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Tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7 en artikel 61 van de OCMW-wet. 

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60, § 7 en artikel 61 van de OCMW-
wet treedt het OCMW op als werkgever met als doel de cliënten het vereiste aantal 
arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en om de 
kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen of om werkervaring te bevorderen. 

Bij artikel 60, § 7 is het OCMW de juridische werkgever en betaalt bijgevolg het loon. Het 
OCMW ontvangt hiervoor een toelage, namelijk het bedrag van het leefloon/financiële hulp 
eventueel verhoogd met 25 % voor jongeren (RMI-wet). 

Artikel 61 van de OCMW-wet zegt dat het OCMW samenwerkingen kan aangaan met publieke 
of private actoren met de bedoeling de doelstellingen van het OCMW mede te verwezenlijken. 
Bij artikel 61 stelt het OCMW de werknemer dus ter beschikking van een derde 
werkgever/gebruiker. Hierop is de opleidings- en omkaderingspremie gebaseerd die de POD 
Maatschappelijke Integratie in toepassing van artikel 61 van de OCMW-wet aan de OCMW's 
kan toekennen. 

Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid over artikelen 60 en 61 van de OCMW-wet 
weliswaar overgeheveld naar de Gewesten, de terugbetalingen gebeuren nog steeds via de 
POD Maatschappelijke Integratie. 

Graag een aantal gegevens voor de voorbije vijf jaren, opgesplitst per jaar en per Gewest. 

1. Hoeveel personen werden tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de OCMW-
wet? Hoeveel van deze personen vonden na het beëindigen van deze tewerkstelling 
werk op de reguliere arbeidsmarkt? Hoeveel van hen kwamen na het beëindigen terecht 
in een andere sociale uitkering? Hoeveel personen beëindigden het 
tewerkstellingstraject niet? 

2. Hoeveel personen werden tewerkgesteld in het kader van artikel 61 van de OCMW-wet? 
Hoeveel van deze personen vonden na het beëindigen van deze tewerkstelling werk op 



de reguliere arbeidsmarkt? Hoeveel van hen kwamen terecht in een andere sociale 
uitkering? Hoeveel personen beëindigden het tewerkstellingstraject niet? 

3. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse terugbetaling van de POD Maatschappelijke Integratie in 
het kader van tewerkstelling via artikel 60, § 7 en artikel 61? 

 

 

DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO’S, LANDBOUW EN 

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

 

Antwoord op vraag nr. 703 geregistreerd op 27 maart 2017 en gesteld door mevrouw Valerie 
VAN PEEL 

 

 

In de bijlage vindt u voor de jaren 2012 t.e.m. 2016 en per gewest een overzicht van het aantal 
unieke personen tewerkgesteld i.h.k.v. artikel 60§7 van de organieke OCMW-wet en het aantal 
personen met een opleidings- of omkaderingspremie i.h.k.v. artikel 61 van diezelfde wet, alsook 
de overeenkomstige bedragen die werden terugbetaald. 

 

Gegevens inzake uitstroomresultaten zijn niet als dusdanig beschikbaar. Uit een studie (met 
referentie “Focusnota nr. 7 Activeringsmaatregelen” van april 2014 die is terug te vinden op de 
website van de POD MI (www.mi-is.be) onder het thema studies, publicaties en  statistieken) 
bleek evenwel dat iets minder dan één op drie van de personen na het einde van hun 
tewerkstelling i.h.k.v. art. 60§7/61 in de periode 2005-2011 werk had op het einde van het 
eerste kwartaal dat volgde op hun activeringstraject. Meer dan de helft was ingeschreven als 
werkzoekende, 8,3% was in inactiviteit en 8,2% was niet gekend bij de kruispuntbank van de 
sociale zekerheid. 

 

Op langere termijn bleek iets minder dan één persoon op twee minstens een kwartaal gewerkt 
te hebben tijdens het eerste jaar dat volgde op het einde van het activeringstraject. Eén op vijf 
werkte gedurende de volledige vier kwartalen volgende op het einde van het activeringtraject. 

 

 

Willy BORSUS 
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art 60 

    

   Gewest  # Begunstigden Jaar Bedrag 

Brussel  5414 2012 46613035,98 

Brussel  5384 2013 47017332,99 

Brussel  5530 2014 47255188,64 

Brussel  5534 2015 47599876,36 

Brussel  5840 2016 50453318,25 

Vlaanderen  9871 2012 77879934,60 

Vlaanderen  9865 2013 78196524,88 

Vlaanderen  9844 2014 77775279,99 

Vlaanderen  10150 2015 78315176,94 

Vlaanderen  10561 2016 81872329,43 

Wallonië  8098 2012 63397538,40 

Wallonië  8186 2013 64045168,31 

Wallonië  8313 2014 64002264,91 

Wallonië  9197 2015 69833263,26 

Wallonië  10120 2016 81086077,35 

 

art 61 

  

 Gewest   Bedrag # Begunstigden Jaar 

Brussel  27715,28 22 2012 

Brussel  35237,66 24 2013 

Brussel  32133,91 22 2014 

Brussel  38039,86 30 2015 

Brussel  18413,41 13 2016 

Vlaanderen  72839,86 58 2012 

Vlaanderen  94452,27 85 2013 

Vlaanderen  120580,72 106 2014 

Vlaanderen  130666,04 122 2015 

Vlaanderen  177835,56 156 2016 

Wallonië  536541,11 417 2012 

Wallonië  472285,08 409 2013 

Wallonië  539276,06 447 2014 

Wallonië  496183,20 442 2015 

Wallonië  576903,43 508 2016 

 


