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1. Inleiding

• Regeerakkoord 2020:

"Daarom stimuleert de regering de OCMW’s om op basis van het REMI-
systeem, zoals ontwikkeld door het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek 
(CEBUD), aanvullende financiële steun te voorzien voor huishoudens die over 
een ontoereikend inkomen beschikken, of dat nu gaat over een inkomen uit 
bijstand, uitkering of arbeid. De aanvullende financiële steun veronderstelt het 
meewerken aan een activeringstraject op maat (al dan niet via het bestaande 
GPMI)"

• Begrotingsjaren 2023 en 2024: 35 miljoen euro/jaar



1. Inleiding
• Het betreft nieuw beleid

• De federale regering stelt financiële middelen ter beschikking 
om:
– De REMI-tool ter beschikking te stellen van alle OCMW’s

om ermee kennis te maken en om hen aan te moedigen 
om de tool te gebruiken

– Om de aanvullende financiële steun te dekken na gebruik 
van de tool gedurende een periode van twee jaar

• Op vrijwillige basis: enkel voor de OCMW die beslissen om 
deel te nemen



2. Het doel van de REMI-tool

• REMI

REferentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen zijn 
een op wetenschappelijk gebaseerde richtnorm die aangeeft 
hoeveel een gezin minimaal nodig heeft om volwaardig te 
kunnen deelnemen aan de samenleving

• Het instrument REMI kan ingezet worden voor de diagnose 
van de behoeftigheid en voor de toekenning van aanvullende 
financiële steun



2. Het doel van de REMI-tool

Het voor het OCMW mogelijk maken om

• zo goed mogelijk te beoordelen hoeveel aanvullende financiële steun 
nodig is om te kunnen leven op een manier die een volledige deelname 
aan de samenleving mogelijk maakt

analyse van de individuele situatie van de begunstigde 

– rekening houdend met de werkelijke inkomsten en uitgaven

– gebaseerd op gezins- en territoriale parameters (bv. huurbedragen, 
vervoerskosten, ...)

• deze analyse te objectiveren en de evaluatie van deze aanvullende 
financiële steun binnen het OCMW te harmoniseren



3. Het doel van de REMI-toelage 

• REMI gedurende een beperkte periode (2 jaar*) gratis ter 
beschikking stellen van de OCMW's om hen in staat te stellen 
vertrouwd te raken met de tool en het nut ervan

• De toegekende aanvullende financiële steun terugbetalen 
wanneer die met behulp van de REMI-tool is beoordeeld. 

Deze terugbetaling zal:

◦ beperkt zijn tot het in het MB vastgelegde bedrag;

◦ totaal zijn indien de toegekende steun lager is dan of 
gelijk is aan het door de tool aangegeven bedrag 



4. Uitvoeringsprocedure

Drie belangrijke fasen:

Fase 1: KB tot vaststelling van het toelagekader

– KB is ondertekend op 22/1/23 en wordt eerstdaags gepubliceerd in het BS

– Toelageperiode: 1 mei 2023 - 29 februari 2024

Fase 2: De deelnemende OCMW's bepalen 

– Deelnameformulier in te dienen tussen 1 februari 2023 en 31 maart 
2023 via https://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen

Fase 3: MB waarin de verdeelsleutels zijn vastgelegd en de 
toelage per deelnemend OCMW is bepaald 

– Publicatie gepland voor 1 mei 2023

– Een deel van de toelage is bestemd om de prijs van de licentie te 
dekken en een deel om aanvullende financiële steun te dekken 



Om het bedrag van 35 miljoen euro te verdelen, moet in twee fasen 
te werk worden gegaan.

Fase 1: Bepalen welke OCMW's deelnemen

Waarom?

De prijs van de REMI-licentie hangt af van het aantal deelnemende OCMW's en 
van het aantal inwoners van de gemeente van het OCMW

Hoe?

Via deelnameformulier op website POD MI worden teruggevonden.

Inschrijving via dit formulier ENKEL tussen 1 februari 2023 en 31 
maart 2023

Opmerking: de OCMW’s die niet deelnemen in het eerste 
toelagejaar, kunnen ook niet inschrijven in het tweede toelagejaar

5. Verdeling van de toelage



Fase 2: De verdeling van de toelage 

Om te bepalen welke bedragen aan elk OCMW worden toegekend  
om

1) bedrag voor de aankoopprijs van de REMI-licentie;

2) het bedrag bestemd voor het toekennen van  aanvullende 
financiële steun.

5. Verdeling van de toelage



1) De aankoopprijs van de REMI-licenties dekken 
De prijs van de REMI-licentie hangt af van het aantal deelnemende OCMW's en van het aantal 
inwoners van de gemeente van het OCMW.

Er zijn 4 prijscategorieën voor de aankoop van licenties die zijn vastgelegd in functie van 
het aantal inwoners van de gemeente van het OCMW.

Na de identificatie van de deelnemende OCMW's kan het volgende worden bepaald:

◦de prijs van de licentie voor elk OCMW;

◦het totaalbedrag van de subsidie om deze aankoopprijs te dekken.

2) Het bedrag van de aanvullende financiële steun dekken
Dit bedrag wordt in twee stappen berekend:

◦ Stap 1: het bedrag dat nodig is voor de aankoop van REMI-licenties, wordt afgetrokken 
van het totaalbedrag;

◦ Stap 2: het saldo wordt verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel: 75% (equivalent) 
leefloon/25% RVV.

