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REFERENTIEBUDGETTEN 

& REMI



INHOUD

Afspraken
° Mute je microfoon
° Stel je vragen in de chat
° Na elk deel beantwoorden 
we veelvoorkomende vragen

Wat zijn referentiebudgetten en 
hoeveel inkomen is minimaal 
nodig?

Waarvoor worden 
referentiebudgetten gebruikt? 

REMI-tool



WAT ZIJN 
REFERENTIEBUDGETTEN EN 

HOEVEEL INKOMEN IS 
MINIMAAL NODIG?



WAT ZIJN REFERENTIEBUDGETTEN?

o Referentiebudgetten geven een antwoorden op de vraag: 

Hoeveel inkomen is minimaal nodig om volwaardig aan de samenleving te kunnen 
deelnemen?

o Wat is volwaardige maatschappelijke participatie? 

o Sociale rollen kunnen spelen

= Handelen in overeenstemming met de dominante maatschappelijke 
verwachtingen

= De verwachtingen mee vorm geven

o Bijhoren en bijdragen



MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

VOORWAARDEN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

MAATSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN
toegankelijke instituties

SOCIALE 
GRONDRECHTEN

VOLDOENDE FINANCIELE MIDDELEN

INDIVIDUELE VOORWAARDEN
gezondheid & autonomie

LEEFOMGEVING



AUTONOMIE

oGezonde voeding

oGeschikte kleding

o Adequate huisvesting

oGezondheidszorg en persoonlijke 
verzorging

o Rust

oOntspanning 

GEZONDHEID

o Veilige kindertijd

o Betekenisvolle relaties 

oMobiliteit

o Veiligheid 

INDIVIDUELE VOORWAARDEN



REFERENTIEBUDGET VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

o Geprijsde korven van goederen en diensten die illustreren hoeveel inkomen 
gezinnen in ons land minimaal nodig hebben om op een volwaardige manier aan 
de samenleving te kunnen deelnemen.

o Populatie: Vlaamse, Brusselse, Waalse gezinnen, in goede gezondheid, hebben de 
noodzakelijke competenties om hun budget goed te kunnen beheren, zijn 
gehuisvest in kwaliteitsvolle woning in regio met toegankelijk openbaar vervoer

o Ondergrens, waaraan individuele leefsituaties kunnen worden getoetst



o Samengesteld door experts en gewone burgers

o Vuistregels 

o Normatief

o Maximaal transparant

o Flexibel aanpasbaar

o Lange termijn

o Aanvaardbaar voor zij die ervan moeten leven

o Elke jaar prijsaanpassing, iedere vijf jaar welvaartsaanpassing

METHODISCH KADER



o Referentiebudgetten worden berekend en voorgesteld voor typegezinnen

o Inclusief mediane huisvestingskost in Vlaanderen

o Exclusief gezondheidsuitgaven

o Referentiebudgetten kunnen voor alle mogelijke typegezinnen worden berekend (via 
onlinetools)

o Inclusief reële huisvestingskosten

o Inclusief extra gezondheidskosten, kinderopvangkosten, autokosten, …

METHODISCH KADER



Gezonde voeding
€ 196 // 574

Geschikte kleding
€ 51 // 199

Adequate huisvesting
€ 705 // 864

Gezondheidszorg en 
persoonlijke verzorging

€ 50 // 148

Veiligheid
€ 21 // 23 

Rust en ontspanning
€ 88 // 148 

Veilige kindertijd
€ 0 // 143

Mobiliteit
€ 82 // 137 

Betekenisvolle relaties
€ 116 // 232





VRAGEN OVER DE OPMAAK 
EN DE HOOGTE VAN DE  

REFERENTIEBUDGETTEN



WAARVOOR WORDEN 
REFERENTIEBUDGETTEN 

GEBRUIKT?



o Armoede-indicator voor bestuderen van:

o doeltreffendheid minimuminkomen

o betaalbaarheid publieke goederen en diensten (water, huisvesting, …)

o (risico op armoede)

o Beoordelen van behoeftigheid en bepalen aanvullende financiële steun OCMW’s (REMI)

o Budgetbegeleiding en schuldbemiddeling: beoordelen van de hoogte van een menswaardig 
leefgeld (MELISA)

o Beoordelen van de minvermogenheid en bepalen financiële steun aan studenten 
Universiteiten en hogescholen (STUFI)

o Sensibiliseren en voorlichten door ngo’s

o Beoordelen door arbeidsrechtbanken van inspanningen OCMW’s  i.f.v. van een menswaardig 
inkomen, leefgeld, schuldkwijtschelding, …

