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Inleiding 
In deze focusnota blikken we terug op de sociale impact van de coronacrisis op de OCMW’s en hun 
doelpubliek van begin 2020 tot en met eind 2021. We bespreken hoe en in welke mate personen een 
beroep doen op de OCMW’s voor maatschappelijke hulp- en dienstverlening.  

Bij de start van de coronacrisis in maart 2020 werd al snel duidelijk dat het noodzakelijk was om de 
sociale impact op OCMW’s en hun doelpubliek in kaart te brengen, maar we botsten daarbij op twee 
beperkingen. Ten eerste schoten de administratieve gegevens te kort omdat we vanuit de POD MI 
enkel zicht hebben op de maatschappelijke hulp- en dienstverlening die vanuit het federale niveau 
wordt gesubsidieerd. Ten tweede was ook de termijn om over gegevens te beschikken (minimaal 3 
maanden) te lang om kort op de bal te spelen in deze crisisperiode. Op basis van deze vaststellingen 
werd een sociale impactenquête uitgewerkt. Deze specifieke bevraging bij de OCMW’s liet toe om de 
effecten van de coronacrisis in de sociale bijstand sneller en meer gedetailleerd te kunnen monitoren.  

In deze focus zullen de administratieve gegevens gebruikt worden voor de maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening waarvoor deze beschikbaar zijn, met name voor het (equivalent) leefloon.1 Voor de 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening waarvoor we niet over administratieve gegevens 
beschikken, zullen de enquêtegegevens gebruikt worden. 

In de eerste plaats zien we dat het aantal leefloonbegunstigden tijdens de eerste lockdown een grote 
schok te verduren kreeg, zich vervolgens boven de seizoensgemiddelden ontwikkelde en er vervolgens 
weer onder dook. In december 2021 zien we een aanzienlijke resorptie van het effect van de 
gezondheidscrisis op het aantal leefloonbegunstigden. 

De belangrijkste vaststelling is de sterke stijging van de andere maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening, die zonder de enquête bij OCMW’s een blinde vlek was gebleven. Het aantal 
steunaanvragen voor andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening is gestegen van ongeveer 
162.000 in januari 2020 tot ongeveer 242.000 in december 2021 (+49,8%) en bevindt zich dus op een 
veel hoger niveau dan voor de crisis. Dit hoge niveau van steunaanvragen wijst op hoge sociale noden, 
en dat zowel bij personen met als zonder een leefloon. In het bijzonder de voedselhulp steeg zeer sterk 
over de jaren 2020 en 2021 (+81,8% in december 2021 t.o.v. januari 2020). Daarnaast steeg ook de 
hulp voor schuldbemiddeling (+21,6% in december 2021  t.o.v. januari 2020), financiële hulp (+21,9% 
in december 2021 t.o.v. januari 2020) en niet-dringende medische hulp (+20% in december 2021 t.o.v. 
januari 2020) over deze periode met ongeveer één vijfde.  

Door sneller en meer gedetailleerd over informatie te beschikken, was de POD Maatschappelijke 
Integratie (POD MI) in staat om in samenwerking met de bevoegde Minister en interdepartementale 
overlegplatformen snel actie te ondernemen. Meer bepaald konden op korte termijn adequate 
beleidsmaatregelen worden genomen om de OCMW’s en hun doelpubliek te ondersteunen. We 
denken daarbij onder meer aan de verschillende Covid-toelages (algemeen, voedselhulp, Zoom 18-25, 
psychologische hulp). Ook hierover kunnen gegevens in deze focusnota worden teruggevonden. 

  

 

1 Voor een vergelijking tussen de administratieve en enquêtegegevens voor het leefloon verwijzen we naar de 
bijlage. 
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1. Evolutie van het aantal begunstigden 
In dit deel wordt de evolutie besproken van het aantal begunstigden van maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening door het OCMW. 

1.1 Evolutie van het aantal leefloonbegunstigden 
In de volgende grafieken wordt de maandelijkse evolutie van het aantal begunstigden van het leefloon 
(LL) in 2021 en 2020 vergeleken met die van 2019 en met die van het gemiddelde van de 10 vorige 
jaren (2009-2018). Op  kunnen we kijken hoe de jaren 2021, 2020 en 2019 al dan niet afwijken van de 
gemiddelde tendens (hierna het seizoensgemiddelde genoemd). 

De gestabiliseerde administratieve gegevens waarover de POD MI beschikt, bevestigen de zeer grote 
stijging van het aantal LL vanaf de eerste maanden van de gezondheidscrisis. Dit aantal is met +3,8% 
toegenomen van februari tot april, terwijl de groei over deze periode gemiddeld +0,5% bedroeg.2 

Grafiek 1: Evolutie van het aantal leefloonbegunstigden. 

 

Deze stijging maakte een einde aan de dalende fase van het aantal begunstigden die werd vastgesteld 
tijdens de twaalf voorgaande maanden: het aantal LL is immers met -0,4% gedaald van maart 2019 tot 
februari 2020, tegenover een gemiddelde stijging van +4,4% over dezelfde periode tijdens de laatste 
10 voorgaande jaren. 

