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1. Inleiding 
De armoedebarometer wil de evolutie van armoede in België op een 
toegankelijke manier weergeven. Het voornaamste doel van deze tool is een 
breed publiek informeren over verschillende dimensies van armoede. De 
armoedebarometer is daarom opgebouwd op basis van verschillende thema’s 
(inkomen en schuld, gezondheidszorg, werk, onderwijs, wonen en deelname). 
Daarnaast is er een apart luik voor kinderarmoede, de Europese 
armoededoelstellingen en de strategische doelstellingen van het Federaal Plan 
Armoedebestrijding.  

De barometer is samengesteld uit kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren die 
de diverse facetten van armoede en sociale uitsluiting meten. Deze indicatoren 
zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de EU-SILC-enquête en worden 
jaarlijks geactualiseerd. De selectie en berekening van de indicatoren gebeurt in 
samenwerking met Statbel (het Belgisch statistiekbureau) en de FOD Sociale 
Zekerheid, en wordt ook gedragen door de Werkgroep Sociale Indicatoren. 

Om deze cijfers goed te kunnen interpreteren, is het ten eerste mogelijk om 
verschillende jaren met elkaar te vergelijken om specifieke evoluties weer te 
geven. Daarnaast is het afhankelijk van de indicator ook mogelijk onder meer 
een vergelijking te maken naar gezinssituatie, opleidingsniveau en 
arbeidsmarktsituatie. 

In deze focus zullen we eerst de gebruikte bronnen en de methodologische 
begrippen toelichten. Vervolgens bespreken we de inhoud van de 
armoedebarometer en komen de voornaamste cijfers en evoluties aan bod. 

De elektronische versie van de armoedebarometer kan geraadpleegd worden 
door op de volgende link te klikken: armoedecijfers.be. We moedigen u aan om 
deze tool te verkennen, ermee aan de slag te gaan en deze gegevens en grafieken 
te gebruiken. 

 

 

 

  

https://armoedecijfers.be/
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2. Bronnen 
De indicatoren van de armoedebarometer zijn in hoofdzaak gebaseerd op de EU-
SILC-enquête (European Union Statistics on Income and Living Conditions). Deze 
enquête naar inkomens en levensomstandigheden wordt op Europees vlak  
gecoördineerd door Eurostat. In België is de uitvoering hiervan in handen van 
Statbel, het Belgisch statistiekbureau.  

Verder zijn er ook gegevens die voortvloeien uit de microsimulatiemodel 
MIMOSIS1 van de FOD Sociale Zekerheid. Meer bepaald de indicatoren ‘sociale 
uitkeringen als percentage van de armoederisicogrens’ worden aan de hand 
hiervan berekend. 

Tot slot is er de Enquête naar Arbeidskrachten (EAK) die - net zoals EU-SILC-
enquête - wordt gecoördineerd door Eurostat op Europees niveau en uitgevoerd 
door Statbel in België. De indicator ‘werkzaamheidsgraad’ onder het thema werk 
en de indicatoren ‘vroegtijdige schoolverlaters’ en ‘NEET’ onder het thema 
onderwijs zijn gebaseerd op deze enquête. 

  

 

 

 
1 De opvolger van het microsimulatiemodel MIMOSIS wordt momenteel uitgewerkt en zal BELMOD 

heten, voor meer info zie: https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-
geven/belmod-project 

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/microsimulatie-voor-sociaal-beleid-belgie-mimosis
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/belmod-project
https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/belmod-project
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3. Methodologie 
We lichten hieronder de voornaamste methodologische begrippen en 
indicatoren toe. Voor meer informatie kan u terecht op de website 
van Statbel of Eurostat. 

