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WAT ZIJN REFERENTIEBUDGETTEN?

Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van 
goederen en diensten die illustreren hoeveel 
inkomen gezinnen minimaal nodig hebben om 
volwaardig aan de samenleving te kunnen 
deelnemen



Waartoe werden RB ontwikkeld?

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke 
dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de 
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid” (Art. 1 OCMW wet) 

“De tussenkomst van het centrum is, zo nodig, 
voorafgegaan van een sociaal onderzoek dat besluit met 
een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de 
omvang van de behoefte aan dienstverlening”                    
(Art. 60 OCMW wet) 



Wie heeft nood aan maatschappelijke 
dienstverlening?

€ 1200 € 1641



Leefloongerechtigd?

€ 1200 € 1760€ +118



Wie heeft nood aan bijkomende ondersteuning?

€ 1200 € 1760€ +118



Aanvullende financiële steun: y < leefloon*10%

€ 1200 € 1877
€ +118
+ € 118



Aanvullende financiële steun: y < Europese A-lijn

€ 1284 € 1969
€ +118
+ € 209€ +84



Gelijkheid versus gelijkwaardigheid



Voorwaarden gelijkwaardige behandeling

• Gemeenschappelijke visie op menselijke waardigheid

• Transparant diagnose-instrument, dat zorgvuldig 
maatwerk toelaat

• Bestuurskracht



MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Financiële voorwaarden menswaardig leven

MAATSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN
toegankelijke instituties

SOCIALE 
GRONDRECHTEN

VOLDOENDE FINANCIELE MIDDELEN

INDIVIDUELE VOORWAARDEN
gezondheid & autonomie

LEEFOMGEVING



o Korven verwijzen naar universele en intermediaire 
behoeften voor maatschappelijke participatie

o Voor illustratieve typegezinnen:

o Gezinsleden in goede gezondheid 

o Kwaliteitsvolle woning, mediane huisvestingskost

o Toegankelijk openbaar vervoer

o Zorgvuldig en zuinig beheer gezinsbudget

o Grens waaraan individuele leefsituaties kunnen worden

Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie
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Hoogte en samenstelling referentiebudgetten, maandbedragen 2021



Referentiebudgetten en huishouduitgaven, % aandeel, 2018
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REMI-MELISA-STUFI-BUDGETCALCULATOR

o Voor reële gezinnen 

o Inclusief reële huisvestingskosten

o Inclusief ziektekosten, 
kinderopvangkosten, autokosten, …

o Via online tools:

o REMI (OCMW’s)

o STUFI (STUVO’s Hoger onderwijs)

o MELISA (budget- en 
schuldhulpverlening)

o Budgetcalculator (iedereen)



Bestuurskracht lokale besturen

o Capaciteit om kerntaken behoorlijk uit te voeren

o Voldoende middelen?

o Geschikte instrumenten?

o Beginselen van behoorlijk bestuur 

o Gelijkheidsbeginsel

o Hoorplicht

o Motiveringsbeginsel

o Onpartijdigheidsbeginsel

o Zorgvuldigheidsbeginsel
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inkomen

Indicator voor het meten van de adequaatheid van de 
minimuminkomensbescherming en de betaalbaarheid 
van noodzakelijke goederen en diensten

Adequate/doeltreffende/toereikende inkomens

o Inkomens die toelaten om alle noodzakelijke 
producten en diensten te betalen met het 
oog op volwaardige maatschappelijke 
participatie

uitgaven
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Doeltreffendheid minimuminkomensbescherming: referentiebudgetten versus netto 
minimuminkomens uit leefloon, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering en minimumloon, 
maandbedragen 2020
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Indicatoren voor het meten van de toereikendheid van 
de minimuminkomens en de betaalbaarheid van 
noodzakelijke goederen en diensten

Adequate/doeltreffende/toereikende inkomens:

o Inkomens die toelaten om alle noodzakelijke producten 
en diensten te betalen met het oog op volwaardige 
maatschappelijke participatie

Betaalbare producten en diensten:

o De financiële mogelijkheid van gezinnen om de kosten 
voor de aankoop ervan te bekostigen (zonder dat deze 
aankoop de consumptie van andere noodzakelijke 
goederen en diensten in de weg te staat).



Betaalbaarheid water

Aandeel noodzakelijk waterbudget: 1.4% van RB

o Reële uitgaven-indicator: % gezinnen met waterfactuur      
> 1.4% van beschikbaar inkomen

o Behoeften-indicator: % gezinnen met noodzakelijk 
waterbudget > 1.4% van beschikbaar inkomen

1/5 Vlaamse gezinnen met betaalbaarheidsproblemen

o 10,7% blijft onder de radar met reële uitgaven-indicator

o Kwetsbaar profiel: relatief vaker laagste inkomens, 
werklozen, sociale huurders, grote gezinnen

10,8%7,9 %

Reële uitgaven-indicator: 18,7%

10,7%

Behoeften-indicator: 21,5%



Hoogte en samenstelling van het noodzakelijk waterbudget 
van een gemiddeld Vlaams gezin in drie verschillende 
leefsituaties, jaarbedragen in euro 2020.
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Interessante beleidsvragen?

o Welke levenstandaard vertegenwoordigt een 
inkomen = Europese armoededrempel?

o Hoe effectief zijn de huidige inkomensplafonds voor 
sociale voordelen, loonbeslag, …?

o Wie klopt aan bij OCMW voor financiële 
ondersteuning? En hoe kunnen financieel behoeftige 
gezinnen proactief worden opgespoord (bij een 
plotse crisis)?

o …



Based on: Goedemé, Storms, Penne, Van den Bosch (2015), ilc_mdes03 & ilc_di04    

128 169 106 120 166 104 153 162 98
240

138 173 178 174 175 217 179 196 214 183 170 164 238 215 232

31

52

29
28

24

15

30
32

18

13 12

6

12

4

16

5

13
15

5

13
10

12

6
4 4

0

10

20

30

40

50

60

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

RO BG HU LT HR PL LV SK CZ EL EE PT SI ES MT CY IT DE NL FR BE AT FI SE LU

eu
ro

  p
er

 m
o

n
th

% singles who cannot afford a healthy meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) 
every second day in relation to the monthtly minimum cost of a healthy food basket and the 

median incomes of singles,  2015

AROPT minimum cost healthy food % singles not able to afford a meal  every second day



€ 0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.500

€ 3.000

all all + 4-5j all + 6-11j all + 12-17j all + 6-11,12-
17j

koppel koppel + 4-5j koppel + 6-
11j

koppel + 12-
17j

koppel + 6-
11, 12-17j

huisvesting veiligheid voeding

gezondheid en pers.verzorging veilige kindertijd mobiliteit

kleding nachtrust ontspanning

onderhouden relaties onvoorziene uitgaven extra RB werkenden

Europese armoedelijn

Welke noodzakelijke uitgaven zijn mogelijk met een inkomen ter hoogte van de Europese 
armoedelijn (maandbedragen, 2020)? 
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Wie zoekt hulp op het OCMW?
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