 

Nadat het aantal begunstigden is geëvolueerd boven het seizoensgemiddelde van april tot oktober 
2020 (+1% tegenover +0,4% gemiddeld) en eronder van oktober 2020 tot april 2021 (+2,4% tegenover 
+4,2%) is dat aantal naar beneden geëvolueerd van april tot december 2021, in tegenstelling tot het 
seizoensgemiddelde (-5,9% tegenover +0,9%). 

 
2 Gemiddelde van de waargenomen groeipercentages over de periode 2009-2018 buiten personen die 
subsidiaire bescherming genieten die werden overgeheveld van het recht op maatschappelijke hulp naar het 
recht op maatschappelijke integratie in december 2016. 
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Aangezien de groei in de laatste twee periodes lager was dan het gemiddelde over tien jaar, bedroeg 
het niveau van de begunstigden ten opzichte van december 2019 103,3% in december 2021, tegen 
107,6% in december 2020. 

Over het algemeen heeft het aantal LL tijdens de eerste lockdown een schok te verduren gekregen en 
is het vervolgens geëvolueerd boven de seizoensgemiddelden en daarna eronder. In december 2021 
merken we op dat de impact van de gezondheidscrisis op het aantal LL aanzienlijk is verminderd. 

1.1.1 Evolutie van het aantal leefloonbegunstigden naar gewest 

Alle drie de gewesten werden vanaf maart 2020 getroffen door de gezondheidscrisis, maar de omvang 
en de daaropvolgende ontwikkelingen waren verschillend, zoals blijkt uit de onderstaande grafieken 
en tabellen. 

Grafieken 2: Evolutie van het aantal leefloonbegunstigden naar gewest. 
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Terwijl het aantal begunstigden daalde in Vlaanderen van maart 2019 tot februari 2020 is het in het 
Brussels gewest en Wallonië aan een veel lager tempo gestegen dan het seizoensgemiddelde. In 
Vlaanderen was de impact van de gezondheidscrisis echter meer uitgesproken. 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de impact van de gezondheidscrisis zich vertaald in een 
bijna voortdurende groei van het aantal LL van maart 2020 tot april 2021: na de eerste schok van maart 
tot april 2020 (+3,2% tegenover +0,9%) is het aantal begunstigden in een gestaag tempo blijven stijgen 
van april tot oktober 2020 (+4,4% tegenvoer +0,9%) en van oktober 2020 tot april 2021 (+4,4% 
tegenover +3,5%). Dit aantal is vervolgens gedaald van april tot december 2021, in tegenstelling tot 
het seizoensgemiddelde (-3,2% tegenover +1,1%). Desondanks bedroeg het aantal begunstigden in 
december 2021 in vergelijking met december 2019 nog 111,3% tegenover 111,5% een jaar eerder. 

 

In Vlaanderen is, na de eerste schok van maart tot april 2020 (+7,4% tegenover 0,0%), het aantal LL 
eerst sneller gedaald dan het seizoensgemiddelde van april tot oktober 2020 (-2,1% tegenover -1,1%) 
om vervolgens minder snel te stijgen dan dat van oktober 2020 tot april 2021 (+3,1% tegenover +4,7%). 
Van april tot december 2021 is het aantal begunstigden sterk gedaald (-7,8% tegenover -0,7%). 
Bijgevolg bedroeg het aantal begunstigden in december 2021 in vergelijking met december 2019 nog 
102,9% tegenover 108,9% een jaar eerder. 

 

In Wallonië was de evolutie van het aantal LL, na de schok van maart-april 2020 (+2,3% tegenover 
+0,6%), in overeenstemming met het seizoensgemiddelde van april tot oktober 2020 (+0,8% tegenover 
+1,0%). Dit aantal is gematigd toegenomen van oktober 2020 tot april-mei 2021 +0,8% tegenover 
+4,5%) en is vervolgens gedaald van april tot december 2021, in een gestaag tempo ten opzichte van 
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het seizoensgemiddelde (-6,4% tegenover +1,6%). Bijgevolg heeft het aantal begunstigden in 
december 2021 het niveau bereikt van 2019 (99,0% tegenover 104,8% een jaar eerder). 

 

Wat de grootteclusters betreft, werden de grote gemeenten het minst getroffen tijdens de eerste 
schok van de gezondheidscrisis in maart en april 2020.  

 

Van april tot oktober 2020 is de groei van het aantal LL blijven stijgen tot boven de 
seizoensgemiddelden in de cluster van de 5 grote steden en in mindere mate in die van de grote 
gemeenten, terwijl dit aantal dicht bij het gemiddelde of zelfs negatief was in de clusters van de 
middelgrote en kleine gemeenten respectievelijk.  

Van oktober 2020 tot april 2021 is het aantal begunstigden minder sterk gestegen dan de 
seizoensgemiddelden van alle clusters van gemeenten, terwijl het gedaald was van april tot december 
2021, in tegenstelling tot de seizoensgemiddelden. 

 

Grafiek 3: Evolutie van het aantal leefloonbegunstigden naar groottecluster. 

