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Actualiteitsvraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

Onderwerp: De afbouw van hulpverlening door de CAW’s 

 
De Morgen van 30 januari 2020 bericht over de gevolgen van de aangekondigde besparingen op de 
Centra voor Algemeen Welzijn (CAW).  
Initieel zou 5 miljoen euro bespaard worden op de CAW’s. Vlaams minister Wouter Beke stelde later 
dat de besparing toch lager zou uitvallen en dat dit kon verhaald worden op de overhead. 
 
Dat blijkt nu niet het geval. De CAW’s zien zich verplicht ook te besparen op de hulpverlening. De 
11 CAW’s hebben gezamenlijk besloten dat het aanbod budget- en schuldhulpverlening en 
individuele psychosociale begeleiding noodgedwongen deels zal worden afgebouwd. Tegelijk 
benoemen ze de domeinen die absoluut niet het slachtoffer mogen zijn van de besparingen: 
jongvolwassenen, thuisloosheid en wonen, relaties en slachtoffers en daders. 
 
Minister Beke noemt deze analyse voorbarig en vindt niet dat de hulpverlening mag verminderen. 
Dat is vreemd aangezien de besparingen dit jaar al ingaan en het aannemelijk lijkt dat zo’n besparing 
niet enkel op overhead te verhalen is. Zeker op korte termijn zijn er bijvoorbeeld de grote kosten die 
met afvloeiingen gepaard gaan. 
 
 
Vandaar mijn vragen: 
 
- Sinds mijn vorige vraag hierover heeft minister Beke besloten de besparingen te milderen. 
 Heeft u zicht op de precieze besparingen op de CAW’s, dit en de volgende jaren? 
 
- In welke mate en voor hoeveel Brusselaars biedt het Brussels CAW vandaag individuele 
 psychologische hulp en schuldhulpverlening aan?  
 
- De sectoren die gevrijwaard zouden blijven, zijn allen belangrijk. In een Brusselse context 
 geldt dat zeker ook voor thuisloosheid. Welke diensten van de CAW’s en welke andere 
 werkingen gefinancierd door de VGC werken vandaag rond thuisloosheid? Zijn er andere 
 Vlaamse besparingen die deze sector treffen? 
 
- Heeft u over de keuzes die dienen gemaakt te worden binnen de CAW’s reeds overleg gehad 
 met minister Beke?  
 
- Heeft u reeds overleg gehad met het CAW Brussel over de wijze waarop deze de besparing 
 zal doorvoeren, rekening houdend met de specifieke Brusselse noden? 
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