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WEERKERENDE UITGAVEN  Fiche 24

Evolutie van het aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie (OCMW’s) – Budgetten 2008 tot 2016
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(1) Ondanks de verregaande integratie van gemeente en OCMW in Vlaanderen bepaald in het 
DLB, behoudt het OCMW een aparte rechtspersoonlijkheid en een aparte boekhouding, zoals de 
federale wet op de OCMW’s bepaalt, ook al worden ze als organisatie bestuurlijk door eenzelfde 
directeur aangestuurd.
(2) Bij de inwerkingtreding van BBC 2020 zal de dotatie aan het OCMW minder zichtbaar zijn in 
de cijfers.

Bron: POD Maatschappelijke integratie

DEFINITIE

In elke gemeente vind je een OCMW, een openbare instelling met 
een aparte rechtspersoonlijkheid en die juridisch losstaat van de 
gemeente(1). 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 van de jaren werden de bevoegd
heden over deze hulpverlening in het kader van institutionele 
hervormingen geleidelijk van het federale niveau naar de gemeen
schappen en gewesten overgeheveld. 

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

Op boekhoudkundig vlak moeten OCMW’s, net zoals de gemeen
ten, een meerjarenplan, budget en jaarrekening opmaken specifiek 
voor de terreinen waarop ze actief zijn. 

De middelen die een OCMW in het budget inschrijft, zijn afkomstig 
van de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en 
de gemeenten. Die zijn verplicht een werkingssubsidie aan het 
OCMW over te maken. De organieke wet van de OCMW’s bepaalt 
immers dat de gemeente verplicht is om het tekort van het OCMW 

– via een toelage(2) – bij te passen indien het OCMW over on
voldoende middelen beschikt om de uitgaven te dekken in het 
kader van zijn opdracht.

ENKELE CIJFERS

 > De gemeentetoelage aan de OCMW’s bedraagt in 2018 gemid
deld 147 EUR per inwoner. Verstedelijkte gemeenten en steden 
tellen doorgaans meer steuntrekkers in het kader van het recht 
op maatschappelijke integratie en hebben dus hogere kosten 
voor individuele hulpverlening (zie fiche 21). De gemeente
toelage aan het OCMW vertegenwoordigt 28,7% van de toe
gestane werkingssubsidies van de gemeenten en 10,7% van 
hun totale gewone uitgaven.
 > Het (statutair en contractueel) OCMWpersoneel kwam volgens 
de statistieken van de RSZ in 2016 uit op 35.903 werknemers 
(in VTE).
 > De impact van de economische crisis is duidelijk te merken in 
het aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke 
integratie (met o.m. het leefloon). Hun aantal tikte vanaf 2014 
opnieuw verder aan als gevolg van ingrepen in de werkloosheids
uitkeringen, maar vooral door het samenvoegen van verschil
lende statistieken over het recht op maatschappelijke integratie 
(zie grafiek).
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