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OCMW van de wereld – geld van de Antwerpenaar 
 
Een jaarlijks terugkerend fenomeen is het tekort in de OCMW-begroting. Zo kende de 
OCMW-jaarrekening in 2011 een aanzienlijk tekort van 13,7 miljoen Euro. Voor 2012 
wordt het tekort geraamd op 13,3 miljoen euro. Voor 2013 schat men zelfs een tekort 
van 19,6 miljoen (dixit verslag Inspectie Financiën oktober 2012). De Stad Antwerpen, 
dus de Antwerpse belastingbetaler, is wettelijk verplicht OCMW-tekorten bij te passen. 
Jaarlijks gaat er dus een aanzienlijke som belastinggeld naar het in evenwicht brengen 
van de OCMW-begroting. Geld dat hierdoor niet geïnvesteerd kan worden in andere 
zaken zoals onderwijs, veiligheid, mobiliteit,… 
 
Het is een gekend feit dat deze tekorten uit het verleden voor een groot deel werden 
veroorzaakt door geïmporteerde armoede ten gevolge het opengrenzenbeleid van de 
federale regering.  De situatie zal er niet op verbeteren! Het tekort dat in 2011 werd 
bijgepast was gebaseerd op de resultaten van 2010 toen het percentage vreemdelingen 
58% van het aantal bijstandstrekkers bedroeg. Thans is dit opgelopen tot 65,6% (2013).  
Antwerpen draagt dus grotendeels de financiële gevolgen van het lakse 
uitwijzingsbeleid, de collectieve regularisaties en de quasi onbestaande migratiestop. 
Maar ook van het vreemdelingenpamperbeleid van de voorbije legislaturen dat van onze 
stad het beloofde land heeft gemaakt voor gelukszoekers afkomstig van alle uithoeken 
van de wereld. 
 
Het sociaal en financieel draagvlak is voor Antwerpen meer dan overschreden.  Aan het 
huidige instroomritme is het immers onmogelijk om nog een efficiënt 
inburgeringsbeleid te voeren. Ook al worden er aan de lopende band 
inburgeringscursussen en taallessen gegeven en worden tienduizenden vreemdelingen 
via het systeem van sociale tewerkstelling, ten laste van de overheid, tewerkgesteld. Dan 
nog zal slechts één op vier nadien via de reguliere arbeidsmarkt een job vinden en zelf 
bijdragen aan onze maatschappij. We zitten dus m.a.w. opgescheept met duizenden  
nieuwe stadsbewoners die afhankelijk zullen blijven van overheidssteun. 
 
Het is dan ook duidelijk dat deze ongecontroleerde instroom een loodzware belasting 
betekent voor het ultieme vangnet dat onze maatschappij heeft voorzien voor zijn 
behoeftigen. Door de feitelijke open grenzen en het aanzuigeffect van het jarenlange 
pamperbeleid, dreigt de last daarenboven zo zwaar te worden dat het vangnet scheurt. 
Het zal dan ook zoals altijd de Antwerpenaar zijn die hiervan de rekening krijgt 
doorgeschoven. Want nadat hij via zijn belastinggelden heeft betaald voor het 
multiculturele Sinterklaasbeleid zal er voor hem niet veel overschieten als hij zelf 
behoeftig zou worden.  
 
Dit alles is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar. De welzijnszorg die door onze 
ouders en grootouders werd opgebouwd en die door ons belastinggeld in stand wordt 
gehouden mag niet worden verpletterd onder de massale instroom van zij die nooit 
hebben bijgedragen aan het systeem. 
 