Betrouwbaarheid van de gegevens 

Alle indicatoren in de armoedebarometer worden berekend op basis van 
steekproeven. De cijfers dienen daarom met behulp van betrouwbaarheids-
intervallen geïnterpreteerd te worden. Een betrouwbaarheidsinterval geeft aan 
met welke onder- en bovengrens we een bepaalde waarde dienen te 
interpreteren aangezien de waarde die we in de steekproef bekomen door 
toeval hoger of lager kan zijn. 

Voor de EU-SILC-enquête en EAK-enquête wordt gewerkt met een 
betrouwbaarheidsinterval van 95 %. Dat betekent dat de werkelijke waarde van 
een bepaalde indicator voor de hele populatie met een waarschijnlijkheid van 
95 % binnen dit interval ligt. Zo bedraagt het armoederisico in België op basis van 
de EU-SILC-steekproef van 2019 14,8 % (met een ondergrens 13,3 % en een 
bovengrens 16,3 %). 

Voor de eenvoud geven we de betrouwbaarheidsintervallen niet weer, deze 
kunnen worden terugvonden op de website van Statbel in de 
kwaliteitsrapporten. 

Breuk in cijferreeks 

Rekening houdend met de betrouwbaarheidsintervallen kunnen de evoluties 
van de verschillende indicatoren over de jaren geïnterpreteerd worden. Voor 
wat betreft de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Door 
een hervorming van de EU-SILC-enquête om nauwkeurige resultaten te 
bekomen, zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren.2 

Armoederisico 

Het armoederisico (of monetaire armoede) is het percentage personen met een 
equivalent beschikbaar inkomen (na sociale transfers) dat onder de 
armoederisicogrens ligt. 

 

 

 

 
2 De breuk situeert zich zowel op inhoudelijk als op methodologisch vlak. Op inhoudelijk vlak werd in 

2019 de overstap gemaakt naar het gebruik van administratieve data voor de meerderheid van de 
inkomensvariabelen. Op methodologisch vlak werd het volledige model voor de correctie van non-
respons, uitval van panelleden en kalibratie herzien. Voor meer info, zie: 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%2
0levensomstandigheden/10.7.2%20Privation%20mat%C3%A9rielle/Technische%20nota%20-
%20hervorming_NL.pdf 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/plus
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Living_conditions_glossary
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.2%20Privation%20mat%C3%A9rielle/Technische%20nota%20-%20hervorming_NL.pdf
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.2%20Privation%20mat%C3%A9rielle/Technische%20nota%20-%20hervorming_NL.pdf
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%20levensomstandigheden/10.7.2%20Privation%20mat%C3%A9rielle/Technische%20nota%20-%20hervorming_NL.pdf
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Armoederisicogrens 

De armoederisicogrens is gelijk aan 60 % van het nationaal mediaan equivalent 
beschikbaar huishoudinkomen. 

De concrete berekening van de armoederisicogrens verloopt als volgt: 

De inkomens van huishoudens met een verschillende grootte en samenstelling 
worden vergelijkbaar gemaakt aan de hand van equivalentieschalen. De 
equivalentieschaal kent een gewicht toe aan elk huishouden dat afhankelijk is 
van de grootte en samenstelling van het huishouden. Voor een alleenstaande of 
de eerste volwassenen in een huishouden wordt een gewicht van 1 toegekend. 
Elke bijkomende persoon van 14 jaar of ouder in het huishouden krijgt een 
gewicht van 0,5 en elk kind (onder de 14 jaar) een gewicht van 0,3. 

Het equivalent beschikbaar inkomen wordt berekend door het totale 
beschikbare huishoudinkomen te delen door de equivalentieschaal. Voor een 
huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen wordt het 
beschikbare huishoudinkomen dus gedeeld door 2,1 om het equivalent 
beschikbaar inkomen te bekomen. 

Vervolgens worden de personen van laag naar hoog geordend op basis van dit 
equivalent beschikbaar huishoudinkomen. Het inkomen van de persoon die zich 
in het midden van deze rangschikking bevindt, is het mediaan equivalent 
beschikbaar huishoudinkomen. 

