Kan je menswaardig leven
met een minimuminkomen?
Om een antwoord te zoeken op deze vraag vergelijken we de minimuminkomens uit
arbeid en sociale bijstand met referentiebudgetten.
Wat zijn referentiebudgetten?
Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die een gezin
minimaal nodig heeft om volwaardig te participeren aan de maatschappij. Wanneer een
gezin een inkomen heeft dat lager is dan het referentiebudget, beschikken ze niet over
een menswaardig inkomen.
Hoeveel bedragen de referentiebudgetten?
Onderstaande grafiek toont de referentiebudgetten van 2019 voor enkele gezinstypes
wanneer zij een woning huren op de private markt (balk 'private huur') en wanneer zij een
sociale woning huren (balk 'soc. huur'). We maken de veronderstelling dat de gezinsleden
in goede gezondheid verkeren, toegang hebben tot de nodige goederen en diensten en
niet over een eigen wagen beschikken. In de realiteit kan het minimaal menswaardig
inkomen hoger zijn, bijvoorbeeld omdat een familielid chronisch ziek is.
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Kan je menswaardig leven met
een minimuminkomen als je
huurt op de private markt?
Een leefloon en minimumwerkloosheidsuitkering is voor geen enkel van deze
gezinstypes een menswaardig inkomen
Een minimumloon is enkel voor een alleenstaande een menswaardig inkomen
De inkomensgarantie voor een ouder koppel (65+) is geen menswaardig inkomen
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Het jongste kind is tussen de 6 en 11 jaar oud, het oudste kind is tussen de 12 en 17 jaar oud.
Sociale bijdragen, belastingen, kinderbijslag en schooltoelage zijn verrekend in het netto besteedbaar minimuminkomen.

Kan je menswaardig leven met
een minimuminkomen als je een
sociale woning huurt?
Wanneer een gezin een sociale woning kan huren, daalt het referentiebudget
Het leefloon blijft voor al deze gezinstypes onvoldoende om menswaardig te leven
De minimumwerkloosheidsuitkering is enkel voor een alleenstaande een
menswaardig inkomen
Het minimumloon is voor een alleenstaande zonder kinderen en met twee kinderen
voldoende om menswaardig te leven
De inkomensgarantie voor ouderen (65+) is nog steeds niet menswaardig
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