de toelichting bij de begroting.

39

Decreet van 18 mei 1999, artikel 2, 1° en 9, §1, 1°.
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meer een organisatorische schaalvergroting en een beter bestuur van de
centra. Artikel 27, §1, van het decreet programmeert het aantal centra op
maximaal 26 voor de Vlaamse Gemeenschap (waarvan 2 in BrusselHoofdstad). Momenteel zijn er 21 centra. Artikel 28 regelt de programmatie
van het zorgaanbod: de regering bepaalt de parameters die zullen worden
gehanteerd om de zorgbehoeften in elk werkgebied te detecteren als instrument om te komen tot een evenwichtige spreiding van de zorgverleningscapaciteit. De Vlaamse regering heeft dit artikel nog niet uitgevoerd.
Volgens de administratie moet aan de uitvoering een omvattende wetenschappelijke studie voorafgaan die onder meer rekening houdt met demografische prognoses, prevalentie van geestelijke aandoeningen en de efficiëntie en effectiviteit van het huidige zorgaanbod, dat over tal van voorzieningen en individuele zorgverstrekkers is verspreid (zie de onderbouwing van de doelstellingen). Gelet op de bevoegdheidsverdeling en de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg zou deze studie volgens het
Rekenhof samen met de federale overheid moeten worden uitgevoerd.
Informatie over de aard en kwantiteit van het zorgaanbod ontbreekt dus en
een toetsingskader voor dit aanbod is nog niet aanwezig. Uitspraken over
de beschikbare en gebruikte zorgcapaciteit zijn dan ook niet mogelijk.
De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de budgetten en uitgaven voor de geestelijke gezondheidszorg van 1999 tot 2003(40). Hij toont
hoe de uitgaven voor het beleidsveld geestelijke gezondheidszorg met
54,03% aanzienlijk meer zijn toegenomen dan de uitgaven voor het beleidsdomein (41,63%). De uitgaven hebben betrekking op de subsidies aan
de centra en, vanaf 2001, de VIA-middelen voor beschut wonen.

40

Bij de invoering van de enveloppenfinanciering in 2000 bundelde basisallocatie 34.27 alle werkingsmiddelen voor de centra: gewone werkingssubsidies,
maar ook subsidies ingevolge convenants (uitdovend) en subsidies voor de
koepelorganisaties en de VVGG. De convenants (3,768 miljoen EUR per jaar)
zijn in 2001 geïntegreerd in BA 34.27; de subsidies aan de koepelorganisaties
en de VVGG vanaf 2000. Vanaf 2001 gingen VIA-middelen naar beschut wonen en, in mindere mate, de CGG (geïntegreerd in BA 34.27).
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uitgaven
CGGZ totaal
werkingssubsidies (BA34.05; 34.27)
-kredieten van het jaar
-overgedragen kredieten
-convenants (BA 33.03)
VIPA investeringssubsidies CGGZ
Beschut wonen - VIA (BA 33.62)
Algemeen totaal veld

(in duizenden EUR)
1999
2000
2001
2002
2003
28.023
33.715
37.492
41.339
41.157
27.220
32.944
37.073
40.890
41.157
(24.004) (28.084) (33.059) (36.865) (36.927)
(0)
(1.135) (3.627) (4.025) (4.230)
(3.216)
(3.725)
(387)
(0)
(0)
803
771
419
449
205
0
0
818
1.738
1.801
28.023

33.715

38.310

43.077

43.163

Budget
1999
2000
2001
Budget CGGZ 34.05; 34.27
26.575
31.711
37.084
Budget CGGZ 33.03
3.233
3.725
456
Totaal budget werkingssubsidies
29.808
35.436
37.540
benut in begrotingsjaar %
91,32
89,76
89,09
benut op overgedragen kredieten %
3,81
10,24
10,72
Totaal benut %
95,13
100,00
99,82
Bron: algemene rekeningen Vlaamse Gemeenschap, rekeningen VIPA

2002
41.095
0
41.095
89,71
10,29
100,00

2003
41.348
0
41.348
89,31
n.v.t.
n.v.t.

De uitbetaalde en begrote werkingssubsidies voor de CGG stegen met
respectievelijk 51,2% en 38,7%. Het verschil is toe te schrijven aan het effect van de overgedragen kredieten bij de uitgaven. De budgetstijging
stagneerde vanaf 2003. De werkingsmiddelen voor de CGG bleven in de
periode 2000-2004 beperkt tot constant beleid. Van de budgetstijging met
38,7% ging 2,7% naar de VIA-akkoorden en 2,5% naar de integratie van
de subsidies aan de koepels en de VVGG. De inflatie in de periode 20002003 bedroeg 8,2%. De rest van de stijging (25,3%) is bijna volledig toe te
schrijven aan de invoering van de enveloppenfinanciering in 2000. De wijziging van het subsidiëringmechanisme ging gepaard met maatregelen ten
gunste van de centra: het wegwerken van de onderfinanciering van de
werkingskosten door de globale enveloppe voor de centra te verhogen met
5% (geraamd op 1,6 miljoen EUR); de gelijkschakeling van loonbarema’s
met die in andere voorzieningen voor de geestelijke gezondheidszorg (geraamd op 1,5 miljoen EUR); de invoering van directiefuncties (geraamd op
1,6 miljoen EUR) en het niet meer verrekenen van de RIZIV-bijdragen voor
de psychiaters (geraamd op 0,8 miljoen EUR). Ook werd afgesproken een
anciënniteitsparameter toe te passen bij de berekening van de enveloppen
(geraamd op 0,5 miljoen EUR op jaarbasis). Het gesubsidieerde personeelskader van de CGG werd bij de invoering van de enveloppenfinanciering en de berekening van de enveloppen 2000-2002 van de CGG verankerd op de toestand van 31 december 1999. De evolutie van de subsidieenveloppen bleef sindsdien beperkt tot indexaanpassing en de toepassing
van de anciënniteitscoëfficiënt. De begroting 2004 heeft die coëfficiënt geschrapt.
Sinds 2000 wordt ongeveer 89% van de kredieten in het begrotingsjaar
zelf aangewend en de rest op overgedragen kredieten. Dat heeft te maken
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met de vereffening van het subsidiesaldo (10%) in het jaar volgend op het
werkingsjaar. Vanaf 2000 zijn de begrotingsmiddelen volledig gebruikt.

3.4

Doelbereik per beleidsveld

3.4.1 Kinderopvang
41

• De doelstelling van maart 2000 het aantal kinderopvangplaatsen( )
drastisch uit te breiden, met name met 2.500 dagopvangplaatsen per
jaar (tegen 2003 zo’n 10.000 bijkomende plaatsen) waarvan 1.500 zelfstandige plaatsen.
De totale capaciteit in deze voorzieningen is van eind 1999 tot eind
2002 toegenomen met 4.553 plaatsen (7,6%). Kind en Gezin ging in zijn
strategisch plan uit van de realisatie van deze doelstelling in de periode
2001-2004. Van begin 2001 tot eind 2002 steeg het aantal dagopvangplaatsen met 3.177, dus veel minder dan de vooropgestelde 2.500
plaatsen per jaar.
De groei is voor meer dan de helft te danken aan de zelfstandige sector
(onthaalouders en opvanginstellingen), waarvan de capaciteit toenam
met 2.862 plaatsen (stijging met 15,8%). Het aandeel van de zelfstandige sector in de kinderopvang is hierdoor gestegen van 30,3% tot 32,6%.
Nochtans is het aantal plaatsen bij zelfstandige onthaalouders gedaald.
In 2002 zetten 204 onthaalouders hun activiteiten stop tegenover 125
nieuwe onthaalouders(42). De uitbreiding is te danken aan de grotere
voorzieningen, zoals mini-crèches en zelfstandige kinderdagverblijven.
De samentelling van erkende plaatsen en de capaciteit waarin de principiële akkoorden voorzien geeft een beeld van de potentiële capaciteit(43).

41

Opvang in kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen en de particuliere sector (zie beleidsplan kinderopvang).

42

Kind en Gezin: Kinderopvang in Vlaanderen 2002, p. 8-9.

43

Cijfers over principiële akkoorden op 31 december 2002 waren niet beschikbaar. Vermits de gegevens in de tabel dateren van mei 2003, kan een deel
van de eind 2002 nog te realiseren capaciteit, intussen al omgezet zijn in erkenningen. Het totaal van de erkende en te realiseren capaciteit ligt wellicht
daardoor iets hoger dan hierna is berekend.
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principieel akkoord
1999
2000
2001
2002
totaal

kinderdagverblijven
217
0
386
326
929

Diensten voor opvanggezinnen
0
0
0
252
252

De erkende en nog te realiseren capaciteit samen, tonen een toename
van 2.872 dagopvangplaatsen in de gesubsidieerde sector voor de periode 1999-2002 (1.691 effectieve groei + 1.181 potentiële groei). Met
enkel de principiële akkoorden van na het beleidsplan (vanaf 2000),
geeft dit een groei van 2.655 plaatsen. Het totaal van de erkende en
nog te realiseren capaciteit (principiële akkoorden vanaf 2000) in de gesubsidieerde sector en de capaciteit onder toezicht in de zelfstandige
sector, bedraagt 65.397 plaatsen (64.433 erkend + 964 potentieel). Dit
is een toename met 5.517 plaatsen tegenover de capaciteit eind 1999.
Ook de verrekening van de nog te realiseren capaciteit levert dus niet
de vooropgestelde 2.500 plaatsen per jaar op.
Kind en Gezin wijt dit aan het gebrek aan meerjarenplanning. De beschikbare middelen voor bijkomende plaatsen worden per jaar beslist en
de instelling kan de principiële akkoorden maar geven nadat zij duidelijkheid heeft over deze middelen. De voorzieningen wachten voor de
uitbouw van hun werking op dit principieel akkoord. De bouw van plaatsen na dit akkoord vergt daarenboven nog verscheidene jaren. Daarnaast wijst de instelling erop dat onvoldoende middelen ter beschikking
werden gesteld om voldoende bijkomende plaatsen in de erkende sector te realiseren. Ook het feit dat de aantrekkelijkheid van het beroep
van onthaalouder in de zelfstandige sector niet hoog is, hinderde volgens Kind en Gezin de doelbereiking. Veel zelfstandige onthaalouders
hebben afgehaakt, zodat die voorzieningen een negatieve evolutie vertonen. Het effect van de recent ingevoerde beperkte subsidiëring van
deze sector is nog niet bekend.
• De doelstelling de buitenschoolse kinderopvang te laten groeien volgens de voorstellen van het lokaal overleg. Verdere groei van IBO’s
door een duidelijke programmatorische aanpak (in 2002 1000 bijkomende opvangplaatsen) met jaarlijks vastleggen van de groei in functie
van de budgettaire mogelijkheden en globale context van de buitenschoolse opvang.
Het aantal opvangplaatsen in de IBO’s en in buitenschoolse opvang buiten lokalen van het kinderdagverblijf is van 1999 tot 2002 gestegen met
6.200 plaatsen (44,8%). De groei is grotendeels te danken aan de toename van opvangplaatsen in de IBO’s, die gemiddeld met ongeveer
2.000 plaatsen per jaar uitbreidden. In 2002 kwamen er 1.893 plaatsen
bij in de IBO’s. De doelstelling is dus gehaald tot eind 2002. De jaarlijkse operationalisering is echter niet in de beleidsdocumenten terug te
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vinden, zodat de doelstelling voor 2003 niet volledig meetbaar is. In
2002 had 74% van de gemeenten een goedgekeurd beleidsplan voor
buitenschoolse kinderopvang(44). Veertien gemeenten hebben een beleidsplan opgesteld voor een verruimd aanbod, met ook urgentieopvang, opvang van zieke kinderen, enz. Dit lokaal overleg werd echter
niet gebruikt bij de opstelling van de planning voor buitenschoolse opvang. De toewijzing van de bijkomende plaatsen stoelt sinds 2003 op
een planningsoefening en een witte-vlekkenoefening van Kind en Gezin.
• De doelstelling bijzondere opvangplaatsen (urgentie-, occasionele opvang en opvang van zieke kinderen) te doen toenemen en de regelgeving aan te passen om opvangvoorzieningen die openstaan voor kinderen met een handicap of specifieke zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen.
Voor bijzondere opvangplaatsen wordt geen capaciteit toegekend, uitgezonderd voor het structureel aanbod voor opvang van kinderen met
een specifieke zorgbehoefte. Tweejaarlijkse enquêtes van Kind en Gezin en studies door externen bieden enig zicht op de organisatie van de
opvang van zieke kinderen. Het is niet duidelijk hoe een groei in deze
soort opvangplaatsen zal worden bewerkstelligd. Volgens Kind en Gezin
ontsnapt dit momenteel aan hun bevoegdheid. Er zijn nu verschillende
partners op dit terrein werkzaam (mutualiteiten, verzekeringen, opvangvoorzieningen, …). De bijzondere opvangplaatsen kunnen worden gecreëerd in het kader van de reglementering op het verruimd aanbod,
opvang van zieke kinderen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte(45). Alleen voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte (gehandicapte kinderen) is al een uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring getroffen.
De capaciteit voor de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is maar gedeeltelijk gekend. Sinds 2001 kunnen de voorzieningen extra subsidies krijgen voor de opvang van deze kinderen. Voorzieningen met een structureel aanbod (enkel kinderdagverblijven en IBO's)
krijgen een aantal plaatsen toegewezen. Bij voorzieningen met een individueel aanbod, bestaat niet echt een capaciteit. Zij organiseren dit
aanbod binnen hun gewone capaciteit en krijgen hiervoor een vergoeding per effectieve verblijfsdag. De evolutie van de opvang van kinderen
met een specifieke zorgbehoefte kan wel worden opgevolgd aan de
hand van de evolutie van het aantal gesubsidieerde verblijfsdagen:

44

Kind en Gezin: Kinderopvang in Vlaanderen 2002, p. 37-38.

45

Besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, art. 5, §2-§4, en art. 10 §2.
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aantallen verblijfsdagen
Kinderdagverblijven
Diensten voor opvanggezinnen
IBO's
Zelfstandige onthaalouders
Zelfstandige opvanginstellingen
Totaal

2000
9.670
15.073
/
/
/
24.743

2001
12.738
15.616
0
878
1.526
30.758

2002
21.165
19.206
3.957
1.606
2.682
48.616

Groei
11.495
4.133
3.957
1.606
2.682
23.873

Er is een duidelijke toename van het aantal verblijfsdagen in alle voorzieningen, maar vooral bij de voorzieningen met een structureel aanbod.
Een gefundeerd oordeel over deze toename is nog niet mogelijk, aangezien deze verblijfsdagen nog maar korte tijd geregistreerd worden.
• Het streven van Kind en Gezin naar de toegankelijkheid van de kinderopvang voor alle kinderen, ongeacht de gezinssituatie, socioeconomische leefsituatie, etnische afkomst of individuele problematiek.
Er bestaat geen registratie van het gebruik van kinderopvang door specifieke groepen (kansarmen, allochtonen, éénoudergezinnen, …), noch
een nulmeting. De evolutie in de toegankelijkheid kan dus niet zonder
meer worden vastgesteld. De tweejaarlijkse enquête van Kind en Gezin
over het gebruik van voorschoolse kinderopvang peilt naar het gebruik
door allochtonen en kansarmen. Uit de eerder vermelde studie van het
HIVA over het gebruik van kinderopvang blijken de specifieke doelgroepen veel minder gebruik te maken van formele kinderopvang dan andere groepen. In 1999 vroeg Kind en Gezin ook gegevens op over het inkomen van de gezinnen van de opgevangen kinderen. In 2002 werd
dan de reglementering van ouderbijdragen aangepast. De berekening is
nu gunstiger voor lagere inkomensgroepen en houdt rekening met het
aantal kinderen ten laste. Het inkomensonderzoek werd in 2003 herhaald zodat hieruit een evolutie in het aandeel van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kan worden afgeleid(46).

46

De resultaten hiervan waren nog niet gekend bij het afsluiten van het onderzoek van het Rekenhof.
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3.4.2 Residentiële ouderenzorg
• De doelstelling de residentiële plaatsen verder uit te bouwen.
De beleidsdocumenten operationaliseren de doelstelling niet, maar de
programmatie (47) wordt als streefdoel beschouwd. Het doelbereik kan
dus aan de programmatie worden getoetst. De programmatie steunt op
het verwachte aantal +60-jarigen binnen vijf jaar. Voor de rusthuizen is
deze groep verder ingedeeld in leeftijdscategorieën en wordt rekening
gehouden met het geschatte aantal zwaar zorgbehoevenden. De onderstaande tabel overziet de programmatie-invulling in de periode 19992003.
(toestand op 1 januari)
1999

gerealiseerd

2000

2001

2002

2003

bedden
rusthuis

serviceflats

bedden
rusthuis

serviceflats

bedden
rusthuis

serviceflats

bedden
rusthuis

serviceflats

bedden
rusthuis

serviceflats

57.785

9.276

58.476

9.829

59.018

10.121

59.748

10.642

61.083

11.419

9.454

9.658

8.642

7.899

8.471

7.534

8.825

6.228

7.230

5.073

gepland
totaal

67.239

18.934

67.118

17.728

67.489

17.655

68.573

16.870

68.313

16.492

programmatie

63.641

28.667

65.488

29.047

67.556

29.483

69.091

29.704

71.174

30.257

IP: gerealiseerd

90,80%

32,36%

89,29%

33,84%

87,36%

34,33%

86,48%

35,83%

85,82%

37,74%

IP: gerealiseerd
en gepland

105,65%

66,05%

102,49%

61,03%

99,90%

59,88%

99,25%

56,79%

95,98%

54,51%

IP = invulling programmatie
Bron: bestanden administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, afdeling Welzijnszorg

De gerealiseerde capaciteit is in de periode 1999-2003 met 3,80% gestegen bij de rusthuizen en met 23,10% bij de serviceflats. Het aantal
geplande plaatsen daalde echter in die mate dat het totaal aan gerealiseerde en geplande plaatsen voor rusthuizen slechts steeg met 1,58%
en voor serviceflats daalde met 12,9% (of een totale nominale daling
met 1.368 eenheden). Een aantal investeringen zijn wellicht niet uitgevoerd.
(1) Rusthuizen
Volgens de gerealiseerde plaatsen is de invulling van de programmatie
voor rusthuizen in de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2003 gedaald van 90,8% tot 85,82%. Vermits de programmatie toekomstgericht
is, hoeft ze niet volledig te zijn ingevuld, maar moeten wel voldoende ini-

47

Besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998, gewijzigd bij besluit van
de Vlaamse regering van 18 december 1998.
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tiatieven worden genomen voor het realiseren van extra plaatsen. Aangezien uitbreidingen meestal investeringen vergen en de doorlooptijd
van een investeringsdossier voor rusthuizen bij het VIPA behoorlijk lang
is, dient nu al te worden gestart met uitbreidingen die binnen vijf jaar
noodzakelijk zullen zijn. Het aantal geplande woongelegenheden in
rusthuizen daalde echter tussen 1999 en 2003 met 2.224 eenheden. De
invulling van de programmatie op grond van het aantal geplande en gerealiseerde woongelegenheden in rusthuizen daalde van 105,65% in
1999 tot 95,98% in 2003. Al bij al is de programmatie bij rusthuizen redelijk ingevuld. De daling van het aantal geplande plaatsen kan tekorten
veroorzaken in de toekomst.
Een verklaring voor de daling van de geplande plaatsen, ligt niet voor
de hand. De onderstaande tabel schetst de evolutie van de vastleggingen en uitgaven voor investeringen in de periode 1999-2003.
Vastleggingsmachtiging
Vastlegging
Uitgaven

1999
39.195

2000
66.381

2001
44.960

(in duizenden EUR)
2002
2003
Groei %
51.075
87.211
122,51

39.195
76.735

66.266
62.906

44.960
41.506

51.074
31.829

86.890
37.497

121,87
-51,13

Bron: rekeningen VIPA en FFEU.

De middelen voor investeringsprojecten zijn meer dan verdubbeld en ze
zijn vrijwel volledig benut (vastgelegd). Het effect van de stijging van de
vastleggingen tijdens de afgelopen jaren zal echter maar op termijn
voelbaar worden. De vastlegging vindt immers plaats bij de subsidiebelofte en het kan daarna nog vele jaren duren voor de investering opgeleverd wordt. De lage aanwendingsgraad en de daling van de investeringssubsidies (zie hoger) doen bovendien vermoeden dat de realisatie
van de infrastructuur achterblijft op de planning. De investeringen betreffen niet uitsluitend uitbreidingen, maar ook renovatie en vervanging
van bestaande plaatsen. Uit het jaarverslag 2002 van het VIPA(48) blijkt
dat tijdens de periode 1998-2002 het grootste deel van de plaatsen opgenomen in de goedgekeurde zorgstrategische plannen een vernieuwing waren van bestaand aanbod. Slechts 13,67% van de plaatsen had
betrekking op bijkomende capaciteit. Een beperkt deel van de investeringsmiddelen gaat dus naar uitbreiding van woongelegenheden.
De administratie wijst daarnaast op volgende oorzaken voor de daling
van het aantal geplande voorzieningen:
- Er zijn minder aanvragen voor voorafgaande vergunningen doordat de
inhoudelijke opmaak van dossiers sinds 1998 is verzwaard. De bedoe-

48

VIPA, jaarverslag 2002, p. 47.
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ling daarvan was om enkel kwalitatieve en realiseerbare projectdossiers
te behandelen.
- Het is de laatste jaren niet meer aantrekkelijk in de rusthuissector te
investeren. De bedrijfseconomische situatie wordt precair, de marges
zijn krap. Deze bewering steunt op ervaring en signalen uit de sector
(zie verder).
- De beschikbare middelen voor investeringssubsidies voor ouderenvoorzieningen bij het VIPA zijn ontoereikend. Daardoor duurt het lang
voor de subsidies kunnen worden vastgelegd. Met de technischfinanciële plannen die nu al zijn goedgekeurd, zijn de
vastleggingskredieten tot 2010 opgebruikt als de kredietvoorziening in
dezelfde lijn blijft als vorige jaren.
Volgens de koepelorganisaties creëert de overheid een negatief beeld
van de residentiële sector als te mijden en bestemd voor de allerlaatste
levensfase. Zij schuift thuiszorg als superieur naar voren. Deze houding
deed onzekerheid ontstaan over het rusthuisbeleid en schrok initiatiefnemers af om uitbreidingsprojecten in te dienen.
(2) Serviceflats
Bij de serviceflats steeg de invulling van de programmatie in de periode
1999-2003 van 33,84% tot 37,74%. Net zoals bij de rusthuizen is het
aantal geplande woongelegenheden in serviceflats sinds 1999 voortdurend gedaald. Op grond van het totaal aantal geplande en erkende
woongelegenheden daalde de invulling van de programmatie in de periode 1999-2003 van 61,03% tot 54,51%. Niet alleen liep de realisatie
van serviceflats sterk achter op de programmatie, ook evolueerde de invulling ongunstig met het oog op toekomstige behoeften. Wel is de inschatting van de toekomstige nood aan serviceflats twijfelachtig. De
programmatie is immers weinig onderbouwd en verouderd. Een goed
beleid op dit vlak vergt dan ook een evaluatie van de programmatie.
Voor de realisatie van serviceflats rekent de overheid op kapitaal van
privé-personen, aangetrokken door een beleggingsvennootschap met
vast kapitaal (BEVAK) die investeert in de bouw van serviceflats. Er is
daarbuiten een zeer beperkte subsidiëring voor OCMW’s en VZW’s die
voor de oprichting van een serviceflatgebouw een onroerende leasingovereenkomst sluiten met een erkende BEVAK. Van 1999 tot 2003
werden in dat kader 468 serviceflats gesubsidieerd.
De administratie ziet als oorzaken voor de trage uitbreiding van woongelegenheden in serviceflats:
- VZW’s én OCMW’s ervaren het huidige systeem van subsidiëring als
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oninteressant.
- Sommige initiatiefnemers geven voorrang aan residentiële zorg in de
thuiszorg (dagcentra, centra kortverblijf, …).
- Er zijn grote inspanningen geleverd voor sociale woningbouw (bv. woningen gekoppeld aan een rusthuis).