Filip Dewinter 
 
 



Van vrije immigratie naar OCMW van de wereld 
 
Sinds 2006 immigreerden jaarlijks telkens meer dan 100.000 vreemdelingen naar ons 
land. Dit is aanzienlijk meer dan in de jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70, het 
tijdperk van de “gastarbeid”, toen gemiddeld 60.000 à 70.000 vreemdelingen naar ons 
land immigreerden. In 2010 overschreed het aantal vreemdelingen zelfs de kaap van de 
140.000. De zogenaamde migratiestop is dan ook zo lek als een zeef. Via asielmisbruik 
vestigen grote groepen vreemdelingen zich in onze stad, niet omdat ze in hun land van 
herkomst voor hun leven vrezen, maar uit economische overwegingen. Ook het vrij 
verkeer van personen binnen Europa leidt grote groepen gelukzoekers naar Antwerpen.  
Daarnaast is er nog de gezinshereniging die courant wordt gebruikt om de migratiestop 
te omzeilen.  
 
Antwerpen gaat tevens gebukt onder grote golven van illegale immigratie veroorzaakt 
door het lakse regularisatiebeleid van de opeenvolgende Belgische regeringen. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers die het grondgebied weigeren te verlaten, of illegalen die 
nooit in een procedure hebben gezeten krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Naast de 
zogenaamde eenmalige regularisatiecampagnes van 2000 en 2009-2010, zijn er de 
permanente regularisaties op basis van medische redenen. De Minister en de 
Staatssecretaris van vreemdelingenzaken beschikken ook over de discretionaire 
bevoegdheid om regularisatie te verlenen aan illegalen. De laatste 10 jaar werden veel 
meer vreemdelingen geregulariseerd dan er erkend werden als vluchteling. Zo kregen er 
in 2011 2.857 asielzoekers het vluchtelingenstatuut, terwijl er 9.509 illegalen werden 
geregulariseerd.   
 
215.625 inwoners van Antwerpen hebben een allochtone achtergrond (minstens één 
van de ouders is van vreemden origine).  (Cijfers Buurtmonitor) In totaal telt Antwerpen 
54.985 vreemdelingen met een niet-Europese nationaliteit en 32.316 EU-burgers. 
Antwerpen telt momenteel 4.246 asielzoekers en politieke vluchtelingen.   
 
Vrije immigratie en een sociale welvaartstaat waarin iedereen een minimale 
levensstandaard wordt gegarandeerd, ongeacht of hij of zij arbeid verricht, gaan niet 
samen. De motivatie voor immigratie zal immers hoofdzakelijk het verwerven van de 
lusten van deze welvaartstaat zijn, zonder dat men mee de lasten heeft gedragen die de 
sociale garanties mogelijk maken. Naast het feit dat dit onrechtvaardig is ten opzichte 
van de leden van de gemeenschap die het systeem hebben opgebouwd en degene die het 
via hun arbeid in stand houden, is vrije immigratie destructief voor het systeem op zich. 
Door de ongecontroleerde immigratie wordt de groep die de lasten van het systeem 
draagt immers onhoudbaar klein tegenover de groepen die gebruik maken van het 
systeem. Dit leidt uiteindelijk tot de instorting ervan en dus de teloorgang van de 
welvaartstaat.  
 
Of zoals Procureur-Generaal bij het Arbeidshof van Antwerpen Yves Liégeois het in zijn 
Mercuriale van 1 september 2011 uitdrukte: “België is een klein, heel dichtbevolkt land 
met een beperkte absorptiecapaciteit. De onbedachtzaamheid waarmee deze problematiek 
structureel werd verwaarloosd heeft geleid tot een enorme verspilling van 
vervangingsinkomens en sociale bijstand. Dat veel van deze gelukzoekers geen enkele 
bijdrage leveren aan onze economie is meer dan een vervelende bijzaak geworden. … Dat 
België het land van melk en honing is, is dus geen bevestiging van een mythe maar van een 



gevaarlijke realiteit die veroorzaakt wordt door de huidige wetgeving. Het spreekt vanzelf 
dat deze realiteit als een magneet werkt op buitenlanders die op zoek zijn naar een beter 
bestaan. Onze sociale wetgeving is niet aangepast aan de vaststelling dat de immigratie 
naar onze welvaartstaat een risico van uitkeringscultuur inhoudt. De onaangepaste 
reglementering woekert als vochtig metaalroest aan onze alom geprezen sociale 
zekerheid.” 
  
