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OCMW:
287
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324
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18
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Structuur van de overdrachtsuitgaven – Begrotingen 2018 
(in % van het totaal)

100%

90%

40%

30%

60%

50%

80%

70%

20%

10%

0%

● Overige
● Toelage 
 aan de 
 politie-
 zones
● OCMW

Residentiële 
gemeenten 

zuidoost 
(Cluster B1)

Residentiële 
gemeenten 
noordwest 
(Cluster B2)

Gemeenten van 
de eerste 

gordel 
(Cluster B3)

Grote
‘kanaal-

gemeenten’ 
(Cluster B4)

Werkgelegenheids-
centrum

(Cluster B5)

17,4% 14% 13,7%11,7%
25,6%

41,2% 40,4% 40,4%48%

44,9%

41,5% 45,6% 45,9%40,3%
29,4%

DEFINITIE

Overdrachtsuitgaven verwijzen naar toelagen of premies die 
de gemeente toekent aan privé (verenigingen, gezinnen…) of 
publieke actoren (politiezones, OCMW’s, kerkfabrieken, openbare 
ziekenhuizen enz.) om de werking ervan te ondersteunen of hun 
begroting in evenwicht te houden. Sommige toelagen zijn verplicht. 
Het gaat om gemeentelijke dotaties die de tekorten van politie
zones, OCMW’s, openbare ziekenhuizen en kerkfabrieken dekken.

De dotaties aan de politiezones en de OCMW’s zijn de 2 belang
rijkste categorieën van overdrachtsuitgaven. Samen vertegen
woordigen ze bijna 82,3% van de totale overdrachten (zie grafiek 1).

Toewijzing van de overdrachtsuitgaven van de Brusselse 
gemeenten – Begrotingen 2018 (EUR/inw.)

ENKELE CIJFERS

 > De overdrachtsuitgaven nemen 37,2% van de uitgaven van de 
gemeenten voor hun rekening.
 > In 2018 geeft elke gemeente gemiddeld 718 EUR per inwoner 
uit. De sociaaleconomische classificatie van Brusselse ge
meenten vertoont een grote verscheidenheid wat het aandeel 
van de dotatie aan het OCMW betreft en de politiezone in de 
totale overdrachtsuitgaven (zie grafiek 1).
 > De dotatie aan het OCMW is het grootst in de gemeenten van 
de eerste gordel en in de kanaalgemeenten. Die gemeenten 
vertonen immers minder gunstige sociale indicatoren (bv. werk
loosheidsgraad, gemiddeld inkomen per inwoner) wat nood
zakelijkerwijze tot uiting komt in meer tegemoetkomingen door 
het OCMW.
 > De dotatie aan de politiezone is verhoudingsgewijs groter in 
Brusselstad (44,9% voor cluster B5). De functies als werk
gelegenheidscentrum en hoofdstad vereisen heel wat specifieke 
veiligheidsuitgaven zoals de begeleiding van betogingen of 
meer recent nog het opvoeren van de strijd tegen het terrorisme 
(bescherming van het stadscentrum).
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