•

De doelstelling scherp toe te zien op de regionale spreiding van de diverse woon- en zorgvoorzieningen voor oudere personen.
Deze doelstelling is onvoldoende toetsbaar geformuleerd. Op grond van
de bevolkingsaantallen berekent de administratie de programmatie per
provincie. Zij houdt ook gegevens bij over de spreiding van het residentiële aanbod over de Vlaamse provincies. Deze cijfergegevens zijn verwerkt in de drie onderstaande tabellen.
De capaciteit nam in alle provincies toe, behalve voor serviceflats in
Brussel-Hoofdstad. In Brussel-Hoofdstad zijn er opvallend weinig
(Vlaamse) plaatsen voor ouderen. Het aantal erkende serviceflats blijft
er constant en in de Brusselse rusthuizen kwamen er pas in 2002 120
erkende plaatsen bij.

Aantal erkende plaatsen
provincies
1/1/1999

1/1/2000

1/1/2001

1/1/2002

1/1/2003

groei

Antwerpen

VlaamsBrabant

Limburg

Oost-Vl.

West-Vl.

BrusselHoofdstad

Totaal
Vlaanderen

rusthuizen

16.295

8.554

4.285

15.722

12.929

0

57.785

serviceflats

2.965

1.160

645

2.247

2.227

32

9.276

rusthuizen

16.584

8.530

4.432

15.948

12.909

73

58.476

serviceflats

3.075

1.212

797

2.372

2.341

32

9.829

rusthuizen

16.750

8.539

4.500

16.093

13.063

73

59.018

serviceflats

3.128

1.289

830

2.475

2.367

32

10.121

rusthuizen

16.846

8.672

4.680

16.126

13.351

73

59.748

serviceflats

3.221

1.416

846

2.657

2.470

32

10.642

rusthuizen

17.052

8.901

4.902

16.205

13.830

193

61.083

serviceflats

3.370

1.484

906

2.935

2.692

32

11.419

757

347

617

483

901

193

3.298

405

324

261

688

465

0

2.143

rusthuizen
serviceflats

Bron: bestanden administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, afdeling Welzijnszorg

Brussel-Hoofdstad kent een zeer zwakke invulling van de programmatie, nl. 16,52% op grond van de erkende plaatsen en 21,23% op grond
van het totale aantal geplande en erkende plaatsen.
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Ook in Vlaams-Brabant en vooral in Limburg is de programmatie onvoldoende ingevuld. Deze provincies lopen hun achterstand niet in, want
sinds begin 1999 is de invulling voor alle provincies gedaald. West- en
Oost-Vlaanderen haalden begin 2003 nog een invulling van ongeveer
98%. Rekening houdend met de vergunde, maar nog niet beschikbare
plaatsen (invulling op termijn), kenden deze provincies een lichte overschrijding van de programmatie.
Invulling programmatie rusthuizen
provincies
1/1/1999
% ingevuld
% ingevuld
op termijn

1/1/2003
% ingevuld
% ingevuld
op termijn

Antwerpen

91,57

103,88

86,44

96,87

Vlaams-Brabant
Limburg

79,94
66,36

98,03
96,68

74,26
64,27

91,15
74,98

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

105,61
101,62

119,02
111,43

98,65
97,13

107,21
103,24

0

11,83

16,52

21,23

90,80

105,65

85,82

95,98

Brussel-Hoofdstad
Totaal Vlaanderen

Invulling programmatie serviceflats
provincies
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel-Hoofdstad
Totaal Vlaanderen

1/1/1999
% ingevuld
% ingevuld
op termijn
39,00
69,04
24,92
63,96
19,75
55,29
35,49
82,51
40,39
66,12
2,47
2,47
32,36
66,05

1/1/2003
% ingevuld
% ingevuld
op termijn
58,87
42,17
48,12
30,28
35,32
25,52
64,79
44,07
65,86
46,32
2,38
2,38
54,51
37,74

Voor de serviceflats bleven alle provincies sterk achter op de programmatie. Vlaams-Brabant en Limburg hebben weer de laagste invulling,
terwijl West- en Oost-Vlaanderen de hoogste kennen. De invulling op
grond van de gerealiseerde plaatsen steeg voor alle provincies, maar
Limburg en Vlaams-Brabant bleven het zwakst scoren. Door de algemene daling van het aantal geplande plaatsen, daalde de invulling op
termijn. De spreiding is dus nog onvoldoende evenwichtig en de achterstand van Vlaams-Brabant en Limburg wordt niet ingehaald.
Volgens de administratie kan de lagere invulling in sommige provincies
ook te maken hebben met een groter gebruik van thuiszorgvoorzieningen en het feit dat de vergrijzingssprong daar nog moet worden gemaakt. In de steden en in sommige provincies zijn historisch ook meer
zorgaanbieders aanwezig.
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• De doelstelling ondersteuning te verlenen aan initiatieven, projecten,
enz., met bijzondere aandacht voor de kansen en mogelijkheden om de
toegankelijkheid van de voorzieningen te verhogen voor specifieke
doelgroepen van ouderen (dementerende, kansarme, stervende, allochtone en dakloze ouderen).
Deze doelstelling is niet toetsbaar geformuleerd. De toegankelijkheid
van het zorgaanbod voor specifieke doelgroepen wordt bovendien niet
opgevolgd. Er is evenmin een nulmeting, waaruit een evolutie in het
aandeel van deze groepen kan blijken. Voor de deskundige ondersteuning van de zorg voor dementerende personen en hun omgeving werd
in 2003 voor de tweede keer een convenant van drie jaar afgesloten
met zes expertisecentra. Het budget daarvoor steeg van 247.900 EUR
in 2000 tot 297.000 EUR in 2003.
Daarbuiten gaat steun naar ad hoc projecten die zich richten op specifieke doelgroepen. De resultaten of inzichten uit de projecten kenden
nog geen evaluatie met het oog op mogelijke toepassing in de volledige
sector of verankering in de reglementering.
Een koepelorganisatie wees erop dat de rusthuizen zelf maar een gedeeltelijk zicht hebben op het aandeel van specifieke doelgroepen onder hun cliënten. De RIZIV-financiering werkt met ruwe dementieparameters, maar juiste diagnostische methodes voor dementie ontbreken
nog. Ook het aandeel cliënten waarvoor het OCMW of de familie moeten bijdragen, is gekend. Een louter financiële indicator is echter onvoldoende voor de afbakening van de kansarme cliëntenpopulatie, want dit
stemt niet overeen met de gangbare definities van kansarmoede in andere sectoren.
Initiatieven ter verwerving van beleidsinformatie over mogelijkheden de
toegankelijkheid voor bepaalde doelgroepen te verhogen, ontvangen
weliswaar steun. Maar informatie over de daadwerkelijke aanwezigheid
van deze groepen in de voorzieningen is noodzakelijk voor een beoordeling van initiatieven met het oog op de integratie ervan in de regelgeving.
• De doelstelling demonstratieprojecten en initiatieven die nieuwe woonen zorgvormen ontwikkelen te ondersteunen, om informatie te verwerven over een mogelijk waardig alternatief voor het klassieke residentiële
zorgaanbod.
Deze doelstelling is evenmin toetsbaar geformuleerd. Er kan enkel worden nagegaan of er inderdaad projecten worden ondersteund. Sinds
2001 ontvangen enkele projecten inderdaad jaarlijks een facultatieve
subsidie. Het budget ervoor verdubbelde (van 248.000 EUR in 2001 tot
496.000 EUR in 2003). Deze projecten worden op een jaarlijkse studie-
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dag gepresenteerd, opdat andere voorzieningen in de sector eruit leren.
Het is tot op heden bij experimenten gebleven. Een grondige evaluatie
in het licht van de uitbouw van deze zorgvormen en een eventuele aanpassing van de reglementering, vond nog niet plaats. Het Platform Wonen voor Ouderen moet de evaluatie van de effecten van de demonstratieprojecten opvolgen en er uitgebreid over rapporteren. De doelstelling kan als gerealiseerd worden beschouwd, maar het is nog onduidelijk in hoeverre de beleidsinformatie die zij opleverde, zal worden vertaald in beleidsbepaling en -uitvoering.
3.4.3 Thuiszorg
• De doelstelling het gamma thuiszorgdiensten uit te breiden
Deze doelstelling is niet tijdsgebonden en werd niet verder geoperationaliseerd. De soorten thuiszorgvoorzieningen die erkend en gesubsidieerd kunnen worden, zijn decretaal vastgelegd(49). Sinds 2003 zijn de
kraamcentra, gesubsidieerd vanaf 2001, geïntegreerd in de diensten
voor gezinszorg. Sinds 2001 kunnen ook private diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg subsidies bekomen uit het welzijnsbudget. De subsidiëring heeft alleen betrekking op voorzieningen die
personeel in dienst hebben met een DAC-statuut dat in het kader van
de VIA-akkoorden werd geregulariseerd. Een erkenningsregeling is er
nog niet. Er zijn dus enkele beperkte maatregelen genomen om bijkomende thuiszorgdiensten te stimuleren en het gamma uit te breiden.
• De doelstelling tegen 2010 de programmatie voor thuiszorgvoorzieningen volledig in te vullen
De vaststelling van de programmatiecijfers varieert naargelang het soort
thuiszorgvoorziening. Zoals hoger opgemerkt kent de administratie de
onderbouwing van de hierna besproken programmatie niet. De diensten
voor gezinszorg hanteren de bevolkingsprojecties voor het volgende
jaar. Voor de overige voorzieningen zijn de bevolkingsprojecties voor
het vijfde jaar volgend op het jaar van indienen van de erkenningsaanvraag uitgangspunt. Wellicht is hier gekozen voor een planning op lange
termijn omdat het oprichten van deze voorzieningen (centra kortverblijf,
dienstencentra, …) dikwijls investeringen vergt, zodat de effectieve realisatie ervan enkele jaren kan duren. Voor de dienstencentra en de
diensten voor oppashulp is het aantal inwoners per regio (provincie of

49

Decreet van 14 juli 1998 houdende erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.
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gemeente) de norm. Voor de overige voorzieningen is de norm het aantal inwoners per leeftijdscategorie, waarbij de leeftijdscategorieën van
60-plussers sterk doorwegen. Deze voorzieningen (centra kortverblijf,
dagverzorgingscentra en diensten gezinszorg) zijn dus in hoofdzaak
bestemd voor ouderen. De onderstaande tabel overziet de invulling van
de programmatie in 1999 en 2002.
voorziening

programmatie(1)

erkend(1)

% ingevuld

gepland

% ingevuld
op termijn

1999
Kortverblijf
Dagverzorging
Gezinszorg
Regionale dienstencentra
Lokale dienstencentra
Oppasdiensten
2002

2.324
2.324
15.971.690
60

237
680
12.850.589
53

10,20
29,26
84,46
88,33

642
1.110
n.v.t.
0

27,63
77,02
84,46
88,33

568

137

24,12

26

28,70

60

42

70,00

n.v.t.

70,00

Kortverblijf
2.430
385
15,84
1.108
61,44
Dagverzorging
2.430
925
38,07
1.259
89,88
13.811.737
83,31
n.v.t
83,31
Gezinszorg
16.578.717
Regionale diensten60
51
85,00
1
86,67
centra
Lokale dienstencen569
134
23,55
47
32,34
tra
Oppasdiensten
60
45
75,00
n.v.t.
75,00
Bron: bestanden administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, afdeling Welzijnszorg
(1) Voor kortverblijf, dagverzorging: plaatsen; voor gezinszorg: uren; voor dienstencentra en oppasdiensten: aantal diensten

Zoals al bleek uit de tabel over de capaciteitsevolutie, is het aantal
diensten en de totale erkende capaciteit in de periode 1999-2002 gestegen. De invulling van de programmatie verschilt sterk naargelang het
soort voorziening. Om de volledige invulling van de programmatie tegen
2010 te bereiken moet ze positief evolueren. Daar extra capaciteit
meestal investeringen vergt met een realisatietermijn van enige jaren,
zijn nu al voldoende initiatieven nodig om de nodige bijkomende capaciteit in de toekomst te realiseren. De invulling op termijn, op grond van
erkende en geplande capaciteit, blijft echter voor alle voorzieningen onvoldoende. De invullingsgraad evolueert wel gunstig, behalve voor de
regionale dienstencentra en de diensten voor gezinszorg.
Volgens de bestaande (erkende) capaciteit is de programmatie bij diensten voor gezinszorg voor ruim 80% ingevuld. De invulling evolueert
echter ongunstig van 84,46% in 1999 naar 83,31% in 2003. De reglementering voorziet in een jaarlijkse stijging van het aantal gesubsidieerde uren met 4%. Na 2000 kreeg deze stijging geen volledige toepassing
meer. Anders zou de invulling in 2002 gestegen zijn tot 87,20%. Het
gebruik van de capaciteit is hoog zodat maar een geringe uitbreiding
van de hulpverlening mogelijk is door verhoging van de capaciteitsbenutting. Daar vooral het aantal bejaarden de programmatie in deze sec-
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tor beïnvloedt, zal het programmatiecijfer in de toekomst door de toenemende vergrijzing wellicht sterker toenemen.
Voor de dienstencentra is er een groot verschil tussen de invulling van
de regionale en de lokale centra. De invulling bij de regionale centra is
behoorlijk (85% in 2002), maar die bij de lokale dienstencentra is zeer
laag (23,55% in 2002). Ook met inbegrip van de geplande centra blijft
de invulling voor lokale dienstencentra nog zeer laag (32,34%).
Voor de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra is de erkende capaciteit slecht ingevuld, maar er is een gunstige evolutie. Als alle
geplande capaciteit wordt gerealiseerd, zal de invulling op termijn veel
verbeteren (kortverblijf: 61,44%, dagverzorgingscentra: 89,88%).
Dat de centra voor kortverblijf maar sinds 1999 gereglementeerd en gesubsidieerd zijn, verklaart wellicht gedeeltelijk de geringe invulling. De
overige thuiszorgdiensten (dienstencentra en dagverzorgingscentra)
ontvangen jaarlijks een forfaitaire subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. De administratie is van oordeel dat de subsidiebedragen te laag
zijn om dit soort voorzieningen echt te stimuleren. Om te functioneren
moeten ze immers bijkomende middelen zoeken. Bij de dagverzorgingscentra is er desondanks veel capaciteit gepland, zodat de programmatie op termijn voor bijna 90% zal zijn ingevuld.
Als de evolutie van de periode 1999-2002 zich doorzet, is het weinig
waarschijnlijk dat de doelstelling tegen 2010 wordt gehaald. De semiresidentiële voorzieningen en vooral de lokale dienstencentra blijven
sterk achter op de programmatie. De invulling bij regionale dienstencentra en de diensten voor gezinszorg is vrij hoog, maar evolueert ongunstig.
• De doelstelling het aantal uren voor gezinszorgdiensten (in 2003) te
verhogen met 125.000 en zodoende op te trekken tot 14 miljoen. Prioritaire besteding van de uitbreiding in de sectoren kraamzorg, aandacht
voor het zieke kind en meerlingenzorg
Het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 stelt het aantal
subsidiabele uren gezinszorg voor 2003 vast op 13.967.656. Dit is
155.919 uren meer dan in 2002. Het besluit van de Vlaamse regering
van 17 januari 2003 creëerde de mogelijkheid de kraamcentra vanaf
1 januari 2003 te integreren in de gezinszorgdiensten. De minister stelde daarvoor 55.795 extra subsidiabele uren ter beschikking (50).

50

Ministerieel besluit van 7 april 2003.
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De administratie kon niet aangeven hoeveel uren gezinszorg specifiek
naar kraamzorg en zorg voor zieke kinderen of meerlingenzorg gaan.
De vaste registratiegegevens bevatten immers deze uitsplitsing van
dienstverlening niet. De administratie zal deze informatie afzonderlijk
moeten opvragen bij elke gezinszorgdienst. Voor de kraamzorguren is
een nulmeting voorhanden, aangezien deze centra vóór 2003 afzonderlijk gesubsidieerd werden. Voor de meerlingen- en ziekenzorg is er geen
nulmeting.
De doelstelling betreffende de verhoging van de gezinszorguren wordt
dus gehaald, maar de programmatie blijft hiermee onvoldoende ingevuld. De doelstelling ligt ook lager dan de reglementaire jaarlijkse stijging van de subsidiabele uren met 4%. De bestemming van de extra
uren was niet bekend maar zal worden opgevolgd.
3.4.4 Hulpuitvoering in de bijzondere jeugdbijstand
• De doelstelling de nodige infrastructuur voor plaatsing ter beschikking te
stellen en het zorgaanbod voldoende regionaal te spreiden
De doelstellingen zijn niet toetsbaar en er zijn geen indicatoren ontwikkeld. Het kabinet stelde dat de programmatie in de bijzondere jeugdbijstand een streefdoel is. Daarom gebruikte het Rekenhof de invulling van
de programmatie van het zorgaanbod op sectorniveau en de programmatie van de regionale spreiding als indicatoren van het doelbereik(51).
Een koepelorganisatie wees erop dat de programmatie in de sector achterhaald is en een grondige evaluatie noodzakelijk. In bepaalde zorgvormen zou de vraag het aanbod ruim overschrijden, zodat jeugdrechtbanken en comités vaak gedwongen worden te kiezen voor maatregelen waar zij in feite niet achter staan. De administratie onderschrijft deze
stelling grotendeels. Dat betekent dat het bepalen van de nodige infrastructuur momenteel, zonder bijkomend onderzoek, onmogelijk is. De
beoordeling van de invulling van de programmatie moet met dit voorbehoud rekening houden.
• De doelstelling globale programmatie
De globale programmatienorm van 4.848 eenheden was begin 2003
voor 83,9% ingevuld. Rekening houdend met de in 2003 goedgekeurde
uitbreidingen en de geplande stopzetting van enkele voorzieningen, zal
de capaciteit in 2004 4.131 eenheden bedragen en zal de programmatie voor 85,2% zijn ingevuld. De capaciteit van de gemeenschapsinstel-

51

Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 en ministerieel besluit van
31 juli 2000.
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lingen bedraagt sinds eind 2002 247 plaatsen. Het tekort aan budgettaire middelen is volgens de administratie en de koepelorganisaties het
belangrijkste knelpunt voor de realisatie van voldoende zorgaanbod.
Volgens de administratie zou ook een uitgebouwd preventiebeleid een
gedeeltelijke oplossing bieden.
• De doelstelling het zorgaanbod regionaal te spreiden
De onderstaande tabel overziet de evolutie in de verhouding van de erkenningen per provincie tegenover de geprogrammeerde regionale
spreiding (2004 prognoses van administratie). De onevenwichtige regionale spreiding is historisch gegroeid en doet zich ook in andere welzijnssectoren voor. De regionale capaciteitspreiding is geleidelijk evenwichtiger geworden, maar die evolutie is de laatste drie jaar bijna gestagneerd. Correcties vinden enkel dankzij nieuwe initiatieven plaats.
Een vermindering van het aantal plaatsen in de provincies met programmatieoverschrijding wordt volgens de administratie niet overwogen.
De ongelijke spreiding raakt dan ook moeilijk opgelost. Onvoldoende inzicht in zorgbehoeften en -vragen verhindert een oordeel te gronde over
de effectiviteit van de capaciteitspreiding. Volgens een koepelorganisatie zijn er in sommige West-Vlaamse regio‘s wachtlijsten voor bepaalde
zorgvragen, terwijl regio’s in Vlaams-Brabant met onderbezetting kampen.
Provincie

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Antwerpen

86%

88%

91%

91%

90%

92%

Vlaams-Brabant

76%

75%

77%

77%

81%

80%

Limburg

103%

102%

104%

104%

104%

103%

Oost-Vlaanderen

105%

106%

104%

104%

104%

103%

West-Vlaanderen
131%
127%
Bron: afdeling Bijzondere Jeugdbijstand

123%

123%

122%

121%

• De doelstelling het residentieel aanbod in Antwerpen met minstens 60
extra opvangplaatsen te verhogen (2003-2004)
In 2003 kregen 40 bijkomende residentiële plaatsen en 16 bijkomende
capaciteitseenheden in thuisbegeleidingsdiensten in Antwerpen een erkenning. De residentiële plaatsen zouden eind 2003 en in 2004 in gebruik worden genomen. Verder richtte de Vlaamse regering op 26 september 2003 in Antwerpen een nieuwe gemeenschapsinstelling op,
waarvan de modaliteiten tijdens dit onderzoek nog niet gekend waren.
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52

• De effectgerichte doelstelling( ) na misdrijven minder jongvolwassen
recidive te krijgen
De administratie heeft uitsluitend gegevens over jongeren die door de
bijzondere jeugdbijstand worden geholpen. Het begrip jongvolwassen
leeftijd is overigens niet geoperationaliseerd. Recidive bij meerderjarigen meet de administratie niet. De onderstaande tabel vermeldt het
aantal herplaatsingen van jongeren geplaatst wegens MOF in de gesubsidieerde voorzieningen en het totaal aantal herplaatsingen in de
gemeenschapsinstellingen (POS én MOF). Deze gegevens zijn echter
te beperkt om conclusies toe te laten.
2000

2001

2002

recidive MOF (gesubsidieerde voorzieningen)
415
384
445
herplaatsingen MOF-POS in instellingen
328
286
291
Bron: Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand en Afdeling Gemeenschapsinstellingen

• De effectgerichte doelstelling tot minder generatieplaatsingen te komen.
Het Rekenhof verkreeg kwalitatieve noch kwantitatieve informatie.
• De strategische doelstelling het aantal MOF en POS te doen dalen.
Bij het beleidsveld preventie stelde de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand de strategische doelstelling daling van het aantal MOF en POS
voorop. Die doelstelling heeft directe gevolgen voor het gesubsidieerde
aanbod en de gemeenschapsinstellingen. De prestatiebegroting bevat
alleen indicatoren om deze doelstelling op strategisch niveau te meten:
het aantal nieuwe jongeren in de bijzondere jeugdbijstand per categorie
voorziening en het aantal plaatsingen in de gemeenschapsvoorzieningen. De onderstaande tabel overziet de evolutie van deze indicatoren.
Indicator

1999

2000

2001

2002

nieuwe jongeren BJB

3440

3452

3368

3565

330

354

314

389

waarvan in gemeenschapinstellingen

aantal plaatsingen in gemeenschapinstellingen
1.073
1.056
983
Bron: Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand en Afdeling Gemeenschapsinstellingen

52

1097

De overheid moet nagaan of de geleverde of gesubsidieerde prestaties (output) daadwerkelijk de behoeften van de doelgroep of de beoogde maatschappelijke effecten ten goede komen (outcome). Het Rekenhof waardeert de inspanningen van de administratie de beleidsoutcome in de sector bijzondere
jeugdbijstand te meten met indicatoren.
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In 1999-2002 steeg het aantal nieuwe jongeren licht. De toename van
het aantal plaatsingen in gemeenschapsinstellingen in 2002 is logisch,
daar de capaciteit dat jaar verhoogde. Uit het MIS van het departement
WVC blijkt de vorderingsgrond van de beslissingen van de jeugdrechtbanken en comités. Het totale aantal vorderingen is in de periode 20002002 met 12% toegenomen; de als misdrijf omschreven feiten met
6,4%.
Aard vordering

2.000

2.001

2002

Vordering MOF

4.058

4.030

4.318

Vordering POS

16.322

18.007

20.010

andere
onbekend
totaal
Bron: MIS WVC

334

249

164

2.075

1.481

1.024

22.789

23.767

25.516

3.4.5 Opvang, behandeling en begeleiding van personen met een
handicap
• De doelstelling tegen het einde van de legislatuur ondersteuningstekorten weg te werken.
Deze doelstelling is meetbaar door de wachtlijstevolutie in kaart te
brengen, op voorwaarde dat de wachtlijsten op consistente wijze worden bijgehouden doorheen de legislatuur en een betrouwbaar beeld geven van de aard en omvang van de zorgvragen. De eerste gepubliceerde cijfers over de centrale wachtlijsten gaven de toestand van eind 2000
weer. Op 30 juni 2002 waren 6.196 actieve zorgvragen geregistreerd.
Bij de publicatie van de beleidsbrief met de onderhavige doelstelling
(oktober 2002) bestond dus een nulmeting. De nulmeting is echter ongeschikt om de doelmatigheid van het beleid te toetsen door enkele methodologische knelpunten die verder in het verslag worden toegelicht.
De onderstaande tabel toont een enorme stijging – bijna een verdrievoudiging – van het aantal geregistreerde zorgvragen(53) tussen 2000
en midden 2003. Vooral verontrustend is de bijna verviervoudiging van
het aantal geregistreerde vragen met urgentiecode 1 of 2. Het gaat om
mensen met een zorgvraag die binnen de maand (UC 1) of de 6 maand
(UC 2) een oplossing vergt. Zorgvragen met urgentiecode 3 vergen een

53

Een aantal personen stelt meer dan één zorgvraag. Het aantal zorgvragen is
dus iets hoger dan het aantal personen met een zorgvraag. Voor de lijst van
30 juni 2003 stelden 5.831 personen minstens één vraag met urgentiecodes 1
of 2. In totaal waren er 5.889 zorgvragen met deze urgentiecodes.
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oplossing binnen de 6 maand à 2 jaar. Bij urgentiecode 4 is een oplossing op een termijn van meer dan 2 jaar nodig.
Urgentiecode
UC 1&2
UC 3
UC 4
UC onbekend

31/12/2000
1.205
902
923
516

31/12/2001
2.008
1.043
1.055
136

31/12/2002
4.773
1.466
1.347
214

30/06/2003 evolutie %
5.889
388,71
1.612
78,71
1.506
63,16
434
-15,89

Totaal
3.546
4.242
7.800
9.441
166,24
Bron: website van het VFSIPH tot 31 december 2002, 1e semester 2003 nog officieuze cijfers bij afsluiten onderzoek.

