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OP DE AGENDA

o REMI

oWat?

oWaarom?

oHoe gebruiken?

o Conclusie

o Integratie

o Vragen



Online tool

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

Overzicht van vaste kosten, leefkosten en reserveringsuitgaven

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

REMI - WAT?



Diagnose van behoeftigheid (hoeveel inkomen nodig om menswaardig aan de maatschappij te 

participeren?)

Verschaft inzicht in inspanningen die door cliënt en OCMW kunnen 
geleverd worden

Educatief instrument

Beleidsbeslissingen geformaliseerd

REMI - WAAROM?



Beleid OCMW
Welke dossiers? 
Inkomsten

Wat met spaargeld?
Wat met andere toelagen (verwarmingsfonds,…)?

Uitgaven
Autokosten?
Wat met schulden?

REMI - HOE GEBRUIKEN?



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

Verschaft inzicht in 
inspanningen die door cliënt 
en OCMW kunnen geleverd 
worden

Educatief instrument

REMI - WAAROM? 



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

Verschaft inzicht in 
inspanningen die door cliënt 
en OCMW kunnen geleverd 
worden

REMI - WAAROM? 



REMI – HOE GEBRUIKEN? → EIGEN BELEID



SALDO NEGATIEF - WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Alle rechten uitgeput? 
Verhoogde tegemoetkoming, sociale tarieven gas/elektriciteit/water, sociale woning, sociaal-

culturele participatie, vrijetijdspas, … 
• https://www.rechtenverkenner.be; https://sienonline.kortrijk.be; 

https://www.effectieveschuldbemiddeling.be/rechten-uitputten; http://www.ouderengids.be; 
http://alleenstaandeouder.be

Kunnen vaste kosten worden beperkt?
Huur, energie, telecom, waterfactuur,… 

• http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/energie; 
http://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/tips_energiezuinig_leven; www.bestetarief.be; 
http://www.vlaamsverhuurplan.be/nl

Kan het inkomen worden verhoogd? 
Tewerkstelling? Socio-professionele activering?

Bepaling aanvullende financiële steun, het toekennen van materiële of immateriële 
steun

https://www.rechtenverkenner.be/
https://sienonline.kortrijk.be/
https://www.effectieveschuldbemiddeling.be/rechten-uitputten
http://www.ouderengids.be/
http://alleenstaandeouder.be/
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/energie
http://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/tips_energiezuinig_leven
http://www.bestetarief.be/
http://www.vlaamsverhuurplan.be/nl


CONCLUSIE

Referentiebudgetten gebruiken in werking OCMW

Bieden een uniform, wetenschappelijk referentiekader om individuele 
leefsituaties te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid

Laten maatwerk toe en vrijwaren autonomie OCMW’s

Faciliteren gelijkwaardige behandeling steunvragen binnen OCMW’s

REMI is een diagnose-instrument
Saldo uit REMI vormt het vertrekpunt voor hulp- en dienstverlening



INTEGRATIE IN SOFTWARE PAKKET MOGELIJK

Gesprekken met CIPAL

Mogelijk in New Horizon van CEVI

Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3 → case Gent



VRAGEN
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