De armoederisicogrens is gelijk aan 60 % van deze mediaan. In de EU-SILC-
enquête van 2019 (inkomens 2018) was dit 1.230 euro en dit is dan ook meteen 
de armoederisicogrens voor een alleenstaande. Voor andere huishoudtypes 
wordt de armoederisicogrens opnieuw vermenigvuldigd worden met een 
equivalentiefactor naargelang het huishoudtype. Voor een huishouden met 
twee volwassenen en twee kinderen (onder de 14 jaar)  is de armoederisicogrens 
dus 2,1 keer de armoederisicogrens voor een alleenstaande, namelijk 2.584 
euro. 

Sterk verhoogde armoederisico 

We stellen dat een bepaalde bevolkingscategorie een sterk verhoogd 
armoederisico heeft wanneer het armoederisico minstens anderhalve keer het 
armoederisico voor de totale bevolking bedraagt. Als het armoederisico voor de 
totale bevolking bijvoorbeeld gelijk is aan 16 %, wordt elke bevolkingscategorie 
met een armoederisico van 24 % of meer gedefinieerd als een categorie met een 
sterk verhoogd armoederisico. 

Beschikbaar inkomen 

Het beschikbaar inkomen omvat alle inkomsten uit arbeid (lonen werknemers en 
inkomsten uit zelfstandige arbeid); privé-inkomsten uit investeringen en 
onroerend goed; transfers tussen huishoudens; alle sociale transfers ontvangen 
in contanten. 
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Sociale transfers 

De sociale transfers omvatten: 

• rustpensioenen (gepensioneerden) en overlevingspensioenen (weduwen 
en weduwnaars); 

• werkloosheidsuitkering; 

• familiale toelagen waaronder kinderbijslagen; 

• ziekte- en invaliditeitsuitkeringen; 

• onderwijs-gerelateerde uitkeringen; 

• huurtoelagen; 

• sociale bijstand; 

• andere uitkeringen. 

Ernstige materiële deprivatie 

De mate van materiële deprivatie is een indicator die het onvermogen uitdrukt 
om sommige items te veroorloven die door de meeste mensen worden 
beschouwd als wenselijk of zelfs noodzakelijk om een adequaat leven te leiden. 

Ernstige materiële deprivatie is het percentage van de bevolking dat zich ten 
minste 3 van de volgende 9 items niet kan veroorloven: 

• om hun huur, hypotheek of nutsrekeningen te betalen; 

• om hun huis voldoende warm te houden; 

• om onverwachte uitgaven te maken; 

• regelmatig eten van vlees of eiwitten; 

• om op vakantie te gaan; 

• een kleurentelevisie; 

• een wasmachine; 

• een auto; 

• een telefoon. 

Materiële en sociale deprivatie 

Materiële en sociale deprivatie wordt gedefinieerd als het onvermogen om te 
betalen voor ten minste 5 van de volgende 13 items. Deze items worden door de 
meeste mensen beschouwd als wenselijk of zelfs noodzakelijk om een adequaat 
leven te leiden. In vergelijking met de indicator ‘ernstige materiële deprivatie’ 
omvat de indicator ‘materiële en sociale deprivatie’ ook items met betrekking 
tot sociale activiteiten (zoals vrije tijd, internet, afspreken met vrienden/familie, 
zakgeld). 