 

In vergelijking met 2019 waren de niveaus van LL in december 2021 en 2020 respectievelijk als volgt: 
5 grote steden (102,4% en 107,2%); grote gemeenten (105% en 107,7%); middelgrote gemeenten 
(103,9% en 108,4%); kleine gemeenten (98,2% en 106,3%). 
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1.1.2. Leefloonbegunstigden met een beroepsinkomen of een 
werkloosheidsuitkering 

Het begin van de gezondheidscrisis was een echte schok voor de begunstigden die een leefloon 
ontvingen bovenop hun beroepsinkomens. Hun aantal is abrupt gedaald van februari tot april 2020 (-
47,2%) en is van april tot juni terug hersteld (+52,3%) maar op een lager niveau dan dat van vóór de 
crisis. Na een periode van stabilisatie in de zomer is dat aantal opnieuw gestegen van augustus tot 
oktober (+18,2%) en is dan opnieuw gedaald in november (-11,8%). Sindsdien is het aantal LL met 
beroepsinkomens gestegen, zodat het sinds juni 2021 boven het niveau ligt van vóór de crisis. In 
vergelijking met december 2019 bedroeg het niveau van LL met beroepsinkomens 103% in december 
2021, tegenover 82,6% een jaar eerder. 

Tegelijk heeft het aantal begunstigden van een leefloon als aanvulling op een werkloosheidsuitkering 
een tegenovergestelde evolutie gekend en volgens verschillende amplitudes. Alle begunstigden die 
hun volledige of een deel van hun beroepsinkomen waren verloren, hadden immers niet noodzakelijk 
recht op werkloosheidsuitkeringen, terwijl nieuwe begunstigden die hun werk waren verloren, vaak 
deeltijds, een LL ontvingen als aanvulling op een werkloosheidsuitkering. 

Grafiek 4: Evolutie van het aantal leefloonbegunstigden met beroepsinkomen of werkloosheidsuitkering. 

 

Het aantal begunstigden met werkloosheidsuitkeringen heeft een schok naar boven gekregen van 
februari tot april 2020 (+103,4%) en is nadien geleidelijk gedaald van april tot september (-39,3%). Van 
september tot november is dit aantal opnieuw gestegen (+21,6%) en van december 2020 tot april 2021 
was er een gematigde evolutie (+9,5%) na de lichte daling van december. Sindsdien vertoont dit aantal 
een algemene neerwaartse trend, maar het lag in december 2021 nog steeds iets boven het niveau 
van voor de crisis: 111,8% in vergelijking met december 2019 tegenover 150,6% een jaar eerder. 
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1.2. Evolutie van het aantal begunstigden met een equivalent 
leefloon 
De begunstigden van een equivalent leefloon waren veel minder talrijk in 2019, 2020 en 2021 dan in 
het verleden. Hun aantal is onder het seizoensgemiddelde geëvolueerd van februari 2020 tot april 
2021. Sinds de maand mei 2021 zien we een neerwaartse tendens. In september 20213 bedroeg hun 
niveau in vergelijking met september 2019 101,7% tegenover 103,1% een jaar eerder. 

Grafiek 5: Evolutie van het aantal begunstigden met een equivalent leefloon. 

 

 

 
 

1.3. Evolutie van het aantal tewerkstellingen 
De tewerkstellingen via het OCMW waren in het begin van de coronacrisis duidelijk gedaald, met name 
in de maanden maart-april-mei 2020. Vanaf mei 2020 tot december 2021 bleef het aantal 
tewerkstellingen stabiel op ongeveer 13.000. De tijdelijke werkloosheid nam vooral toe in de eerste 
maanden van de coronacrisis en kende een piek in april 2020 met 18,8% van de tewerkstellingen. Na 
een daling in de zomer volgt tijdens de tweede lockdown opnieuw een stijging tot een lagere piek van 
6,4% in november. Vanaf mei 2021 valt het aantal begunstigden van een tewerkstelling via het OCMW 
met tijdelijke werkloosheid sterk terug. 

 
3 Er is een termijn van zes maanden nodig om stabiele gegevens te hebben van het aantal begunstigden van een 
equivalent leefloon. 
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Grafiek 6: Evolutie van het aantal begunstigden van een tewerkstelling via het OCMW (2020-2021, 
enquêtegegevens) 

1.4. Evolutie van de dringende medische hulp 
De dringende medische hulp, in de vorm van een financiële tussenkomst van het OCMW in de 
medische kosten van een persoon die illegaal in België verblijft, daalde in beperkte mate tot mei 2020. 
Vanaf juni 2020 stegen de tussenkomsten sterk om een hoogtepunt van meer dan 20.000 
hulpaanvragen op maandbasis in de periode maart tot en met juni 2021. Daarna volgt een beperkte 
terugval, maar de dringende medische hulp kent in december 2021 nog steeds een toename van 14,2% 
ten opzichte van januari 2020.  

 

Grafiek 7: Evolutie van het aantal begunstigden van een dringende medische hulp, inclusief requisitoria (2020-
2021, enquêtegegevens) 
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1.5. Evolutie van andere maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening  
Een van de voornaamste blinde vlekken in de administratieve gegevens waarover de POD MI beschikt 
waren de andere soorten van maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Met ‘andere 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening’ bedoelen we andere hulp van het OCMW dan een 
(equivalent) leefloon, tewerkstellingsmaatregelen of dringende medische hulp. Het gaat onder meer 
om schuldbemiddeling, voedselhulp en financiële hulp. Op basis van de sociale impactenquête bij 
OCMW’s beschikken we nu over gegevens voor het analyseren van de tendensen en de grootteorde 
van het aantal begunstigden van andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening.  

De andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening  kent in het begin van de coronacrisis eerst een 
daling, wat wellicht te maken heeft met de moeilijkere bereikbaarheid van OCMW’s in deze periode. 
Vanaf juni 2020 is er een zeer sterke toename van de andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening 
tot deze vanaf oktober 2020 tot augustus 2021 een hoog niveau bereikt fluctueert rond de 200.000 
steunaanvragen op maandbasis. In het najaar van 2021 volgt een verdere stijging en in november 
wordt een hoogtepunt bereikt. Deze sterke stijging was enerzijds mogelijk door de verschillende 
subsidies die in het kader van de coronacrisis aan de OCMW’s werden toegekend (zie deel 5).  
Anderzijds wijst dit hoge niveau van steunaanvragen op hoge sociale noden, en dat zowel bij personen 
met als zonder een (equivalent) leefloon 

 

Grafiek 8: Evolutie van het aantal leefloonbegunstigden en het aantal begunstigden van andere 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening (2020-2021, enquêtegegevens) 

In het bijzonder in vergelijking met het leefloon - dat relatief stabiel blijft - zien we een zeer sterke 
toename van de andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Het aantal begunstigden van ten 
minste één vorm van andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening ligt in december 2021 bijna 
50% hoger dan voor het uitbreken van de coronacrisis (januari 2020). Tussen 65% en 75% van hen 
ontvangt enkel en alleen deze steun (zij ontvangen geen (equivalent) leefloon, noch een 
tewerkstellingsmaatregel). Wij vestigen hierbij de aandacht op een groep mensen die grotendeels 
onder de radar van de administratieve statistieken blijft: mensen die geen recht hebben op 
Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp, maar die zich toch tot het OCMW wenden voor 
andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening. 
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Om de stijging en de onderliggende trends beter te duiden, bespreken we enkele vormen van andere 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening hieronder in meer detail. 

 

Grafiek 9: Evolutie van het aantal begunstigden van andere maatschappelijke hulp- of dienstverlening per type 
(2020-2021, enquêtegegevens). 

1.5.1 Voedselhulp 

We observeerden tijdens de eerste lockdownperiode in maart een dip in het aantal mensen dat een 
beroep deed op de voedselhulp verleend door de OCMW’s. Daarna steeg het aantal personen dat 
voedselhulp heeft ontvangen tot een piek in mei en juni, om vervolgens opnieuw te dalen. De 
voedselhulp is vanaf september 2020 sterk gestegen en bereikt een hogere piek in maart 2021. Daarna 
stellen we een terugval vast, maar vanaf september 2021 volgt opnieuw een stijging van het aantal 
steunaanvragen voor voedselhulp tot een (voorlopig) hoogtepunt in december 2021 (+81,2% t.o.v. 
januari 2020). Hiermee is de voedselhulp het sterkst gestegen van de verschillende soorten van andere 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening over de jaren 2020 en 2021. 

De absolute cijfers liggen lager dan de totale voedselhulp die in België wordt verdeeld aangezien de 
hier vermelde gegevens enkel de hulpverlening door het OCMW omvat en niet de vele bedelingen van 
andere organisaties, voedselbanken en verschillende privé-initiatieven. De toename van de door de 
OCMW's verstrekte voedselhulp werd ook mogelijk gemaakt door de invoering van een uitzonderlijke 
subsidie voor voedselhulp in de context van de coronacrisis (zie deel 5). 

1.5.2 Schuldbemiddeling 

Het aantal dossiers voor schuldbemiddeling stijgt globaal genomen sterk sinds juli 2020. De meest 
plausibele verklaring is dat de financiële reserves van personen uitgeput raken (door een daling van 
het inkomen en/of toegenomen uitgaven), wat resulteert in (oplopende) schulden. Na verloop van tijd 
kloppen deze personen aan bij het OCMW voor schuldhulpverlening.  De algemene opwaartse trend 
voor schuldbemiddeling blijft zich doorzetten en bereikt een hoogtepunt in juli 2021. Daarna blijft een 
hoog niveau behouden en in december 2021 is de hulp voor schuldbemiddeling nog opvallend hoger 
dan voor de coronacrisis (+21,6% t.o.v. januari 2020). 
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1.5.3 Financiële hulp 

De financiële hulp vertoont - net zoals de voedselhulp - grote schommelingen, maar over het geheel 
genomen is er een zeer sterke stijging geweest tot december 2020. Vanaf januari 2021 nemen we een 
daling van de financiële hulp tot een lager niveau dan voor het uitbreken van de crisis in juli en augustus 
2021. Vanaf september nemen we daarentegen terug een stijging waar. In november 2021 volgt een 
verdere toename waarna tot eind 2021 een zeer hoog niveau behouden blijft. We vermoeden dat dit 
wellicht verband houdt met de stijgende energieprijzen. In december 2021 is de financiële hulp op een 
duidelijk hoger niveau dan voor het uitbreken van de coronacrisis (+21,9% t.o.v. januari 2020). 

