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Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie 

Hoeveel inkomen heeft een gezin minimaal nodig om volwaardig aan onze samenleving te kunnen 
participeren? Op deze vraag geven referentiebudgetten een antwoord.  Referentiebudgetten, ook wel 
de vroegere ‘budgetstandaarden’, zijn één van de oudste methoden om de toereikendheid van 
levensstandaarden en armoede in de samenleving te onderzoeken. Ze kennen een lange onderzoek- 
en beleidstraditie in Angelsaksische landen zoals de VS en de UK, en sinds de jaren 2000 groeide hun 
populariteit in andere landen [1, 2]. Ook veel Europese landen hebben ervaring met het ontwikkelen 
van referentiebudgetten voor uiteenlopende doeleinden [3]. De Belgische referentiebudgetten 
werden het eerst ontwikkeld voor Vlaanderen in 2008. In 2010 werd hun reikwijdte uitgebreid tot de 
drie Belgische gewesten1. Momenteel beschikken we in België over geüpdatete referentiebudgetten 
voor Vlaanderen en Brussel. De update van de Waalse referentiebudgetten is gepland voor 2022-2023. 

Vanzelfsprekend kan de vraag naar de hoogte van een noodzakelijk minimuminkomen enkel relatief 
worden beantwoord. Dit wordt immers bepaald door individuele en institutionele kenmerken van de 
leefcontext van gezinnen. Individuele kenmerken zijn bijvoorbeeld de leeftijd, de gezondheidstoestand 
of de persoonlijke competenties van gezinsleden. Institutionele kenmerken verwijzen naar de 
beschikbaarheid, de bereikbaarheid en de betaalbaarheid van publieke goederen en diensten zoals 
onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting of openbaar vervoer. Toch kan, mits bepaalde 
veronderstellingen een zinvolle financiële ondergrens worden berekend.  Die geeft aan welke 
goederen en diensten gezonde, goed geïnformeerde en zelfredzame burgers zich in een bepaalde 
samenleving in een bepaalde periode minimaal moeten kunnen veroorloven om volwaardig aan de 
samenleving te kunnen participeren. De Belgische referentiebudgetten beogen deze ondergrens te 
definiëren [6, 7]. Ze zijn gestoeld op de Theory of Human Need [8] die stelt dat burgers maar volwaardig 
kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving als er is voldaan aan twee universele behoeften, 
namelijk gezondheid en autonomie. Beide universele behoeften worden door de onderzoekers 
geconcretiseerd in volgende intermediaire behoeften: gezonde voeding, kwaliteitsvolle huisvesting, 
veiligheid, geschikte kleding, persoonlijke verzorging en gezondheidszorg, veilige kindertijd, mobiliteit, 
rust, ontspanning en de mogelijkheid om sociale relaties te onderhouden. Om elk van deze behoeften 
(‘korven’) adequaat te kunnen vervullen, bepalen de onderzoekers de aard, de hoeveelheid, de 
frequentie en de kost van producten en diensten die minimaal nodig zijn. Hiervoor doen ze een beroep 
op wetenschappelijke bronnen en expertise, (inter)nationale richtlijnen, surveydata en 
focusgroepgesprekken. Ieder jaar worden de referentiebudgetten aangepast aan de prijsevolutie. Om 
de vijf jaar wordt de inhoud van de korven van goederen en diensten herbekeken in functie van de 
gewijzigde maatschappelijke verwachtingen en structuren. 

Om er ervoor te zorgen dat de referentiebudgetten kunnen worden gebruikt om de leefsituaties van 
alle mogelijke gezinnen te kunnen beoordelen in functie van de menselijke waardigheid, ontwikkelde 
CEBUD verschillende rekentools. Deze tools houden rekening met individuele behoeften en 
noodzakelijke uitgaven van huishoudens, zoals werkelijke huisvestingskosten, medische kosten in 
geval van ziekte of de kosten van een auto in het geval het openbaar vervoer onvoldoende toegankelijk 
is. De budgetcalculator [9] berekent voor ieder gezin een referentiebudget op maat en brengt daarbij 

 
1 In hetzelfde jaar werden de Belgische referentiebudgetten voorgesteld op een ‘Peer Review’ georganiseerd door de Europese Commissie 
in het kader van de open methode van coördinatie . Vervolgens bracht de Belgische aanpak inspiratie voor een uitbreiding naar Europa 
[4,5]. 
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de gezinssamenstelling, de eigen huisvestingskosten, kinderopvangkosten en ziektekosten in rekening. 
De REMI-tool [10] maakt een vergelijking tussen de inkomens van gezinnen en hun noodzakelijke 
uitgaven.  OCMW’s gebruiken deze tool om de  behoeftigheid van gezinnen te diagnosticeren in kader 
van het Recht op maatschappelijke dienstverlening. De MELISA-tool [11] berekent op maat van ieder 
huishouden hoeveel leefgeld minimaal vereist is om een menswaardig leven in schuldafbouw te 
realiseren.  