De financiële (on)mogelijkheid van het huishouden om: 

• Rekeningen op tijd te betalen 
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• Een week vakantie per jaar buitenshuis te nemen 

• Minstens om de twee dagen vlees, kip, vis of een vegetarisch alternatief 
te eten 

• Een onverwachte uitgave te doen 

• Zich een eigen wagen te veroorloven 

• Het huis voldoende te verwarmen 

• Beschadigde of versleten meubels te vervangen 

De individuele financiële (on)mogelijkheid van personen om: 

• Versleten kledij te vervangen door nieuwe kledij 

• Twee paar schoenen in goede staat te hebben 

• Thuis toegang tot internet te hebben 

• Minstens éénmaal per maand met vrienden of familie af te spreken om 
iets te eten of te drinken 

• Regelmatig deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten 

• Wekelijks een bedrag uit te geven voor persoonlijke behoeften 

Huishoudens met een zeer lage werkintensiteit 

De indicator ‘huishoudens met een zeer lage werkintensiteit’ is het percentage 
personen in een huishouden waar de leden in beroepsactieve leeftijd minder dan 
20 % van hun totale potentieel werkten gedurende de voorgaande twaalf 
maanden. 

De werkintensiteit van een huishouden is de verhouding van het totale aantal 
maanden dat alle leden van het huishouden in de werkende leeftijd hebben 
gewerkt tijdens het inkomensreferentiejaar en het totale aantal maanden dat 
dezelfde leden van het huishouden theoretisch in dezelfde periode zouden 
kunnen gewerkt hebben. 

Een werknemer in de werkende leeftijd is een persoon van 18-59 jaar, met 
uitsluiting van studenten in de leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar. 

Huishoudens die alleen uit kinderen, studenten jonger dan 25 jaar en/of mensen 
van 60 jaar of ouder bestaan, zijn volledig uitgesloten van de 
indicatorberekening. 

Risico op armoede of sociale uitsluiting 

Risico op armoede of sociale uitsluiting is een samengestelde indicator die 
aangeeft  of een persoon door minstens één van de volgende drie situaties wordt 
getroffen: monetaire armoede (of armoederisico), ernstige materiële deprivatie 
en/of in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit leven. 
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Sociale uitkering als percentage van de armoederisicogrens 

Deze indicator is gebaseerd op het netto beschikbaar huishoudinkomen van 
uitkeringsgerechtigden, inclusief kinderbijslagen en sociale toeslagen. 

Voor de berekening van de indicatoren worden bepaalde veronderstellingen 
gemaakt. We lichten de voornaamste toe: 

• Minimum werkloosheidsuitkering: de betrokken persoon is 7 maanden 
werkloos. 

• Gewaarborgd minimum pensioen: de betrokken persoon heeft een 
volledige werknemersloopbaan gehad. 
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4. Inhoud van de armoedebarometer 
De armoedebarometer heeft als doel om via een set van indicatoren de multi-
dimensionaliteit van de armoede in België in kaart te brengen. 

De levensdomeinen die in de armoedebarometer worden belicht zijn: 

1. Inkomen en schuld 

2. Gezondheidszorg 

3. Werk 

4. Onderwijs 

5. Wonen 

6. Deelname 

Daarnaast worden ook de volgende thema’s behandeld: 

• Kinderarmoede 

• Europese armoededoelstellingen 

Tot slot is ook nog een apart luik voor de opvolging van de strategische 
doelstellingen van het Federaal Plan Armoedebestrijding voorzien. Voor de 
uitwerking hiervan is het nog wachten tot een nieuw federaal plan. 

Elk thema bestaat uit enkele subthema’s, die u kan selecteren aan de linkerzijde 
op de website. Vervolgens kan u aan de rechterzijde per subthema de gekozen 
indicatoren en tijdsperiode aanpassen. Zo kan bijvoorbeeld voor ‘armoederisico 
naar bevolkingscategorie’ de drie opleidingsniveaus worden aangeduid (zie 
voorbeeld op de volgende pagina). Uiteraard zal het gebruik van de website dit 
veel beter illustreren. 