Het falende migratiebeleid in combinatie met de lakse vreemdelingen-, asiel-, en 
nationaliteitswetgeving is m.a.w. een bom onder onze sociale welvaartstaat.   

 

Vreemdelingen en het Antwerpse OCMW 
 
Om van het recht op maatschappelijke integratie (tewerkstelling, leefloon, persoonlijk 
integratietraject) te kunnen genieten moet men: 
 

 ofwel de Belgische nationaliteit bezitten; 
 of een burger zijn van de Europese Unie; 
 ofwel staatloos zijn; 
 ofwel een erkende vluchteling zijn; 
 ofwel als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (bv 

geregulariseerden). 
 
Vreemdelingen die geen recht op maatschappelijke integratie kunnen laten gelden 
hebben wel recht op maatschappelijke dienstverlening die hen in staat moet stellen een 
leven te leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid. In principe, maar niet 
altijd, is hiertoe een wettig verblijf op het grondgebied vereist.  Zo kunnen bijvoorbeeld 
volgende categorieën van vreemdelingen een recht op maatschappelijke dienstverlening 
doen gelden: 
 

 Onwettig verblijvende vreemdelingen (illegalen) die om redenen buiten hun wil 
niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst; 

 Afgewezen asielzoekers die zich in de beroepsprocedure bevinden; 
 Niet-begeleide minderjarigen; 
 Familieleden van vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht; 
 Vreemdelingen die familie zijn van een Belg en zich bij hem komen vestigen; 
 … 

 
Illegalen kunnen zich, wanneer ze zich  niet in een uitzonderingstoestand bevinden, in 
principe enkel beroepen op dringende medische hulp. Het OCMW neemt dan de kosten 
voor de medische bijstand op zich. Het OCMW van Antwerpen heeft een speciaal sociaal 
centrum, S.C. Plein, dat zich richt op vreemdelingen zonder geldige verblijfsdocumenten.  
  
In de andere gevallen neemt de maatschappelijke dienstverlening vaak de vorm aan van 
financiële hulp die hetzij eenmalig, hetzij periodiek wordt uitgekeerd. Periodieke steun 
wordt gebruikt ter vervanging dan wel ter aanvulling van het leefloon. Men spreekt in 
dat geval van equivalent leefloon. 



 
Van de in totaal 6.481 OCMW-steuntrekkers in Antwerpen (leefloon en equivalent 
leefloon) zijn er 4.244 niet-Belgen.  Slechts 2.237 OCMW steuntrekkers in Antwerpen 
zijn Belgen.  2.773 OCMW-steuntrekkers zijn niet-Europese vreemdelingen terwijl 213 
Antwerpse steuntrekkers EU-vreemdelingen zijn.  Daarnaast telt het Antwerpse OCMW 
1.227 steuntrekkers die erkend vluchteling zijn.  
 
65,6% van de Antwerpse OCMW-steuntrekkers is vreemdeling. Van het totale aantal 
steuntrekkers is 42,8% afkomstig van een land van buiten de EU. Daarboven is 18,9%  
vluchteling (van vluchtelingen wordt de nationaliteit niet bijgehouden in het 
registratiesysteem) en slechts 3,3% afkomstig van een land van de EU. 
 
Nauwelijks een goed derde van de steuntrekkers (34,5%) heeft de Belgische 
nationaliteit. Hoeveel tot Belg genaturaliseerde vreemdelingen deel uitmaken van deze 
groep is niet bekend. 
 
Ook het aantal geregulariseerde illegalen onder de steuntrekkers blijft bijzonder hoog. 
In totaal trekken 1.369 geregulariseerde illegalen OCMW-steun, dit is 21,1% van het 
totale aantal OCMW-steuntrekkers.  
 
Wanneer we de nationaliteit van de buitenlandse steuntrekkers bekijken zien we dat zij 
afkomstig zijn uit 114 van de 194 erkende staten. Het Antwerpse OCMW telt daarmee 
dus steuntrekkers uit 60% van de 194 erkende staten. 
 