5. Verdeling van de toelage



Er zijn vier prijscategorieën voor de REMI-licentie die afhangen van het aantal

inwoners van de gemeente:

• categorie 1: OCMW's gevestigd in een gemeente met 0 tot 14.999 inwoners

• categorie 1: OCMW's gevestigd in een gemeente met 15.000 tot 49.999 inwoners

• categorie 3: OCMW's gevestigd in een gemeente met 50.000 tot 100.000 inwoners

• categorie 4: OCMW's gevestigd in een gemeente met meer dan 100.000 inwoners 

5. Verdeling van de toelage 



6. Voorwaarden voor het gebruik van de 
toelage

Voor het OCMW:

1. Het OCMW gebruikt de REMI-tool om het bedrag van de 
aanvullende steun te bepalen

• Het door de tool vastgestelde bedrag is niet bindend voor het 
OCMW

REMI is een hulpmiddel om het bedrag van deze aanvullende steun te ramen.

De toelage dekt echter slechts het bedrag van de toegekende aanvullende financiële steun tot het in de 
tool vastgestelde bedrag

Indien het OCMW meer dan het door de tool vastgestelde bedrag toekent, wordt het teveel niet in 
aanmerking genomen voor de subsidie

2. Het OCMW neemt de toekenningsbeslissing tijdens de 
toelageperiode, d.w.z. van 1 mei 2023 tot 29 februari 2024.



6. Voorwaarden voor het gebruik van de 
toelage

• Het KB bepaalt enkel de voorwaarden voor de aanvullende 
financiële steun zoals voorzien door het toelagebesluit

• Het OCMW behoudt zijn autonomie voor de toekenning van 
aanvullende financiële steun vanuit eigen middelen



6. Voorwaarden voor het gebruik van de 
toelage

Voor de begunstigde:

De begunstigde verbindt zich ertoe om een activeringstraject te 
volgen BEHALVE

- als dat om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan;

- als hij al in een activeringstraject zit;

- als hij al aan het werk is. 



Jaar 1: De toelageperiode loopt van 1 mei 2023 tot en met 29 februari 2024.

• Hoe zit het met de OCMW's die REMI al gebruiken vóór 1 mei 2023?

Als zij het deelnameformulier invullen, zal CEBUD contact met hen opnemen, om de 
lopende licentie te verbreken en een nieuwe licentie aan te kopen tegen de in het MB 
vastgelegde voorwaarden.

De aanvullende financiële steun die na gebruik van de tool wordt toegekend, zal in 
aanmerking worden genomen voor zover de datum van de beslissing binnen de 
toelageperiode valt.

Jaar 2: De toelageperiode loopt van 1 maart 2024 tot 31 december 2024.

• OCMW's die niet deelnemen aan het eerste jaar van de toelage zullen niet in 
aanmerking komen voor de toelage in het tweede jaar.

7. Toelageperiode



8. Modaliteiten voor de controle

• De POD MI zal over de gegevens beschikken m.b.t. het gebruik 
van de REMI-tool via CEBUD

• Het OCMW voert via het Uniek Jaarverslag de gegevens in 
met betrekking tot de toegekende aanvullende financiële 
steun

=> de controle bestaat uit de kruising van deze gegevens



Het OCMW dient het deelnameformulier in, maar heeft REMI niet gebruikt om 
aanvullende financiële steun te verlenen.

• Het moet het bedrag voor de licentie niet terugbetalen, maar wel het bedrag voor 
de aanvullende financiële steun.

• Dit OCMW kan geen aanspraak maken op een toelage in het tweede jaar (1 maart 
2024 - 31 december 2024).

9. Bijzonderheden



9. Bijzonderheden

Het OCMW dient het deelnameformulier in, maar gebruikt het 
toelagebedrag om aanvullende financiële steun te verlenen niet volledig.

• Het ontvangen toelagebedrag voor de licentie moet niet worden terugbetaald, 
maar het OCMW zal het teveel ontvangen bedrag voor de aanvullende financiële 
steun terugbetalen.

• Dit OCMW kan nog aanspraak maken op een subsidie in het tweede jaar (1 maart 
2024 - 31 december 2024).

=> het is niet nodig om de hele subsidie in het eerste jaar te hebben gebruikt



9. Bijzonderheden

Het OCMW kent aanvullende financiële steun toe zonder gebruik te hebben 
gemaakt van REMI. 

Deze aanvullende financiële steun komt niet in aanmerking voor deze toelage

Het OCMW kent aanvullende financiële steun toe buiten de toelageperiode 
(met of zonder gebruik van REMI). 

Deze aanvullende financiële steun komt niet in aanmerking voor deze toelage 



9. Bijzonderheden

• Opleidingssessies voor deelnemende OCMW’s

 Zie www.remiredi.be

• Het gaat om een experimentele maatregel. Om deze maatregel te 
evalueren, wordt een evaluatiestudie uitgevoerd in 2023

 Er wordt aan de deelnemende OCMW's gevraagd om deel te nemen 
aan de evaluatiestudie van de REMI-tool die in 2023 zal worden 
uitgevoerd.



Vragen?