We presenteren hieronder een overzicht van alle indicatoren en enkele 
opmerkelijke evoluties. Veruit de meeste gegevens zijn afkomstig van de EU-
SILC-enquête en daarom willen we nogmaals benadrukken dat door een 
hervorming van deze enquête er een breuk is in de cijferreeks in 2019. Hierdoor 
zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Bij de 
bespreking van de evolutie zullen we deze dan ook buiten beschouwing laten. 
We weten namelijk niet of de evolutie van de meeste cijfers (2019) te wijten is 
aan de hervorming van de enquête of aan een reële verandering in de 
armoedecijfers. Indien bepaalde cijfers niet afkomstig zijn van de EU-SILC-
enquête zal dit duidelijk vermeld worden en is de breuk in de cijferreeks niet van 
toepassing. 

https://armoedecijfers.be/
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Voorbeeldweergave van de website 
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4.1 Inkomen en schuld 

Het thema ‘Inkomen en schuld’ bestaat uit de volgende subthema’s: 

• Armoederisico naar bevolkingscategorie 

• Sociale uitkering als percentage van de armoederisicogrens 

• Subjectief armoederisico 

• Consumentenkrediet en armoederisico 

• Achterstallige betalingen voor basisbehoeften 

Inkomen en schuld vormt een eerste benadering langs waar we naar armoede 
zullen kijken. 

4.1.1 Armoederisico naar bevolkingscategorie 

We illustreren het armoederisico naar bevolkingscategorie aan de hand van het 
armoederisico voor de totale bevolking en drie bevolkingsgroepen met een sterk 
verhoogd armoederisico: personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau, 
huishoudens met een zeer lage werkintensiteit en alleenstaande ouders. We 
stellen vast dat het armoederisico niet alleen hoger is voor deze risicogroepen, 
maar ook is toegenomen het voorbije decennium. Op de website kunnen meer 
details worden teruggevonden over het armoederisico naar 
arbeidsmarktpositie, gezinssituatie, opleidingsniveau, nationaliteit, leeftijd en 
geslacht.  
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4.1.2 Sociale uitkering als percentage van de 
armoederisicogrens 

De indicator ‘sociale uitkeringen uitgedrukt als percentage van de 
armoederisicogrens’ is beschikbaar voor de volgende uitkeringen: 

• Minimum werkloosheidsuitkering 

• Gewaarborgd minimumpensioen 

• Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten 

• Minimumloon 

• Inkomensgarantie voor ouderen 

• Leefloon 

• Minimum invaliditeitsuitkering. 

Stel dat een sociale uitkering gelijk aan is aan de armoederisicogrens dan is deze 
indicator gelijk aan 100 %. We illustreren dit voor een alleenstaande met een 
minimumloon, minimum werkloosheidsuitkering en leefloon.  

Daarnaast kan u ook de gezinssituatie wijzingen op de website. Door de 
regionalisering van de kinderbijslag zijn deze cijfers opgesplitst vanaf 2017 voor 
de gezinssituaties met kinderen. 
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Bron: MIMOSIS op basis van EU-SILC-gegevens. 

4.1.3 Subjectief armoederisico 

Het subjectief armoederisico is het percentage personen waarbij de 
referentiepersoon binnen het huishouden van mening is dat het huishouden 
slechts 'moeilijk' of 'zeer moeilijk' de eindjes aan elkaar kan knopen. Deze 
indicator is vrij stabiel het voorbije decennium, ongeveer 1 op 5 huishoudens 
leeft met een subjectief armoederisico. 
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4.1.4 Consumentenkrediet en armoederisico 

Consumentenkredieten en armoederisico is het percentage huishoudens 
waarvan het beschikbaar inkomen (verder) onder de armoederisicogrens valt ten 
gevolge van de afbetaling van consumentenkredieten. Ook deze indicator is vrij 
stabiel tussen de 4 % en 6 %, al was deze in 2010 nog iets hoger. 
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4.1.5 Achterstallige betalingen voor basisbehoeften 

