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1. Inleiding 

In het federaal regeerakkoord 2014-2019 werd voorzien om een beleid van 
open data op te stellen. Om deze verbintenis na te leven stelt de POD 
Maatschappelijke Integratie (POD MI) zijn gegevens voortaan ter beschikking 
van burgers, onderzoekers en van andere overheidsdiensten. Dit alles natuurlijk 
zonder schade toe te brengen aan het privéleven.  

Daarom maakt de Barometer van de Maatschappelijke Integratie het, via een 
interactieve tool, MISTATIS genaamd, mogelijk om visueel en dynamisch de 
tendensen te volgen in verband met de leefloners, het aantal van hen dat een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) heeft 
ondertekend en nog heel wat andere gegevens en dit zowel op nationaal en 
regionaal, als op lokaal niveau. 

Deze statistische tool steunt op cijfers uit de terugbetalingsaanvragen die de 
OCMW's maandelijks aan de POD MI bezorgen. Om hun 
terugbetalingsaanvragen in te voeren, moeten de OCMW's bepaalde termijnen 
naleven, die wisselen volgens het soort steun dat wordt toegekend. De 
Barometer geeft enkel stabiele en volledige cijfers weer, rekening houdend met 
de verschillende termijnen. 

De elektronische versie van de Barometer bevindt zich in de rubriek 
'Barometers' van de website van de POD MI, onder de tab 'Tools OCMW's' of 
door rechtstreeks op de volgende link te klikken: MISTATIS 

Deze focus stelt een analysecanvas voor van de cijfers en evoluties op nationaal 
niveau. Het is de bedoeling om een referentiekader te bieden waarbij iedereen 
zijn eigen analyses kan vergelijken op een gedetailleerder niveau van de 
gewesten, provincies, arrondissementen en gemeenten, volgens de noden. 

  

https://stat.mi-is.be/fr/
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2. Inhoud van de barometer: 

De Barometer bevat verschillende boordtabellen, zoals: 

 horizontale kaarten (type A); 

 verticale kaarten (type B); 

 grafieken in evolutie; 

 puntenschema's; 

voor de volgende indicatoren: 

 aantal begunstigden per 1000 inwoners; 

 gemiddeld maandelijks groeipercentage van het aantal begunstigden; 

 verhouding van een groep begunstigden tegenover een geheel 
(voorbeeld: verhouding GPMI/LL); 

 evolutie van het aantal begunstigden en verdeling volgens soort, 
geslacht, groep van nationaliteiten, leeftijdsklasse, gezinscategorie; 

voor de volgende maatregelen, in voorkomend geval: 

 RMI: begunstigden van het Recht op Maatschappelijke Integratie; 

 LL: begunstigden van het leefloon; 

 GPMI: begunstigden van een geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie (project student of algemeen); 

 Eq. LL: Begunstigden van een equivalent leefloon; 

 SPV: begunstigden van een socioprofessionele vrijstelling; 

volgens een geografische opsplitsing die gaat van het Rijk tot de gemeenten, 
via de gewesten, de provincies en de arrondissementen. 

En dit voor drie frequenties: maandelijks; jaarlijks (kalenderjaar); twaalf 
opeenvolgende maanden (glijdend per kwartaal). 
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3. Definitie van de overzichten 

Verticale kaart (type A): het gaat om een dynamische kaart van het land 
gaande van regionaal niveau naar gemeentelijk niveau via de regionale, 
provinciale en arrondissementele niveaus. Via een zoom op de kaart kan je 
overgaan van een geografisch niveau naar een ander en de waarden 
visualiseren van de indicator voor de geselecteerde geografische entiteiten. 

Horizontale kaart (type B): het gaat om een statische kaart waar alle 
gemeenten van het land gevisualiseerd kunnen worden, vaak verdeeld in 
kwintielen (of kleuren) volgens een gekozen indicator. Via een scan op de kaart 
kan je de waarden visualiseren van de gekozen indicator voor elk van de 
gemeenten. 

Puntenschema: via een puntenschema kan het al dan niet bestaan van een 
relatie tussen twee variabelen grafisch (op twee assen) worden weergegeven. 

Grafiek in evolutie: Via een grafiek in evolutie wordt de maandelijkse of 
jaarlijkse evolutie gevisualiseerd van het aantal begunstigden van een 
bijzondere maatregel voor een geselecteerd geografisch niveau. 
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4. Eerste vaststellingen 

4.1 Aantal LL per 1 000 inwoners (‰) 

In de maand oktober 2017 waren er 140.678 leefloners in België. 