De wachtlijst is uiteraard een dynamisch gegeven. Constant vinden personen met een zorgvraag hulp en doen zich nieuwe zorgvragen voor.
De evolutie komt eigenlijk neer op een veel grotere toename van het
aantal zorgvragen dan het aantal aangeboden oplossingen. De onderstaande tabel toont de sterke toename van de wachtlijst in alle provincies.
Provincie

31 december 2000
UC 1&2

Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Totaal

totaal

30 juni 2003
UC1&2

Totaal

Evolutie %
UC1&2

Totaal

390
122
194
250
249

1.149
270
435
652
598

1.625
1.001
769
1.281
1.213

2.896
1.441
1.216
2.095
1.793

316,67
720,49
296,39
412,40
387,15

152,05
433,70
179,54
221,32
199,83

1.205

3.546 (1)

5.889

9.441

388,71

166,24

(1) Een aantal zorgvragen is in 2000 niet per provincie geregistreerd. Het totaal tot beloop van 3.546 ligt hoger dan de som van de totalen per provincie (3.104).

Procentueel was de stijging sterkst in Limburg en zwakst in Antwerpen
en Vlaams-Brabant. In absolute getallen was de zeer urgente vraag het
hoogst in Antwerpen, gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen. De dringende zorgvraag in Limburg en vooral Vlaams-Brabant was veel lager.
De interpretatie van deze evoluties vergt voorzichtigheid, aangezien de
registratie in de provincies nog niet volledig consistent verloopt.
De aanwezigheid van personen met een handicap in zorgvormen buiten
de sector is een specifiek knelpunt in de beoordeling van ondersteuningstekorten. Het gaat vooral om gehandicapten die worden geholpen
in de bijzondere jeugdbijstand, de geestelijke gezondheidszorg, het algemeen welzijnswerk (onthaalcentra) en de ouderenzorg. In rusthuizen
en RVT‘s zouden volgens de studiecel van het VFSIPH(54) 900 tot 1.000
personen verblijven die tot de doelgroep van het VFSIPH behoren. De

54

Studiecel VFSIPH, Personen met een handicap in rusthuizen en RVT’s, januari 2003.
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grijze zone tussen de bijzondere jeugdbijstand, het algemeen welzijnswerk en de gehandicaptenzorg is, voor zover het Rekenhof kon nagaan,
nog niet in kaart gebracht. In de psychiatrie zouden ongeveer 1.000
personen verblijven die tot de doelgroep van het VFSIPH behoren (onder wie ongeveer 650 in een psychiatrisch verzorgingstehuis). Volgens
het VFSIPH zouden 350 van die personen op een wachtlijst staan(55).
Er zouden ook een 250-tal geïnterneerden met een mentale handicap
naar een zorgvoorziening in de gehandicaptensector kunnen doorstromen(56). Personen die momenteel in een belendende sector verblijven
en geregistreerd zijn bij het VFSIPH, zijn op de wachtlijst opgenomen.
Het probleem van niet gedetecteerde en niet bij het VFSIPH geregistreerde zorgbehoevende personen met een handicap is nog niet systematisch onderzocht en gekwantificeerd. Een niet optimale zorgvorm
heeft behalve menselijke en sociale gevolgen ook financiële gevolgen,
zowel voor de betrokkene als voor de overheid. De subsidiestelsels in
de verschillende sectoren lopen sterk uiteen, wat de dagprijs en het
aandeel van de persoonlijke bijdrage daarin kan beïnvloeden. De belendende sectoren vallen op het vlak van subsidiëring onder verschillende overheden. Een verschuiving van de psychiatrie of van de RVT‘s
naar de gehandicaptensector veroorzaakt ook een verschuiving van de
budgettaire last van de zorg van de federale overheid naar de Vlaamse
Gemeenschap.
Het belangrijkste knelpunt voor de realisatie van de doelstelling is het
tekort aan financiële middelen. Het is duidelijk dat de Vlaamse regering
verder zal moeten investeren in het zorgaanbod als ze de ondersteuningstekorten wil wegwerken. Het VFSIPH berekende(57) dat een programma om tussen 2003 en 2007 de tekorten in de residentiële en ambulante zorg te verhelpen, 91,9 miljoen EUR (prijzen 1999) zou kosten
(vanaf 2007 constant beleid). Van 2003 tot en met 2005 zouden ook de
machtigingen voor investeringssubsidies telkens minstens 32 miljoen
EUR moeten bedragen. Voor 2003 was in dit bedrag voorzien, maar het
werd niet helemaal aangewend. Deze berekening houdt geen rekening
met niet in het VFSIPH geregistreerde personen die elders opvang krijgen of die nergens ondersteuning vinden. De wachtlijsten zijn intussen
ook nog verder aangegroeid.

55

Persbericht van 6 oktober 2003.

56

Daartoe bereidt het VFSIPH in samenspraak met justitie en de gehandicaptensector acties voor.

57

Studiecel VFSIPH, Programmatiestudie 2003-2007, februari 2003, niet gepubliceerd.
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• De doelstelling gehandicapten een zo zelfstandig mogelijk leven aan te
bieden middels een toereikend aanbod aan ambulante zorg, het persoonlijk assistentiebudget en ondersteuning van de mantelzorg.
Deze doelstelling is niet meetbaar geformuleerd. Er kan slechts worden
nagegaan of het ambulante zorgaanbod en het aantal toegekende
PAB’s toenemen. Of dit aanbod voldoende steeg, kan niet objectief
worden vastgesteld. Wat mantelzorg in de gehandicaptensector inhoudt, is niet omschreven. Het VFSIPH ziet dit als thuisbegeleiding. In
dit verslag is al opgemerkt dat de capaciteit in de ambulante sector en
vooral het aantal thuisbegeleidingen met bijna een derde steeg tussen
1999 en 2002. Als thuisbegeleiding ondersteuning van mantelzorg is,
dan is de doelstelling dus in zekere mate bereikt. Een beperkt aantal
gehandicapte personen ontving tot 2000 experimenteel een persoonlijk
assistentiebudget. In 2001 werd deze zorgvorm regulier beleid. In 2001
en 2002 werden 1.273 aanvragen besproken en 490 budgetten toegekend. Eind 2002 waren 400 personen daadwerkelijk gestart met een
persoonlijk assistentiebudget.
• De doelstelling de programmatie meer te richten op regionale spreiding
Ook deze doelstelling is onvoldoende toetsbaar. Met de bevolkingsaantallen stelt het VFSIPH een theoretische spreiding van het aanbod over
de provincies op. De instelling houdt ook gegevens bij over de spreiding
van het residentiële aanbod over de Vlaamse provincies. Deze cijfers
leveren de volgende tabel op.
provincie
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

programmatie
5.579
4.088
2.678
4.623
3.832

Antwerpen
5.618
Vlaams-Brabant
4.143
Limburg
2.715
Oost-Vlaanderen
4.647
West-Vlaanderen
3.850
Bron: Bestanden van het VFSIPH

erkend % ingevuld
1999
5.166
92,6
2.899
70,9
3.030
113,1
4.814
104,1
4.652
121,4
2002
5.258
2.984
3.095
4.886
4.725

93,6
72,0
114,0
105,1
122,7

ver- % ingevuld
gund op termijn
75
35
0
0
19

93,9
71,8
113,1
104,1
121,9

176
27
61
55
91

96,7
72,7
116,2
106,3
125,1

Een vergelijking van de spreiding in 1999 en 2002 leert dat Antwerpen
en Vlaams-Brabant weliswaar hun achterstand in lichte mate hebben
ingelopen, maar dat de overschrijding van de programmatie voor de andere provincies ook licht is toegenomen. Rekening houdend met de
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vergunde, maar nog niet beschikbare plaatsen, zal het regionale onevenwicht in de nabije toekomst nog verder toenemen. Het valt op dat
het aantal vergunde plaatsen in de provincies die de programmatie
overstegen, in 1999 nihil of gering was, maar dat de regering weer bijkomende plaatsen vergunde. Uit de centrale wachtlijsten blijkt dat de
provincies die volgens de huidige spreidingsnorm overcapaciteit hebben, in de praktijk met lange wachtlijsten kampen, ook voor de residentiële zorg. Dat West- en Oost-Vlaanderen en Limburg weer plaatsen
vergund krijgen, is dan ook verdedigbaar. De normen voor regionale
spreiding vergen bijschaving in functie van de wachtlijsten, rekening
houdend met de kwantiteit én de aard van de zorgvraag of doelgroep.
• De doelstelling aan de zwaarste noden bij voorrang tegemoet te komen
Deze doelstelling is niet toetsbaar en indicatoren werden niet ontwikkeld. De voorzieningen gebruiken vrijgekomen capaciteit voor gehandicapten met urgentiecodes 1 en 2, gecombineerd met het criterium tijdsduur op de centrale wachtlijst. Bij een correcte en consistente urgentieindicering, zou aan de doelstelling zijn voldaan. Volgens het VFSIPH
blijken sommige gehandicapten ondanks een hoge urgentiecode toch
geen gebruik te maken van een zorgaanbod. Een koepelorganisatie
schreef dit toe aan de dynamiek van de zorgvragen, waarbij de personen op de wachtlijst of hun familie systematisch zoeken naar een geschikte oplossing, soms (gedeeltelijk) buiten de voorzieningen van het
VFSIPH om. De zorgvragen in de wachtlijsten vergen dan ook regelmatig actualisatie.
3.4.6 Geestelijke gezondheidszorg
Fundamentele methodologische problemen hinderen de meting van het
doelbereik in de geestelijke gezondheidszorg, met name het ontbreken van
toetsbare doelstellingen, (betrouwbare) nulmetingen of registratie van beoogde prestaties of effecten.
• De doelstelling de wachtlijsten weg te werken.
Een onderzoek van de Inspectie van Financiën (58) leerde dat tussen
aanmelding bij een centrum en opname gemiddeld 29 dagen verliepen
en tussen aanmelding en therapiestart 45 dagen. Volgens de inspectie
hadden deze gemiddelden maar een indicatieve waarde. Zij liepen zeer
sterk uiteen tussen de steekproefcentra en de registratie door de centra
was niet uniform. Het onderzoek van de Inspectie van Financiën is dus
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P. Van Sprundel en W. Palings, De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg,
Rapport van de begrotingsenquête uitgevoerd door de Inspectie van Financien, Brussel, 1997, p. 30.
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geen betrouwbare nulmeting. Sindsdien vond geen nulmeting van
wachttijden plaats. Of de wachttijden afnemen is bijgevolg niet objectief
meetbaar. Er bestaan indicaties dat de wachttijden tussen 1997 en
2002 niet veel wijzigden(59). Zowel de administratie als de koepelorganisaties schrijven dit in hoofdzaak toe aan het ontbreken van financiële
middelen voor de inzet van extra personeel. De subsidie-enveloppen
aan de centra maken in de praktijk enkel continuïteit van de tot 1999
verstrekte zorg mogelijk. Ook de beleidsovereenkomsten 2003-2005
brachten geen noemenswaardige extra middelen mee (zie ook hoger).
De enveloppenbegrenzing moet de centra ertoe aanzetten hun
zorgaanbod efficiënter te organiseren en het aanbod te herschikken om
de doelgroepen beter en vlugger te bereiken. De centra moeten in dit
licht acties ter vermindering van de wachttijden/wachtlijsten opnemen in
driejaarlijkse beleidsplannen. De centra ondernemen inderdaad verschillende soorten acties, zoals een stijgend gebruik van groepstherapie,
voorrang voor patiëntcontacten ten koste van bijscholing en deelname
aan overlegstructuren, telefonische screening tegen onterechte meldingen, doorsturing van kapitaalkrachtige patiënten naar privé-therapeuten,
enz. Volgens de koepelorganisaties kunnen de beleidsdoelstellingen
niet worden bereikt met deze ingrepen alleen. Enkele acties zouden
overigens medisch of sociaal controversieel zijn. De administratie stelt
dat de centra erover moeten waken dat zij zich consequent als tweedelijnsvoorziening positioneren(60).Dat vraagt tijd en de centra zijn daarvoor deels afhankelijk van een mentaliteitswijziging bij de doelgroep en
een efficiënter samenwerking en expertiseverhoging bij de doorverwijzers.
• De doelstelling drempels bij dringende kinderpsychiatrische problemen
weg te werken
Ook voor deze doelstelling uit de beleidsnota ontbreekt nog een betrouwbaar meetsysteem (wat betreft de CGG). Er zijn indicaties dat de
wachttijden voor kinderen in sommige CGG niet verminderen (zie vorige
doelstelling). Voor deze doelgroep zullen extra financiële middelen wellicht niet volstaan, wegens een ernstig tekort aan kinderpsychiaters in
Vlaanderen (zie ook hoger). De administratie en de koepelorganisaties
schrijven het tekort toe aan de contingentering in Vlaanderen en de uitstroom naar Nederland, waar de verloning beter is.

59

Uit een nota van drie Vlaams-Brabantse centra blijkt dat de wachttijd tussen
aanmelden en behandelingstart voor kinderen gemiddeld meer dan 2 maand
bedraagt. Gelijkaardige wachttijden voor alle doelgroepen, blijken uit een recente bevraging van enkele centra door het VVI. Een recente berekening van
de administratie voor alle aanmeldingen samen toont gunstiger cijfers.
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Dit impliceert dat een therapie in principe pas na doorverwijzing kan starten.
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• De doelstelling het aandeel sociaal en financieel zwakkere patiënten in
de patiëntenpopulatie van de CGG te doen toenemen
Ook voor deze doelstelling ontbreekt een betrouwbaar meetsysteem.
Het onderzoek leverde geen aanwijzing op over de evolutie van het
aandeel in de patiëntenpopulatie.
• De doelstellingen inzake hulp aan gedetineerden
De beleidsnota én het Strategisch Plan Gedetineerden (SPG) stelden
drie doelstellingen voorop: (1) verdere uitbouw van ambulante forensische teams in de geestelijke gezondheidszorg en het justitiële welzijnswerk, (2) een op de eerstelijnshulp aansluitend aanbod voor alle gedetineerden en (3) voorwaarden scheppen voor de centra geestelijke gezondheidszorg om ook in de gevangenissen een preventief en curatief
aanbod uit te bouwen. De doelstellingen zijn niet geoperationaliseerd
zodat de evaluatie van het doelbereik weinig objectiveerbaar is. Voor de
eerste twee doelstellingen werkten enkele centra pilootprojecten uit in
de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Brugge
(ongeveer de helft van de totale populatie in de Vlaamse gevangenissen). Het budget, voor 2004 geraamd op 1,2 miljoen EUR, wordt echter
jaarlijks tijdens de begrotingsonderhandelingen geschrapt. Het Strategisch Plan kreeg op dit vlak dan ook geen uitvoering. De derde doelstelling kreeg evenmin extra middelen toegewezen. Sommige centra verlenen binnen hun regulier zorgaanbod zorg aan gedetineerden, maar
kunnen de hulp niet uitbreiden of intensifiëren. Behalve hulp door de
centra, zijn ook andere acties mogelijk, zoals de opname van geïnterneerden in psychiatrische ziekenhuizen. De beleidsbrief 2002-2003 bevatte de doelstelling bij protocol met de Minister van Justitie 90 geïnterneerden op te nemen in psychiatrische voorzieningen. Het protocol dateert van 26 maart 2001(61). Ter uitvoering ervan stelden de psychiatrische ziekenhuizen in Rekem, Bierbeek en Zelzate elk 32 bedden ter
beschikking van medium risk geïnterneerden. Deze doelstelling is dus
uitgevoerd.
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Zie in dit verband deel 2 van het verslag, over het onduidelijke onderscheid
tussen doelstellingen, acties en realisaties in beleidsdocumenten.
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Evaluatie van het doelbereik