1.5.4 Niet-dringende medische hulp 

De niet-dringende medische hulp (inclusief requisitoria) kent in het begin van de coronacrisis een 
geleidelijke, lichte daling. In augustus en september 2020 zien we een sterke toename van de niet-
dringende medische hulp tot meer dan 60.000 steunaanvragen op maandbasis. Een mogelijke 
verklaring is dat de niet Covid-19-gerelateerde medische zorg werd uitgesteld tijdens de hoogtepunten 
van de coronagolven - met name tijdens de eerste maanden van de coronacrisis - en daarna werd 
gecompenseerd. Nadien volgt een relatief stabiele periode waarbij een hoog niveau blijft behouden 
tot juni 2021. In juli 2021 volgt een nieuwe toename tot een nog hoger niveau met een beperkte 
terugval vanaf november.  De niet-dringende medische hulp bevindt zich in december 2021 nog steeds 
op een aanzienlijk hoger dan voor de coronacrisis (+20,0% t.o.v. januari 2020). 

1.5.4 Hulp in verband met kinderarmoedebestrijding 

De hulp in verband met kinderarmoedebestrijding daalde globaal in de eerste helft van 2020, maar 
steeg vanaf september om vervolgens terug geleidelijk af te nemen. In juli 2021 was de hulp voor 
kinderarmoedebestrijding op een gelijkaardig niveau als in juli 2020. Vanaf september volgt opnieuw 
een geleidelijke toename. De steun voor kinderarmoede is in belangrijke mate gekoppeld aan de 
schoolcyclus, waardoor de stijging in het begin van het schooljaar te verwachten is. In tegenstelling tot 
de andere vormen van maatschappelijke hulp- en dienstverlening stellen we hier globaal geen stijging, 
maar een lichte daling vast wanneer we het gemiddeld aantal steunaanvragen op maandbasis in 2020 
vergelijken met het gemiddelde in 2021 (-5,5%). 
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2. Evolutie van de in- en uitstroom van andere 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening 
Het aantal begunstigden van een bepaalde maand hangt zowel af van de instroom als de uitstroom. 
Dankzij de telling van de nieuwe aanvragen hebben we een idee van de evolutie van de mobiliteit van 
de OCMW-begunstigden. We kijken hier in het bijzonder naar de evolutie van de in- en uitstroom van 
de andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening (zie grafiek). 

We stellen een daling van de mobiliteit van het OCMW-publiek vast tijdens de eerste maanden van de 
coronacrisis. Dit houdt in dat er zowel een daling van het aantal nieuwe aanvragen als het aantal 
begunstigden dat uitstroomt is. Wellicht kan dit verklaard worden door de beperkingen tijdens de 
eerste lockdown die de contacten tussen de begunstigden en OCMW’s beperkten (moeilijke 
verplaatsingen, periodes van beperkte permanentie, het betrokken publiek heeft moeilijke toegang 
tot internet voor de gesprekken op afstand, …).  Sinds juni 2020 is er opnieuw een toename in de 
mobiliteit van de OCMW-begunstigden. Zo is het aantal nieuwe aanvragen voor een leefloon en andere 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening opnieuw beginnen stijgen. Tijdens de tweede coronagolf 
met verstrengende maatregelen vanaf oktober en een tweede lockdown vanaf begin november 2021 
nemen we geen afname in de mobiliteit van de OCMW-begunstigden waar. Wellicht komt de andere 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening dan ook minder in het gedrang dan tijdens de eerste 
coronagolf. De instroom voor andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening neemt sterk toe vanaf 
september 2021 en ook de uitstroom stijgt in mindere mate, wat de toename tot november van het 
aantal begunstigden hiervan verklaart.  In december is de uitstroom licht hoger dan de instroom, wat 
leidt tot een beperkte terugval van het aantal begunstigden in december 2021. 

 

Grafiek 10: Evolutie van de mobiliteit (in- en uitstroom) van de begunstigden van andere maatschappelijke 
hulp- en dienstverleningen (2020-2021, enquêtegegevens). 
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3. Evolutie van het profiel van de begunstigden 
3.1. Socio-economisch profiel 
Voor wat betreft het profiel van de nieuwe hulpaanvragen, kunnen we stellen dat de meeste personen 
die zich tijdens de coronacrisis tot het OCMW wenden voordien geen inkomen (14,2%) hadden, een 
werkloosheidsuitkering (11,6%) of een andere sociale uitkering (11,5%) ontvingen, of een 
arbeidsovereenkomst (10,4%) hadden. Belangrijk om op te merken is dat de situatie voor de 
hulpaanvraag van ruim 1 op 3 van de begunstigden onbekend of niet gespecifieerd is.4  

Voor de eenvoud verdelen we de socio-economische situatie voor de aanvraag bij het OCMW in 
onderstaande grafiek op in vier situaties: werkend, werkloos, andere sociale uitkering of geen 
inkomen.5 

 

Grafiek 11: Evolutie van de socio-economische profielen van nieuwe begunstigden (2020-2021, 
enquêtegegevens). 