Achterstallige betalingen voor basisbehoeften is het percentage personen dat 
leeft in een gezin met ten minste twee achterstallen voor één of meerdere 
basisbehoeften (facturen voor elektriciteit, water, gas, huur, hypothecaire 
lening, gezondheidszorg). Personen met een risico op armoede hebben duidelijk 
meer achterstallige betalingen voor basisbehoeften dan de totale bevolking. 
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4.2 Gezondheid 

Het tweede thema waarmee we naar armoede kijken is gezondheid. Dit thema 
bestaat uit de volgende indicatoren: 

• Uitstellen van gezondheidszorg(en) omwille van financiële redenen 

• Negatieve inschatting van de eigen gezondheid 

4.2.1 Uitstellen van gezondheidszorg(en) omwille van 
financiële redenen 

Uitstellen van gezondheidszorg(en) omwille van financiële redenen is het 
percentage personen dat leeft in een huishouden waarvan één van de leden in 
de loop van het voorbije jaar gezondheidszorgen heeft moeten uitstellen of 
annuleren omwille van financiële redenen. We stellen de voorbije 10 jaar een 
stijging vast van het aandeel personen met een risico op armoede die 
gezondheidszorg uitstellen omwille financiële redenen (2019 buiten 
beschouwing gelaten). 
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4.2.2 Negatieve inschatting van de eigen gezondheid 

Negatieve inschatting van de eigen gezondheid is het percentage personen 
onder de bevolking van 16 jaar en ouder dat zijn of haar gezondheid ‘redelijk’, 
‘slecht’ of ‘zeer slecht’ inschat. De personen met een risico op armoede hebben 
duidelijk een negatievere inschatting van de eigen gezondheid ten opzichte van 
de totale bevolking. Op de website is het bovendien mogelijk om het 
onderscheid te maken tussen de min-65 jarigen en de personen vanaf 65 jaar, 
aangezien er een sterke correlatie is tussen gezondheid en leeftijd. 
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4.3 Werk 

Het derde thema vanuit welk oogpunt we naar armoede kijken is werk. Dit thema 
bevat de volgende subthema’s: 

• Werkenden met armoederisico 

• Werkzaamheidsgraad 

• Aandeel werkenden onder de bevolking met armoederisico 

• Overlap armoederisico en zeer lage werkintensiteit 

4.3.1 Werkenden met armoederisico 

Werkenden met armoederisico is het percentage werkenden met een equivalent 
beschikbaar inkomen lager dan 60 % van het equivalent nationaal mediaan 
inkomen. In deze grafiek tonen we de werkenden met een armoederisico onder 
de totale bevolking en onder twee groepen met een hoger armoederisico: 
personen die deeltijds aan het werk zijn en personen met een laag 
opleidingsniveau. Voor wat betreft de personen met een laag opleidingsniveau 
die aan het werk zijn, zien we een toename van het armoederisico het voorbije 
decennium. Op de website zijn meer vergelijking mogelijk naar gezinssituatie, 
opleidingsniveau en soort tewerkstelling. 
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4.3.2 Werkzaamheidsgraad 

De werkzaamheidsgraad is het percentage werkende personen in de bevolking 
op arbeidsleeftijd (20 tot 64 jaar). De werkzaamheidsgraad is de voorbije 10 jaar 
voor alle nationaliteiten gestegen. Niettemin zien we dat de 
werkzaamheidsgraad voor personen met een niet-EU nationaliteit opvallend 
lager blijft. 

 

 

Bron: Statbel, Enquête naar Arbeidskrachten (EAK) 
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4.3.3 Aandeel werkenden onder de bevolking met 
armoederisico 

Het aandeel werkenden onder de bevolking met armoederisico is het percentage 
werkenden onder de bevolking van 18 tot 64 jaar met een armoederisico. Deze 
indicator is relatief stabiel over laatste 10 jaar, tussen de 20 % en de 25 % van de 
personen met een armoederisico is aan het werk. 
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4.3.4 Overlap armoederisico en zeer lage werkintensiteit  

Overlap armoederisico en zeer lage werkintensiteit is het percentage personen 
dat zowel in een huishouden met een armoederisico als een zeer lage 
werkintensiteit leeft. Dit percentage is licht gestegen de laatste jaren (2019 
buiten beschouwing gelaten). Zo was deze indicator in 2008 met 5 % nog 
duidelijk lager. 