3.5.1 Kinderopvang
Kind en Gezin beschikt over een informaticasysteem waarin de dossierbeheerders of de twee coördinatoren (dagopvang en buitenschoolse opvang)
gegevens over het zorgaanbod inbrengen die zij uit de dossiers halen of
opvragen bij de voorzieningen. Het systeem kan rapporten genereren die
inzicht bieden in het zorgaanbod. Het bevat vooral informatie over de gesubsidieerde sector. Gegevens over buitenschoolse opvang zijn nog niet
volledig geïntegreerd en worden daarom bijgehouden in excelbestanden.
Er zijn geen uniforme wachtlijsten in de sector die de zorgvraag registreren. Sommige voorzieningen werken wel met wachtlijsten, maar Kind en
Gezin kent de aard en de kwaliteit ervan niet. Om inzicht te krijgen in de
zorgvraag organiseert Kind en Gezin jaarlijks of tweejaarlijks een enquête
over het gebruik van kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar (dagopvang) en, sinds 2002, voor kinderen tussen 3 en 12 jaar (buitenschoolse
opvang). De afdeling Kinderopvang raamt de behoefte aan kinderopvang
op korte en middellange termijn om de een of twee jaar in planningsoefeningen en hanteert hiervoor inzichten en parameters uit wetenschappelijk
onderzoek en de enquêtes van Kind en Gezin.
Ex-post beleidsevaluaties vinden niet vaak plaats. Jaarlijks evalueert de
afdeling Kinderopvang de stand van uitvoering van de doelstellingen langs
de opvolging van het strategisch plan van Kind en Gezin en de actieplannen van de afdeling. Een evaluatie van de beleidsinstrumenten op zich,
vond nog niet plaats. Kind en Gezin voerde in 2003 wel een evaluatie uit
van de ouderbijdragen en plande voor 2004 een evaluatie van de toewijzing van plaatsen voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. De resultaten hiervan waren nog niet gekend bij het afsluiten van het onderzoek.
De afdeling Kinderopvang heeft een kleine beleidscel, die studies en onderzoeken uitvoert, eventueel op verzoek van het kabinet. Regelmatig
krijgt zij ook opdracht voor wetenschappelijke studies over kinderopvang.
Er bestaat een maandelijks overleg tussen het ministeriële kabinet en leidend ambtenaren van de administratie en de openbare instellingen. Dit is
een voorafspiegeling van de in het Beter Bestuurlijk Beleid aangekondigde
beleidsraad. Er treedt ook een verbindingspersoon op tussen Kind en Gezin en het kabinet. Jaarlijks maakt de afdeling Kinderopvang een jaarverslag, met uitgebreide informatie over de evolutie in het opvangaanbod en
het gebruik van kinderopvang. Daaruit blijken het doelbereik en de beleidsmaatregelen van het afgelopen jaar in het kader van het beleidsplan Kinderopvang. Verder verstrekt de instelling (de beleidscel) ad hoc informatie
op verzoek van de minister. De instelling streefde ernaar eind 2003 met
zijn informaticasysteem standaardrapporten te kunnen aanmaken over be-
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paalde kengetallen. De realisatie hiervan kon tijdens het onderzoek niet
meer worden nagegaan.
3.5.2 Residentiële ouderenzorg
Er bestaat geen systeem van uniforme wachtlijsten bij de residentiële ouderenvoorzieningen, dat informatie over zorgvragen oplevert. Elke voorziening registreert de aanvragen op eigen wijze. De afdeling Welzijnszorg
heeft verschillende excelbestanden ontworpen waarin zij per voorziening
bepaalde administratieve gegevens registreert. Voor de serviceflats neemt
zij ook gegevens over gerealiseerde en te realiseren projecten over uit de
jaarlijkse overzichten van de NV Serviceflats Invest. De bestanden leveren
rapporten op over de evolutie van het zorgaanbod en de invulling van de
programmatie, met per gemeente groepeerbare gegevens. Zo is het mogelijk een overzicht te krijgen per provincie.
Ex-post beleidsevaluaties zijn nog uitzonderlijk. Er vindt een beperkte interne evaluatie van het doelbereik plaats. De statistieken over voorafgaande vergunningen, erkenningen en invulling van de programmatie voor rusthuizen en serviceflats worden jaarlijks in stafvergadering besproken. De
oorzaken van opvallende wijzigingen worden in de mate van het mogelijke
opgespoord en geduid en de dossierbehandelaars worden op de hoogte
gebracht van opvallende evoluties in hun provincie. De administratie volgt
de toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen en de evolutie van het alternatief residentieel zorgaanbod echter niet op. Het Platform Wonen voor
Ouderen zal de projecten voor alternatieve woonvormen evalueren.
Voor een algemene beoordeling: zie de bevindingen over de kinderopvang. De minister bekomt weinig geschreven rapporten over het doelbereik
en gestructureerde externe rapportering over doelbereik en eventuele
knelpunten is er niet. De minister ontvangt alleen de jaarlijkse statistieken
over erkenningen, capaciteit en invulling van de programmatie. Verder verstrekt de administratie ad hoc informatie op vraag van de minister. Het
WVC rapporteert evenmin regelmatig intern over de doelstellingen.
3.5.3 Thuiszorg
De thuiszorgvoorzieningen kennen geen systeem van wachtlijsten, dat informatie over de zorgvraag zou opleveren. Sommige voorzieningen registreren de hulpvragen waaraan zij niet kunnen voldoen. De administratie
heeft geen inzicht in de kwaliteit van deze registratie. Zij beheert de dossiers grotendeels manueel. Ze noteert de verschillende dossierstappen per
voorziening op een fiche en groepeert deze informatie per gemeente in
een excelbestand, dat per kwartaal totalen oplevert per provincie, voor het
Brussels Gewest en voor de totale Vlaamse Gemeenschap. Die totalen
toetst de administratie aan de programmatie.
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Ex-post evaluaties van het beleid en de beleidsinstrumenten kon de administratie niet voorleggen.
De minister ontvangt weinig geschreven rapporten over het doelbereik, op
een jaarlijks rapport over de spreiding van het effectief aantal uren gezinshulp en poetshulp in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
na. Er is evenmin gestructureerde externe rapportering over doelbereik en
eventuele knelpunten. De administratie verstrekt wel ad hoc informatie op
vraag van de minister. In WVC is er evenmin een gestandaardiseerde regelmatige rapportering over de doelstellingen.
Voor het overige verloopt de communicatie zoals bij de Kinderopvang
(maandelijks overleg met kabinet).
3.5.4 Hulpuitvoering in de bijzondere jeugdbijstand
De registratie in het informatiesysteem van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand vertoont nog gebreken. De afdeling voert de formulieren centraal
in het overeenstemmend programma in het MIS in. Het MIS-team verwerkt
de gegevens jaarlijks. De registratie van de vorderingsgrond van de beslissingen van jeugdrechtbanken en comités voor bijzondere jeugdzorg vindt
niet altijd (correct) plaats. De laatste tabel bij de bespreking van het doelbereik (punt 3.4.4.) toont dat de categorieën andere en onbekend in 2000
10,6% van het totale aantal beslissingen uitmaakte. Dit percentage is in
2002 gedaald tot 4,7%. Bij de invoering van het elektronische dossier zal
de registratie van de gegevens ter plaatse plaatsvinden en zal de afdeling
die meer controleren.
Bruikbare effectgerichte indicatoren voor recidive en generatieplaatsing
ontwikkelen is moeilijk omdat de historiek van de jongeren niet kan worden
gevolgd. De effectiviteit van beleidsmaatregelen en zorgtypes is bijgevolg
niet meetbaar. Daarom wil de administratie een elektronisch personendossier ontwikkelen, dat de minderjarige jongere opvolgt. De administratie wil
het dossier bij het bereiken van de volwassen leeftijd afsluiten. Zij zou de
gegevens wel beschikbaar blijven stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
De indicator nieuwe jongeren in de bijzondere jeugdbijstand vergt voor de
meting van de evolutie in aantallen POS en MOF wellicht verfijning. Opname van een jongere in een lichte zorgvorm kan een latere opname in
een zware zorgvorm of een evolutie van POS naar MOF voorkomen. Een
stijging van eerste contacten met de bijzondere jeugdbijstand is dus niet bij
voorbaat en zonder meer ongunstig, maar kan op termijn effectief zijn.
Behalve indicatoren voor door de afdeling aangestuurde voorzieningen,
zijn er ook nodig voor de volledige jeugdzorg. Van de 25.516 beslissingen
in 2002 hadden er 17.247 (67,6%) betrekking op de erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand of de gemeenschapsinstellingen. 8.068
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beslissingen (31,6%) hadden betrekking op een ander type voorziening, al
of niet gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de federale overheid. Zo hadden 905 beslissingen (waarvan 92 MOF) betrekking op plaatsing in of begeleiding door een voorziening onder de bevoegdheid van het
VFSIPH; 271 beslissingen betroffen plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (43 MOF). Van 201 beslissingen (0,8%) was de soort voorziening of
begeleiding onbekend. Het zorgaanbod bepaalt mede de zorgtoewijzing.
Het is daarom mogelijk dat het totale aantal POS of MOF in een periode
anders evolueert dan het aantal plaatsingen of begeleidingen in de gemeenschapsinstellingen en de erkende voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand.
Het huidige meetsysteem genereert gegevens sinds 2000. Zij zijn meestal
te recent om conclusies over beleidsdoelmatigheid en -uitvoering toe te laten. Het onderscheid tussen POS en MOF is in de praktijk bovendien niet
altijd helder en jeugdrechters indiceren soms in functie van beschikbare
plaatsen(62). Volgens de administratie verandert een jongere die is gestart
als een POS en later een misdrijf pleegt, meestal niet van categorie.
Een interpretatie van de indicatoren moet er rekening mee houden dat de
Vlaamse Gemeenschap de instroom in de bijzondere jeugdbijstand niet
beheerst. Het justitiële of politionele beleid, bv. nultolerantie, kan een invloed hebben op het aantal MOF. Een stijging of daling ervan is dus niet
zomaar toe te schrijven aan het Vlaamse beleid, maar deels ook aan dat
van andere bestuursniveaus (en externe maatschappelijke factoren). Conclusies over de doeltreffendheid van beleidsmaatregelen of beleidsuitvoering op grond van de indeling in POS en MOF zijn voorlopig dan ook moeilijk. Ook conclusies over recidive na MOF op grond van het informatiesysteem van WVC, zijn momenteel weinig zinvol.
Er vindt geen onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van de aangeboden zorg en de ingezette beleidsinstrumenten plaats. De administratie
heeft een longitudinaal onderzoek voorgesteld, maar de begrotingsmiddelen ontbraken.
De administratie rapporteert over het doelbereik langs de prestatiebegroting, die veel cijfers bevat over de sector: aantal plaatsen, kostprijs, programmatie-invulling, evolutie van het aantal cliënten, enz. Daarbuiten is er
geen rapportering aan de minister. In het WVC bestaat evenmin een gestandaardiseerde, regelmatige rapportering over de doelstellingen. Voor
het overige geldt voor de communicatie over doelbereik dezelfde conclusie
als voor de kinderopvang.
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WVC, ‘Pedagogische en Therapeutische werking in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand’, procesimplementatieplan, p. 59.
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3.5.5 Opvang, behandeling en begeleiding van personen met een
handicap
Sinds 2000 heeft het gebruik van gecentraliseerde wachtlijsten en urgentie-indicaties de zorgvragen geobjectiveerd. Daardoor verhoogde het inzicht in de aard, omvang en regionale spreiding van de ondersteuningstekorten bij geregistreerde personen met een handicap. De centrale wachtlijsten vertonen momenteel echter nog enkele methodologische knelpunten. De registratie van de zorgvragen steunt weliswaar op een codeboek,
maar is inhoudelijk nog onvoldoende uniform. Zo is de betrouwbaarheid en
de consistentie van de urgentiecodering over de provincies heen niet gewaarborgd. Wellicht werden in de eerste jaren van de centrale wachtlijstwerking ook niet alle zorgvragen geregistreerd. Volgens de studiedienst
van het VFSIPH zouden vooral de zorgvragen voor kinderen onderschat
zijn. Verder wees een intern onderzoek van het VFSIPH uit dat bij een
momentopname in 2002 724 personen op twee of meer wachtlijsten geregistreerd stonden. In de toelichting bij de cijfers over de centrale wachtlijst
op 30 juni 2003 vermeldde het VFSIPH dat 207 personen een dringende
zorgvraag stelden, terwijl ze al van een overeenstemmend zorgaanbod
genoten. De koepelorganisaties wezen erop dat uit internationale vergelijkingen bleek dat wachtlijsten een zelfversterkend effect hebben (aanzuigeffect).
De evolutie van de wachtlijsten vergt dan ook een voorzichtige interpretatie. De stijging van het aantal zorgvragen kan worden veroorzaakt door
een stijging van de behoefte aan bepaalde zorgvormen, een betere registratie van deze behoeften, inconsistenties in de urgentie-indicering van de
behoefte, een inherent aanzuigeffect van wachtlijsten of een mix van deze
oorzaken. Het VFSIPH werkt aan een beter registratiesysteem met een
kwalitatievere urgentie-indicering en een uniformer bemiddelingsproces.
Daarvoor is een besluit van de Vlaamse regering uitgevaardigd(63).
Beleidsevaluaties zijn nog uitzonderlijk. Het VFSIPH kent de oorzaak van
de handicaps van ingeschreven personen niet. Inzicht daarin is nochtans
belangrijk voor een adequate inschatting van de (toekomstige) zorgbehoeften en zorgvragen. De instelling volgt de recente invoering van het persoonlijk assistentiebudget wetenschappelijk op en ze heeft de laatste jaren
grote inspanningen geleverd om vooral de zorgvraag en, in iets mindere
mate, de zorgbehoefte in kaart te brengen. De begroting 2004 van de instelling bevat middelen om vijf experten in dienst te nemen. De instelling
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Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de registratie
van de zorgvragen, de zorgbemiddeling, de zorgafstemming en de planning
van de zorg en de bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap.
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belast haar studiedienst en stafdienst met de beleidsvoorbe-reiding, de coordinatie bij de invoering van nieuwe maatregelen en de bijsturing van verschillende veranderingsprocessen(64). Dit is een gunstige evolutie.
Voor een algemene beoordeling van de rapportering over doelrealisatie:
zie de bevindingen over de kinderopvang. Er wordt weinig over het doelbereik gerapporteerd aan de minister, op de halfjaarlijkse rapporten over de
wachtlijsten en ad hoc informatie op verzoek van de minister na. Wellicht
ligt het ontbreken van een strategisch beleidsplan hieraan ten grondslag.
Het VFSIPH heeft zelf wel een beleidsplan, dat in hoofdzaak gaat over
randvoorwaarden om de zorgdoelmatigheid te optimaliseren. Het VFSIPH
zal in 2004 een stafmedewerker aanwerven om de zorgstrategische aspecten van de residentiële en ambulante zorg op te volgen en daarover beter
te rapporteren.
3.5.6 Geestelijke gezondheidszorg
De toelichting bij de begroting 2003 bevat enkele doelstellingen van de
administratie die het inzicht in het doelbereik moeten verbeteren:
• tegen 2004 de indicator voor wachtlijsten in de CGG vastleggen en de
gegevens systematisch verzamelen en verwerken, en een actieplan in
werking stellen om de wachtlijsten te doen afnemen;
• tegen 2004 het aandeel sociaal en financieel zwakkeren in de patiëntenpopulatie van de CGG kennen en het aandeel van deze doelgroep
verhogen;
• tegen 2004 het aantal problematische afsluitingen in de centra geestelijke gezondheid kennen.
De administratie denkt tegen eind 2004 de indicatoren klaar te zullen hebben. Het wachtlijstactieplan en kennis over de doelgroep sociaal en financieel zwakkeren vergen eerst voldoende informatie, met name betrouwbare nulmetingen, waarvoor budgetten moeten worden vrijgemaakt.
De ontwikkeling van de indicatoren houdt verband met het patiëntenregistratiesysteem ARCADE, dat in 2003 door de administratie en de CGG gedeeltelijk werd geïmplementeerd. ARCADE wordt pas vanaf 2004 in alle
centra toegepast. Pas dan zal een objectief inzicht in de wachttijden, de
aanwezigheid van doelgroepen en de aard van de zorgvraag mogelijk zijn.
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Beleidsbrief Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Beleidsprioriteiten 20032004, Stuk, 1922 (2003-2004) - Nr.1, p. 18.
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De beleidsplannen en voortgangsrapporten van de centra besteden nu al
aandacht aan de wachttijden en de inspanningen die de centra leveren om
ze te beperken. De administratie maakt nog geen gebruik van de (indicatieve) wachttijdgegevens(65) en andere patiëntgegevens die de centra verzamelden, omdat ze nog niet geïnformatiseerd beschikbaar zijn en de
voortgangsrapporten nog verder moeten worden gestandaardiseerd. De
begrippen wachtlijst en wachttijd vergen overigens nog verfijning. Sommige
wachttijden zijn onvermijdelijk (bij groepstherapieën), ontstaan op vraag
van de cliënt zelf (alleen therapie ’s avonds of door een welbepaalde therapeut) of betreffen niet dringende hulpvragen. Het ARCADE-meetsysteem
zal voorlopig alleen de patiëntgebonden prestaties van de centra meten,
niet prestaties in het kader van netwerking of overleg.
Indicatoren voor wachttijden zullen maar gedeeltelijk aangeven of aan de
zorgbehoeften is voldaan. Slechts personen die zich spontaan of na doorverwijzing bij een centrum melden, worden geregistreerd. Door de CGG
naar andere voorzieningen of zorgvormen doorgestuurde cliënten zouden
eveneens moeten worden geregistreerd. De bekendheid van het zorgaanbod bij de doelgroepen en het doorverwijzingsbeleid van de eerstelijnszorg
bepalen grotendeels het bereik van bepaalde doelgroepen. Ouderen zouden de weg naar de centra niet vinden, terwijl de eerste lijn (bv. CLB) kinderen vlug doorverwijst. De instanties die doorverwijzen anticiperen soms
op potentiële wachttijden door andere oplossingen te zoeken (dan hulp
door een CGG). De evolutie van de wachttijden en de patiëntenprofielen
van het CGG bieden dan ook maar een partieel inzicht in de behoefte aan
geestelijke gezondheidszorg.
Ex-ante of ex-post beleidsevaluaties vonden nog niet plaats. De administratie verwacht veel van ARCADE. Volgens haar is er te weinig gekwalificeerd personeel voor beleidsondersteunend werk.
Voor een algemene beoordeling van de rapportering over doelrealisatie:
zie de bevindingen over de kinderopvang. Er is geen geaggregeerde informatie beschikbaar. Er kan dan ook niet worden gerapporteerd over de
realisatie van beleidsdoelstellingen. Het departement volgt wel de jaardoelstellingen op en rapporteert daarover intern.
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Er wordt nu gewerkt met twee indicatoren: (1) de wachttijd tussen aanmelden
en intakegesprek (2) de wachttijd tussen intakegesprek en start therapie of
behandeling.
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Algemene conclusies doelbereik

1. De onderbouwing van de doelstellingen was bij het aantreden van de
regering zwak. De regering had onvoldoende inzicht in de beleidsvelden
om gefundeerde doelstellingen voor maatschappelijke noden te formuleren. Tijdens de regeerperiode werd voor een aantal zorgsectoren wel
bijkomende informatie verzameld en verwerkt.
2. De vaak onvoldoende toetsbare formulering van de beleidsdoelstellingen bemoeilijkt een effectieve aansturing van de beleidsuitvoering en
een behoorlijke verantwoording van de beleidsresultaten. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de gebrekkige onderbouwing.
3. Het zorgaanbod is tijdens de regeerperiode toegenomen, vooral in de
ambulante voorzieningen. De beschikbare capaciteit wordt ook in grote
mate gebruikt.
4. Ook de uitgaven zijn in vijf van de zes beleidsvelden sterk toegenomen
en de budgetten worden grotendeels aangewend.
5. Het doelbereik kan niet altijd objectief vastgesteld worden bij gebrek
aan toetsbare formulering van de doelstelling en betrouwbare meetsystemen. Belangrijke beleidsdoelstellingen in de zes velden worden niet
volledig bereikt. De grootste knelpunten zijn volgens de administratie,
de instellingen en de koepelorganisaties het gebrek aan financiële middelen, de onaangepaste regelgeving en de doorlooptijden van investeringen.
6. De administratie en openbare instellingen ontwikkelen in de meeste beleidsvelden instrumenten om het doelbereik te meten, maar beleidsevaluaties bleven grotendeels uit.
7. Maandelijks vindt overleg plaats tussen het ministeriële kabinet en de
leidend ambtenaren van de administratie en de openbare instellingen.
Gestructureerde schriftelijke rapportering over doelbereik en knelpunten
is er zelden.
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4

Voorzieningensubsidiëring en -aansturing in zes
beleidsvelden

4.1

Normenkader

De administraties en de openbare instellingen moeten de kostprijs van het
zorgaanbod en het aandeel van de subsidiëring in de kosten kennen. Dat
impliceert ook dat zij inzicht hebben in de financiële leefbaarheid van de
gesubsidieerde voorzieningen. Zij moeten de subsidies tijdig aan de voorzieningen uitbetalen en zodoende dure prefinanciering van werkingskosten
vermijden.
De jaarlijkse begrotingen moeten zijn afgestemd op de verschuldigde subsidies en bij voorkeur kaderen in een meerjarenperspectief.
Er is een planmatige aansturing nodig van de zorg die de voorzieningen
aanbieden en voldoende toezicht op de voorzieningen.
De programmatie moet een planmatige uitbreiding en spreiding van het
zorgaanbod garanderen. Over doelstellingen en programmatie moet de
overheid communiceren met de voorzieningen.
Het uitoefenen van toezicht vereist dat de administratie en VOI’s beschikken over essentiële informatie over het zorgaanbod. Voldoende toezicht
vergt ook een afdoende inspectie van de naleving van erkenningsvoorwaarden en van de boekhouding. Er moeten instrumenten voorhanden zijn
om voorzieningen tot de orde te roepen die met de regelgeving in gebreke
blijven. De efficiëntie en effectiviteit van de verstrekte zorg moet worden
geëvalueerd, waarbij beste praktijken als voorbeeld worden gesteld en
minder doelmatige voorzieningen bijsturing vergen. De overheden moeten
de resultaten van de aansturing intern rapporteren.
4.2

Kinderopvang

4.2.1 Kostprijs en subsidiëring van het zorgaanbod
Kind en Gezin heeft momenteel onvoldoende inzicht in de kostprijs van de
voorzieningen en de opbrengsten waarmee ze de zorg bekostigen. De instelling houdt enkel de eigen subsidiëring bij. Zij kent de omvang van de
ouderbijdragen voor de gesubsidieerde voorzieningen, maar analyseert
niet systematisch opbrengsten van de zelfstandige sector en tegemoetkomingen van andere overheden.
Kind en Gezin trachtte in het verleden voor de verschillende types voorzieningen de globale kostprijs van een plaats op jaarbasis te berekenen. Een
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Financieringscommissie Kinderopvang moest de geldstromen in de sector
kinderopvang inventariseren en analyseren. De commissie beëindigde
haar rapport in 1999. Het bleek de commissie niet mogelijk alle geldstromen vanuit verschillende overheden en instanties naar de voorzieningen in
kaart te brengen en zicht te krijgen op de verhouding tussen kostprijs van
de opvang en de verworven inkomsten. De enveloppenberekening hanteerde deze (onvolledige) kostprijsberekening daarom niet. De enveloppe
stoelt op historische bedragen en loonbarema’s en een verrekening van
gemiddelde leeftijd en bezetting. Kind en Gezin wees erop dat de kosten in
de verschillende voorzieningen sterk uiteenlopen doordat sommige voorzieningen voordelen genieten (gratis huisvesting, administratieve ondersteuning, …) vanwege gerelateerde organisaties (OCMW's, koepel-vzw’s).
In 2003 werd een studie opgezet naar de leefbaarheid van de minicrèches, die werd afgerond na afsluiting van onderhavig onderzoek.
De rekeningen van de voorzieningen bieden Kind en Gezin enkel een globaal beeld van de kosten en uitgaven in de gesubsidieerde sector. De andere voorzieningen moeten geen jaarrekening indienen. Inzicht in de reële
kostprijs en de efficiëntie van de voorzieningen ontbreekt.
De inspectiedienst van Kind en Gezin maakte een eerste globale analyse
van de financiële toestand van de gesubsidieerde sector in 2003. Bij het
afsluiten van het onderzoek beschikte het Rekenhof nog niet over de definitieve resultaten. Uit de analyse concludeerde de inspectiedienst dat er
geen zware financiële problemen zijn in deze sector. Sommige individuele
voorzieningen kampen met financiële problemen. De oorzaken daarvan
zijn nog niet grondig geanalyseerd.
4.2.2 Subsidiestelsel
Voor het basisaanbod van dagopvang en buitenschoolse opvang werd enkele jaren geleden een enveloppensubsidiëring ingevoerd. De enveloppe
voor dagopvang houdt rekening met de gemiddelde leeftijd van het personeel en de bezetting of het aantal plaatsingsdagen. Naargelang een voorziening boven of onder het gemiddelde scoort, krijgt ze een supplement
dan wel een subsidievermindering. De enveloppe voor buitenschoolse opvang is een forfaitair bedrag, afhankelijk van een minimumbezetting. De
definitieve subsidie wordt berekend na afloop van het werkjaar, maar de
voorzieningen ontvangen voorschotten van 95% van de geraamde subsidie.
Een subsidie voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte
kan de enveloppe aanvullen. Ook de zelfstandige voorzieningen kunnen
deze subsidie krijgen. Daarbuiten kan deze sector sinds 2001 in een beperkt aantal gevallen een beroep doen op – meestal forfaitaire – financiële
ondersteuning.
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De koepelorganisaties zijn van mening dat de basisfinanciering voor de
voorzieningen te gering is. Er komen geregeld nieuwe normen bij zonder
financiële compensatie (veiligheid, milieu,…). In kleine voorzieningen wordt
de directiefunctie niet vergoed. Voorts zijn de procedures voor VIPAinvesteringssubsidies volgens de koepelorganisaties te rigide voor de kleine voorzieningen in de kinderopvang en is de financiering van de voorbereidingskosten voor deze voorzieningen zwaar. De procedure is ook te
weinig bruikbaar voor aankopen van onroerend goed.
4.2.3 Vertaling van de doelstellingen in de begrotingen
Kind en Gezin maakte in het begin van de legislatuur een meerjarenraming
van de budgettaire kost van de beleidsdoelstellingen. In de praktijk werkt
de instelling echter uitsluitend met jaarlijkse begrotingen, die een onderscheid maken tussen constant en nieuw beleid. Voor het nieuw beleid gaat
Kind en Gezin onder meer uit van de doelstellingen uit de beleidsplannen
kinderopvang. De verdeling van de beschikbare beleidsruimte daarvoor is
een politieke beslissing. Kind en Gezin maakt als openbare instelling een
definitieve begroting die daarmee moet rekening houden. Zo werd voor
2004 geen enkel budget voor nieuw beleid aanvaard op beleidsniveau. Het
nieuwe beleid van het jaar n-1 wordt meestal constant beleid in het jaar n.
De berekening van het constant beleid hanteert de techniek van de aanwasbudgettering. Kind en Gezin vertrekt van de laatst gekende werkingsdotatie en past daarop enkele aanpassingen toe die sectorspecifiek zijn
(bv. verrekening van sociale akkoorden, loondrift, …) of die worden opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap (bv. te verwachten loonindexering,
besparingen,…).
4.2.4 Planmatige aanpak van de zorg
De dagopvangdoelstelling is geformuleerd op middellange termijn, maar
niet gekoppeld aan een programmatie. Sinds enkele jaren raamt Kind en
Gezin de opvangbehoeften en het opvangaanbod op middellange termijn
en stelt het de verwachte tekorten of het overaanbod per provincie vast. Zij
werkt dit verder uit in wittevlekkenoefeningen die opvangtekorten per gemeente aangeven en bruikbaar zijn voor de bepaling van prioriteiten bij de
toewijzing van de beschikbare extra plaatsen. Zij hanteert de oefening niet
voor planning op langere termijn. Als geen middelen voor uitbreiding ter
beschikking worden gesteld, maakt Kind en Gezin geen oefening.
Het Beleidsplan Buitenschoolse Kinderopvang stelt dat de groei jaarlijks
zal worden vastgelegd in functie van de budgettaire mogelijkheden en de
globale context van de buitenschoolse opvang. Sinds 2002 maakt Kind en
Gezin ook plannings- en wittevlekkenoefeningen voor deze opvang. Het
gebruikt ook deze oefeningen alleen voor de toewijzing van uitbreidingsplaatsen volgens de beschikbare middelen, niet voor planning op lange
termijn.
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Het planningsinstrument van Kind en Gezin bevat geen budgettaire component op middellange termijn en resulteerde niet in een meerjarenprogrammatie. Dit hindert de voorzieningen bij de planning van hun uitbreidingen en de vereiste investeringen ervoor. Op beleidsniveau bestaat er in de
praktijk dus weinig planmatige aanpak van de uitbreiding van de kinderopvang.
Voor de doelstellingen inzake toegankelijkheid en de groei van bijzondere
opvangplaatsen is er geen tijdshorizon en geen planning(66).
De communicatie met de voorzieningen over de beleidsdoelstellingen verloopt volgens Kind en Gezin in hoofdzaak langs de sectorale overleggroepen. Als bijkomende kredieten beschikbaar zijn voor uitbreiding, wordt dit
per brief aan de belanghebbende voorzieningen meegedeeld.
4.2.5 Toezicht op de voorzieningen
Kind en Gezin beschikt over essentiële informatie over het zorgaanbod,
maar heeft veel meer informatie over de gesubsidieerde voorzieningen dan
over de zelfstandige kinderopvang, vooral omdat die nodig is voor de subsidiëring. Voor alle voorzieningen is er informatie over: de erkende capaciteit of de capaciteit met een attest van toezicht, starters, voorzieningen die
stoppen en opgenomen kinderen. Voor de gesubsidieerde sector zijn daarenboven gegevens voorhanden over: vergunde maar nog te realiseren
capaciteit, aanwending van de capaciteit en doorlooptijd van de erkennings- en subsidieprocedure. Geaggregeerde informatie over de doorlooptijden is evenwel niet beschikbaar (bv. gemiddelde doorlooptijden).
Kind en Gezin heeft de opdracht alle voorzieningen te inspecteren, zowel
de naleving van de erkenningsvoorwaarden (of de voorwaarden voor het
attest van toezicht), de zorgkwaliteit, als de bedrijfseconomische situatie.
Een gespecialiseerde dienst voert de inspecties uit. Vaststellingen worden
onmiddellijk besproken met de verantwoordelijke van de voorziening. Alle
inspectieverslagen gaan naar de afdeling Kinderopvang.
De dossierbeheerder vraagt de inspecties voor de erkenningen en attesten
van toezicht of hun verlenging aan. Andere controles steunen op een risicoanalyse. De kwaliteit in kinderdagverblijven en zelfstandige opvanginstellingen wordt gecontroleerd door rechtstreekse evaluatie van het leefgroepgebeuren, waarvoor een specifiek inspectie-instrument werd ontwikkeld. Op het ogenblik van het onderzoek van het Rekenhof vonden nog
geen inspecties in het kader van het kwaliteitsdecreet plaats, aangezien dit
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In 2003 maakte Kind en Gezin een beperkte planningsoefening voor de
flexibele opvang.
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decreet pas op 1 januari 2004 in werking trad. De uitvoeringsbesluiten
voorzien in een zelfevaluatie door de voorziening. Dit zal het huidige inspectie-instrument van Kind en Gezin vervangen. Als uit het kwaliteitshandboek van de voorziening indicaties van problemen blijken, blijft observatie door de inspectie mogelijk.
Verder voert de inspectiedienst boekhoudcontroles en verificaties van de
aangerekende ouderbijdragen uit in de erkende voorzieningen. Deze inspecties steunen op een risico-inschatting. Bij elke aanvraag van een investeringstoelage vindt een boekhoudkundige inspectie plaats, die vooral
nagaat of de voorzieningen economisch gezond zijn. Er gebeuren nog relatief weinig boekhoudkundige inspecties (6% van de uitgevoerde inspecties in 2002).
Tweejaarlijks rapporteert de inspectiedienst in zijn jaarverslag over enkele
aspecten van zijn werking en over de resultaten van de inspecties op de
kwaliteit en het respecteren van de reglementering. Aangezien de inspecties gericht plaatsvinden, mogen de inspectieresultaten niet zomaar worden veralgemeend voor de volledige sector. In 2003 werd voor het eerst
een rapport gemaakt met een financiële analyse van de sector voor het
boekjaar 2002.
Kind en Gezin beschikt over instrumenten om voorzieningen die in gebreke
blijven te sanctioneren. Het kan de subsidie aanpassen aan de reële bezetting en bij langdurige onderbenutting van de capaciteit de erkende
plaatsen verminderen zodat ruimte vrijkomt voor nieuwe capaciteit in andere voorzieningen. Bij niet-naleving van de erkennings- of attestvoorwaarden kan Kind en Gezin de erkenning of het attest intrekken. Onmiddellijke
intrekking is uitzonderlijk en vindt alleen plaats als de veiligheid van de kinderen in gevaar is. In andere gevallen krijgt de voorziening een termijn om
de tekortkomingen te remediëren. Voorzieningen die de kwaliteitsvereisten
niet naleven kunnen in de toekomst ook administratieve geldboetes krijgen(67).
De inspectiedienst analyseert de financiële situatie, middelen en uitgaven
van de voorzieningen die een jaarlijkse bijpassing vragen aan de subsidieenveloppe. Bij de controle van de pedagogische kwaliteit geeft de inspectie de gecontroleerde voorzieningen adviezen ter verbetering van zwakke
punten. Onderzoek naar efficiëntie en effectiviteit van de voorzieningen is
er momenteel niet. De instelling zou nochtans een rol kunnen spelen in het
verspreiden van best practices voor kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Dat vereist vergelijkbare informatie over de kosten en prestaties
van de voorzieningen. De kwaliteitsnieuwsbrief en de prijzen voor geïnte-
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Artikel 10 van het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003, ter vervanging
van het decreet van 29 april 1997. Dit decreet was ten tijde van het onderzoek nog niet uitgevoerd door de Vlaamse regering.
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greerde projecten voor buitenschoolse opvang zijn een aanzet tot het werken met best practices.
4.3