Het aantal personen die voor de aanvraag bij het OCMW aan het werk waren, is aanzienlijk gestegen 
tijdens de eerste lockdownperiode. Dit komt overeen met de daling van het aandeel mensen dat 
voordien geen inkomen had. Tijdens de zomermaanden stellen we een terugkeer vast naar 
verhoudingen die vergelijkbaar waren met die van vóór de coronacrisis. In het najaar van 2020 stellen 
we vast dat het aandeel nieuwe aanvragers die voorheen werkzaam waren opnieuw een beperkte 
toename kent in oktober (weliswaar lager dan in maart) wat overeenkomt met de tweede lockdown. 
Vervolgens wordt opnieuw teruggekeerd naar de verhouding van voor de coronacrisis. 

 
4 Dit zijn de gemiddelde percentages van het socio-economische profiel van personen vóór deze een aanvraag 
bij het OCMW indienen voor de periode maart 2020 tot en met december 2021. 
5 Onder ‘werkenden’ vallen de volgende situaties: zelfstandig, arbeidsovereenkomst, interim, werkstudent, 
artiest en flexi-job. Onder ‘andere sociale uitkering’ vallen alle sociale uitkeringen die werkloosheidsuitkering 
omvatten (inclusief leefloon in een ander OCMW en pensioenen). We houden bij deze verdeling geen rekening 
met de personen waarvan de socio-economische situatie voor de aanvraag onbekend of een andere situaties 
was. 
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We observeren geen significante toename van het aandeel zelfstandigen en artiesten die nochtans 
zwaar getroffen worden tijdens de coronacrisis. We veronderstellen dat deze specifieke doelgroepen 
eerst hun financiële reserves trachten aan te spreken en andere sociale rechten uit te putten alvorens 
ze een steunaanvraag bij het OCMW indienen. Ook de genomen crisismaatregelen spelen hierin 
ongetwijfeld een rol, in bijzonder het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen. 

 

3.2. Socio-demografisch profiel 

3.2.1 Geslacht 

We merken slechts enkele kleine verschillen op in de toename van het aantal leefloonbegunstigden 

naar geslacht sinds het begin van de gezondheidscrisis in maart 2020.  

Grafieken 12: Evolutie van de socio-economische profielen van de leefloonbegunstigden naar geslacht. 
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Mannen werden iets harder getroffen dan vrouwen door de schok van maart-april (respectievelijk 

+4,3% en +3,3% tegenover +0,6% en +0,5% gemiddeld).  

Het aantal begunstigden, zowel mannen als vrouwen, is vervolgens geëvolueerd tot boven de 

seizoensgemiddelden van april tot oktober 2020 (respectievelijk +0,9% en +1,1% tegenover gemiddeld 

+0,2% en +0,6%) om vervolgens te evolueren onder de seizoensgemiddelden, maar meer uitgesproken 

voor mannen (gemiddeld +2,2% tegenover +5,2%) dan voor de vrouwen (gemiddeld +2,5% tegenover 

+3,5%) van oktober 2020 tot april 2021. Van april tot december 2021 is het aantal begunstigden, zowel 

mannelijke als vrouwelijke, in een sneller tempo gedaald, in tegenstelling tot de seizoensgemiddelden 

(respectievelijk -7,7% tegenover +1, 0% en -4,3% tegenover +0,7%). 

 

In december 2021 bedroeg het aantal vrouwelijke LL 104,7% in vergelijking met november 2019 

tegenover 106,9% een jaar eerder, terwijl dat van de mannelijke LL 101,6% bedroeg tegenover 108,5% 

een jaar eerder. 

3.2.2 Geslacht en gezinscategorie 
Grafieken 13: Evolutie van de socio-economische profielen van begunstigden naar geslacht  en gezinscategorie. 

Verhoudingsgewijs, en in combinatie met de gezinscategorie, werden mannen en vrouwen met 
gezinslast over het geheel genomen minder getroffen door de gezondheidscrisis dan andere 
categorieën van begunstigden. 
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Voor deze categorie van begunstigden stellen we eveneens een terugkeer vast naar de situatie vóór 

de crisis in december 2021. 

 

3.2.3 25-plussers vs. min-25-jarigen 

Begunstigden van 25 jaar en ouder (Plus25) werden harder getroffen door de start van de crisis dan 

begunstigden die jonger waren dan 25 (Min25), respectievelijk +4% en +3,4% tegenover +0,3% en 

+1,2% in seizoensgemiddelden. 

Grafieken 14: Evolutie van de socio-economische profielen van begunstigden naar leeftijd. 
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Het aantal begunstigden 25-plussers is licht gestegen onder de seizoensgemiddelden van april tot 

oktober 2020 (+0,2% tegenover 0,7%) en van oktober 2020 tot april 2021 (+1,3% tegenover +3,6% 

gemiddeld). Het is vervolgens gedaald met -5,3% van april tot december 2021, terwijl het gemiddeld 

met +1,0% is gestegen over deze periode van het jaar. In december 2021 bedroeg het niveau van 

begunstigden ouder dan 25 101,6% in vergelijking met november 2019 tegenover 106,1% een jaar 

eerder. 