Het gaat hier om het meest recente maandelijkse stabiele cijfer van het aantal 
leefloners.  

Uitgedrukt in per 1.000 inwoners waren er 12,43 leefloners per 1.000 inwoners 
(12,43 ‰) in oktober 2017 tegenover 7,51 ‰ in januari 20061. 

Om de geografische entiteiten onderling te vergelijken, is het wenselijk om 
langere observatieperiodes in aanmerking te nemen. Jaarcijfers lenen zich 
makkelijk tot deze oefening, omdat zij niet worden beïnvloed door 
seizoenschommelingen, zoals dit bij maandcijfers wel het geval kan zijn2.  

Zo bedroeg het jaarlijkse aantal leefloners voor 1.000 inwoners in 20163 
17,02 ‰. 

 

Op gewestelijk niveau merken we grote verschillen op: 42,08 ‰ in het Brussels 
gewest, tegenover 24,73 ‰ in Wallonië en 8,43 ‰ in Vlaanderen. 

                                                 

 

 
1
 De eerste gegevens die worden voorgesteld in de Barometer hebben betrekking op de maand 

januari 2006.  
2
 Zoals hierboven vermeld, beschikken de OCMW’s over wettelijke termijnen om hun aanvragen tot 

terugbetaling in te dienen bij de POD MI. Een termijn van vier maanden is nodig om stabiele 
gegevens te hebben voor de leefloners. Stabiele cijfers voor het volledige jaar 2017 zullen slechts 
beschikbaar zijn na de maand april 2018. 
3
 We maken een onderscheid tussen de jaarlijkse cijfers, die de unieke telling vormen van de 

personen tijdens een jaar, en de maandelijkse gegevens (unieke telling tijdens de maand). 
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Wanneer we ons concentreren op de 5 grote steden van het land (Antwerpen, 
Brussel, Charleroi, Gent en Luik), had de stad Luik (67,57 ‰) het grootste 
jaarlijkse aantal begunstigden per 1.000 inwoners in 2016, gevolgd door Brussel 
(52,18 ‰), Charleroi (45,95 ‰), Gent (26,02 ‰) en Antwerpen (20,42 ‰). 

De volgende kaart neemt dezelfde indicator over, namelijk het aantal LL per 
1.000 inwoners, voor alle gemeenten geordend in kwintielen4. De 
observatieperiode is recenter en heeft betrekking op de periode van oktober 
2016 tot september 20175. 

Verdeling van de gemeenten volgens het aantal LL per 1 000 inwoners 
(‰) 

 

We merken dat de Waalse en Brusselse gemeenten vaker net boven de 
mediaan lagen met 7,29 ‰ dan de gemeenten die in Vlaanderen liggen. 

Merk op dat de Herstappe de enige gemeente is zonder leefloner voor 89 
inwoners in 2016. 

Zoals we kunnen vaststellen op onderstaande kaart waren de groeipercentages 
van het aantal LL tijdens de eerste negen maanden van 20176 echter vaker 

                                                 

 

 
4
 Elk kwintiel bevat een vijfde van de gemeenten geklasseerd in stijgende volgorde volgens de 

gekozen indicator. De kwintielen zijn als volgt benoemd: "net onder de mediaan": "onder de 
mediaan"; "rond de mediaan"; "boven de mediaan" en "net boven de mediaan". Elk kwintiel krijgt 
een aparte kleur. 
5
 Dit soort kaart wordt elk kwartaal in de maanden januari, april, augustus november bijgewerkt met 

de laatste beschikbare gegevens, hetzij respectievelijk september van vorig jaar, december van vorig 
jaar, maart van hetzelfde jaar en juni van hetzelfde jaar. 
6
 De groeipercentages worden als volgt berekend: groei van het gemiddeld aantal begunstigden 

tijdens de X maanden beschikbaar in een jaar tegenover dezelfde periode van vorig jaar. 
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lager dan de mediaan in de Waalse en Brusselse gemeenten dan in de 
gemeenten die in Vlaanderen zijn gelegen. 

