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Referentiebudgetten  

Referentiebudgetten zijn 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. 

Voor het bepalen van de referentiebudgetten 

wordt de kostprijs berekend van korven van 

goederen en diensten die instaan voor de 

vervulling van twee universele behoeften, 

‘gezondheid’ en ‘autonomie’. Deze werden 

geconcretiseerd in tien intermediaire behoeften: 

gezonde voeding, adequate huisvesting, 

toegankelijke gezondheidszorg en persoonlijke 

verzorging, geschikte kleding, rust, ontspanning, 

veilige kindertijd, veiligheid, betekenisvolle 

sociale relaties en mobiliteit. 

 

REMI-tool 

CEBUD ontwikkelde REMI, een onlinetool 

waarmee OCMW-hulpverleners op maat van 

iedere leefsituatie met de referentiebudgetten 

aan de slag kunnen gaan. Doordat REMI een 

vergelijking maakt tussen de inkomsten van een 

gezin en de minimaal noodzakelijke uitgaven met 

het oog op een menswaardig leven, brengt het 

de behoeftigheid van het gezin in kaart. De tool 

kan op verschillende manieren nuttig worden 

ingezet. 

 

REMI kan nuttig worden gebruikt als 

richtnorm voor het beoordelen van 

leefsituaties in functie van de 

menselijke waardigheid. REMI reikt 

maatschappelijk werkers een wetenschappelijk 

kader aan om op maat van iedere cliëntsituatie, 

en vertrekkend vanuit gemeenschappelijke 

criteria een diagnose van behoeftigheid te 

maken. Hierdoor kunnen ontoelaatbare 

verschillen tussen en binnen OCMW’s worden 

voorkomen. 

De gedetailleerde output van REMI 

geeft de leden van het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst een 

gestructureerd overzicht van kosten die voor een 

gezin minimaal noodzakelijk zijn om 

menswaardig te kunnen leven. Het overzicht 

maakt duidelijk welke inspanningen de cliënt en 

het OCMW kunnen leveren om deze kosten te 

kunnen betalen. Het kan hierbij gaan om 

inkomsten verhogen, uitgaven verlagen en/of 

extra steun. 

REMI zorgt voor meer 

gelijkvormigheid bij het voeren van 

een degelijk inkomensonderzoek in 

het kader van het recht op maatschappelijke 

hulp. Het vormt een leidraad bij het opmaken 

van een dossier over de financiële situatie van 

een cliënt. 

REMI kan nuttig worden ingezet als 

educatief instrument. Het helpt de 

hulpvrager meer inzicht te verwerven 

in de noodzakelijke uitgaven van zijn gezin. Dit is 

een belangrijke voorwaarde om het gezinsbudget 

goed te kunnen beheren.  
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