Residentiële ouderenzorg

4.3.1 Kostprijs en subsidiëring van de voorzieningen
De administratie kent de kostprijs van de door de voorzieningen aangeboden zorg niet. Zij kent alleen de eigen subsidies en heeft geen overzichten
van de federale en VIPA-subsidies. De Federale Overheidsdienst Economie verzamelt gegevens over de kostprijs van rusthuizen, maar wisselt
geen informatie uit met de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse administratie onderzoekt alleen de jaarrekeningen van voorzieningen met achterstallige betalingen bij de RSZ. Zij stelde dat zij financiële gegevens niet geinformatiseerd kon opvragen of verwerken bij gebrek aan personeel en financiële middelen. Met cijfers onderbouwde uitspraken over de financiële
resultaten en kostprijzen van de voorzieningen zijn bijgevolg onmogelijk.
Het VIPA heeft in 2002 een onderzoek afgesloten naar de oorzaken van
de structurele meerkosten van de openbare ouderenvoorzieningen. Het
vergeleek daarin de kostenstructuur van openbare rusthuizen met die van
rusthuizen met VZW-structuur (rusthuizen die VIPA-subsidies krijgen). Dit
leverde geen duidelijke conclusies op over de gemiddelde kostprijs maar
stelde wel een gemiddeld negatief werkingsresultaat vast voor beide soorten voorzieningen(68). Ook volgens de administratie wordt de bedrijfseconomische situatie van de rusthuizen precair en zijn de marges de laatste
jaren krap. De middelen voor investeringssubsidies voor ouderenvoorzieningen bij het VIPA zouden niet volstaan. De administratie wees erop dat
de nu al goedgekeurde technisch-financiële plannen de vastleggingskredieten tot 2010 opgebruiken als de kredietvoorziening constant blijft.
4.3.2 Subsidiestelsel
De werkingskosten van de rusthuizen en RVT’s worden gesubsidieerd
door de federale overheid, meer bepaald door het RIZIV. De RIZIV-forfaits
dekken de personeelskosten van het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel en een limitatief aantal verzorgingsmaterialen. Ze worden
toegekend in functie van het profiel van de bejaarde en zijn afhankelijk van
het soort bedden (RVT-bedden of gewone rustoordbedden). Het RIZIV
heeft ook normen opgelegd voor het personeelsbestand.
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Antwoord op (schriftelijke) parlementaire vraag nr. 205 van 27 juni 2002, Vragen en Antwoorden, nr. 2, 18 oktober 2002.
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Voor de Vlaamse Gemeenschap zijn de tegemoetkomingen in de investeringskosten een belangrijk financieel sturingsinstrument. Deze subsidies,
hoofdzakelijk van VIPA, zijn de belangrijkste uitgaven van de Vlaamse
Gemeenschap in de residentiële ouderenzorg. Sommige serviceflatinitiatiefnemers krijgen ook een beperkte tegemoetkoming in de vergoeding
voor de eigendomsverwerving van de flats opgericht middels een onroerende leasingovereenkomst met een BEVAK. Voor de bouw van serviceflats rekent de overheid vooral op privé-kapitaal, aangetrokken door de investerende BEVAK. Daarnaast betaalt de Vlaamse Gemeenschap sinds
2001 een forfaitaire tegemoetkoming in de loonkosten van personeelsleden die tot dan tewerkgesteld waren in een DAC-statuut. Subsidies voor
animatoren in rusthuizen vervangen sinds juli 2003 deze subsidies voor exDAC’ers. Enkele voorzieningen ontvangen ook een subsidie voor projecten
en experimentele initiatieven.
4.3.3 Vertaling van de doelstellingen in de begroting
De Vlaamse Gemeenschap maakt geen gebruik van een meerjarenbegroting die de doelstellingen budgettair vertaalt. Zij maakt wel regelmatig een
meerjarenbegroting op(69), maar die stoelt op een constant beleid. Doordat
de subsidiëring van de voorzieningen vooral ten laste valt van de federale
overheid, kan de Vlaamse begroting de doelstellingen niet volledig vertalen. De administratie maakt in haar begrotingsfiches een duidelijk onderscheid tussen constant en nieuw beleid. De begroting 2004 verwierp de
verhoging van de middelen voor constant beleid voor animatoren en exDAC’ers.
4.3.4 Planmatige aanpak van de zorg
De uitbouw en regionale spreiding van residentiële plaatsen voor rusthuizen en serviceflats is geprogrammeerd (70). De erkennings- en de
programmatienormen voor de rust- en verzorgingstehuizen worden nog
steeds federaal vastgesteld. Een protocol met de federale overheid heeft
de maximumcapaciteit voor rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
vastgelegd(71). De Vlaamse programmatiecijfers vallen binnen het vastgestelde maximum zodat de protocols de Vlaamse programmatie op korte
termijn niet begrenzen.

69

Stuk 17 (2002-2003) - Nr. 1C bevat de meerjarenbegroting 2003-2006.
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Zie voetnoot 47.
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Protocollen van 9 juni 1997 en 16 januari 2003 tussen de federale regering en
de Gemeenschappen.

Afstemming zorgaanbod op Vlaamse beleidsdoelstellingen, Rekenhof, januari 2005

97

Stuk 37-A (2004-2005) – Nr. 1

Zoals bleek uit de bespreking van de doelstellingen, is de (Vlaamse) programmatie voor rusthuizen vrij goed onderbouwd. Voor de serviceflats is zij
dit minder. De rusthuisprogrammatie steunt op gedifferentieerde percentages per leeftijdsgroep volgens het gebruikersrisico. De serviceflatprogrammatie houdt geen rekening met leeftijdsgroepen, maar toetst de percentages aan bevolkingsprojecties over vijf jaar. De programmatie berekent dus de verwachte nood aan residentiële zorg op middellange termijn
en per regio, zodat de voorzieningen hun beleid daarop kunnen afstemmen. Een planmatige zorgaanpak is dus mogelijk, maar er is geen meerjarenplanning van de investeringsmiddelen gekoppeld aan de programmatie.
De middelen voor de vastlegging van investeringssubsidies bij het VIPA
worden immers jaarlijks bepaald.
De voorzieningen kunnen voor hun regio of Vlaanderen de statistieken opvragen over programmatiecijfers en programmatie-invulling. Zo kunnen ze
de ruimte voor uitbreiding in hun regio nagaan. Ze worden ook geïnformeerd over de resultaten van het protocol met de federale overheid inzake
te voeren ouderenzorgbeleid, meer bepaald de ruimte voor bijkomende
rusthuis- en RVT-bedden en de beoordelingscriteria voor toekenning. Voor
de experimentele initiatieven en demonstratieprojecten worden de thema’s
jaarlijks aan alle voorzieningen meegedeeld.
4.3.5 Toezicht op de voorzieningen
De administratie moet beschikken over essentiële informatie over het
zorgaanbod. De afdeling Welzijnszorg voldoet grotendeels aan deze norm.
Zij kent meer bepaald de vergunde en erkende capaciteit, het aantal bedden met RVT-erkenning en de invulling van de programmatie. De inspectieverslagen vermelden wel het gebruik van elke voorziening, maar bij gebrek aan elektronische verwerking en volledigheid van deze gegevens, zijn
geen gemiddelde gebruikscijfers gekend. Ook de informatie in de inspectieverslagen over het bewonerprofiel laat geen verwerking tot meer geaggregeerde informatie toe. Over doorlooptijden van erkennings- en investeringsprocedures is evenmin geaggregeerde informatie aanwezig (bv. gemiddelde doorlooptijden).
De afdeling Inspectie en Toezicht inspecteert de voorzieningen. Deze afdeling besteedt geen tijd aan systematische boekhoudkundige inspecties
of financiële analyses van de sector. Zij spitst de financiële inspectie toe
op de facturatie aan de cliënt en de rekeningen van rusthuizen met RSZachterstallen. Zij wil vooral de belangen van de cliënt beschermen en faillissementen voorkomen of opvangen. Het personeelsplan creëert in de
toekomst ruimte voor boekhoudcontrole door gespecialiseerde externen
als de inspectiedienst indicaties van problemen vaststelt. Behalve financiële inspecties, controleert de inspectieafdeling vooral de naleving van de erkenningsvoorwaarden. De inspectie in het kader van het kwaliteitsdecreet
zal in 2005 plaatsvinden. Het inspectieverslag wordt meegedeeld aan de
voorziening. Na de antwoordtermijn gaat het verslag, met de eventuele re-
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actie, naar de afdeling Welzijnszorg. Sinds 2002 inspecteren een inspecteur van de afdeling Inspectie en Toezicht (welzijn) en een inspecteur van
de afdeling Verzorgingsvoorzieningen (gezondheidszorg) gezamenlijk
rusthuizen met RVT-bedden waarvan de erkenning vervalt. Zij sturen een
gezamenlijk verslag naar de voorziening en de drie betrokken afdelingen
(Welzijnszorg, Verzorgingsvoorzieningen en Inspectie en Toezicht). Het
verslag is vervolgens voorwerp van een vergadering met de drie afdelingen
en de inspecteurs. De dossierbehandelaars stellen dan een reactie voor.
Er is nog geen geaggregeerde verslaggeving over de inspectieresultaten.
Een access-toepassing voor het genereren van inhoudelijke sectorrapporten voor de ouderenzorg was bij het afsluiten van het onderzoek nog in
testfase. Deze rapportering zal ondermeer het aantal afwijkingen per erkenningsnorm en de positionering van individuele voorzieningen kunnen
bevatten.
Aangezien de Vlaamse Gemeenschap geen werkingssubsidies toekent,
heeft zij nauwelijks financiële sanctiemogelijkheden. Zij kan wel de subsidies voor ex-DAC’ers en animatoren aanpassen aan de capaciteit en het
aantal effectieve personeelsleden. Zij kan ook erkenningen intrekken als
de voorziening niet voldoet aan de erkenningscriteria, maar vermijdt dit
omdat het gepaard gaat met de sluiting van de instelling. Bij tekortkomingen, maant zij de voorziening in eerste instantie tot remediëring. De voorziening moet dan oplossingen voorstellen. Alleen zeer ernstige tekorten
brengen intrekking van de erkenning mee, eventueel gepaard gaand met
een voorafgaande schorsing waartijdens de voorziening kan blijven functioneren maar geen nieuwe bejaarden meer mag opnemen(72). Het kwaliteitsdecreet voorziet in de toekomst ook in administratieve geldboetes voor
voorzieningen die de kwaliteitsvereisten niet naleven.
De administratie doet nog geen inspanningen om de efficiëntie en effectiviteit van de individuele voorzieningen te meten of te verhogen. Zij stelt enkel de resultaten van projecten en experimenten op een projectendag aan
de sector voor als best practice voor vernieuwende woon- en zorgvormen.

72

Er bestaat een officieus begeleidingsscenario voor sluitingen waarbij contact
wordt opgenomen met de lokale overheid die de sluiting moet uitvoeren, met
de familie en eventuele voorzieningen waar de bewoners terecht kunnen.
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Thuiszorg

4.4.1 Kostprijs en subsidiëring van het zorgaanbod
De administratie kent de kostprijs van de zorg die diensten voor gezinszorg, kraamcentra en diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg aanbieden. De jaarrekeningen vermelden alle kosten, met onderscheid tussen kosten voor prestaties aan cliënten en andere kosten. Zij
vermelden ook in detail alle ontvangsten, inclusief die van andere overheden. Het aantal gepresteerde uren en het aantal geholpen gezinnen is ook
gekend. Deze gegevens laten toe de kostprijs per uur te berekenen en het
aandeel van de eigen subsidies daarin. De administratie maakt overzichten
van de gegevens uit de jaarrekeningen per dienst (totale kostprijs per uur,
totale inkomsten per uur, winst of verlies, enz.). Zij gebruikt die soms om
verschuivingen door wijzigingen in de subsidieregeling te volgen. Zij analyseert de verschillende kostprijselementen en de resultaten van de sector
niet systematisch. Nochtans zou dit inzicht bieden in de oorzaak van de
verschillen in kostprijzen en resultaten tussen de voorzieningen. Een algemeen inzicht in de financiële leefbaarheid van deze voorzieningen ontbreekt nog.
Van de andere thuiszorgvoorzieningen (semi-residentieel en dienstencentra) is de kostprijs niet gekend. De jaarverslagen die de voorzieningen indienen bevatten soms wel de nodige informatie, maar de administratie registreert deze gegevens niet. Zij houdt alleen de gegevens voor de subsidieberekening bij (bv. gebruik). De jaarrekeningen zijn ook niet altijd even
gedetailleerd. Met cijfers onderbouwde uitspraken over de algemene financiële resultaten en kostprijzen voor deze voorzieningen zijn dan ook
onmogelijk. Volgens de administratie volstaan de subsidiebedragen voor
deze voorzieningen niet, zodat ze andere inkomsten moeten zoeken. Inzicht in de aard en omvang van de andere inkomsten ontbreekt. De administratie kent alleen de omvang van de eigen subsidies aan deze voorzieningen.
De administratie houdt geen subsidiedoorlooptijden bij. Er bestaan bijgevolg geen gegevens over de tijdigheid van de subsidiebetaling. Aangezien
90% van de subsidies bij wijze van voorschot wordt vereffend, waarvan elk
kwartaal een vast gedeelte wordt uitbetaald, stellen zich op dat vlak wellicht weinig problemen. De saldoberekening volgt op een onderzoek van
de ingediende documenten. Het tijdstip van betaling hangt dan ook gedeeltelijk af van de snelheid waarmee de voorzieningen hun verantwoording
indienen.
4.4.2 Subsidiestelsel
De dienstencentra, oppasdiensten en dagverzorgingscentra ontvangen
jaarlijks een forfaitaire subsidie. De centra voor kortverblijf krijgen een for-
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faitair bedrag per wooneenheid. Bij de semi-residentiële voorzieningen is
de subsidie ook gekoppeld aan de bezettingsgraad.
De diensten voor gezinszorg ontvangen subsidies op grond van de aantallen gepresteerde uren, verzorgende personeelsleden en geholpen gebruikers. De kraamcentra zijn sinds 1 januari 2003 geïntegreerd in de diensten
gezinszorg en genieten op dezelfde wijze subsidies. De diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg krijgen een vergoeding voor de
personeelskosten volgens het aantal voltijdse eenheden voor het logistiek
personeel en de gefactureerde uren. De verschillende vergoedingen zijn
forfaitair. De enveloppe voor de lokale dienstencentra en de dagverzorgingscentra stoelt op het subsidiebedrag van voor de invoering van de
nieuwe subsidieregeling in 1999. De administratie kent de forfaitberekening, die van het toenmalige kabinet kwam, niet.
4.4.3 Vertaling van de doelstellingen in de begroting
De begrotingsvoorstellen verwijzen duidelijk naar de doelstellingen en de
programmatie, maar de kredietberekeningen worden grotendeels bepaald
door de budgettaire ruimte. De administratie berekent voor gezinszorg jaarlijks een verhoging van het aantal subsidiabele uren van 4%, overeenkomstig de reglementering. Het budgettair overleg hield dit stijgingspercentage
echter nooit volledig aan, behalve in 2000. De begroting 2004 bracht de
verhoging terug tot 1,5%. Voor de andere types voorzieningen maakt de
administratie het budget op volgens constant beleid. Zij voegt daar ook een
bedrag voor de realisatie van opgeschorte erkenningen bij. Dit is capaciteit
die investeringen vergt en er daardoor pas na enkele jaren zal zijn. Aangezien de realisatie van een opgeschorte erkenning ongeveer vijf jaar duurt,
budgetteert de administratie jaarlijks een vijfde van de opschortingen.
Soms worden extra middelen voorzien voor initiatieven waarvoor in het begrotingsjaar speciale bekendmakingsacties zijn gepland, die meestal leiden
tot meer subsidieaanvragen.
4.4.4 Planmatige aanpak van de zorg
De programmatie(73) slaat op elk type voorziening, behalve op de diensten
voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg, waarvoor alleen de subsidiëring geregeld is, niet de erkenning. Bij de semi-residentiële voorzieningen
en diensten voor gezinszorg richt de geprogrammeerde capaciteit zich op
het aandeel van verschillende leeftijdscategorieën in de bevolking. De oudere leeftijdscategorieën wegen sterk door in de cijfers. Zo spoort de programmatie met de vergrijzing van de bevolking. Voor dienstencentra en
oppasdiensten bepaalt het totaal aantal inwoners het aantal geprogram-
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Zie voetnoot 27.
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meerde diensten. Behalve voor de diensten gezinszorg, zijn de programmatiecijfers gekoppeld aan de bevolkingsprojecties over vijf jaar. Daarmee
schat de administratie de zorgnood op middellange termijn in. Een toetsing
aan de bevolkingscijfers per regio garandeert de evenwichtige spreiding.
Over de onderbouwing van de programmatieparameters zijn geen documenten beschikbaar. De programmatie werd nog niet geëvalueerd. Het
beschikbare budget bepaalt jaarlijks de mogelijke capaciteitstoename. Een
jaarlijkse circulaire deelt de diensten voor gezinszorg de prioriteiten mee bij
de verdeling van het aantal subsidiabele uren. Ter stimulering van de uitbreiding van het aantal lokale dienstencentra, promootte een bekendmakingsdag initiatieven voor die centra.
4.4.5 Toezicht op de voorzieningen
Voor een doelmatig toezicht op de voorzieningen moet de administratie
beschikken over de essentiële informatie over het zorgaanbod. De administratie voldoet maar gedeeltelijk aan deze norm. Zij heeft informatie over
de vergunde en erkende capaciteit, de programmatie-invulling en het gebruik, maar kent onvoldoende de aanwending van de dagverzorgingscentra en dienstencentra. Voor dagverzorgingscentra zal dit wellicht binnen
afzienbare tijd een oplossing vinden: als de meeste voorzieningen meer
dan drie jaar erkend zullen zijn zal hun gebruik in rekening worden gebracht bij de subsidiëring. De dienstencentra kennen weliswaar geen capaciteitstoekenning, maar registratie is mogelijk van informatie over de
aard van de activiteiten, het aantal bereikte personen en het gebruikersprofiel. De jaarverslagen bevatten daarover enkele gegevens, maar die zijn
niet vlot bruikbaar wegens niet gestandaardiseerd, niet geïnformatiseerd
en vaak in tekstvorm. Ook de gegevens over cliënten in de jaarverslagen
van semi-residentiële voorzieningen worden niet systematisch geregistreerd. Enkel de gezinszorg en de diensten voor logistieke hulp en
aanvullende thuiszorg kennen een gestandaardiseerde, elektronische
informatievergaring en systematische verwerking.
De afdeling Inspectie en Toezicht staat in voor de inspectie. In 2000 controleerde zij bij alle diensten voor gezinszorg de berekening van de gebruikersbijdrage. De financiële inspecties spitsen zich toe op de cliëntfacturatie, om de belangen van de cliënt te beschermen. Indicaties van financiële
problemen of onrechtmatigheden bij deze controles kunnen leiden tot een
grondiger controle van de boekhouding. Het personeelsplan zal vanaf
2004 daarvoor een beroep op externe expertise mogelijk maken. Behalve
op de cliëntfacturatie, richten de controles zich vooral op de naleving van
de erkenningsvoorwaarden. Begin 2003 inspecteerde de afdeling alle
diensten voor gezinszorg, met bijzondere aandacht voor de sectorale minimale kwaliteitseisen. De andere thuiszorgvoorzieningen zullen een gelijkaardige inspectie krijgen in 2005. Het personeelsplan legt de toekomstige inspectiefrequentie vast. Zij wordt bepaald door de kwetsbaarheid van
de cliënt en de omvang van de overheidsmiddelen voor de voorzieningen.
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Het personeelsplan moest nog worden uitgevoerd. De aanwervingsprocedure van nieuwe inspecteurs was bezig bij het afsluiten van het onderzoek.
De voorzieningen krijgen de inspectieverslagen, waarop zij kunnen reageren. Na de antwoordtermijn bezorgt de afdeling Inspectie en Toezicht de
verslagen en reacties aan de afdeling Welzijnszorg. Een geaggregeerde
verslaggeving over de resultaten van de inspecties bestaat nog niet.
De administratie beschikt over verschillende instrumenten om minder goed
functionerende voorzieningen te sanctioneren. Zij kan in de meeste gevallen de subsidies aanpassen aan de reële aanwending of prestaties. De erkenning voor bijkomende capaciteit vervalt als ze niet binnen de reglementaire termijn tot stand komt. Bij inbreuken op de erkenningsvoorwaarden
kan de administratie de minister intrekking van de erkenning voorstellen. In
de meeste gevallen kiest zij echter eerst voor remediëring. Zij doet dan een
remediëringsvoorstel waaraan de voorziening binnen de zes maand moet
voldoen. De maatregelen verschillen naargelang de aard van de tekorten
en de kwetsbaarheid van de gebruikers. Het kwaliteitsdecreet voorziet ten
slotte de mogelijkheid in de toekomst administratieve geldboetes op te leggen aan voorzieningen die de kwaliteitsvereisten niet naleven.
De administratie doet nog geen inspanningen om de efficiëntie en effectiviteit van de individuele voorzieningen te meten of te verhogen. Zij stelt alleen de resultaten van projecten en experimenten op een projectendag
aan de sector voor als best practice voor vernieuwende thuiszorgvormen.
Sommige dienstencentra onderzoeken zelf hun effectiviteit en rapporteren
daarover in hun jaarverslag. De administratie verwerkt deze informatie
momenteel niet.