 

 

  



21 
 

4.4 Onderwijs 

Het vierde thema waarmee we naar armoede kijken is onderwijs en bestaat uit 
de volgende indicatoren: 

• Vroegtijdige schoolverlaters 

• NEET (jongeren zonder werk, opleiding of vorming)  

4.4.1 Vroegtijdige schoolverlaters 

Vroegtijdige schoolverlaters is het percentage jongeren tussen 18 en 24 jaar dat 
geen onderwijs volgt en dat ten hoogste een diploma lager middelbaar onderwijs 
heeft. We stellen vast dat deze indicator positief evolueert de laatste 10 jaar. 

 

 

Bron: Statbel, Enquête naar Arbeidskrachten (EAK) 
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4.4.2 NEET (jongeren zonder werk, opleiding of vorming) 

NEET (Not in Education, Employment or Training) is het percentage jongeren 
tussen 15 en 24 jaar die niet aan het werk zijn en geen opleiding of vorming 
volgen. Na een lichte toename, zien we dat deze indicator vanaf 2015 daalt naar 
een lager niveau dan voordien. 

 

 

Bron: Statbel, Enquête naar Arbeidskrachten (EAK) 
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4.5 Wonen 

Het vijfde thema vanuit welk oogpunt we naar armoede kijken is wonen (of 
huisvesting). Dit thema bestaat uit de volgende indicatoren: 

• Overmatige woonkosten 

• Huisvestingsdeprivatie 

• Armoederisico naar huurder/eigenaar 

4.5.1 Overmatige woonkosten 

Overmatige woonkosten is het percentage van de bevolking dat in een 
huishouden woont waar de totale huisvestingskosten (zonder 
huisvestingstoelagen) meer dan 40 % van het beschikbare inkomen (zonder 
huisvestingstoelagen) uitmaken. We stellen vast dat de personen met een risico 
op armoede ongeveer vier keer zoveel geconfronteerd worden met overmatige 
woonkosten dan de totale bevolking. 
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4.5.2 Huisvestingsdeprivatie 

Huisvestingsdeprivatie is gebaseerd op volgende indicatoren:  

• gebrek aan ruimte (verhouding tussen het aantal kamers en het aantal; 
personen in het huishouden) 

• lekkend dak, vochtige muur of vloer, rottend raamwerk; 

• woning voldoende kunnen verwarmen; 

• een bad en/of douche in de woning; 

• een toilet binnenshuis; 

• warm stromend water.  

We zien dat de huisvestigingsdeprivatie voor personen in armoede duidelijk 
hoger is en bij benadering de helft van de personen met een risico op armoede 
wordt getroffen door huisvestingsdeprivatie. 

 

 

  



25 
 

4.5.3 Armoederisico naar huurder/eigenaar 

Het grote verschil van het armoederisico naar huurder of eigenaar (zijnde 
eigenaar, vruchtgebruiker of kosteloos wonen) valt sterk op en is bovendien 
toegenomen het voorbije decennium (2019 uitgezonderd). 
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4.6 Deelname 

Deelname is het zesde thema dat een belangrijk aspect van armoede illustreert. 
De maatschappelijke participatie komt aan de hand van de volgende indicatoren 
aan bod: 