Verdeling van de gemeenten volgens het groeipercentage van het aantal 
LL (%) 

 

4.2 Relatie inkomen en aantal leefloners 

Via een puntenschema kan het al dan niet bestaan van een 
afhankelijkheidsrelatie tussen twee variabelen worden weergegeven. In 
onderstaande grafiek worden, voor alle gemeenten van België, enerzijds het 
aantal leefloners per 1.000 inwoners en anderzijds het netto belastbaar 
mediaan inkomen bij de personenbelasting in verband gebracht (PB bij aangifte 
2015 - inkomens 2014). Om het lezen te vergemakkelijken, werden de 
gemeenten onderverdeeld in vier groepen volgens hun mediaan inkomen. 

 gemeenten met een laag mediaan inkomen: gemeenten met een 
mediaan inkomen per aangifte tussen 14.998 en 23.357 euro 

 gemeenten met een laag tot gemiddeld mediaan inkomen: gemeenten 
met een mediaan inkomen per aangifte tussen 23.357 en 25.386 euro 

 gemeenten met een gemiddeld tot hoog mediaan inkomen: gemeenten 
met een mediaan inkomen per aangifte tussen 25.386 en 26.742 euro 

 gemeenten met een hoog mediaan inkomen: gemeenten met een 
mediaan inkomen per aangifte tussen 26.742 en 34.229 euro 

Onderstaande grafiek toont dat er een negatief lineair verband bestaat7 tussen 
het aantal leefloners per 1.000 inwoners en het mediaan inkomen bij de PB: 

                                                 

 

 
7
 Y = - 0,0033 x + 94,216 (R² = 0,6035) 
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naarmate de inkomens stijgen, daalt het aantal begunstigden per 1.000 
inwoners. 

 

De relatie neemt echter af boven een bepaalde inkomensdrempel: die houdt 
verband met de aanwezigheid van afwijkende gegevens8 en met een grotere 
variabiliteit van de relatie wanneer de inkomens uit de PB stijgen. 

4.3 Verhouding algemeen GPMI/LL  

Een ander soort kaart maakt het mogelijk om het percentage van leefloners die 
een algemeen GPMI hebben ondertekend te visualiseren. 

Ter herinnering: een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie (GPMI) legt de stappen en doelstellingen vast die nodig zijn voor de 
sociale en/of professionele inschakeling van alle leefloners, waarvoor in eerste 
instantie (nog) geen tewerkstelling mogelijk of wenselijk is.  

Het GPMI heeft vooral tot doel de mogelijkheden tot professionele inschakeling 
te doen toenemen. Het kan twee vormen aannemen: 

 het algemeen GPMI, dat op termijn zou moeten leiden tot een 
arbeidsovereenkomst; 

 een studieproject (bestemd voor jongeren van minder dan 25 jaar die 
studies willen aanvatten, hervatten of voortzetten). 

Deze twee vormen van GPMI kunnen worden vergezeld van een 
gemeenschapsdienst. Die bestaat erin om, op vrijwillige basis, activiteiten uit te 
voeren die op een positieve manier bijdragen: 

 tot het persoonlijke ontwikkelingstraject van de begunstigde en 

 tot de gemeenschap. 
                                                 

 

 
8
 In de statistiek is een afwijkend gegeven een waarde of een vaststelling die "afwijkend" is van de 

andere vaststellingen uitgevoerd over hetzelfde fenomeen, dit wil zeggen dat zij in groot contrast is 
met de waarden die "normaal" worden gemeten 



9 
 

Onderstaande kaart verdeelt de gemeenten volgens de verhouding van het 
aantal algemene GPMI tot het aantal LL. Een hoge/lage verhouding betekent 
dat de maatregel algemeen GPMI meer/minder wordt gebruikt. Het is van 
belang om hier op te merken dat het gaat om een relatieve indicator en men 
dus ook rekening moet houden met het absolute aantal begunstigden van een 
maatregel. Zo kan een gemeente twee algemene GPMI hebben laten 
ondertekenen door twee van haar begunstigden en een verhouding hebben 
van 66,7 %, terwijl een gemeente die 1.200 algemene GPMI heeft laten 
ondertekenen aan 2.200 van haar begunstigden een verhouding heeft van 
slechts 54,5 %. Het is van belang om eveneens mee te delen dat er, naast het 
algemeen GPMI, een GPMI student bestaat en dat bepaalde gemeenten hier de 
voorkeur aan geven, meer bepaald wanneer zij een groot aantal jongeren 
hebben onder hun begunstigden. 

Verdeling van de gemeenten volgens de verhouding algemeen GPMI/LL 
(%) – 201610-201709 

 

Alle OCMW's hebben hun nieuwe begunstigden een algemeen GPMI laten 
ondertekenen tijdens de referentieperiode. De enkele blanco gemeenten op de 
kaart zijn OCMW's zonder nieuwe begunstigden of die wel algemene GPMI 
hebben laten ondertekenen, maar die de terugbetalingsformulieren nog niet 
naar de POD MI hebben teruggestuurd of niets hebben laten ondertekenen om 
billijkheids- of gezondheidsredenen. 