Ermee rekening houdende dat de nationaliteit van de steuntrekkende vluchtelingen niet 
wordt geregistreerd, zijn de belangrijkste herkomstlanden van de steuntrekkers 
Afganistan (5,9%), Irak (5,7%) en Marokko (3,8%) -  zie bijlage 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel 1: Leefloon 
 
Leefloon Man Vrouw Totaal 
Belg. nationaliteit 892 1.340 2.232 
EU nationaliteit 64 114 178 
Niet-EU 180 286 466 
Erkende vluchteling 849 371 1.220 
Onbekend 2 2 4 
Vaderlandsloos 5 2 7 
Totaal Leefloon 1.992 2.115 4.107 
 
Tabel 2: Equivalent leefloon 
 
Equivalent leefloon Man Vrouw Totaal 
Belg. nationaliteit 2 3 5 
EU nationaliteit 27 8 35 
Niet-EU 1.432 875 2.307 
Erkende vluchtelingen 7 0 7 
Onbekend 13 7 20 
Totaal Equivalent leefloon 1.481 893 2374 
 
 
Tabel 3: geregulariseerde illegalen die leefloon of equivalent leefloon trekken 

 
Geregulariseerden Man Vrouw Totaal 
Leefloon 88 160 248 
Equivalent leefloon 555 566 1.121 
Totaal 643 726 1.369 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



De commerciële vastgoedactiviteiten van het OCMW: IMMO-
OCMW?  
  
Het OCMW Antwerpen verhuurt 43 appartementen/woningen tegen marktconforme 
huurprijzen op de private markt. Op jaarbasis brengt dit het OCMW naar schatting 
286.980,36 Euro op.   
 
Verder beschikt het OCMW over 1 site, Clara Snellingstraat in Deurne, waar 
kantoorruimte wordt verhuurd. Dit genereert op jaarbasis een inkomst van 72.102 Euro. 
 
Het OCMW Antwerpen verhuurt ook  40 handelspanden op de private markt tegen 
marktconforme tarieven.  Op jaarbasis bedraagt de huuropbrengst naar schatting 
675.241,60 Euro. 
 
Daarnaast is het OCMW ook eigenaar van de site “ Het Elzenveld”, waar 
hotelaccommodatie is ondergebracht. De vzw Elzenveld betaalt jaarlijks een huur van 
37.591 Euro aan het OCMW voor gans deze site.  De vzw Elzenveld is een 
verzelfstandigde OCMW vzw  waarvan de raad van bestuur o.a. wordt bevolkt door 
OCMW-raadsleden. 
 
Op 5 verschillende sites verhuurt het Antwerpse OCMW tevens expositieruimtes, goed 
voor een totale huuropbrengst van 98.969,32 Euro per jaar. 
 
Het OCMW Antwerpen ontvangt dus jaarlijks  1.170.884,28 Euro inkomsten uit 
commerciële vastgoedactiviteiten.  Deze huuropbrengst staat niet in verhouding met de 
opbrengst die zou kunnen gegenereerd worden bij verkoop.  
 
Daarnaast is het OCMW eigenaar van tal van weidegronden en bossen. 
 
Men kan zich de vraag stellen of commerciële verhuring en het uitbaten van een hotel 
wel tot de taken van een OCMW behoren. Het optreden als vastgoedmakelaar valt in 
ieder geval  ver buiten de kerntaken van een OCMW.  
 
Het Antwerpse OCMW is geen immobiliënkantoor. Het ligt immers voor de hand dat de 
commerciële verhuring van appartementen, handelspanden, expositieruimtes en zelfs 
een hotel grote administratieve-, personeels- en onderhoudskosten vergen. Het Vlaams 
Belang stelt een doorlichting van het OCMW-patrimonium dat commercieel verhuurd 
wordt voor ten einde de verkoop van deze onroerende goederen mogelijk te maken.  Op 
deze manier kunnen naar alle waarschijnlijkheid de tekorten van het OCMW worden 
weggewerkt.  
 
Bijlage: 1 tot en met 7  
 


