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REMI als diagnose-instrument voor OCMW ’s



WELKOM



OP DE AGENDA

o Waarom REMI

o Wat is REMI

o Demo REMI (stand alone versie)

o REMI en dienstverlening

o REMI in de praktijk

o Vragenronde



"Een meetinstrument om financiële behoeftigheid vast te 
stellen ontbrak, dus ontwikkelden wij de 
referentiebudgetten“

"OCMW’s moeten bij alle mensen die komen aankloppen 
voor hulp onderzoeken in welke mate ze behoeftig zijn en 
hoe ze hen kunnen helpen. Daarvoor hebben ze 
een meetinstrument nodig, zoals je bij de dokter een 
thermometer hebt en daarmee de diagnose “koorts” kan 
vaststellen.”

REMI – WAAROM?



o Méér dan een rekentool

o Diagnose instrument: 
o nauwkeurige diagnose van behoeftigheid 

(hoeveel inkomen nodig om menswaardig aan de 
maatschappij te participeren?)

o Begeleidingsinstrument

o Educatief instrument

o Beleidsbeslissingen geformaliseerd

REMI – WAT?



o Gestructureerde en systematische verzameling inkomsten en 
noodzakelijke uitgaven (sociaal onderzoek)

o Overzicht van vaste kosten, leefkosten en reserveringsuitgaven

o Uniforme criteria om leefsituaties te beoordelen in functie van 
de menselijke waardigheid

REMI – WAT?



GESTRUCTUREERDE EN SYSTEMATISCHE VERZAMELING 
INKOMSTEN EN NOODZAKELIJKE UITGAVEN

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) 



GESTRUCTUREERDE EN SYSTEMATISCHE VERZAMELING 
INKOMSTEN EN NOODZAKELIJKE UITGAVEN

o Output: 

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

o vaste kosten 
o leefkosten
o reserveringsuitgaven 



REMI



DIT IS KATRIEN…

o Onlangs gescheiden

o Mama van dochtertje Lies

o Deeltijds werkend

o Loon: € 1.525

o Geeft aan dat ze hiermee niet rond komt



https://www.cebud.be/remi

https://www.cebud.be/remi


MAANDBUDGET REMI



o Zijn alle rechten uitgeput?

o In welke mate kunnen kosten worden beperkt?

o Kan het inkomen worden verhoogd? 

o Immateriële ondersteuning 

o Bepalen aanvullende financiële steun

WAT BIJ NEGATIEF SALDO?



o Online Stand-alone applicatie
o Geïntegreerd

o CEVI - software
o CIPAL – software 
(Wie geïnteresseerd is/vragen heeft: Isabelle Dehond
isabelle.dehond@cipalschaubroeck.be)

REMI – VERSIES

mailto:isabelle.dehond@cipalschaubroeck.be


o Opleiding: 2 uur gebruikersopleiding – hands-on sessie 

o 1 jaarlijkse vorming voor nieuwe gebruikers

o Lerend Netwerk

o SLA – support : helpdesk

o 1 /jaar rapport: per OCMW met benchmark

REMI EN DIENSTVERLENING



REMI in de praktijk

• Actief in 37 Vlaamse steden en gemeenten (Lerend Netwerk)

• Bevraging bij gebruikers

• Afsprakenkader



AFSPRAKENKADER REMI

Voordat OCMW van start gaat: keuzes expliciteren

oDoelgroep: 

o Financiële hulpvraag

o curatief én proactief (vb. budgetcalculator op maat)

o Inkomsten

oWelke?

oWiens?

oUitgaven

oWelke? 

o Tot welk bedrag? 



AFSPRAKENKADER REMI

Voordat OCMW van start gaat: keuzes expliciteren

oBerekening AFS

oBehoeftigheid cliënt

oBudgettaire ruimte

o Inactiviteitsval vermijden: afstand minimumloon

oVoorstander: REMI-steun

o Indien niet haalbaar: kost ‘toekomstige voorzieningen’ in mindering brengen



CEVI
An Van Gorp

Sint-Niklaas
An Van Gasse



Integratie Remi software NH

Van een sociaal verslag inclusief een referentiebudget, 

tot een automatische berekening aanvullende steun



Waar wordt het OCMW mee geconfronteerd?

✓ Dubbele registratie 

✓ Spanningsveld activering

✓ Financiële haalbaarheid van het referentiebudget

✓ Uitputten van de rechten



Mogelijkheden integratie Sociale dienst - Remi

1. Referentiebudget overnemen in de aanvraag of het sociaal 

verslag

2. Referentiebudget als basis voor berekening aanvullende 

financiële hulp

3. Referentiebudget gebruiken als onderdeel van een 

berekening aanvullende financiële hulp

4. Steunwizard aanvullende financiële hulp



Noodzakelijke input in de sociale dienst

✓ Samenstelling gezin

• Standaard dossieropbouw sociale dienst

✓ Situatie gezinslid

• Standaard dossieropbouw voor een persoon

• + Scholingsgraad voor de kinderen

• + pensioen, groeipakket, mindervaliden

✓ Inkomsten & Uitgaven

• Registratie inkomsten 

• Registratie belangrijke uitgaven: huur, uit te breiden volgens 

wens



Input dossier – algemene gegevens



Input dossier - opleiding



1. Referentiebudget overnemen in de aanvraag of het sociaal 
verslag

✓ Samenstelling gezin

✓ Situatie gezinslid (+)

✓ Inkomsten

✓ Geen uitgaven, enkel huur

✓ Referentiebudget opvragen vanuit de aanvraag







2. Referentiebudget als basis voor berekening aanvullende 
financiële hulp

✓ Samenstelling gezin

✓ Situatie gezinslid (+)

✓ Alle Inkomsten! 