Wanneer we vergelijken met de eerste twee maanden van de invoering van de 
maatregel merken we een sterke stijging op van de verhouding mediaan 
algemeen GPMI/LL: van 8 % naar 31 %. 
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Verdeling van de gemeenten volgens de verhouding algemeen GPMI/LL 
(%) – 201601-201612 

 

Grafiek evolutie GPMI - 201611-201710 

 

Sinds de invoering van de verplichting om een algemeen GPMI te sluiten met 
elke nieuwe leefloner, steeg het aantal algemene GPMI van 11.810 in 
november 2016 tot 43.985 in oktober 2017. Wanneer we hier de 19.597 GPMI 
studenten aan toevoegen, heeft niet minder dan 45,2 % van de leefloners 
voortaan een GPMI. 

4.4 Evolutie van het aantal LL 

De evolutie van het aantal leefloners sinds 2016 werd beïnvloed door 
verschillende facturen waaronder de economische en financiële crisis van 2008, 
de toestroom van erkende vluchtelingen en meer recent de wijziging van de 
werkloosheidsreglementering en de overgang naar het recht op 
maatschappelijke integratie van de subsidiair beschermden. 
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Maandelijkse evolutie van het aantal leefloners - Totaal 

 

Zoals bovenstaande grafiek toont, is het aantal leefloners een eerste keer 
ongewoon gestegen tussen de eerste helft van 2008 en het eerste kwartaal van 
2010 net na de economische en financiële crisis van 2008, en een twee keer 
van 2015 tot 2017. 

De verslechtering van het socio-economische klimaat en van de arbeidsmarkt, 
die in het bijzonder de zwakke werknemers (uitzendkrachten, deeltijdsen, 
contracten voor bepaalde duur, ...) heeft getroffen, heeft bijgedragen tot de 
ongewone stijging van het aantal leefloners van 2008 tot 2010. We merken 
immers sterke gelijkenissen tussen de evolutie van de conjunctuur (BBP, 
tewerkstelling, werkloosheid) en die van het aantal leefloners. 

Men moet echter in het achterhoofd houden dat de economische crisis alleen 
niet de volledige stijging van het aantal leefloners verklaart. In economisch 
gunstige tijden bedraagt de structurele stijging van het aantal begunstigden 2,3 
% per jaar. Deze structurele groei is gekoppeld aan de demografische factor, 
aan de bestaansonzekerheid bij risicogroepen (allochtonen, 
precaire/laaggeschoolde werknemers, eenoudergezinnen, …), aan wijzigingen 
in de reglementeringen, ... 

De ongewone stijging van het aantal leefloners van 2015 tot nu moet in 
verband worden gebracht met drie fenomenen: 

 de gestage toename van het aantal erkende vluchtelingen die aanspraak 
kunnen maken op een leefloon; 

 het stijgende aantal personen dat een beroep doet op OCMW-steun naar 
aanleiding van de verlenging van de duur van de inschakelingstijd, de 
beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen, de versterking van 
de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, de striktere opvolging 
van de werkzoekenden (DISPO) en de sancties die eruit voortvloeien; 

 en meer recent, de transfers van de subsidiair beschermden naar het 
recht op maatschappelijke integratie (sinds 1 december 2016). 
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Maandelijkse evolutie van het aantal leefloners volgens het type 

Voor de toepassing van de analyse werden de leefloners onderverdeeld in vier 
aparte groepen: erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden, jongeren van 
minder dan 25 jaar (geen erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden) en 
de andere begunstigden (van 25 jaar en ouder, geen erkende vluchtelingen of 
subsidiair beschermden). 

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van januari 2006 tot oktober 2017 voor 
de vier soorten begunstigden. 

 

We merken er dat de economische en financiële crisis van 2008 een sterke 
invloed heeft gehad op de stijging van het aantal begunstigden van 25 jaar en 
ouder (rode curve), maar ook op die van jonger dan 25 jaar (groene curve). 

Hoewel de begunstigden van 25 jaar en ouder vanaf 2015 het meest getroffen 
werden door de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen, heeft de 
impact van deze wetswijziging zich later laten voelen bij de min 25-jarigen. 

