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Aan de colleges van burgemeester en 
schepenen van de Stad en de Gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Omzendbrief betreffende de toepassing van het sectoraal akkoord 2000/2001. 
Toekenning van een loonsverhoging van 2% aan de personeelsleden van de gemeenten -
Gewestelijke tegemoetkoming. 
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 
19.576.541,69 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van 
het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare 
ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid 
voor het dienstjaar 2021. 
Praktische modaliteiten. 

2 3 NOV. 2021 

Dames en heren burgemeesters, 

Dames en heren schepenen, 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft besloten opnieuw haar steun te verlenen aan de 

Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de 

bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat en openbare ziekenhuizen 

en de Berg van Barmhartigheid) die in 2005 een loonsverhoging hebben toegekend die niet hoger ligt 

dan 2% van de weddeschalen in uitvoering van het sectoraal akkoord 2000/2001, gesloten in het 

Comité C van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Bij besluit heeft besloten de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een subsidie toe te kennen aan de 

gemeenten die bestemd is om gedeeltelijk de kosten te dekken die de loonsverhoging met zich 

meebrengt. Met deze subsidie zullen de kosten van het procent loonsverhoging gedekt worden bij het 

OCMW, bij de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de 

organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad 

van bestuur uit OCMW's bestaat en eventueel bij de Berg van Barmhartigheid, en bij het openbare 

ziekenhuis of de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort aanzuiveren. 
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