 

De evolutie van het aantal begunstigden min 25-jarigen is daarentegen boven het seizoensgemiddelde 

gebleven van april tot oktober 2020 (+2,8% tegenover -0,2%). Zij is onder het seizoensgemiddelde 

gebleven van oktober 2020 tot april 2021 (+4,6% tegenover +5,6%). Van april tot december 2021 is het 

aantal LL jonger dan 25 jaar gedaald met -6,9%, terwijl het gemiddeld met 0,5% is gestegen over deze 

periode van het jaar. In december 2021 bedroeg het niveau van begunstigden jonger dan 25 in 

vergelijking met december 2019 nog 106,8% tegenover 110,7% een jaar eerder. 
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3.2.4 Niet-studerende en studerende jongeren 
Achter deze evoluties schuilen twee fenomenen: de evolutie van jongeren onder de 25 jaar naargelang 

zij al dan niet studeren, zoals de volgende twee grafieken aantonen: 

Grafieken 15: Evolutie van niet-studerende en studerende jongeren. 

 

 

Vanaf de eerste schok van maart-april (+6,2% tegenover +0,1% gemiddeld) is het aantal niet-

studerende jongeren sneller geëvolueerd dan de seizoensgemiddelden tot in november 2020. 

Sindsdien daalt dit aantal gestaag. 

 

Het aantal studerende jongeren werd niet onmiddellijk getroffen door de gezondheidscrisis. Het is 
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om vervolgens sneller naar boven te evolueren dan de seizoensgemiddelden. Sinds juni 2021 daalt dit 

aantal sneller dan het seizoensgemiddelde. 

 

In vergelijking met de maand december 2019 waren er 110,3% studerende jongeren in december 

2021, tegenover 107,9% een jaar eerder. Wat de niet-studerende jongeren betreft bedroeg hun niveau 

103,9% tegenover 113,0% een jaar eerder. 

3.2.5 Nationaliteitsgroepen 
Verhoudingsgewijs was het effect van de start van de gezondheidscrisis in relatieve termen meer 

uitgesproken voor het aantal Europese (+8,3% tegenover +0,1%) en Belgische (+4,1% tegenover +0,4%) 

begunstigden dan voor het aantal niet-Europese begunstigden (+1,7% tegenover +1,3%). 

 

Van april tot oktober 2020 daalde het aantal begunstigden van buiten de EU in tegenstelling tot het 

seizoensgemiddelde (-0,6% tegenover +2,1%), terwijl het aantal Belgische en EU-begunstigden boven 

deze gemiddelden steeg (respectievelijk +1,6% tegenover -0,0% en +1,1% tegenover +0,2%). 

Van oktober 2020 tot april 2021 vertoonde met name het aantal EU-begunstigden de sterkste evolutie 

(+6,3% tegenover +4,2% gemiddeld). De laatste periode toont een daling voor de drie groepen van 

nationaliteiten, in tegenstelling tot de seizoensgemiddelden. 

 

In vergelijking met december 2019 waren de niveaus van Belgische, EU en niet-EU LL in december 2021 

en 2020 respectievelijk als volgt: Belgen (104,7% vs 109,0%); buitenlanders EU (112,9% vs 115,1%); 

buitenlanders niet-EU (96,5% vs 101,7%). 
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Studenten +1,2% - 3,5% +11,7% - 5,3% +0,1%

Gemiddelde 

2009-2018

April-Oktober 

2020

Gemiddelde 

2009-2018

Gemiddelde 

2009-2018
Min25

Oktober 2020-

April 2021

Belg +0,8% +3,7% +4,1% +0,4%
UE +4,1% +4,7% +8,3% +0,1%

Niet-UE - 4,6% +6,7% +1,7% +1,3%

Gemiddelde 

2009-2018

Februari-April 

2020

Gemiddelde 

2009-2018

Maart 2019-

Februari 2020

Belg +1,6% - 0,0% +2,8% +4,1% - 6,0% +0,4%
UE +1,1% +0,2% +6,3% +4,2% - 5,4% +1,2%

Niet-UE - 0,6% +2,1% - 0,2% +4,9% - 5,6% +2,5%

Oktober 2020-

April 2021

Gemiddelde 

2009-2018

April-Oktober 

2020

Gemiddelde 

2009-2018

Oktober 2020-

April 2021

Gemiddelde 

2009-2018
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4. Voorschotten op sociale uitkeringen in de 
vorm van een leefloon 
In dit deel bespreken we de voorschotten op sociale uitkeringen die door de OCMW’s worden 
toegekend. Een eerste indicator is het aantal begunstigden die een leefloon in de vorm van een 
voorschot ontvangen. Waar dit cijfer de eerste maanden van de coronacrisis rond de 6.000 personen 
schommelde, nemen we vanaf juli een sterke stijging waar. Globaal genomen zet deze stijging zich 
door tot juni 2021, met de laatste maanden van deze periode meer dan 10.000 voorschotten op 
maandbasis. In het merendeel van de gevallen betreft de toename hoogstwaarschijnlijk een 
werkloosheidsuitkering.  In juli volgt een zeer sterke terugval tot onder de 6.000 op maandbasis, die 
ook in de volgende maanden bevestigd wordt. Nadien blijft het aantal personen met een leefloon in 
de vorm van een voorschot op een sociale uitkering op een lager niveau schommelen, wat 
vergelijkbaar is met het niveau van voor het uitbreken van de coronacrisis.  