We merken eveneens dat de maandelijkse evolutie van het aantal leefloners 
seizoensgebonden is met over het algemeen een piek in maart/april en het 
laagste niveau in juli/augustus. Deze periodes komen overeen met het einde 
van inschakelingstijd en met de vakantiejobs van de studenten. 

De stijging van het aantal erkende vluchtelingen dat een leefloon ontvangt 
(gele curve) is continu vanaf 2009 met een versnelling sinds 2015. Zij moet in 
verband gebracht worden met de toestroom van asielzoekers waarvan een 
gedeelte OCMW-steun vraagt. 

Sinds 1 december 2016 ontvangen subsidiair beschermden (oranje curve) geen 
equivalent leefloon meer, maar een leefloon. Bijgevolg kwam er een plotse piek 
van ongeveer 5.000 personen bij de andere soorten leefloners. 
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Evolutie volgens de categorie van begunstigde 

Samenwonende begunstigden (zwarte curve) en alleenstaanden (blauwe curve) 
werden bijzonder getroffen door de economische en financiële crisis. Voor een 
gedeelte van de alleenstaanden was de impact echter van korte duur. Nadat 
hun aantal opliep tot 42.630 personen in maart 2010, is het twee jaar later 
teruggelopen naar een minder hoge piek in maart 2012 met 39.606 
begunstigden. Dit aantal blijft echter hoog wanneer we naar het verleden 
kijken: de laatste piek vóór de crisis bedroeg 37.989 begunstigden in maart 
2008. 

 

Het aantal begunstigden met een gezin ten laste (gele curve) is voortdurend 
geëvolueerd en dit in het bijzonder van juli 2006 tot februari 2010. We merken 
ook dat deze categorie van begunstigden meer dan de twee andere 
categorieën heeft geleden onder de wijziging van de 
werkloosheidsreglementering vanaf januari 2015: hun aantal is van 30.263 naar 
33.296 gegaan tussen december 2014 en januari 2015, terwijl het aantal 
samenwonenden van 32.493 naar 34.653 is gegaan en dat van de 
alleenstaanden van 41.257 naar 43.502.  
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Evolutie volgens het geslacht 

We zien een verkleining van de afstand tussen het aantal mannen en vrouwen 
dat een leefloon ontvangt. In 2017 telden we 48,3 % mannen en 51,7 % 
vrouwen onder de leefloners. In 2006 bedroeg de verhouding 43,3 % mannen 
en 56,7 % vrouwen. 

 

Evolutie volgens leeftijdsklasse 

De begunstigden van 35 tot 49 jaar (gele curve) werden, meer dan de andere 
leeftijdscategorieën, getroffen door de beperking in de duur van de 
inschakelingsuitkeringen vanaf januari 2015. 

 

Zoals hierboven vermeld, is de maandelijkse evolutie van het aantal jonge 
begunstigden (zwarte curve) seizoensgebonden met een piek in maart/april en 
het laagste niveau in juli/augustus.  
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5. Besluiten 

De Barometer van de Maatschappelijke Integratie bezorgt visueel een heel 
aantal cijfers in verband met de leefloners, het aantal begunstigden dat een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie heeft ondertekend 
en dit tot op het niveau van de gemeente. 

Deze Barometer zorgt voor een meer precieze en rechtstreekse monitoring van 
de maatregelen, maar zorgt er eveneens voor dat de informatie algemeen 
beschikbaar is via een eenvoudige, geautomatiseerde tool en dit bijna in real 
time. 

De tool is toegankelijk voor iedereen, maar is hoofdzakelijk bestemd voor 
gemeentebesturen, OCMW's, parlementairen, verenigingen die sociaal actief 
zijn en voor de academische wereld. 

Deze focus plaatst de globale evoluties op het niveau van België in een context. 
Deze analyse kan toegepast worden op het niveau van elk OCMW, volgens de 
noden van de gebruiker. 
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Meer cijfers? 
In deze focus worden slechts enkele kerncijfers besproken in verband met 
enkele maatregelen die door de POD MI gefinancierd wordt. U vindt ook 
andere interessante cijfer per gewest, provincie, arrondissement en gemeente, 
per leeftijdsklasse, volgens geslacht, nationaliteit, categorie of statuut op onze 
Internetsite. Naast tal van downloadbare tabellen vindt u er eveneens onze 
andere statistische publicaties. 

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: 

Frédéric Swaelens - Studiedienst 

Verantwoordelijke uitgever: 

Alexandre Lesiw, Koning Albert II – laan 30, 1000 Brussel 

Maart 2018 
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