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‘REFERENTIEBUDGETTEN ALS 
BENCHMARK VOOR HET BEOORDELEN 
VAN LEEFSITUATIES IN FUNCTIE VAN DE 

MENSELIJKE WAARDIGHEID’



• OCMW en het recht op maatschappelijke dienstverlening
− Diagnose behoeftigheid

− Menswaardig leven mogelijk maken ingeval van behoefigheid

• Referentiebudgetten als diagnose-instrument

• Referentiebudgetten:
− Menswaardig leven als uitgangsbasis

− Adequate maatschappelijke participatie als doelstelling
➢ Voorwaarden

➢ Financiële voorwaarden

➢ Theoretisch en methodisch kader

− Wetenschappelijk en maatschappelijk relevant:
➢ Wetenschappelijk onderzoek doeltreffendheid minimuminkomens 

➢ Contextualiseren bestaande indicatoren  

➢ Beoordelen individuele leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid

• Conclusie

INHOUD
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OCMW-DIENSTVERLENING IN FUNCTIE VAN 
EEN MENSWAARDIG LEVEN

• “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) 
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• Een goede diagnose vereist goede 

instrumenten

• Referentiebudgetten voor maatschappelijke 
participatie:

Geprijsde korven van goederen en diensten die 
illustreren wat gezinnen in België minimaal nodig 
hebben om menswaardig te kunnen leven / 
adequaat te kunnen participeren aan de 
samenleving

DIAGNOSE BEHOEFTIGHEID
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• Een goede diagnose vereist goede instrumenten
• Referentiebudgetten voor maatschappelijke 

participatie: 

− bieden OCMW’s een gemeenschappelijk 
referentiekader waartegen individuele leefsituaties 
kunnen worden getoetst in functie van de 
menselijke waardigheid
→Leidt tot gelijkwaardige behandeling

≠ gelijke behandeling

− Respecteren ‘positieve lokale autonomie’ van 
OCMW’s
→Maakt maatwerk mogelijk

DIAGNOSE BEHOEFTIGHEID
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REFERENTIEKADER: MENSWAARDIG LEVEN 
ALS UITGANGSBASIS

- Menselijke waardigheid: alom aanwezig, abstract 
begrip, normatieve kracht, afdwingbaar door lagere 
rechtbanken (Dooms, 2014, Mccrudden, 2013 )

- Geen universele interpretatie (Mccrudden, 2013) , zelden concreet 
afgebakend door arbeidsrechters (Cuypers, Buelens, Callens & al. , 2004)

- Wederkerigheid: intrinsiek kenmerk menselijke 
waardigheid: (Stroobant, 1995;  Maes, 2003, Sedmak, 2013)

- Wederzijds engagement tussen maatschappij &  individu
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REFERENTIEKADER: ADEQUATE MAATSCHAPPELIJKE 
PARTICIPATIE ALS DOELSTELLING

- Wederkerigheid: adequate maatschappelijke 
participatie:

- Het vermogen om sociale rollen adequaat 
te vervullen overeenkomstig de dominante 
maatschappelijke verwachtingen als ook 
het vermogen om mee vorm te geven aan 
deze maatschappelijke verwachtingen. 

- Sociale rollen: maatschappelijke 
verwachtingen verbonden aan sociale 
posities

- Erbijhoren en bijdragen
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REFERENTIEKADER: VOORWAARDEN VOOR 
ADEQUATE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
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REFERENTIEKADER: FINANCIËLE VOORWAARDEN VOOR 
ADEQUATE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Maatschappelijke participatie

Gezondheid

▪ Gezonde voeding

▪ Geschikte kleding

▪ Adequate huisvesting 

▪ Gezondheidszorg en  

persoonlijke verzorging

▪ Rust & Ontspanning

Autonomie

▪ Veilige kindertijd 

▪ Betekenisvolle relaties

▪ Mobiliteit

▪ Veiligheid



BELGISCHE REFERENTIEBUDGETTEN: 
THEORETISCH EN METHODISCH KADER

Levenstandaard: goederen en diensten, minimaal noodzakelijk 
voor maatschappelijke participatie

Populatie: Vlaamse/Waalse/Brusselse gezinnen, waarvan 
gezinsleden in goede gezondheid, adequaat cultureel en sociaal 
kapitaal, gehuisvest in kwaliteitsvolle woning in regio met 
toegankelijk openbaar vervoer

Ondergrens, waaraan individuele leefsituaties kunnen worden 
getoetst in functie van behoeftigheid

→ Op een flexibele manier met behulp van volgende online tools:

- Budgetcalculator (iedereen)

- REMI (OCMW’s)

- STUFI (stuvo’s)

- MELISSA (budget- en schuldhulpverlening)

Update: Elk jaar prijsaanpassing, iedere vijf jaar 
welvaartsaanpassing (tot nu toe: enkel Vlaanderen)
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https://remipro.be/remi/calculator/index.php


BELGISCHE REFERENTIEBUDGETTEN: 
WETENSCHAPPELIJK EN MAATSCHAPPELIJK RELEVANT

• Studie van doeltreffendheid minimuminkomens 

• Contextualisering bestaande indicatoren                           
(armoede, koopkracht, …)

• Beoordelen individuele leefsituaties in functie van 
menselijke waardigheid door:

• OCMW’s, STUVO’s, budget- en 
schuldhulpverleners, arbeidsrechters, 
middenveldorganisaties, …
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Doeltreffendheid sociale bijstand: referentiebudgetten voor acht typegezinnen (niet-werkende volwassenen, 

in goede gezondheid, huurders van een private woning) vergeleken met de hoogte van de leeflonen (incl. 