 

Grafiek 16: Leefloon in de vorm van een voorschot op een sociale uitkering (2020-2021, enquêtegegevens).  

Daarnaast beschikken we ook over het aantal nieuwe aanvragen voor een voorschot in de vorm van 
een leefloon. Hier stellen we een stijging vast in maart en april wat overeenkomt met de eerste 
lockdownperiode. In oktober zien we opnieuw een stijging van het aantal nieuwe aanvragen tot ruim 
boven de 2.000, wat dan weer samengaat met de verstrengende maatregelen vanaf oktober en de 
tweede lockdown vanaf 2 november. Na een terugval in januari, zien we dat er in februari en maart 
2021 opnieuw meer nieuwe aanvragen op maandbasis zijn. Vanaf april 2021 is een terugval van het 
aantal nieuwe aanvragen tot het pré-crisisniveau. Deze afname leidt - met enige vertraging - ook tot 
een daling van het aantal voorschotten die de OCMW’s verlenen. Vanaf juli is er opnieuw een beperkte 
toename van het aantal nieuwe aanvragen tot rond de 1.800 op maandbasis vanaf september. 

Het is belangrijk om op te merken dat niet alle voorschotten in de vorm van een leefloon door de 
OCMW’s worden uitbetaald, maar dat er ook voorschotten worden gegeven in de vorm van 
aanvullende financiële steun. Deze voorschotten die niet in de vorm van een leefloon worden 
uitbetaald zitten dus niet in deze cijfers.  
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5. Andere maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening: uitgaven en subsidies 
Op basis van de enquête bij OCMW’s zijn we in staat om schattingen te maken over de uitgaven voor 
andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening en de benuttingsgraad van subsidies. We bespreken 
hieronder de voornaamste resultaten. 

4.1 Uitgaven voor andere maatschappelijke hulp- en 
dienstverlening 
Op basis van de steekproef schat de studiedienst de maandelijkse uitgaven voor andere 
maatschappelijke hulp- en dienstverlening in België net onder de 15 miljoen euro op maandbasis tot 
en met augustus 2020. Vanaf september 2020 volgt een sterke stijging tot meer dan 20 miljoen op 
maandbasis eind 2020. Begin 2021 volgt een beperkte terugval, waarna de maandelijkse uitgaven rond 
de 20 miljoen blijven schommelen. Dit bedrag vertegenwoordigt gemiddeld iets minder dan 100 euro 
per begunstigde op maandbasis. 

In totaal worden de uitgaven voor andere maatschappelijke hulp- en dienstverlening door de OCMW’s 
van januari 2020 tot en met december 2021 op iets meer dan 440 miljoen geraamd. Een deel van deze 
uitgaven kan gefinancierd worden door de algemene COVID-19-subsidie en andere federale subsidies. 

 

Grafiek 17: Voortschrijdend gemiddelde (3 maandelijks) van de uitgaven voor andere maatschappelijke hulp- 
en dienstverlening (2020-2021, enquêtegegevens). 
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4.1 Subsidies Covid-maatregelen 
In dit deel bespreken we de benuttingsgraad van de verschillende subsidies die zijn ingevoerd in het 
kader van de coronacrisis. De subsidie voor voedselhulp werd eind 2021 afgesloten en werd voor 87,1% 
gebruikt. Op basis van het definitieve cijfers uit het Uniek Jaarverslag van 2021 was de Algemene Covid-
subsidie voor 65,3% gebruikt eind 2021, wat betreft de subsidie Zoom 18-25 was dit 29,9% en voor de 
subsidie psychologische hulp was dit 58,9%. Op basis van eerdere schattingen op basis van de 
enquêtegegevens die op een lagere benuttingsgraad wezen, werd beslist om de toelageperiode van 
andere Covid-subsidies te verlengen tot 31 maart 2022. De geschatte finale benuttingsgraad voor de 
subsidies Covid algemeen, Zoom 18-25 en psychologische hulp is respectievelijk: 74,2%, 58,3% en 
64,7%. Op basis van deze schattingen kunnen we stellen dat de verlenging van de toelageperiode voor 
een verhoogde benuttingsgraad van de subsidies heeft gezorgd. 

 

Benuttingsgraad van subsidies Covid-maatregelen (2020-2021, enquêtegegevens; Uniek Jaarverslag 2021). 

Subsidie  Beschikbaar bedrag 

Benuttingsgraad 

2020 - 2021

Uniek Jaarverslag

Geschatte finale 

benuttingsgraad (subsidies 

verleng tot maart 2022)

Voedselhulp 14.000.026 €          87,1% /

Covid algemeen 135.000.001 €        65,3% 74,2%

Zoom 18-25 24.000.005 €          29,9% 58,3%

Psychologische hulp 10.000.003 €          58,9% 64,7%



Bijlage 
Een vergelijking tussen de administratieve en enquêtegegevens voor het leefloon 

 