4.5

Hulpuitvoering in de bijzondere jeugdbijstand

4.5.1 Kostprijs en subsidiëring van het zorgaanbod
Gesubsidieerde voorzieningen
De administratie kent de toegekende subsidies per type voorziening, maar
niet de kostprijs van de aangeboden zorg. Zij vraagt de jaarrekeningen van
de voorzieningen op en slaat die op in een database, zonder daar voorlopig veel gebruik van te maken. Met cijfers onderbouwde uitspraken over de
financiële resultaten van de voorzieningen zijn dan ook niet mogelijk. De
administratie poogt voor enkele soorten werkingskosten, zoals voeding, de
gemiddelde kostprijs te berekenen. Verschillen tussen voorzieningen vergen een voorzichtige interpretatie, daar de kostendrijvers en de boekingswijze van bepaalde kosten kunnen verschillen per voorziening.
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Een studie in opdracht van een koepelorganisatie(74) doet vermoeden dat
de financiële leefbaarheid van de sector onder druk staat. Uit de jaarrekeningen 2000-2002 van een steekproef van voorzieningen(75) bleek een globaal negatief werkingsresultaat voor de drie jaren. Het totale resultaat van
het boekjaar was negatief voor 2000 en 2001. 2002 gaf een klein
overschot (1,2% van de werkingsopbrengsten). Het werkingsresultaat evolueerde wel gunstig dankzij een kleinere relatieve toename van de werkingskosten dan de werkingsopbrengsten. Drie op de vijf onderzochte
voorzieningen hadden in 2002 een negatief werkingsresultaat. Na verwerking van de financiële en uitzonderlijke resultaten hield nog een derde van
de voorzieningen een negatief resultaat van het boekjaar over. Kleinschalige voorzieningen hadden het financieel moeilijker. De steekproef had
maar een beperkte representativiteit. Het is dan ook van groot belang dat
de administratie zelf, eventueel in samenwerking met de koepelorganisaties, voldoende inzicht verwerft in de samenstelling en evolutie van de resultaten van de voorzieningen.
Subsidiedoorlooptijden houdt de administratie niet bij. Er zijn dan ook geen
cijfers over de tijdigheid van de subsidiebetaling. Het Rekenhof vond geen
aanwijzingen dat voorzieningen laattijdig subsidies ontvangen.
Gemeenschapsinstellingen
Zoals al gesteld, heeft de afdeling Gemeenschapsinstellingen onvoldoende zicht op de totale kosten van de gemeenschapsinstellingen. De personeelskosten van de Gemeenschapsinstellingen maken deel uit van het totale personeelsbudget en afsplitsing ervan zou momenteel veel opzoekwerk vergen. Zonder goede kennis van de kosten kan de administratie de
efficiëntie van de gemeenschapsinstellingen moeilijk bewaken. Op verzoek
van het Rekenhof berekende zij de kosten voor 2002. De personeelskosten bleken 15,61 miljoen EUR te bedragen en de werkingskosten 2,71 miljoen EUR. De totale kosten voor de gemeenschapsinstellingen bedroegen
dus 18,32 miljoen EUR. Daarbuiten ging 4,58 miljoen EUR van het VIPA
naar de financiering van investeringen. In 2002 besloegen de uitgaven
voor de gemeenschapsinstellingen 11,3% van die voor het totale beleidsveld.
4.5.2 Subsidiestelsel
De voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand ontvangen subsidies volgens de aard van de kosten. De personeelskosten worden gesubsidieerd
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Dexia, EHSAL en Vlaams Welzijnsverbond, Financiële sectoranalyse, Voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand, Brussel, januari 2004, 56 p.
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Een kwart van de voorzieningen, samen 1/3 van de capaciteit in de sector.
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op grond van de werkelijke kosten (binnen een subsidieerbaar kader), de
werkingskosten naargelang de capaciteit en de verblijfskosten per begeleide minderjarige. Wijzigingen aan het subsidiestelsel zijn niet in het vooruitzicht. Noch de administratie, noch de koepelorganisaties zijn vragende partij voor een ander subsidiëringmechanisme. De administratie acht het huidige systeem kostenbesparend, aangezien het alleen reëel gedragen kosten vergoedt. Die visie houdt geen rekening met de administratiekosten
van het stelsel, vooral kosten van verantwoording en controle, of de mogelijkheden voorzieningen efficiënt en flexibel te beheren.
De sector stelt wel de VIPA-subsidiëring in vraag. De voorzieningen kregen
immers nog geen investeringssubsidies toegekend. De koepelorganisaties
wijten dat vooral aan de zware en dure procedures (vooral voor kleinschalige voorzieningen), het geringe aandeel subsidies in de reële investeringskost en soepeler maar niet gesubsidieerde huisvestingsformules (huur) die
de voorkeur van de sector genieten.
4.5.3 Vertaling van de doelstellingen in de begroting
Er is geen meerjarenbegroting die de doelstellingen budgettair vertaalt. De
Vlaamse Gemeenschap maakt wel regelmatig een meerjarenbegroting bij
constant beleid op (voetnoot 69), alsook een jaarlijkse interne raming van
de vereiste subsidies voor de verschillende voorzieningentypes op vijf jaar
(nu tot 2008) en bij constant beleid. De huidige raming stoelt op de voorschotten aan de voorzieningen in 2002. Zij indexeerde de voorschotten
niet, maar verhoogde het aandeel voor de personeelskosten met een weddedrift van 0,7%. De raming ging voorts uit van een constant bezettingspercentage en hield rekening met de in 2003 goedgekeurde capaciteituitbreiding. De raming hield ook rekening met de jaarlijkse stijging van het
aantal begeleidingen door pleeggezinnen. Zo kwam de administratie tot
een uitgavenstijging van 184, 96 miljoen EUR in 2002 tot 202,18 miljoen
EUR in 2008. De bestaande capaciteit was uitgangspunt, daar de jaarlijkse
budgettaire ruimte de uitbreidingen volledig bepaalt en de administratie
deze ruimte niet kan voorzien. Een budgettair draaiboek werkt de ramingen
verder uit en is de basis voor de berekening van de dotatie aan het Fonds
Bijzondere Jeugdbijstand. De technische bilaterale besprekingen aanvaarden niet altijd de trends in zorgvraag en zorgaanbod die uit het draaiboek
blijken (zoals de toename van de opvang door pleeggezinnen). Het Rekenhof kon geen schriftelijke motivering van de resultaten van deze besprekingen krijgen.
In 2000 en 2002 werden middelen voor nieuw beleid ter beschikking gesteld. Deze middelen gingen overwegend naar de uitbreiding van het
zorgaanbod. De begroting verantwoordde deze middelen, maar situeerde
ze niet uitdrukkelijk in een meerjarenbeleid of de programmatie.
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4.5.4 Planmatige aanpak van de zorg
De programmatie(76) is louter vanuit budgettair (beheers)oogpunt bepaald.
De verrekening van het aantal eenheden volgens voorzieningentype(77)
steunt op de verhouding van de dagprijzen in de types. De vooropgestelde
verhouding 70-30 tussen de residentiële en ambulante sector is niet wetenschappelijk onderbouwd. De verdeling van de programmatie over de arrondissementen stoelt op statistische bevolkingsstudies. Vergelijkingen van
de capaciteit en het aantal geplaatste jongeren per provincie verantwoorden de sterke uitbreiding van het aantal plaatsen in Antwerpen.
Volgens de administratie en de koepelorganisaties weerspiegelt de huidige
programmatie onvoldoende de reële zorgbehoeften. Dat de kloof tussen
de programmatie en de behoefte aan plaatsen groeit, blijkt uit cijfers over
weigeringen bij gemeenschapsinstellingen, de gemiddelde bezettingsgraad
van de voorzieningen, informatie van de verwijzende instanties en vragen
naar andere hulpverleningsvormen. De spanning tussen vraag en aanbod
zou deels de groei van de – niet geprogrammeerde – pleegzorg verklaren.
Als budgettaire middelen vrijkomen voor aanboduitbreiding of nieuwe projecten, schrijft de minister alle actoren in het beleidsveld aan. Er worden
ook instructies gegeven voor de aanvraag van projectsubsidies of erkenningen. Er is dus voldoende communicatie met de sector.
4.5.5 Toezicht op de voorzieningen
De afdeling Bijzondere Jeugdbijstand beschikt over essentiële informatie
over het zorgaanbod. Zij heeft meer in het bijzonder informatie over de erkende capaciteit van de voorzieningen en het gebruik ervan, de beschikbare ruimte voor uitbreidingen van het zorgaanbod, en de vergunde maar
nog te realiseren capaciteit. Zij registreert niet de doorlooptijden van procedures, waarover dus geen geaggregeerde informatie voorhanden is. De
afdeling Inspectie en Toezicht inspecteert de voorzieningen. Zij besteedt
momenteel geen tijd aan boekhoudkundige inspecties en financiële analyses van de sector. De afdeling Bijzondere Jeugdbijstand probeert in de
mate van het mogelijke zelf boekhoudkundige inspecties uit te voeren,
maar dat is voor haar geen kernopdracht en ze beschikt niet over voldoende personeel daarvoor. Beide afdelingen wezen op een gebrek aan personeel. Eind 2003 was de afdeling Inspectie en Toezicht bezig met de werving van nieuwe inspecteurs. De afdeling hoopt de gebreken te verhelpen
na de reorganisatie van het departement.
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Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 en ministerieel uitvoeringsbesluit van 31 juli 2000 (verdeling over de bestuurlijke arrondissementen).
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Zo is een plaats in een dagcentrum twee derde van een eenheid.
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De inspecties zijn gericht op de naleving van de erkenningsvoorwaarden
en de pedagogische kwaliteit van de voorzieningen. De inspectieverslagen
geven een oordeel over de werking van de voorziening volgens een standaardschaal. Voorzieningen krijgen zo een quotering die aanduidt in welke
mate ze in orde zijn met de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden. De
afdeling Inspectie en Toezicht plande in het eerste semester 2004 een inspectiebezoek aan alle voorzieningen bijzondere jeugdbijstand in het kader
van de erkenning op grond van het kwaliteitsdecreet. De inspecteurs bezorgen inspectieverslagen aan beide afdelingshoofden. Een kopie ervan
gaat naar de regioverantwoordelijke. Er is nog geen geaggregeerde verslaggeving over de inspectieresultaten.
De administratie kan de subsidies aan de voorzieningen aanpassen als de
bezetting niet aan minimale criteria voldoet. Zij kan de erkenning intrekken
van voorzieningen die niet voldoen aan de erkenningscriteria. Andere
sanctioneringinstrumenten zijn er niet. De administratie beschouwt onmiddellijke intrekking van een erkenning niet als een optie. Er zijn wel tijdelijke
maatregelen mogelijk, zoals een remediëringsaanmaning of een tijdelijke
erkenning. Het kwaliteitsdecreet voorziet ook in administratieve geldboetes
voor voorzieningen die de kwaliteitsvereisten niet naleven. Voor de gezinstehuizen, waarvan het aantal afneemt, zal het volgens de administratie
zeer moeilijk zijn om aan de vereisten van het (oude en nieuwe) kwaliteitsdecreet te voldoen. De administratie zal deze instellingen wijzen op knelpunten en aanmanen tekortkomingen op te lossen.
Bij occasionele boekhoudkundige inspecties worden voorzieningen op informele wijze gewezen op kosten die ver boven het gemiddelde liggen. Er
is momenteel nog geen wetenschappelijk betrouwbaar onderzoek naar de
efficiëntie en de effectiviteit van de individuele voorzieningen. De administratie zou nochtans een belangrijke rol kunnen vervullen in het verspreiden van zogenaamde best practices inzake kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Dat vereist vergelijkbare informatie over de kosten en
prestaties van de voorzieningen. Zowel het vorige als het huidige kwaliteitsdecreet bieden daarvoor aangrijppunten(78).
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De artikelen 5 tot 7 van het nieuwe decreet.
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Opvang, behandeling en begeleiding van personen met een
handicap

4.6.1 Kostprijs en subsidiëring van het zorgaanbod
Het VFSIPH heeft onvoldoende zicht op de kostprijs van de aangeboden
zorg en de opbrengsten waarmee de voorzieningen die zorg bekostigen.
De instelling houdt alleen de eigen subsidiëring bij. Zij analyseert niet subsidies van andere overheden en andere opbrengsten. Het VFSIPH vindt
het voorzieningenlandschap in Vlaanderen intransparant. Veel voorzieningen zijn gerelateerd aan koepel-vzw’s die vaak zorg aanbieden in verschillende zorgsectoren. Zij brengen hun onroerend goed soms onder in een
patrimonium-vzw. De vzw’s factureren onderling onder meer huurkosten en
financieringen die niet altijd marktconform zijn en het inzicht in de reële
kostprijs van de zorg vertroebelen. Vergelijkbare intransparanties doen
zich ook bij openbare voorzieningen voor. Het VFSIPH is niet bevoegd de
rekeningen van koepel-vzw’s te controleren. De rekeningen van de voorzieningen geven een globaal beeld, maar detailinzicht in kostprijzen en efficiëntie van het zorgaanbod ontbreekt. Het VFSIPH wil met gedifferentieerde zorgprogramma’s een transparante prijszetting opbouwen.
Werkingskosten
Het VFSIPH analyseert sinds 2002 (rekeningen 2001) de financiële toestand van de voorzieningen globaal. Het betrokken interne inspectieverslag toont dat weliswaar op korte termijn geen faillissementen dreigen,
maar dat de liquiditeitspositie slechter wordt. Er is minder reservevorming
voor de toekomst mogelijk. De onderstaande tabel overziet de resultaten
van de residentiële voorzieningen.
(in duizenden EUR)

Bedrijfsresultaat
% positief bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
% positief financieel resultaat
Uitzonderlijk resultaat
% positief uitzonderlijk resultaat
Globaal resultaat
% positief globaal resultaat

2000
-17.198
26,32
11.905
88,26
5.992
75,30
699
63,56

2001
-18.753
27,94
13.130
89,47
8.558
72,36
2.935
63,16

Het globale resultaat bedroeg in 2001 2,94 miljoen EUR voor alle voorzieningen samen (op 770,95 miljoen EUR werkingsopbrengsten). Het resultaat van de voorzieningen varieerde sterk. Nauwelijks twee op drie had een
positief resultaat. Het bedrijfsresultaat was met 18,75 miljoen EUR negatief. Slechts 28% van de voorzieningen had een positief bedrijfsresultaat.
Op langere termijn zouden bepaalde voorzieningen in de financiële problemen kunnen komen. Een onderzoek van Dexia over de bij het Vlaams
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Welzijnsverbond aangesloten voorzieningen(79) voor het jaar 2002 bevestigde de studie van het VFSIPH. Uit deze studie bleek dat de conclusies
voor 2001 voor de onderzochte voorzieningen op hoofdlijnen ook golden in
2002. Opvallend is de daling van de liquiditeiten en beleggingen in 2002
met 17,2%.
Sommige cijfers vergen een voorzichtige interpretatie. De raming van de
vordering die de voorziening op het einde van het jaar op het VFSIPH
heeft voor de nog verschuldigde subsidies beïnvloedt het bedrijfsresultaat
sterk. Een groot deel van het uitzonderlijk resultaat kan worden toegeschreven aan te laag ingeschreven vorderingen. Niet alleen de opbrengst
van beleggingen en liquiditeiten beïnvloeden het financieel resultaat, maar
ook de afschrijving van kapitaalsubsidies. Die zullen in de toekomst wellicht toenemen door de stijging van de investeringssubsidies vanaf 2003.
Het VFSIPH en de koepelorganisaties schrijven de oorzaak van de slechter wordende financiële positie grotendeels toe aan de bijkomende verplichtingen die de voorzieningen opgelegd krijgen zonder bijkomende subsidiëring (bv. preventiebeleid en milieubeheer). Verder noodzaken de oplopende achterstallen(80) de voorzieningen tot prefinanciering van werkingskosten, wat ook hun financiële positie aantast. Volgens het Rekenhof moet
de Vlaamse Gemeenschap de subsidies tijdig uitbetalen aan de voorzieningen, opdat zij over voldoende middelen beschikken om zorg aan te bieden. Het Vlaams Parlement heeft het VFSIPH op 29 maart 2000 in een resolutie met aanbevelingen voor een efficiënt subsidiebeleid en -beheer in
de gehandicaptensector aangemaand de achterstallige afrekeningen van
de subsidiedossiers in te lopen, maar de instelling is op dat vlak nog altijd
in gebreke. Ook de Dexia-studie wees uit dat de vorderingen van de voorzieningen op het VFSIPH tot 2002 toenamen. De aangepaste begroting
2004 voorziet in 20 miljoen EUR om de achterstallen in te lopen.
Investeringen
De reële financiering van de investeringen met VIPA-investeringssubsidies
ligt aanzienlijk lager dan de in de regelgeving vermelde maxima(81). De
Dexia-studie toonde aan dat het aandeel van de VIPA-subsidies in de investeringen van de steekproefvoorzieningen schommelde van 23,78% in
1999, over 10,61% in 2000 en 21,97% in 2001, tot 29,27% in 2002. Investeringen in gebouwen en bijzondere uitrusting kunnen nochtans 60% subsidie van de Vlaamse Gemeenschap bekomen. De investeringen met eigen middelen en leningen bedroegen 54,00% in 1999, 64,53% in 2000,
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Dexia, Sectoranalyse, voorzieningen gehandicaptenzorg, 2003, 63 p.
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Het subsidiestelsel voorziet pas in de uitbetaling van een saldo na verloop van
het werkingsjaar. Daardoor zal altijd een zeker tijdsverloop blijven bestaan.
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Artikels 5-10 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994.
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58,65% in 2001 en 60,89% in 2002. Het verschil tussen de VFSIPHinvesteringssubsidies en de eigen middelen wordt gefinancierd uit diverse
bronnen (provincies, gemeenten, Nationale Loterij,…). Voorzieningen kunnen maar investeren met voldoende reserves of als ze de financiële last
van leningen kunnen dragen.
4.6.2 Subsidiestelsel
De vereenvoudiging van het complexe subsidiestelsel in de zorgsector
naar een enveloppensysteem is gestart. De enveloppe zou stoelen op een
zorggradatie. Dat houdt onder meer een analyse in van de hulpvraag en
de uitwerking van zorgmodules die bepalen welke hulp de aard van de
handicap vereist. Vervolgens moet de administratie de kostprijs van de
modules bepalen en een persoonsgebonden budget vaststellen. De subsidiëringswijziging mag volgens het VFSIPH op zich niet leiden tot een toename van de uitgaven. Volgens de instelling zal de invoering van het
nieuwe systeem in 2006 plaatsvinden. Een koepelorganisatie acht dat pas
mogelijk in 2007.
De koepelorganisaties pleitten voor vereenvoudigen van de procedures
voor investeringssubsidies. Kleinere voorzieningen zouden moeite hebben
met de procedurevereisten en de financiering van de aanloopkosten voor
de investering. Vooral in de ambulante sector zouden voorzieningen meer
een beroep willen doen op soepeler huisvestingsvormen door infrastructuur te huren. Huursubsidies zijn er nu niet. Volgens het VFSIPH zijn de
huisvestingskosten voor ambulante voorzieningen in de werkingstoelagen
opgenomen, die in 2001 stegen. Door de vrij lange doorlooptijden zijn de
huidige procedures evenmin afgestemd op de aankoop van onroerend
goed. Tot slot betreurden de koepelorganisaties de afwezigheid van een
langetermijnvisie op het zorgaanbod, wat investeringen plannen bemoeilijkt.
4.6.3 Vertaling van de doelstellingen in de begroting
Er is geen meerjarenbegroting die de beleidsdoelstellingen van de minister
budgettair vertaalt. De Vlaamse Gemeenschap maakt wel regelmatig een
meerjarenbegroting (voetnoot 69), maar die stoelt op constant beleid en is
niet afgestemd op programmatiecriteria of nog te bereiken beleidsdoelstellingen. De begroting van de Vlaamse Gemeenschap brengt de middelen
voor de gehandicaptenzorg onder bij de dotaties aan het VFSIPH. Het
VFSIPH maakt als openbare instelling een begroting die rekening moet
houden met de toegezegde dotaties. De begroting maakt een onderscheid
tussen constant en nieuw beleid. De verdeling van de ruimte voor nieuw
beleid is een politieke aangelegenheid.
Bij de berekening van het constant beleid vertrekt het VFSIPH van de voorgaande begroting, die het sectorspecifiek (bv. verrekening van sociale
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akkoorden) of door de Vlaamse Gemeenschap opgelegd (bv. te verwachten loonindexering) aanpast . Het nieuwe beleid van het jaar n-1 wordt
doorgaans constant beleid in het jaar n. De technische bilaterale besprekingen verwerpen telkens de loondrift die het VFSIPH berekende (1%). Het
wekt verwondering dat de begrotingsdiensten van de Vlaamse Gemeenschap voor het constant beleid met het VFSIPH geen duidelijke en onbetwiste parameters kunnen afspreken, zodat niet elk jaar weer dezelfde
knelpunten tot discussie leiden.
4.6.4 Planmatige aanpak van de zorg
Het zorgaanbod heeft strategische doelstellingen op middellange termijn
(ondersteuningstekorten wegwerken tegen einde legislatuur). De programmatie van het zorgaanbod zou zich logischerwijs op deze doelstellingen moeten richten, opdat de voorzieningen het eigen beleid op middellange termijn op de doelstellingen en de programmatie kunnen afstemmen.
Het beleidsveld had tot 2002 een programmatie op grond van bevolkingscijfers. Het VFSIPH heeft een programmatiestudie gemaakt op middellange termijn (2003-2007) met de wachtlijsten, in- en uitstroomgegevens van
gesubsidieerde voorzieningen, uitstroomgegevens van het buitengewoon
onderwijs, enkele cliëntgegevens en gegevens over gehandicapten in belendende sectoren. Het poogde het vermoedelijke tekort per zorgvorm,
zowel ambulant als residentieel, te becijferen en een budgettaire vertaling
van de zorgtekorten te maken. Deze oefening resulteerde in een ontwerp
van programmatiebesluit voor de residentiële sector dat in de Commissie
Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement is
besproken op 13 en 18 maart 2003(82). De minister stelde in de commissie
dat een meerjarenplanning de enige manier was om het tekort (aan opvang) weg te werken. Dan zouden de voorzieningen al kunnen beginnen
met de creatie van bijkomende plaatsen. De Vlaamse regering besliste nadien echter de programmatie en de budgettaire middelen voor zorguitbreiding te beperken tot 2003. Volgens het VFSIPH lagen enkele onduidelijkheden in de berekening officieel aan deze beslissing ten gronde. Het
VFSIPH wil de programmatieoefening in elk geval verder verfijnen.
De communicatie van het VFSIPH met de voorzieningen over de beleidsdoelstellingen verloopt volgens de instelling in hoofdzaak langs de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de voorzieningen in de raad van bestuur van de instelling. Ook circulaires communiceren de mogelijkheid het
zorgaanbod uit te breiden.
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Stuk 1644 (2002-2003) - Nr. 1.
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4.6.5 Toezicht op de voorzieningen
Doelmatig toezicht op de voorzieningen vereist dat het VFSIPH over beheersinstrumenten beschikt, zoals essentiële informatie over het zorgaanbod. Het VFSIPH voldoet aan deze norm. Het kent in het bijzonder de erkende capaciteit van de voorzieningen en het gebruik ervan, de beschikbare ruimte voor uitbreidingen van het zorgaanbod, de vergunde maar nog te
realiseren capaciteit, en de doorlooptijden van de erkennings- en subsidieprocedures. Over de doorlooptijden is er geen geaggregeerde informatie.
Een gespecialiseerde dienst in het VFSIPH inspecteert sinds drie jaar de
voorzieningen, zowel wat betreft de naleving van de erkenningsvoorwaarden en de kwaliteit van de verstrekte zorg (kwaliteitsdecreet), als bedrijfseconomisch. De inspectiedienst poogde de voorzieningen formeel te conformeren aan de boekhoudkundige regels, wat min of meer is gelukt. Uit
zijn analyse van de jaarrekeningen 2001 concludeerde de inspectiedienst
dat nog enkele anomalieën restten. Uniforme financiële rapportering is cruciaal voor onderbouwde conclusies over de financiële toestand van de
voorzieningen en de kostprijscomponenten van de zorg. Momenteel vinden
nog weinig boekhoudkundige inspecties plaats (maximum 10% van de
voorzieningen per jaar). Die zullen er volgens het VFSIPH in de toekomst
meer komen. De inspecties zullen ook meer gericht verlopen; zoals een inspectie van voorzieningen met een negatief vermogen.
De naleving van de erkenningsvoorwaarden wordt regelmatiger nagegaan,
onder meer bij de verlenging van de erkenning en bij tussentijdse bezoeken na klachten of bij aanvragen om capaciteitsuitbreiding.
In het licht van het kwaliteitsdecreet plant de inspectie om de vier jaar in
iedere voorziening een audit door twee inspecteurs van één (kleine voorzieningen) of twee dagen (grote). De voorzieningen die geen erkenningsaudit krijgen, zullen een beperkte audit door één inspecteur krijgen. Momenteel werkt de dienst op schema. Eind 2004 zal een vierde van de
voorzieningen een intensieve en de rest een beperkte audit hebben gekend.
Er bestaat nog geen geaggregeerde verslaggeving over de inspectie van
erkenningsvoorwaarden en het kwaliteitsdecreet (pas vanaf 2003 in werking in de gehandicaptensector). Er was wel een algemeen boekhoudkundig verslag over 2001, dat met de koepelorganisaties werd besproken en
aan de raad van bestuur voorgelegd. Normaliter zal er een gelijkaardig verslag over de rekeningen 2002 komen, maar dat was nog niet klaar bij de
afsluiting van het onderzoek. Alle verslagen over erkenningsvoorwaarden
gaan naar de dienst die de erkenning afleverde. Inspectieverslagen
waaruit manifeste inbreuken op de regelgeving of duidelijke risico’s op faillissementen blijken, gaan ter informatie ook naar de leidend ambtenaar.
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Het VFSIPH kan optreden tegen voorzieningen of ze beheersmaatregelen
opleggen. Als voorzieningen een reglementair bepaalde minimumbezetting
niet halen, kan het de subsidies aanpassen. Bij inbreuken maant het de
voorziening schriftelijk aan zich te conformeren aan de regelgeving. Bij
zware tekortkomingen kan het de raad van bestuur een voorstel tot intrekking van de erkenning voorleggen. Soms verlengt het de erkenning maar
voor een beperkte tijd als aansporing tot bijsturing.
Voor de handhaving van het kwaliteitsdecreet heeft het VFSIPH een speciale procedure uitgewerkt. Omdat het niet haalbaar is de erkenning van
een voorziening bij elke beperkte tekortkoming in vraag te stellen, wil de
instelling werken met aandachtspunten, kleine afwijkingen en grote afwijkingen. Een grote afwijking leidt tot een strikte, snelle opvolging. Als de
voorziening niet bijstuurt, start de procedure om de erkenning in te trekken.
Ook een kleine afwijking vergt aandacht, aangezien ze zal leiden tot een
grote afwijking als ze na twee jaar niet is bijgestuurd.
De intrekking van de erkenning is formeel de enige sanctie voor onwillige
voorzieningen. Rekening houdend met de ondersteuningstekorten is het
niet vanzelfsprekend dat het VFSIPH deze sanctie toepast. Het kwaliteitsdecreet voorziet ook in administratieve geldboetes bij niet naleving.
Het VFSIPH doet nog geen inspanningen om de efficiëntie en de effectiviteit van de individuele voorzieningen te meten of te verhogen, bv. door
kosten en prestaties van voorzieningentypes te vergelijken. De instelling
zou nochtans een belangrijke rol kunnen vervullen in de verspreiding van
best practices voor kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering bij de voorzieningen. Dat vereist vergelijkbare informatie over de kosten en prestaties. Tot voor kort voorzag de regelgeving niet in dergelijke analyses. Zowel het geldende als het nieuwe, nog niet uitgevoerde kwaliteitsdecreet
bieden nu aangrijppunten om deze taak uit te voeren (artikel 5 tot 7).
4.7