KB, studietoelage, uitgeputte rechten en huurvoordeel sociale woning), in € per maand 2018
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Source: Penne, T., Cornelis, I., & Storms, B. (2019). All we need is…Reference Budgets as an EU Policy Indicator to Assess the Adequacy of 

Minimum Income Protection. Social Indicators Research, 1-23.



CONTEXTUALISEREN AROPT : Referentiebudgetten voor acht typegezinnen (niet-
werkende volwassenen, in goede gezondheid, huurders van een private woning) 
vergeleken met de hoogte van de Europese armoedelijn (AROPT), maandbedragen 2018

Source: Penne, T., Cornelis, I., & Storms, B. (2019). All we need is…Reference Budgets as an EU Policy Indicator to Assess the Adequacy of 

Minimum Income Protection. Social Indicators Research, 1-23.
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minimum cost healthy food AROPT % singles not able to afford a healthy meal  every second day

Based on: Goedemé et al. (2015), ilc_mdes03 & ilc_di04    

Contextualiseren AROPT : Minimumkost gezonde voeding vergeleken met de hoogte van de 

Europese armoedegrens (AROPT, maandbedragen in euro, 2014), en met het % gezinnen dat 

zich geen gezonde maaltijd met vlees, kip, vis (of een vegetarisch equivalent) kan veroorloven 

om de twee dagen
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EVOLUTIE KOOPKRACHT REFERENTIEBUDGETTEN (private huur 2008-2013-2018)
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2008-2013: Gemiddelde stijging RBs: +16,8%; 

→ CPI: 9,1%;  GHI: +9,4%; AROPT: +20,3% 

2013-2018: Gemiddelde stijging RBs: + 7,2%

→ CPI: 6,9%;  GHI: +6,8%; AROPT: +9,8%

Evolutie RBs: verschilt naargelang gezinssituatie

→ 2008-2013: alleenstaanden: +24,4%, eenoudergezinnen: +12,8%; koppels: +18,3%; koppels + kinderen: +14,0%

→ 2013-2018: alleenstaanden: +5,0%, eenoudergezinnen:    +9,9% ; koppels:   +6,5%; koppels + kinderen: +10,2%

Evolutie RBs: verschit naargelang huisvestings-en gezinssituatie 

→ 2013-2018 (P huur): alleenstaanden: +5,0%, eenoudergezinnen:   +9,9%;  koppels: +6,5%; koppels + kinderen: +10,2

→ 2013-2018: (S huur):valleenstaanden: +8,3%, eenoudergezinnen:+ 6,6%;  koppels: +8,1%; koppels + kinderen: +8,9%



BEOORDELEN INDIVIDUELE LEEFSITUATIES MET 
BEHULP VAN FLEXIBELE ONDERGRENS

Via online tools:

- Flexibele ondergrens, houdt rekening met reële kosten van huishouden, op vlak van:

- Huisvesting
- Gezondheid
- Onderwijs en kinderopvang
- Mobiliteit (kostprijs auto)
- (Overlevingsschulden)
- …

- Diagnose behoeftigheid: 

- Gestructureerde en systematische verzameling inkomsten en noodzakelijke 
uitgaven

➢ Meer gelijkwaardigheid in sociaal onderzoek tussen en binnen OCMW’s

➢ Negatief saldo: noodzakelijke uitgaven > huidige inkomsten

- Verschaffen inzicht aan OCMW over welke inspanningen door de cliënt en het OCMW 
kunnen worden geleverd met het oog op het garanderen van een menswaardig 
inkomen
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CONCLUSIE

Referentiebudgetten:

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

– Laten maatwerk toe en vrijwaren autonomie OCMW’s

– Faciliteren gelijkwaardige behandeling steunvragen binnen OCMW’s

– Faciliteren meer gelijkwaardige behandeling steunvragen tussen
OCMW’s, maar in de praktijk:

– verschillen in doelpopulatie

– verschillen in implementatie:

➢ Verschillen in uitvoering

➢ Verschillen in voorwaarden

➢ verschillen in uitkeringshoogte aanvullende steun.
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MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

berenice.storms@thomasmore.be
(Coördinator onderzoek CEBUD)

esther.geboers@thomasmore.be
(Coördinator valorisatie CEBUD)

Bedankt voor uw aandacht !
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