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Dotaties aan de Brusselse OCMW’s volgens grote 
sociaaleconomische gemeentecategorieën - Begroting 2018
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Evolutie van de dotatie aan de OCMW’s – Begrotingen 2010 
tot 2018 (in EUR/inw.)
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DEFINITIE

In elke gemeente vind je een OCMW, een openbare instelling met 
een aparte rechtspersoonlijkheid en die juridisch losstaat van de 
gemeente. De organieke wet van 1976 op de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) bekrachtigt het principe 
dat “elke persoon recht heeft op maatschappelijke bijstand”. Die 
wet wil iedereen de mogelijkheid bieden een menswaardig bestaan 
te leiden. In de loop der jaren werden in het kader van institu tionele 
hervormingen de bevoegdheden ter zake geleidelijk van het fede
rale niveau naar de gemeenschappen en gewesten overgeheveld. 

OCMW’s kennen een ruime waaier van activiteiten van hulpver
lening aan personen en gezinnen. Dit aanbod van diensten wordt 
alsmaar ruimer terwijl de kwetsbaarheid op het vlak van sociale 
uitsluiting, armoede en vergrijzing van de bevolking toeneemt. 
Daarvan getuigen het stijgend aantal leefloners en de steeds 
grotere behoeften waarmee de OCMW’s worden geconfronteerd. 

De voorbije jaren staan OCMW’s onder grote druk, wat een weer
slag heeft op hun activiteiten. De komst van vluchtelingen vormt 
een eerste toename van aanvragen voor een uitkering bij de 
OCMW’s. Daarbovenop komen de gevolgen van de hervorming 
van de werkloosheidsuitkeringen, waardoor steeds meer behoef
tige personen aankloppen bij het OCMW in hun gemeente.

Op boekhoudkundig vlak moeten OCMW’s begrotingen en reke
ningen opmaken die specifiek zijn voor de terreinen waarop ze 
actief zijn. De 3 gewesten hebben elk hun eigen boekhoudsysteem. 

Financiële gegevens moeten per gewest worden voorgesteld en 
kunnen dus niet voor het land worden samengevoegd.

De middelen die een OCMW in het budget inschrijft, zijn afkomstig 
van de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en 
de gemeenten. De gemeente is verplicht een dotatie aan het 
OCMW over te maken. De organieke wet van de OCMW’s bepaalt 
dat de gemeente verplicht is om het tekort van het OCMW via 
een dotatie bij te passen indien het over onvoldoende middelen 
beschikt om de uitgaven in het kader van zijn opdracht te dekken.

ENKELE CIJFERS

 > In 2018 bedraagt de dotatie aan de OCMW’s gemiddeld 285 EUR 
per inwoner. In Brusselstad beloopt de dotatie 428 EUR per 
inwoner. 
 > De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW vertegenwoordigt 
40% van de overdrachten van de gemeenten en 14,8% van de 
totale gewone uitgaven.
 > Het aantal (statutaire en contractuele) OCMWpersoneelsleden 
in Brussel kwam volgens de statistieken van de RSZPPO in 2015 
uit op 8.465 werknemers (in VTE).
 > Sinds de economische crisis is de dotatie aan het OCMW alleen 
maar toegenomen (zie grafiek 1). Na een daling van die groei in 
2016, zijn de uitgaven terug beginnen te stijgen in een tempo 
van gemiddeld 3,8% per jaar. De recente groei van het aantal 
vluchtelingen en het aantal schrappingen van een werk
loosheidsuitkering zijn 2 factoren die dit verschijnsel kunnen 
verklaren.
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