Geestelijke gezondheidszorg

4.7.1 Kostprijs en subsidiëring van het zorgaanbod
De administratie kent de kostprijs van de prestaties van de centra voor
geestelijke gezondheidszorg niet. Momenteel kan ze alleen de gemiddelde
subsidie per behandelde patiënt berekenen. Het precieze aandeel van de
subsidies in de totale inkomsten op sectorniveau is niet gekend maar subsidies zijn veruit de grootste bron van inkomsten voor de centra.
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De gemiddelde subsidie per patiënt is in de periode 1999-2001(83) 34,5%
toegenomen van 507 EUR tot 682 EUR, vooral door de toezeggingen aan
de sector. Een bijkomende verklaring ligt in de lichte afname van het aantal
behandelde patiënten tussen 1999 en 2001 (van 56.637 tot 53.581). Volgens een koepelorganisatie is de achteruitgang toe te schrijven aan de reorganisatie van de centra en is het aantal patiënten in 2003 weer toegenomen. De administratie zocht een verklaring voor de subsidietoename per
patiënt in het toegenomen belang van overleg en zorgverlening in netwerken, wat soms minder tijd voor patiëntencontacten overlaat. Theoretisch
kan ook een patiëntprofielwijziging de gemiddelde subsidie per patiënt beinvloeden. Daarover is geen informatie beschikbaar.
Inzicht in de financiële leefbaarheid van de centra ontbreekt. De administratie analyseert jaarrekeningen niet in functie van de berekening van bedrijfsresultaten of ratio’s. Zij weet wel dat het totale resultaat positief is.
Volgens de koepelorganisaties zijn de centra financieel leefbaar als ze het
zorgaanbod afstemmen op de beschikbare financiële middelen.
Bij de invoering van de enveloppenfinanciering, berekende de administratie de enveloppen te krap, wat in 2002 bij de begrotingscontrole 710.000
EUR voor achterstallen vergde. Dit bedrag staat sinds 2003 in de begroting. De subsidies aan de centra zijn gekoppeld aan overeenkomsten met
een looptijd van drie jaar. De goedkeuring van de overeenkomsten verloopt telkens moeizaam en vindt daardoor pas enkele maanden na aanvang van de formele looptijd plaats. In 2003 zorgde vooral het financiële
luik van de overeenkomsten voor moeilijkheden. De budgettaire ruimte
bleek kleiner dan de centra hadden verwacht. Daardoor werden de subsidies in die jaren laattijdig toegekend (2000 en vooral 2003). Het eerste
voorschot in 2003 steeg ter compensatie van 60% tot 90% van de subsidie. Sinds december 2002 registreert een geïnformatiseerd dossieropvolgingssysteem voor alle aanvragen (erkenningen, subsidies, parlementaire
vragen, …) de datum van ontvangst en de verschillende stappen in de behandeling. Bij de afsluiting van het onderzoek was het monitoringsysteem
nog te recent ingevoerd om een bruikbaar overzicht van de gemiddelde
doorlooptijd van de werkingssubsidies voor de centra te genereren.
4.7.2 Subsidiestelsel
Alleen een centrum dat een overeenkomst sluit met de Vlaamse regering,
komt in aanmerking voor subsidiëring(84). De overeenkomst bestaat uit
twee delen: de beschrijving van het beleidsplan en de bepaling van de
subsidie-enveloppe. Zij geldt voor drie jaar. Het subsidiestelsel heeft tot

83

Laatst beschikbare cijfers bij het afsluiten van het onderzoek.

84

Artikel 24 van het decreet van 18 mei 1999.

Afstemming zorgaanbod op Vlaamse beleidsdoelstellingen, Rekenhof, januari 2005

Stuk 37-A (2004-2005) – Nr. 1

114

doel de centra te responsabiliseren voor de aangeboden zorg. Zij kunnen
zo meer op hun output worden aangesproken. In ruil laat de enveloppe het
centrum een grotere autonomie. Begrensde reservevorming mag, zodat
een meer toekomstgericht beheer mogelijk is.
In de praktijk ervaren de koepelorganisaties de enveloppenfinanciering louter als een kostenbeheersinginstrument voor de Vlaamse Gemeenschap,
wat de budgettaire analyse bevestigde. De enveloppen worden altijd berekend op grond van constant beleid.
Technisch vertoont het systeem gebreken. Het beleidsplan heeft een tijdhorizon van drie jaar en moet, volgens de instructies van de administratie
bij de opmaak van de plannen 2003 -2005, toekomstgericht zijn. Het maakt
integraal deel uit van de overeenkomst. Bij de opmaak van het plan weten
de centra niet of er ruimte is voor nieuw beleid voor de komende drie jaar.
De Vlaamse Gemeenschap verbindt zich in de overeenkomsten tot betaling van de jaarlijkse subsidie-enveloppe binnen de perken van het begrotingskrediet. De centra hebben dus noch tijdens de opmaak van het beleidsplan, noch tijdens de uitvoering ervan, zekerheid over de omvang van
de subsidie-enveloppe die ze van de overheid jaarlijks zullen ontvangen.
De bepaling dat de verbintenissen van de centra maar gelden voor zover
de vastgelegde subsidie-enveloppen volledig worden uitbetaald (artikel 7
van de typeovereenkomst) tempert de onevenwichtige verbintenissen juridisch en de administratie nuanceerde dat de uitgaven tijdens de regeerperiode toch aanzienlijk zijn gestegen en het constant beleid toch altijd gegarandeerd was. De toekomstgerichtheid van de beleidsplannen betekent
volgens de administratie niet meer dan dat de centra moeten vermelden
wat ze in de toekomst zullen doen, niet wat ze in het verleden hebben gedaan. Het Rekenhof meent toch dat de onzekerheid over de subsidies die
in de loop van de drie jaar zullen worden toegekend de opmaak van een
degelijk beleidsplan en het pro-actief beheer van de centra en hun
zorgaanbod hindert.
4.7.3 Vertaling van de doelstellingen in de begroting
Er is geen meerjarenbegroting die de doelstellingen budgettair vertaalt. De
Vlaamse Gemeenschap maakt wel regelmatig een meerjarenbegroting bij
constant beleid op (voetnoot 69). Het strategische plan voor gedetineerden
bevatte evenmin een financieel luik. De middelen die de administratie
vraagt voor de uitvoering van dat plan, werden jaarlijks geweigerd. De begroting bevat alleen geïndexeerde middelen voor constant beleid; geen extra middelen voor de realisatie van nieuw beleid. Het beleid gaat er impliciet van uit dat de centra de doelstellingen moeten halen binnen de geplafonneerde enveloppen.
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4.7.4 Planmatige aanpak van de zorg
De residentiële geestelijke gezondheidszorg (ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen) kennen een federale programmatie, die de
Vlaamse Gemeenschap uitvoert en waar ze toezicht op houdt. Het decreet op de geestelijke gezondheidszorg van 18 mei 1999 bepaalt dat de
Vlaamse regering het zorgaanbod programmeert op grond van de zorgbehoeften (zie ook punt 3.3.6). Die decretale bepaling zal volgens de administratie pas worden uitgevoerd na de inzameling van valide cijfers over reële activiteiten en prestaties van de centra. Als daarbij uitsluitend de meetgegevens van ARCADE worden gebruikt zal de programmatie afgestemd
zijn op de zorgvraag, meer bepaald op de geregistreerde cliënten van de
centra, en niet op de zorgbehoeften zoals het decreetartikel stipuleert.
De instructies voor de opmaak van het beleidsplan communiceren de doelstellingen inzake het zorgaanbod aan de sector. De centra beschikken
over een ruime autonomie om hun opdrachten te vervullen, waarvan het
decreet de krijtlijnen bepaalt.
4.7.5 Toezicht op de voorzieningen
De centra worden in principe aangestuurd door drie instrumenten: de beleidsplannen met daaraan gekoppeld de subsidie-enveloppen, de jaarlijkse
voortgangsrapporten en de doorlichting van de centra. Momenteel is de
aansturing nog niet in orde. De centra maken al beleidsplannen en voortgangsrapporten, maar het doorlichtingsmodel is nog in ontwikkeling en was
in 2004 in testfase. De beleidsplannen moeten naar de administratie gaan,
die bij de goedkeuring ervan in theorie druk kan uitoefenen op de centra
om meer aandacht te vragen voor beleidsprioritaire doelgroepen (kinderen,
financieel zwakkeren). De administratie wenst echter niet tussen te komen
in de keuzes van de centra. De informatie in de voortgangsrapporten is
overigens nog niet vlot bruikbaar wegens niet geïnformatiseerd en dikwijls
in tekstvorm. Verdere standaardisering ervan moet de inhoudelijke analyse
mogelijk maken.
Er vinden momenteel geen boekhoudkundige inspecties in de centra
plaats. De administratie verzamelt wel de centrarekeningen, maar gebruikt
die enkel voor controle op de naleving van regelgeving: de verhouding
personeelskosten-werkingskosten en de opbouw van reserves. Daarbuiten
volgt ze enkele kostprijsaspecten op (bv. investeringen in informatica).
De administratie verwacht veel van de invoering van een doorlichtingsmodel voor een doelmatige aansturing van de centra. Het gaat om het geïntegreerd inspectiemodel dat al in gebruik is bij de algemene ziekenhuizen:
inspectie van zowel de boekhouding en de financiële resultaten, als de
kwaliteit van de aangeboden zorg. De doorlichting heeft ook een advise-
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rende dimensie. Conform het decreet moet het inspectieteam bestaan uit
een ambtenaar en externe personen met de vereiste expertise. De databank ARCADE, de beleidsplannen en de voortgangsrapporten zullen de
input voor de inspecties leveren. Dit zorgt voor een gecoördineerde inzet
van de aansturingsinstrumenten. Na testen in 2004 is beslist de inspectievorm definitief in te voeren.
De uitvoering van de doorlichtingen is het sluitstuk van de aansturing van
de centra waarin het decreet van 18 mei 1999 heeft voorzien. Dit decreet
heeft de centra geresponsabiliseerd om afgesproken doelstellingen te bereiken. In ruil stelde het meer middelen ter beschikking, onder meer voor
een professioneler management van de centra, en kregen de centra meer
vrijheid in de aanwending van de subsidies. Met behulp van ARCADE, de
beleidsplannen, de voortgangsrapporten en de doorlichtingen kan de administratie best practices in de centra onderscheiden, die onder meer kunnen bijdragen tot een effectiever wachttijdenbeheer, kosteneffectievere
therapieën en efficiënter financieel beheer van de centra. Een beter beheer van de centra was trouwens een doelstelling van het decreet en een
van de redenen voor de subsidieverhoging bij de implementatie van het
decreet.
Enkele gebreken aan de aansturings- en meetinstrumenten zullen het werken met best practices bemoeilijken. In eerste instantie zal de administratie
niet alle centraprestaties kunnen opvolgen, aangezien ARCADE de niet
patiëntgebonden activiteiten (overleg, vorming, administratie, verplaatsingen,…) niet zal registreren. Dat is een belangrijk gebrek, daar deze activiteiten, die deels voortvloeien uit de reorganisatie van de sector, volgens de
administratie en de koepelorganisaties veel tijd in beslag nemen. Bovendien is ARCADE in zijn huidige vorm niet in staat de effectiviteit van de
zorg die de centra aanbieden te meten en te positioneren tegenover het
zorgaanbod van andere actoren in de geestelijke gezondheidszorg. Het
systeem registreert immers uitsluitend gegevens van patiënten die in de
centra hulp krijgen. De beleidsplannen en de voortgangsrapporten zijn nog
niet bruikbaar voor het bekomen van geaggregeerde informatie over de
sector.
Voorlopig rapporteert de administratie noch intern, noch aan de minister,
over het gebruik van de aansturingsinstrumenten. Er is trouwens geen geaggregeerde informatie voorhanden. Het ontwerp van het doorlichtingsmodel houdt wel rekening met rapporteringsprocedures. De reorganisatie van
het departement in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid situeert de doorlichting bij de IVA Inspectie en de aansturing van de centra bij de IVA Zorg
en Gezondheid. De uitvoering van de reorganisatie zal voldoende aandacht moeten besteden aan de afstemming tussen beide agentschappen.
De administratie en de minister beschikken tenslotte over sanctioneringsinstrumenten. De administratie kan de subsidies verminderen bij het niet
uitvoeren van de beleidsplannen; de minister kan de erkenning van een
centrum intrekken bij niet naleving van de erkenningsvoorwaarden.
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Algemene conclusies subsidiëring en aansturing

1. De administraties en openbare instellingen hebben onvoldoende inzicht
in de kostprijs van het zorgaanbod en de financiële leefbaarheid van de
voorzieningen. Dit bemoeilijkt de inschatting van de nodige subsidies.
Zij volgen weliswaar de eigen toegekende subsidies goed op, maar
doen dit niet in een meerjarenperspectief.
2. De uitbreiding en spreiding van het zorgaanbod geschiedt nog onvoldoende planmatig en wetenschappelijk onderbouwd.
3. De overheidsorganisaties beschikken meestal over voldoende informatie over het zorgaanbod.
4. De inspectiediensten hebben methodologieën uitgewerkt om de naleving van erkennings- en kwaliteitsvoorwaarden te inspecteren. Boekhoudkundige inspecties vinden nog te weinig plaats. Er ontbreekt dan
ook nog inzicht in de efficiëntie en kosteneffectiviteit van de individuele
voorzieningen.
5. In alle beleidsvelden zijn verschillende instrumenten voorhanden om in
gebreke blijvende voorzieningen te sanctioneren.
6. De administraties en instellingen beschikken over onvoldoende geaggregeerde informatie over aansturingsprocessen en de resultaten van
de aansturing van voorzieningen.
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Aanbevelingen

1. Realistische beleidsdoelstellingen die binnen de beschikbare beleidsruimte optimaal tegemoetkomen aan de maatschappelijke behoeften,
vergen een betere beleidsonderbouwing. Minister en administratie
moeten in het bijzonder:
- de zorgbehoeften van de Vlaamse bevolking in kaart brengen;
- de kostprijs van de beleidsuitvoering becijferen in relatie tot de beschikbare beleidsruimte;
- de doelstellingen afstemmen op de doorlooptijd van investeringen;
- de personeelsbeschikbaarheid op korte en middellange termijn kennen, alsook eventuele regionale knelpunten.
Zij moeten de lopende initiatieven voortzetten en waar nodig bijsturen
en eventueel de beleidsdoelstellingen aanpassen aan nieuwe inzichten.
2. De minister moet de doelstellingen toetsbaar formuleren om een adequate beleidsuitvoering mogelijk te maken en het Vlaams Parlement
een transparante verantwoording over het geplande en uitgevoerde beleid te kunnen geven. In dit verband moeten de doelstellingen in de
verschillende beleidsdocumenten beter op elkaar aansluiten en vergen
de algemene doelstellingen uit regeringsverklaring en beleidsnota’s
verder operationalisering in de begrotingstoelichtingen en beleidsbrieven. Vooral de meetbaarheid van de doelstellingen moet verbeteren.
Ook is het nodig een realisatietermijn te bepalen, eventueel gekoppeld
aan tussendoelen.
3. De minister dient over alle beleidsvelden systematisch en continu informatie te verzamelen over het doelbereik, deze informatie te analyseren en de resultaten te vergelijken met de doelstellingen (monitoring).
Waar een dergelijk meetinstrument al bestaat, moet de efficiëntie en
effectiviteit ervan worden bewaakt.
4. De minister moet ook het beleid en de beleidsinstrumenten (bv. subsidiestelsels en zorgprogrammatie) regelmatig evalueren op efficiëntie en
effectiviteit.
5. De administratie moet over de meet- en evaluatieresultaten op gestructureerde wijze rapporteren, intern en aan de minister. Dit is een vereiste
voor de beleidsverantwoording en de aansturing van de beleidsuitvoering.
6. Een onderbouwd subsidiebeleid vereist dat de minister inzicht heeft in
de kostprijs van het zorgaanbod, het aandeel van de subsidies in de
kosten en in de financiële leefbaarheid van de zorgsectoren en de individuele voorzieningen. Dit vereist meer onderzoek naar de kostprijs tegen marktprijzen van het zorgaanbod, waarborgen voor de correctheid
en uniformiteit van de boekhouding van de voorzieningen en een regelmatige analyse van de rekeningen van de voorzieningen. Daarbij
moet ook aandacht gaan naar zowel goed als minder presterende
voorzieningen. De eerste kunnen een voorbeeldfunctie vervullen.
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7. De minister dient de doelstellingen te koppelen aan meerjarenbegrotingen en zo de overheidsorganisaties en voorzieningen meer zekerheid
bieden over het budgettair kader waarbinnen zij de doelstellingen moeten realiseren. De voorzieningen zouden dan hun eigen beleid, bv. op
het vlak van investeringen, beter kunnen onderbouwen. De uitvoering
van deze aanbeveling is prioritair voor de geestelijke gezondheidszorg,
waar de voorzieningen momenteel een driejarig beleidsplan opstellen
zonder indicatie over de subsidieomvang.
8. In alle sectoren is een meerjarige programmatie als beheersinstrument
nodig, afgestemd op de beleidsdoelstellingen en zorgbehoeften en rekening houdend met de budgettaire ruimte op middellange termijn.
9. Om eventuele knelpunten in de aansturing van de voorzieningen tijdig
te detecteren, moet de administratie of instelling geaggregeerde informatie verzamelen over aansturingprocessen als erkenning, subsidiëring en inspectie, en over de resultaten van de aansturing. Zij moeten
die informatie geregeld intern en aan de minister rapporteren.
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Antwoorden van de ministers

De voormalige Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen antwoordde op 7 juli 2004 dat zij in grote lijnen akkoord kon gaan met de analyse van het Rekenhof en wees op lopende en geplande initiatieven die
sommige knelpunten zouden moeten verhelpen. De minister erkende het
tekort aan onderbouwing van doelstellingen, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie en stelde dat beter bestuurlijk beleid de structurele onderbouw legt voor een betere beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Zij wees er
ook op dat na de inwerkingtreding van het comptabiliteitsdecreet de meerjarenplannen (beleidsnota’s) strategische en operationele doelstellingen en
meetbare indicatoren zullen moeten bevatten. Wat de ontoereikende investeringssubsidies betreft werd een expertencommissie opgericht die oplossingen moet ontwikkelen voor het gebrek aan investeringsmiddelen en
de acute problemen waarmee het VIPA als beleids- en financieringsinstrument wordt geconfronteerd. De minister kondigde verder de opstart
aan van een pilootproject om een beter inzicht te krijgen in de parameter
“kostprijs”.
De huidige Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft
op 15 oktober 2004 geantwoord dat de analyse van het Rekenhof relevante aandachtspunten voor haar toekomstig beleid impliceert. Ze stelde dat
ze in de mate van het mogelijke rekening zal houden met de geformuleerde opmerkingen en waar mogelijk verbeteracties zal opzetten. Ze gaat niet
in op de verschillende aanbevelingen en geeft niet aan welke maatregelen
ze precies overweegt voor de gesignaleerde knelpunten.
Beter bestuurlijk beleid voorziet een taak voor het departement inzake beleidsvoorbereiding en -evaluatie. De agentschappen hebben eveneens
een informatieopdracht. Het is onduidelijk of deze hervorming binnen afzienbare tijd zal starten aangezien de nieuwe Vlaamse regering een aantal
beslissingen heroverweegt, o.m. de oprichting van intern verzelfstandigde
agentschappen met rechtspersoonlijkheid. Het comptabiliteitsdecreet
treedt pas in werking in 2007. Er hoeft niet gewacht te worden op de hervorming om de monitoring, beleidsvoorbereiding en -evaluatie en de toetsbaarheid en samenhang van doelstellingen te verbeteren. De ontwikkelde
systemen kunnen worden geïntegreerd in de nieuwe structuren.
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Algemeen totaal

PA 42.1 Volksgezondheid
PA 42.2 Medisch - sociaal beleid
PA 42.3 Psychiatrische verpleging
Totaal OA 40, 41, 42
FFEU

OA 42 Administratie Gezondheidszorg

PA 41.1 Algemeen Welzijnsbeleid
PA 41.2 Bijzondere Jeugdbijstand
PA 41.3 Bejaardenzorg
PA 41.4 Gezinsaangelegenheden
PA 41.5 Gehandicaptenzorg
PA 41.6 Maatschappelijk opbouwwerk
PA 41.7 Maatschappelijk Welzijn
PA 41.8 Integratie Kansarmen
PA 41.9 Integrale Jeugdhulpverlening

OA 41 Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

PA 40.3 Kredieten in het kader van het sociaal akkoord

PA 40.2 Infrastructuur inzake persoonsgebonden aangelegenheden

PA 40.1 Algemene departementale bestaansmiddelen

OA 40 - Departement WVC (algemeen)

Begrotingsprogramma

158.409

25

158.434

realisatie

195.092

1.287

196.379

194.708

699

195.407

realisatie

2000
Budget

80.444
35.734
44.710

83.739
38.647
45.092

77.040
34.251
42.789

1.627.572 1.615.875 1.729.631 1.712.737

1.627.572 1.615.875 1.729.631 1.712.737

83.238
36.698
46.540

1.384.897 1.376.997 1.449.513 1.440.290
2.982
2.702
9.472
2.814
156.790
156.790
165.695
165.695
10.771
4.321
2.610
1.346
364.220
363.766
386.317
385.777
789.281
789162
812.741
812.258
4.326
4326
4.522
4.522
56.527
55.930
67.095
66.842
0
0
1.061
1.036

159.073

364

159.437

Budget

1999

1.929.506

71.688
40.781
30.907
0
1.929.506

1.653.720
21.966
171.835
11.698
486.900
873.693
5.825
78.047
1.277
2.479

44.809

157.908

1.381

42

138.382

2.911

141.335

0

138.377

927

139.304

realisatie

2002
Budget

26

134.380

4.363

138.769

1.912.532 2.085.977 2.077.493 2.260.800

67.551
89.480
87.705
93.224
40.365
45.977
45.733
46.628
27.186
38.687
37.156
41.132
0
4.816
4.816
5.464
1.912.532 2.079.780 2.071.379 2.223.550
6.197
6.114
37.250