GEBRUIK VAN DE BELGISCHE 
REFERENTIEBUDGETTEN



o Een leefloon en minimum-
werkloosheidsuitkering zijn voor geen 
enkel gezinstype een menswaardig 
inkomen 

o Een minimumloon is enkel voor een 
alleenstaande een menswaardig 
inkomen (indien geen auto nodig)

o De inkomensgarantie voor een ouder 
koppel (65+) is geen menswaardig 
inkomen

DOELTREFFENDHEID MINIMUMINKOMENS
Huurders op de private markt, inclusief groeipakket, 
maandbedragen juni 2019



o Het leefloon is voor alle gezinstypes 
onvoldoende om menswaardig te leven

o De hoogte van een minimum 
werkloosheidsuitkering is enkel voor een 
alleenstaande menswaardig

o Het minimumloon is voor een 
alleenstaande zonder kinderen en met 
twee kinderen voldoende om 
menswaardig te leven

o De inkomensgarantie voor ouderen (65+) 
is nog niet menswaardig

DOELTREFFENDHEID MINIMUMINKOMENS
Huurders op de sociale markt, inclusief 
groeipakket, maandbedragen juni 2019



VRAGEN OVER HET 
GEBRUIK VAN DE 

REFERENTIEBUDGETTEN



REMI-TOOL





MAANDBUDGET REMI



REMI
o Online-webapplicatie
o Input: 

o Gezinssituatie en inkomsten
o Noodzakelijke uitgaven uit referentiebudgetten 

(uitgezonderd: eigen huisvestingskosten)
o Met mogelijkheid om ook andere persoonlijke noodzakelijke 

uitgaven in te voeren (vb. kinderopvangkosten, ziektekosten 
of autokosten)

o Output: 
o Saldo: inkomsten - noodzakelijke uitgaven
o Budgetoverzicht van noodzakelijke:

o vaste kosten
o leefkosten
o reserveringsuitgaven

Uniforme diagnose van behoefte door maatschappelijke  
werkers

o Educatief instrument
o Verschaft inzicht over mogelijke en nodige inspanningen door de 

cliënt en het OCMW om een toereikend inkomen te realiseren, 
nodig om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen



o Zijn alle rechten uitgeput?

o In welke mate kunnen kosten worden beperkt?

o Kan het inkomen worden verhoogd? 

o Bepaling aanvullende financiële steun

WAT BIJ NEGATIEF SALDO?



VRAGEN OVER REMI



REFERENTIEBUDGETTEN bieden een uniform, wetenschappelijk referentiekader 
om individuele behoeftesituaties gelijkwaardig te beoordelen binnen en tussen 
OCMW’s

REMI:

o zorgt voor meer gelijkwaardige behandeling steunvragen binnen OCMW’s

o laat maatwerk toe 

o vrijwaart autonomie OCMW’s

o faciliteren meer gelijkwaardige AFS tussen OCMW’s

CONCLUSIE



VOOR OCMW’s: REMI Geen OCMW maar toch geïnteresseerd? 

Als online stand-
alone applicatie

Als integratie in CEVI-
software

MELISA: menswaardig leven in schuldafbouw
online-applicatie voor schuldhulpverleners, 
advocaten, gerechtsdeurwaarders, rechters, 
justitie-assistenten, … 

Prijs per jaar tussen 
2800 en 5600 euro 
(excl. btw)
Bij aankoop van licentie 
voor 6 jaar krijg je 20% 
korting 

Prijs op maat 

Budgetcalculator: bereken je eigen 
referentiebudget 

Gratis testen? info@cebud.be Oplossing op maat via info@cebud.be

PRAKTISCH

https://www.cebud.be/remi
https://www.cebud.be/melisa
https://www.cebud.be/budgetcalculator
mailto:info@cebud.be
mailto:info@cebud.be


www.cebud.be

www.financieelredzaam.be 

info@cebud.be

CEBUD
CENTRUM VOOR BUDGETADVIES EN -ONDERZOEK

THOMAS MORE

https://www.cebud.be/nieuwsbrief
http://www.facebook.com/cebud
https://www.linkedin.com/company/cebud
https://www.instagram.com/expertisecentrum_cebud/
https://twitter.com/cebud_be