✓ Uitgaven -> minimum (korf, reëel) wordt weerhouden

✓ Referentiebudget opvragen vanuit de aanvraag



3. Referentiebudget gebruiken als onderdeel van een 
berekening aanvullende financiële hulp

✓ Samenstelling gezin

✓ Situatie gezinslid (+)

✓ Alle inkomsten

✓ Geen uitgaven, enkel huur

✓ Kritische grens instellen

• Basis minimumloon voor de aanvrager (spanningsveld)

• Bijsturen volgens gezinssamenstelling (alleenstaand, koppel, met 

kinderen) (haalbaarheid / keuze)

• Aftrek sociale voordelen (haalbaarheid / verantwoordelijkheid)

✓ Dubbele berekening: AFH = minimum (Remi, Kritische grens)







4. Steunwizard AFH

✓ Automatische voorstellen op basis van de berekening 

financiële hulp



Remi in OCMW Sint-Niklaas

15/10/2021



In Sint-Niklaas is de Remi tool sedert 2018 volledig geïntegreerd in onze 
hulpverlening. 

1) Binnen de begeleiding

2) Als instrument voor de berekening van aanvullende financiële steun



- Uitputten van rechten zichtbaar maken:

vrijstelling onroerende voorheffing, huurtoelage, studietoelage,.. 

- Om een onevenwicht in uitgaven te detecteren: 

wat is de oorzaak van de (te) hoge energiefactuur?, is iemand 
oververzekerd? ?,..

- Als instrument binnen de budgethulpverlening: 

in kader van afspraken over leefgeld binnen budgetbeheer of bespreking 
uitgavenpatroon,..

- Op komst : remi gebruiken in kader van afvalbeheer 

Binnen de begeleiding



Januari 2018: start Remi-tool als basis voor de berekening van onze 
aanvullende steun

Eind 2017: Remi als algemeen principe goedgekeurd op BDSD

→ geleidelijke overgang: dossiers bij herziening overgezet van ‘oude AS’ 
naar ‘AS-Remi’

December 2018: alle dossiers overgezet

Berekening van aanvullende financiële steun



Vóór toekenning nagaan: 

- Alle rechten uitgeput? (verhoogde tegemoetkomingen, steunpunt 
vrijetijdsparticipatie, kansenpas, huurpremies,..); (stappen tot) 
uitputten van de rechten is voorwaarde om AS te krijgen

- Kunnen vaste kosten verminderen? (huur, energie, internet, 
telefonie, verzekeringen,..)

- Kunnen inkomsten verhogen? (arbeid, onderhoudsgelden, 
tegemoetkomingen,..)

- Inschrijving in de sociale huisvestingsmaatschappij? 

Praktijk



- Berekening komt mee in het sociaal verslag, op basis van de gegevens uit 
NH: overzichtelijk en geen dubbel inputwerk

- Resultaat van de berekening wordt gebruikt als basis voor de toekenning 
van onze aanvullende steun

Enkele kritische opmerkingen

Belangrijk: gegevens juist invullen (kan verschil geven van enkele  
honderden euro’s per maand)

Probleemsituaties:

-Koppeling bij partners die niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn, 
studenten die leefloon genieten, ..

-Kinderen kun je enkel voltijds, parttime of niet aanwezig zetten

Praktijk



- Beperking voor personen die activeerbaar zijn: GPMI of contract is 
voorwaarde bij toekenning en slechts 80% van het bedrag

- Niet voor: studenten, mensen zonder wettelijk verblijf of met een tijdelijk 
verblijfsstatuut en mensen met een enkelband

- Bij eigendom: steun terugvorderbaar (via hypotheek op de eigendom)
→ niet indien enige eigendom, bewoont door aanvrager

- Spaargelden: eerst uitputten vóór toekenning van een aanvullende steun     
(vrijstelling van 2.500 EUR)

Voor iedereen?



Financiële haalbaarheid:

- Sterke verhoging uitgaven “aanvullende steun”, wegvallen andere 
tussenkomsten die nu mee in de steun vervat zitten

→ In praktijk is er minder weggevallen dan verwacht

→ voldoende begeleiding om een spaarsysteem op te zetten voor de 
jaarlijkse kosten (sociale balans en contract)

- Globale stijging uitgaven op bijkomende financiële steun

- kanttekening: financieel afgestraft door de federale overheid door dit 
systeem: covidtoelage, scpf en energiefonds.

Financieel



Vragen



Bedankt

Contact: martine.dingemans@thomasmore.be
CEVI: An.VanGorp@cevi.be
CIPAL: isabelle.dehond@cipalschaubroeck.bewww.cebud.be

info@cebud.be 


