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Overige: 31,3% ●                    

Hulpverleningszone: 
10,1% ●                                                              ● Politiezone: 30%

                          ● OCMW: 28,7%

Toegestane werkingssubsidies – Budget 2018

Structuur van de toegestane werkingssubsidies per clustergroep van gemeenten – Budget 2018 (in EUR/inw.)
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(1) Het DLB voorziet een verregaande integratie van OCMW en gemeente. Bij de inwerkingtreding 
van BBC 2020 zal de dotatie aan het OCMW minder zichtbaar zijn in de cijfers.

DEFINITIE

De toegestane werkingssubsidies verwijzen naar de premies die 
de gemeente toekent aan verenigingen en gezinnen en naar de 
toelagen aan andere lokale besturen die actief zijn op het grond
gebied van de gemeente (politiezone, OCMW, hulpverleningszone, 
kerkfabrieken, intercommunales, openbaar ziekenhuis...). Deze 
toelagen dienen om de werking te ondersteunen of de begroting 
van deze besturen in evenwicht te houden. Sommige van die 
toelagen zijn verplicht, zoals de gemeentelijke dotaties bestemd 
om de tekorten van de politiezone, het OCMW(1), de hulpverle
ningszone en de kerkfabrieken te dekken.

De dotaties aan de politiezone en het OCMW vormen de 2 belang
rijkste categorieën. Samen vertegenwoordigen ze bijna 60% van 
de totale uitgaven voor subsidies (zie grafiek 1).

ENKELE CIJFERS

 > De toegestane werkingssubsidies nemen 37,2% van de 
exploitatieuitgaven van de gemeenten voor hun rekening.
 > In 2018 trekken de gemeenten in hun budget gemiddeld 
510 EUR uit per inwoner aan overdrachten. Dat is een pak meer 
dan aan het begin van de bestuursperiode. 

 > Dat bedrag verschilt naargelang het type van de gemeenten 
(zie grafiek 2). 
 > Het niveau van de dotaties aan de politiezone en het OCMW 
neemt evenredig toe met het verstedelijkingsniveau van de 
gemeente en met de toeristische aantrekking. De veiligheids
diensten zijn doorgaans groter in steden, aangezien ze meer 
instellingen en evenementen tellen die meer politietoezicht 
vereisen. Bovendien kennen verstedelijkte gemeenten en ste
den een groter aantal steuntrekkers, wat voor extra kosten voor 
de OCMW’s zorgt.
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