Referentiebudgetten als leidraad in de collectieve schuldenregeling  

De wet op de collectieve schuldenregeling bepaalt dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het 
behoud van de menselijke waardigheid moeten worden ingeschreven in de aanzuiveringsregeling (art. 
1675/17, § 3 Ger.W.). De wet bepaalt echter niet welke posten dat zijn en hoe dit concreet moet 
gebeuren. De referentiebudgetten kunnen deze lacune invullen. Ze berekenen op een 
wetenschappelijk onderbouwde, transparante en uniforme wijze de hoogte van het minimaal 
noodzakelijke leefgeld op maat van ieder gezin. Hierdoor zijn ze in staat om de huidige arbitraire en 
starre beslagrenzen te contextualiseren. 

Ze  tonen dat zowel de hoogte van de drempelbedragen als de bedragen waarmee deze per kind ten 
laste worden verhoogd vaak niet volstaan om de minimumkosten van een menswaardig leven te 
dekken[12]. De vergelijking van de referentiebudgetten met de strikte beslaggrenzen (leefloon + 
kinderbijslag) maakt duidelijk dat een menswaardig bestaan niet wordt gegarandeerd. Ook de ruime 
beslaggrenzen zijn voor eenverdienersgezinnen met een beperkt inkomen vaak te laag. 
Tweeverdienersgezinnen zouden dan juist vaak sneller schulden terugbetalen als beslaggrenzen meer 
op maat zouden kunnen worden berekend.  

De mogelijkheid om de referentiebudgetten mee in te zetten in de schuldhulpverlening komt op 
termijn alle partijen ten goede. Ze kunnen niet alleen worden gebruikt om op maat van ieder gezin de 
hoogte van een menswaardig leefgeld te bepalen, maar ook om dit aan te passen ingeval van 
wijzigende gezins- en leefsituaties. Een menswaardig leefgeld komt de volhoudbaarheid van 
schuldhulpverlening voor schuldenaars ten goede, waardoor de kans op het succesvol afronden van 
de minnelijke aanzuiveringsregeling of gerechtelijke aanzuiveringsregeling groter wordt. 
Schuldbemiddelaars kunnen sneller en objectiever bepalen welke uitgavenposten onontbeerlijk zijn 
en hoeveel budget daarvoor kan worden voorzien.  Schuldeisers hebben een objectief zicht op de 
financiële leefsituatie van schuldenaars en hun terugbetalingsmogelijkheden. Voor arbeidsrechters 
kunnen de referentiebudgetten worden gebruikt als wetenschappelijk onderbouwde toetssteen bij 
hun controle op de minnelijke aanzuiveringsregeling, als onderbouwing van hun voorstellen van een 
gerechtelijke aanzuiveringsregeling en bij het beslechten van discussies over de hoogte van het 
leefgeld.  

Met de MELISA-tool naar een menswaardig leefgeld 

Ter ondersteuning van de realisatie van een succesvolle schuldbemiddeling werd de MELISA-tool 
ontwikkeld. Die maakt de haalbaarheid van het schuldafbouwtraject bespreekbaar tussen schuldenaar 
en schuldbemiddelaar. MELISA kan nuttig dienstdoen bij het opstellen van een verzoekschrift en het 
onderhandelen van een afbetalingsplan, en bij het beheren van het budget van de schuldenaar. Het 
gestructureerd overzicht van de gezinsinkomsten en noodzakelijke uitgaven voor elke cliëntsituatie 
geeft vanaf het indienen van een verzoekschrift CSR een duidelijk beeld van de financiële ruimte om 
schulden te betalen. MELISA houdt daarbij ook rekening met sporadische en minder voor de hand 
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liggende uitgavenposten. Hierdoor dagen er minder onverwachte uitgaven op. Dit draagt  bij tot het 
kunnen naleven en volhouden van het afbetalingsplan, wat zowel schuldenaar als schuldeiser ten 
goede komt. Tegelijkertijd zet MELISA in op het versterken van de financiële vaardigheden van de 
schuldenaar door handvaten aan te reiken om het eigen budget te beheren, en over- en 
onderbestedingen op te sporen. Dit helpt om na afloop schuldenvrij te kunnen blijven. In de praktijk 
zijn er grote verschillen tussen de betalingen die de schuldenaar met het toegekende leefgeld moet 
doen. Waar sommige schuldbemiddelaars een strikt budgetbeheer toepassen en niet alleen de 
schulden betalen, maar ook de facturen van regelmatige vaste kosten en deze van eenmalige grote 
kosten overnemen van hun cliënt, houden andere schuldbemiddelaars enkel een budget opzij voor de 
procedure en voor de afbetaling van schulden. Belangrijk is in elk geval om de schuldenaar voor te 
bereiden op het opnieuw zelfstandig beheren van het volledige inkomen. Daarom laat de tool toe om 
te expliciteren wie welke betalingsverantwoordelijkheid draagt én om deze verantwoordelijkheden 
doorheen de procedure aan te passen. Zo kunnen gaandeweg meer betalingsverantwoordelijkheden 
aan de schuldenaar worden toegewezen waardoor een graduele overgang van budgetbeheer naar 
budgetbegeleiding ontstaat.  

 

Contactgegevens 

Meer weten over de referentiebudgetten?  
dr. Bérénice Storms, onderzoeksmanager CEBUD, Thomas More 
berenice.storms@thomasmore.be, 014 80 22 16  
 
Meer weten over Geld & Gedrag, financiële redzaamheid of MELISA? 
dr. Nele Peeters, onderzoeksleider Geld & Gedrag CEBUD, Thomas More 
nele.peeters@thomasmore.be, 014 74 07 26  
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