• Geen deelname aan sportieve, recreatieve of artistieke activiteiten 

• Materiële en sociale deprivatie 

4.6.1 Geen deelname aan sportieve, recreatieve of artistieke 
activiteiten 

Geen deelname aan sportieve, recreatieve of artistieke activiteiten is het 
percentage personen van 16 jaar en ouder dat niet deelneemt aan sportieve, 
recreatieve (jeugdbeweging, ouderenvereniging) of artistieke (muziek, theater, 
fotografie, tekenen) activiteiten. De grafiek toont dat het percentage dat niet 
deelneemt aan sportieve, recreatieve of artistieke activiteiten hoger is bij 
personen met een risico op armoede, of met andere woorden dat de 
maatschappelijke participatie voor mensen in armoede lager is. Deze indicator 
wordt niet meer berekend vanaf 2019. 
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4.6.1 Materiële en sociale deprivatie 

Materiële en sociale deprivatie is het percentage van de bevolking dat  zich de 
gangbare levensstandaard niet kan veroorloven. Iemand is gedepriveerd als hij 
of zij 5 van 13 materiële bezittingen of (sociale) handelingen niet kan veroorloven 
(zie methodologie voor meer details). Deze indicator wordt berekend vanaf 2014 
en de voorbije jaren stellen we een zeer lichte daling vast van de materiële en 
sociale deprivatie. 
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4.7 Kinderarmoede 

Een eerste apart thema in de armoedebarometer is kinderarmoede. Hierbij 
wordt naar het risico op armoede of sociale uitsluiting specifiek voor kinderen 
(zijnde min 18-jarigen) en de verschillende deelindicatoren gekeken. Het risico 
op armoede of sociale uitsluiting is het percentage personen die leven met een 
armoederisico en/of in ernstige materiële deprivatie en/of in een huishouden 
met een zeer lage werkintensiteit. Voor een definitie van de verschillende 
deelindicatoren verwijzen we naar de methodologie. Daarnaast is het op de 
website ook mogelijk om de materiële en sociale deprivatie specifiek voor 
kinderen te bekijken. 

We stellen vast dat het risico op armoede of sociale uitsluiting ruim 1 op 5 
kinderen betreft en dat dit aantal stabiel is het voorbije decennium. Terwijl het 
armoederisico voor kinderen de laatste jaren is toegenomen, zien we een daling 
van de kinderen die leven in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit 
en in minder mate van de ernstige materiële deprivatie. 
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4.8 Europa 2020 

Een tweede apart thema is Europa 2020, dit zijn de doelstellingen voor armoede 
en sociale uitsluiting gecoördineerd door de EU voor het jaar 2020. Het betreffen 
dezelfde sleutelindicatoren als voor kinderarmoede, zijnde: armoederisico; 
huishoudens met een zeer lage werkintensiteit; ernstige materiële deprivatie; en 
het risico op armoede of sociale uitsluiting als overkoepelende indicator. 

In België wordt de laatste 10 jaar bij benadering 1 op 5 personen met het risico 
op armoede of sociale uitsluiting geconfronteerd. Ten eerste stellen we een 
geleidelijke stijging van het armoederisico vast met het hoogste cijfer in 2018 
sinds de start van de EU-SILC-enquête in 2004. Daarnaast zien we een toename 
van huishoudens met een zeer lage werkintensiteit de eerste jaren van het 
voorbije decennium, gevolgd door een recente daling. Voor wat betreft het 
percentage van de bevolking dat getroffen wordt door ernstige materiële 
deprivatie stellen we een gelijkaardig patroon vast, al is deze indicator stabieler. 
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Meer cijfers? 
In deze focus worden enkele kerncijfers besproken in verband met 
armoedebarometer. U vindt alle cijfers van deze barometer op de website 
armoedecijfers.be. 

Bijkomende inlichtingen? 
Indien u meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen met de dienst 
“Communicatie” op het volgende nummer: 02/508.85.85 of via onze website: 
http://www.mi-is.be/nl/contact  

Bronvermelding 
POD MI - Maatschappelijke integratie 

Colofon 
Redactie en coördinatie: 

Jeroen Barrez - Studiedienst 

Verantwoordelijke uitgever: 

Alexandre Lesiw, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel 
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