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Armoede daalt bij senioren
In 2015 bedroeg de monetaire armoede ongeveer 15 %, terwijl 21 % van de bevolking een risico liep op armoede
of sociale uitsluiting. Eenoudergezinnen en werklozen zijn de meest kwetsbare bevolkingscategorieën. De
armoede bij senioren is echter met een derde afgenomen op tien jaar tijd.
In 2015 werd 15% van de Belgische bevolking beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede. Het gaat om
mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan 1.083 euro per maand
voor een alleenstaande. Voor een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen gaat het om 2.274 euro.
Bepaalde categorieën van mensen lopen een verhoogd armoederisico, met name leden van eenoudergezinnen (36
%) en werklozen (41 %).
Het totale armoedecijfer voor België blijft stabiel over
de jaren heen, maar we stellen wel een interessante
ontwikkeling vast op lange termijn: de daling van het
armoederisico bij personen van 65 jaar en ouder. Het
armoedecijfer van senioren is gedaald van 21% in 2004
tot 15% in 2015, na een piek van 23% in 2006. Voor het
eerst sinds 2004 is het armoedecijfer van senioren dus
vergelijkbaar met het armoedecijfer van de totale
bevolking. Twee factoren kunnen deze daling verklaren:
de verhoging van de minimumpensioenen en de
toenemende participatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt, waardoor ze hogere pensioenen
ontvangen.
Naast monetaire armoede werd 6 % van de bevolking geconfronteerd met ernstige materiële deprivatie, en 15 %
van mensen onder de 60 jaar leefde in een huishouden met een lage arbeidsintensiteit.
Mensen die met een van die drie risico's worden geconfronteerd (monetaire armoede, ernstige materiële
deprivatie of lage arbeidsintensiteit), worden beschouwd als een risicogroep voor armoede of sociale uitsluiting
volgens de Europese armoede-indicator van de "Europa 2020"-strategie.
In 2015 liep 21 % van de bevolking in België een risico op armoede of sociale uitsluiting. Door de definitie van deze
indicator lopen werklozen en inactieven meer risico dan andere categorieën (respectievelijk 68 % en 45 %). Leden
van eenoudergezinnen lopen eveneens een verhoogd risico (49 %).
Deze resultaten komen uit de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) 2015. Deze enquête
wordt sinds 2004 georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium en bevraagt jaarlijks
ongeveer 6.000 Belgische huishoudens. Via deze enquête, die op Europees niveau is geharmoniseerd, worden de
voornaamste evoluties op vlak van armoede en sociale uitsluiting opgevolgd.
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Bijkomende inlichtingen
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Stephan Moens:
☎ 02/277.63.47
 statpress@economie.fgov.be

Bronvermelding
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

Aanvullende cijfergegevens
Tabellen met gedetailleerde gegevens zijn terug te vinden:
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/armoede/
https://bestat.economie.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=32963d35-c749-440b-bfb5-953c56b52a4f
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Bijlage 1: risico op armoede of sociale uitsluiting

Mensen met
een risico op
monetaire
armoede (%)

Mensen uit een
huishouden dat met
ernstige materiële
deprivatie wordt
geconfronteerd (%)

Mensen (jonger dan 60
jaar) uit een huishouden
met een lage
arbeidsintensiteit (%)

Risico op
armoede of
sociale
uitsluiting
(Europese
indicator) (%)

14,9%

5,8%

14,9%

21,1%

0-17 jaar

18,0%

7,9%

13,7%

23,3%

18-64 jaar

13,7%

6,1%

15,3%

21,7%

65 jaar en +

15,2%

2,1%

,

16,2%

Werkende

4,6%

2,1%

0,4%

6,1%

Werkloos

40,5%

22,7%

61,7%

67,5%

Pensioen/Brugpensioen

12,4%

1,9%

67,4%

16,3%

Inactief, andere

30,3%

10,9%

36,7%

44,6%

Man

14,1%

5,5%

14,0%

19,9%

Vrouw

15,6%

6,1%

15,8%

22,2%

1 persoon

21,2%

9,0%

31,8%

31,5%

2 volwassenen < 65 jaar
zonder kinderen

8,6%

3,8%

13,8%

15,7%

2 volwassenen, minstens 1
> 65 jaar, zonder kinderen

12,5%

0,7%

47,8%

15,5%

Overig huishouden zonder
kinderen

9,2%

5,7%

14,7%

20,0%

Alleenstaande ouder met
kind(eren)

35,7%

16,9%

37,1%

48,9%

2 volwassenen, 1 kind

9,5%

3,5%

6,6%

12,9%

2 volwassenen, 2 kinderen

9,3%

3,9%

6,4%

12,2%

2 volwassenen, 3 kinderen
of +

21,1%

6,5%

10,3%

24,1%

Overig huishouden met
kind(eren)

14,0%

7,3%

11,1%

20,4%

Totaal
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Bijlage 2: definities
"EU-SILC" (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) is een Europese enquête naar inkomens en
levensomstandigheden en een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en
sociale uitsluiting in kaart te brengen.
EU-SILC wordt voor België georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD
Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. Jaarlijks worden ongeveer 6.000 gezinnen (11.000 personen) bevraagd
en opgevolgd tot een maximum van vier opeenvolgende jaren. Sociale uitsluiting wordt in SILC gezien als het
resultaat van verschillende factoren, waaronder inkomen, werkgelegenheid, gezondheid en onderwijs. Op basis van
deze factoren worden zowel monetaire als niet-monetaire indicatoren berekend. Die indicatoren worden steeds
belangrijker in het opzicht van de Europese verplichtingen en de "Europa 2020"-strategie.
Berekening van het risico op monetaire armoede
De armoededrempel is gelijk aan 60 % van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau. Dat wordt als
volgt berekend: 60 % van 21.654 euro per jaar voor een alleenstaande maakt een drempel van 12.993 euro per jaar
of afgerond 1.083 euro per maand. Die drempel wordt voor gezinnen niet zomaar vermenigvuldigd met het aantal
gezinsleden. Vanuit het principe dat gezinsleden kosten en bestedingen delen, wordt een tweede volwassene in het
gezin maar voor de helft meegerekend (factor 0,5) in de berekening van de armoedegrens, en kinderen (<14 jaar)
maar voor een factor 0,3. De armoedegrens voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen
wordt dus verkregen door de grens voor alleenstaanden te vermenigvuldigen met een factor 2,1 ((€12.993*2,1)/12
= €2.274 per maand). Die 2,1 is het resultaat van volgende optelsom: een gewicht van 1 wordt toegekend aan het
gezinshoofd, 0,5 aan de tweede volwassene in het gezin en uiteindelijk 0,3 aan elk kind.
Materiële deprivatie: details van de indicator
Mensen met "ernstige materiële deprivatie" missen minstens vier van de negen volgende elementen en zijn niet in
staat om: huur of courante rekeningen te betalen, hun woning degelijk te verwarmen, onverwachte uitgaven te
doen, om de twee dagen vlees, vis of een proteïnerijk alternatief te eten, een week vakantie per jaar te nemen
buiten hun huis, zich een eigen wagen, wasmachine, kleurentelevisie of telefoon aan te schaffen.
Huishoudens met een lage arbeidsintensiteit
Het gaat om huishoudens waar volwassenen (tussen 18 en 59 jaar oud, uitgezonderd studenten) tijdens het
referentiejaar gemiddeld minder dan een vijfde van de tijd werk hadden.
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