2.235.417

88.567
46.420
36.683
5.464
2.198.246
37.171

1.973.647
74.781
198.940
23.448
614.289
962.256
7.181
89.759
1.365
1.628

0

133.619

2.413

136.032

realisatie

2003
Budget

1.645.063 1.848.965 1.844.370 1.991.557
15.568
51.017
50.561
75.197
171.835
192.489
192.489
198.940
11.601
20.099
18.211
24.037
486.347
570.836
569.492
614.877
873.656
917.050
916.974
977.010
5.825
6.495
6.495
7.181
77.700
87.384
86.848
90.313
1.108
1.612
1.540
1.992
1.423
1.983
1.760
2.010

40.803

157.883

1.232

199.918

realisatie

2001
204.098

Budget

Tabel 1: Vastleggingskredieten en benutting ervan per begrotingsprogramma 1999-2003 (in duizenden EUR)

Bijlage 1: Vastleggings- en ordonnanceringskredieten en benutting ervan per begrotingsprogramma
1999-2003
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36.232
49.601

PA 42.1 Volksgezondheid
PA 42.2 Medisch - sociaal beleid
PA 42.3 Psychiatrische verpleging
Totaal OA 40, 41, 42
FFEU
1.740.642

1.740.642

85.833

102.207
156.790
2.429
367.495
791.415
4.326
56.344
2.256

1.483.262

171.183

364

171.547

budget

132.137

1.287

133.424

budget

132.137

699

132.836

realisatie

2000

44.809

98.015

1.381

144.205

budget

40.803

98.015

677

139.495

realisatie

2001

42

94.755

2.911

97.708

budget

0

94.755

691

95.446

realisatie

2002

26

88.267

4.363

92.656

budget

0

88.267

515

88.782

realisatie

2003

33.823
34.256

68.079

101.143
165.695
233
344.619
809.771
4.051
56.832
0

41.237
30.751

71.988

115.402
171.835
9.056
482.423
868.287
5.825
78.039
1.277
2.479

36.324
24.103

60.427

100.803
167.457
3.723
420.008
843.393
4.745
63.372
1.120
52

91.488

154.032
196.869
17.139
582.602
932.593
6.495
87.386
1.783
1.983

80.828

107.364
196.869
14.408
538.011
925.080
5.621
74.669
1.602
452

94.487

102.514
198.940
20.688
612.495
960.615
7.181
90.305
2.148
2.010

75.788

100.214
197.635
17.300
550.692
939.653
5.827
78.033
1.166
839

1.665.877 1.763.410 1.683.259 1.950.816 1.804.595 2.170.078 2.040.350 2.184.848 2.055.929

38.647
45.102

83.749

108.629
165.695
816
389.104
809.771
4.522
67.090
610

46.179
41.012
46.991
40.855
40.493
35.000
42.032
29.506
4.816
4.816
5.464
5.427
1.665.877 1.763.410 1.683.259 1.950.816 1.804.595 2.170.078 2.040.350 2.184.039 2.055.929
0
0
809

31.262
40.305

71.567

100.974
156.790
149
320.194
791.038
3.813
48.047
2.097

1.423.102 1.546.237 1.482.344 1.734.623 1.604.673 1.980.882 1.864.076 1.996.896 1.891.359

171.183

25

171.208

realisatie

1999

OA 42 Administratie Gezondheidszorg

PA 41.1 Algemeen Welzijnsbeleid
PA 41.2 Bijzondere Jeugdbijstand
PA 41.3 Bejaardenzorg
PA 41.4 Gezinsaangelegenheden
PA 41.5 Gehandicaptenzorg
PA 41.6 Maatschappelijk opbouwwerk
PA 41.7 Maatschappelijk Welzijn
PA 41.8 Integratie Kansarmen
PA 41.9 Integrale Jeugdhulpverlening

OA 41 Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

PA 40.3 Kredieten in het kader van het sociaal akkoord

PA 40.2 Infrastructuur inzake persoonsgebonden aangelegenheden

PA 40.1 Algemene departementale bestaansmiddelen

OA 40 - Departement WVC (algemeen)

Budgettair programma

Tabel 2: Ordonnanceringskredieten en benutting ervan per begrotingsprogramma 1999 – 2003 (in duizenden EUR)
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Beleidsveld

285

1839

33715

59645

2396

7823

0

4421

47000

14021

0

593455

206431

16381

1819

171710

335

109

63229

3714

207902

157392

58479

2000

1862

38310

57779

2506

9681

2776

5491

57702

13216

332

654106

207786

17046

3582

187966

260

690

51790

3810

293830

199233

65884

2001

1889

43077

77832

2449

17897

83804

6367

60513

23597

1300

690250

211560

23676

5255

202069

284

264

50764

5078

334345

200868

70388

2002

1908

43385

92652

2450

12849

113197

6666

64015

20838

2593

708505

216987

31178

6436

211735

297

275

56.774

4788

339263

218270

73593

2003

-1568

15362

31712

224

4462

113197

2852

24186

14230

2593

123377

32989

18026

4878

49328

12

166

-20.065

1491

154627

66064

16976

nom.

2635

1937

7529

1108

31261

7436

17450

1089

112999

28003

9334

VIA (1)

-376

26285

18

932

623

-3

2546

-39238

1477

-45,11

54,82

52,04

10,06

53,20

74,78

60,72

215,35

21,09

17,93

137,06

313,09

30,37

4,21

152,29

-26,11

45,22

83,75

43,40

29,98

VIPA (2) Evolutie %

9,40

50,79

18,90

16,77

5,34

4,58

22,71

33,03

61,20

18,40

16,49

% VIA

-1,34

43,13

0,21

2,34

0,11

0,00

1,57

-51,07

0,97

%VIPA

-45,11

46,76

8,91

10,06

52,99

23,99

39,48

198,58

15,64

17,93

137,06

313,09

24,23

4,21

152,29

2,24

12,19

22,55

24,04

13,50

% rest

Totaal
1573535 1651816 1875638 2113526
2228654 655119 224425
-7.736
41,63
14,49
-0,49
27,64
(1) Het totaal aan VIA-middelen bevat ook niet aan velden toegewezen 3,54 miljoen euro in de gezondheidssector en 104.000 euro voor armoedebestrijding.
(2) De aangroei of afname van de uitgegeven investeringssubsidies tussen 1999 en 2003
(3) De verdeling over de twee beleidsvelden van de aan de werkingsdotatie van K&G toegewezen VIA- middelen is gebaseerd op de reële VIA- uitgaven van de instelling.
(4) De sterke daling van de uitgaven is toe te schrijven aan de uitzonderlijk grote omvang van naar 1999 overgedragen kredieten.
Bronnen: de Algemene Rekeningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor 1999 tot 2001, het grootboek in ORAFIN voor 2002 en 2003, de jaarrekeningen van het VFSIPH, Kind en
Gezin, Fonds voor de Bijzondere Jeugdbijstand, VIPA en de Gemeenschapsinstellingen De Zande en De Kempen voor de jaren 1999-2003, de jaarrekeningen 2002 en 2003 van het Zorgfonds en
de prestatiebegrotingen van de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand. Het beleidsveld kansarmoedebestrijding is niet opgenomen omdat voor dat veld, waar een geïntegreerd beleid wordt gevoerd, geen
uitgaven conform de voormelde definitie zijn aangetroffen. De loonkosten van de Gemeenschapsinstellingen voor de Bijzondere Jeugdbijstand zijn niet opgenomen onder veld 8 in de tabel omdat ze
over de hele periode niet precies waren te berekenen. Volgens de administratie bedroegen de loonkosten in 2002 15,6 miljoen EUR.

3476

28023

22 menselijke erfelijkheid (4)

60940

21 geestelijke gezondheidszorg (incl. beschut wonen)

2226

19 thuisverzorging en palliatieve zorg

20 gezondheidszorg in alg. en universitaire ziekenhuizen

8387

18 preventieve gezondheidszorg

0

3814

17 financiële hulp voor zorgbehoevenden

16 samenlevingsopbouw

6608
39829

15 algemeen welzijnswerk

14 integratie van sociaal - culturele minderheden

0

585128

12 opvang, behand. en begeleiding gehandicaptenzorg

13 slachtofferhulp en bijstand aan daders van misdrijven

183998

11 tewerkstelling en opleiding gehandicaptenzorg

1558
13152

9 inschrijving en zorgtoewijzing gehandicaptenzorg

10 individuele materiële bijstand gehandicaptenzorg

162407

7 beslissing in bijzondere jeugdbijstand

8 hulpuitvoering in bijz. jeugdbijstand

109

76.839

6 preventie in bijzondere jeugdbijstand

5 residentiële ouderenzorg

3297

184636

3 thuiszorg

4 integrale gezinszorg en opvoedingsondersteuning

152206

56617

1999

2 kinderopvang

1 preventieve gezinsondersteuning (3)

NR

(in duizenden EUR)

Bijlage 2: Evolutie van de uitgaven voor zorg 1999-2003
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Bijlage 3: Kwantitatieve doelstellingen in de beleidsvelden
Kinderopvang
•
•

•

(regeringsverklaring)
het aanbod drastisch verhogen;
de buitenschoolse kinderopvang verder uitbouwen, in de mate van het mogelijke buiten de schoolmuren;
(beleidsnota 2000-2004)
een drastische uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen;

•

(beleidsplannen kinderopvang)
van 2000 tot 2003 een groeiritme van 2.500 dagopvangplaatsen per jaar realiseren (in totaal 10.000 bijkomende plaatsen tegen 2003), met maximaal opnemen van het particuliere aanbod in het groeiproces en jaarlijkse evaluatie
van dit aantal, ook budgettair gestaafd en geargumenteerd;
realiseren van de groei in de buitenschoolse kinderopvang en van bijzondere
opvangplaatsen (occasionele en urgentie-opvang, opvang van zieke kinderen)
volgens de voorstellen uit lokaal overleggebeuren; verdere groei van de IBO’s
via een duidelijke programmatorische aanpak, met in 2002 1000 bijkomende
opvangplaatsen in de IBO’s; jaarlijks de omvang van de groei vastleggen in
functie van de budgettaire mogelijkheden en de globale context van de buitenschoolse opvang.

•

(beleidsbrief)
Jaarlijks 1.500 nieuwe particuliere plaatsen(85) creëren (als verdere operationalisering van maximaal opnemen van particulier aanbod in groeiproces).

•

(toelichting bij de begroting 2003)
Kind en Gezin streeft ernaar dat de kinderopvang toegankelijk is voor alle kinderen ongeacht hun gezinssituatie, hun socio-economische leefsituatie, hun
etnische afkomst, hun individuele problematiek.

•

Residentiële ouderenzorg
•
•
•
•

•

85

(regeringsverklaring)
geen kwantitatieve doelstellingen;
(beleidsnota 2000-2004)
scherp toezien op de regionale spreiding en beschikbaarheid van woon- en
zorgvoorzieningen;
aanmoediging en ondersteuning van initiatieven die nieuwe woon- en zorgvormen ontwikkelen;
ondersteuning van initiatieven voor specifieke doelgroepen van ouderen,
waarvoor het globaal zorgaanbod ontoereikend is, zoals voor dementerende
ouderen, kansarme ouderen, stervende ouderen, allochtone ouderen en dakloze ouderen;
(beleidsbrief)
verdere uitbouw van residentiële plaatsen;

Sinds 2001 is de term particulier vervangen door zelfstandig. Deze laatste
term wordt daarom in de tekst gehanteerd.
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aanvullen van bestaand residentieel aanbod met ambulante en semiambulante voorzieningen in de thuiszorg en kansen voor vernieuwende vormen van ondersteunende of thuisvervangende zorgvormen;
(toelichting bij de begroting 2003)(86)
in de regio’s aansturen tot goed aansluitende gehelen van zorgverleningsvormen en scherp toezien op de regionale spreiding van de diverse woon- en
zorgvoorzieningen voor oudere personen;
ondersteuning van initiatieven en projecten met bijzondere aandacht voor de
kansen van en mogelijkheden om de toegankelijkheid van de voorzieningen te
verhogen voor specifieke doelgroepen van ouderen namelijk: dementerende,
kansarme, stervende, allochtone en dakloze ouderen;
ondersteuning van demonstratieprojecten om informatie te verwerven of een
waardig alternatief kan worden geboden voor het klassieke residentiële
zorgaanbod.

Thuiszorg
•

(regeringsverklaring)
Het gamma aan thuiszorgdiensten moet worden uitgebreid.

•

(beleidsnota 2000-2004)
Het gamma aan thuiszorgdiensten moet worden uitgebreid.

•

(beleidsbrief )
Het aantal uren voor de diensten voor gezinszorg wordt (in 2003) verhoogd
met 125.000. Het aantal uren is daarmee opgetrokken tot 14 miljoen. De uitbreiding zal overwegend gaan naar de sectoren kraamzorg, aandacht voor het
zieke kind en meerlingenzorg.
Oprichting van bijkomende lokale dienstencentra realiseren.

•

(toelichting bij de begroting 2003)(87)
Tegen 2010 is de programmatie aan thuiszorgvoorziening volledig ingevuld.

•

Bijzondere Jeugdbijstand
(regeringsverklaring)
• De nodige infrastructuur voor plaatsing moet ter beschikking worden gesteld.
(beleidsnota)
• Nihil.
(beleidsbrief)
• Voldoende regionale spreiding van het aanbod.
• Bijkomend residentieel aanbod is prioritair, vooral in Antwerpen, dat kampt
met een structureel tekort. Er zal 3 miljoen euro extra worden geïnvesteerd,
wat moet leiden tot minstens 60 extra opvangplaatsen. Voor de rest van

86

De toelichting vermeldt acht operationele doelstellingen, waarvan er twee direct en een indirect betrekking hebben op de hoeveelheid zorgaanbod aan de
totale doelgroep of aan subdoelgroepen.

87

De toelichting vermeldt 3 operationele doelstellingen waarvan 1 direct betrekking heeft op de hoeveelheid zorgaanbod.
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Vlaanderen is 1,5 miljoen euro extra voorzien om het aanbod in de breedte en
de diepte uit te bouwen.
•
•
•

(toelichting bij de begroting 2003)
Minder recidive tijdens jongvolwassen leeftijd na MOF
Minder generatieplaatsingen.
Op strategisch niveau wordt een daling van het aantal MOF en POS beoogd(88).

Opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap
(regeringsverklaring)
Er is behoefte aan programmatie voor de opvang van volwassen personen
met een handicap.
• Gehandicapten moeten zo zelfstandig mogelijk leven. Daarom is voldoende
aanbod aan ambulante zorg nodig, moet het PAB helpen die doelstelling realiseren en wordt de mantelzorg ondersteund.
•

(beleidsnota)
De meest urgente zorgvragen en de zwaarste noden moeten bij voorrang worden geholpen.
• Programmatie moet meer oog hebben voor regionale spreiding van het
zorgaanbod.
•

•

(beleidsbrief)
Tegen het einde van de legislatuur worden ondersteuningstekorten (vraaggestuurd) weggewerkt.

(toelichting bij begroting 2003)
De zwaarste noden moeten bij voorrang worden verholpen.
Tegen het einde van de legislatuur worden ondersteuningstekorten weggewerkt.
• Door het VFSIPH verder geoperationaliseerd in (SD 2a): Optimaliseren van de
regionale zorgtoewijzing.
• Stimuleren van een gedifferentieerd zorgaanbod.
• Voorrang voor de meest acute noden.
•
•

Geestelijke gezondheidszorg
(regeringsverklaring)
• De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg wegwerken.
(beleidsnota)
Aandachtspunten bij de verdere uitbouw van de CGG zijn onder meer het
voorkomen van te lange wachtlijsten en het wegwerken van drempels bij dringende kinderpsychiatrische problemen.
• de CGG voeren een voorrangsbeleid ten aanzien van achtergestelde groepen.
Dit zal vertaald worden in een toename van het aandeel van de sociaal en financieel zwakkere patiënten binnen hun patiëntenpopulatie.
• Een samenwerkingsakkoord tussen de federale ministeries en de gemeenschapsadministraties gezondheidszorg en welzijn zal de uitbouw van intramu•

88

Deze doelstelling heeft in het beleidsveld preventie rechtstreeks gevolgen
voor het veld hulpuitvoering en is daarom in dit luik van het onderzoek opgenomen.
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rale forensische eenheden in de psychiatrie in de nabije toekomst mogelijk
maken. Ook de verdere uitbouw van ambulante forensische teams in de geestelijke gezondheidszorg en het justitieel welzijnswerk, zal de zorg voor geesteszieke delinquenten eindelijk op een correct niveau tillen.
•

Gezondheidszorg realiseert op het vlak van geestelijke gezondheidszorg een
op de eerstelijnshulp aansluitend aanbod t.a.v. alle gedetineerden.

•

(strategisch plan hulp- en dienstverlening gedetineerden)
Gezondheidszorg engageert zich om voorwaarden te scheppen voor de centra
geestelijke gezondheidszorg om ook in de gevangenissen een preventief en
curatief aanbod inzake gezondheidszorg uit te bouwen.

•

(beleidsbrief)
Een protocol met de minister van Justitie laat toe 90 geïnterneerden op te nemen in psychiatrische voorzieningen.

(toelichting bij de begroting 2003)
Tegen 2004 is het aandeel van sociaal en financieel zwakkeren in de patiëntenpopulatie van de CGG gekend. Het aandeel van deze doelgroep moet verhogen.
• Tegen 2004 is de indicator voor wachtlijsten in de CGG vastgelegd en worden
de gegevens systematisch verzameld en verwerkt. Er wordt een actieplan geimplementeerd om de wachtlijsten te doen afnemen.
• Tegen 2004 is het percentage problematische afsluitingen bij de CGG gekend.
•
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Bijlage 4: Antwoorden van de ministers
Antwoord van 7 juli 2004
Geachte voorzitter,
Ik heb het verslag van het Rekenhof met betrekking tot de afstemming van
het zorgaanbod op de Vlaamse beleidsdoelstellingen met interesse gelezen.
Het rapport getuigt van degelijkheid en zet een aantal elementen duidelijk
op een rijtje. In grote lijnen kunnen wij dan ook akkoord gaan met de analyse die gemaakt wordt door het Rekenhof.
Toch wens ik een aantal opmerkingen te formuleren:
1

Het Rekenhof stelt dat de meeste beleidsdoelstellingen niet worden
bereikt en haalt hiervoor als oorzaak een gebrekkige onderbouwing
van de beleidsdoelstellingen aan. Tevens zegt het Rekenhof dat er te
weinig aandacht uitgaat naar beleidsevaluatie en dat er te weinig informatie voor handen is om beleidsdoelstellingen te onderbouwen.
Ik stel vast dat er vandaag inderdaad een structureel tekort bestaat
wat onderbouwing van doelstellingen en beleidsvoorbereiding/beleidsevaluatie in het algemeen betreft. Met het project Beter
Bestuurlijk Beleid (BBB) is alvast de structurele onderbouw gelegd om
tot een betere beleidsvoorbereiding te komen. In de nieuwe structuur
zal de beleidsuitvoering gescheiden zijn van de beleidsvoorbereiding/beleidsevaluatie. Daarnaast zal in de nieuwe organisatie elk
agentschap een informatieopdracht hebben. In het nog op te richten
departement wordt een ‘informatiecentrum’ geïnstalleerd dat de opvolging van o.a. de beleidsdoelstellingen ondersteunt. Ook het comptabiliteitsdecreet van 7 mei 2004 is een stap in deze richting. Hierin
wordt duidelijk bepaald dat inzake meerjarenplanning moet verwezen
worden naar strategische en operationele doelstellingen en meetbare
indicatoren. Ook een periodieke rapportering aan het parlement is
voorzien.
Tot slot wil ik er op wijzen dat in een aantal sectoren reeds gewerkt
wordt met deze methodiek. Het invoeren en het zich eigen maken van
deze methodiek vergt echter tijd.

2

Het Rekenhof stelt dat het budget voor investeringssubsidies binnen
Welzijn en Volksgezondheid deze legislatuur verlaagd is.
De middelen van het Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) blijken ontoereikend voor de uitbreidings- en vernieuwingsvragen van voorzieningen uit de sectoren
welzijn en gezondheid. Dit probleem stelt zich vooral in de ziekenhuizen en de ouderenvoorzieningen. Er zal de komende jaren, mede ge-
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let op de toenemende vergrijzing en de lacunes op het vlak van thuiszorg-ondersteunende infrastructuur, een blijvende noodzaak zijn om
te investeren in deze infrastructuurprojecten.
De Vlaamse regering heeft opdracht gegeven aan een expertencommissie om na te gaan welke oplossingen en mogelijkheden er kunnen
ontwikkeld worden voor de acute problemen waarmee het VIPA als
beleidsinstrument en vooral als financieringsinstrument wordt geconfronteerd in de ziekenhuis- en rusthuissector. In essentie kunnen de
mogelijke oplossingen voor het gebrek aan investeringsmiddelen gezocht worden in twee richtingen.
• Een verhoging van het engagement van de overheid; d.w.z. méér
publieke middelen voor investeringen, bv. via een verhoging van het
VIPA-budget
• Het creëren van nieuwe en meer uitgebreide mogelijkheden voor de
inzet van méér private investeringsmiddelen in de zorg.
Hieronder is ook begrepen het aanreiken van hefbomen aan private
initiatiefnemers om een meer efficiënte besteding van middelen te
stimuleren. Private investeringen in zorgvoorzieningen zijn niet nieuw,
maar de inbreng van de klassieke private partners zou substantieel
kunnen verhoogd worden, alsook de samenwerking met nieuwe partners. In dit luik staat vooral de analyse van PPS-pistes centraal. Hierbij moet men beseffen dat dit een grondige aanpassing zal vergen
van de regelgeving, ook van de federale wetgeving.
Deze expertencommissie zal haar eindrapport voorleggen tegen medio juli 2004.
Daarnaast kan ook verwezen worden naar de uitbreiding van de sectoren die in aanmerking komen voor VIPA-subsidies. Dit is het geval
voor voorzieningen in de sector Bijzondere Jeugdbijstand.
3

Het Rekenhof stelt dat de VIPA-regelgeving onaangepast is voor
sommige aspecten van de procedure.
Het VIPA onderzoekt momenteel hoe het procedurebesluit kan worden geactualiseerd en vereenvoudigd. Dit is een project dat kadert
binnen de cyclus van Wetsmatiging enerzijds en binnen het BBBtraject anderzijds.

4

Het Rekenhof stelt dat de welzijnssector procentueel een groter aandeel heeft dan de gezondheidssector.
Dit heeft alles te maken met de federale structuur van ons land. Homogene bevoegdheidspakketten zouden een efficiënter beheer kunnen betekenen.
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5
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Het Rekenhof stelt dat er geen inzicht is in de kostprijs van de zorg.
Nu vandaag de vzw’s verplicht zijn om een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank, dient zich de mogelijkheid aan om duidelijke afspraken te maken m.b.t. het inzicht in de parameter “kostprijs”. Er
zal in deze context dan ook een pilootproject worden opgestart.
Ten slotte wil ik bij dit laatste punt nog vermelden dat vandaag andere
financieringsvormen steeds belangrijker worden, bijvoorbeeld het Persoonlijk Assistentiebudget. Mechanismen waarbij de gebruiker meer
inspraak krijgt, moeten naar de toekomst toe verder ontwikkeld worden. Op deze manier zal de kostprijs van de zorg ook transparanter
worden.

Met waardering voor uw gedegen analyse die relevante aandachtspunten
voor het beleid impliceert, teken ik,
met vriendelijke groeten,
Adelheid Byttebier
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen

Antwoord van 15 oktober 2004
Geachte voorzitter,
Ik heb het verslag van het Rekenhof met betrekking tot de afstemming van
het zorgaanbod op de Vlaamse beleidsdoelstellingen met interesse gelezen.
Het rapport getuigt van degelijkheid.
Ik heb tevens de repliek van voormalig minister Byttebier gelezen en heb
er akte van genomen.
Tijdens mijn regeerperiode zal ik in de mate van het mogelijke trachten rekening te houden met de door u geformuleerde opmerkingen. Waar mogelijk zal ik verbeteracties opzetten.
Met waardering voor uw gedegen analyse die relevante aandachtspunten
voor mijn toekomstige beleid impliceert, teken ik,
met vriendelijke groeten,
Inge Vervotte
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

