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Armoederisico stagneert, maar kinderen in armoede bijzonder kwetsbaar
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) organiseert jaarlijks de EUSILC enquête: meer dan 6.000 huishoudens worden bevraagd over hun inkomen en
levensomstandigheden in de breedste zin van het woord. De enquête is Europees
geharmoniseerd en heeft als belangrijkste doelstelling armoede in kaart te brengen.
De markantste conclusie uit de laatste versie van de enquête (2010) is dat de toestand maar
weinig is geëvolueerd:
•
•
•
•

Het armoederisico blijft stabiel op 14,6% (zoals in 2009). De armoedegrens komt te
liggen op 973 euro voor een alleenstaande of 2.044 euro voor een gezin van twee
volwassenen en twee kinderen (respectievelijk 966 en 2.028 euro in 2009).
De crisis lijkt dus voorlopig niet te leiden tot een toename van de armoede in de
bredere bevolking.
Naar aanleiding van de werelddag tegen armoede kijken we even naar kinderarmoede.
Kinderen en jongeren blijken een bijzonder kwetsbare groep. In België behoort 18,5% van
hen tot een huishouden dat een risico loopt op armoede.
De EU-SILC-enquête van 2009 ging dieper in op de levensomstandigheden van kinderen
en jongeren (onder 16 jaar). De resultaten zijn frappant. Zo heeft bijvoorbeeld meer dan
een kwart van de kinderen uit een gezin dat een risico loopt op armoede geen toegang tot
regelmatige vrijetijdsactiviteiten buitenshuis, omdat dat te zwaar zou doorwegen in het
gezinsbudget.
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Kinderen kwetsbaar
Het Belgisch Netwerk voor Armoedebestrijding heeft dit jaar de Werelddag van Verzet tegen Armoede in
het teken geplaatst van 'Stop armoede bij kinderen en jongeren'.
In België lopen 18,5% van de kinderen en jongeren een verhoogd risico op armoede. Wat de gevolgen van
armoede voor die jongeren zijn, werd meer in detail onderzocht in de vorige EU-SILC-enquête (EU-SILC
2009). De vragen in de tabel hieronder werden gesteld aan de referentiepersoon van elk gezin met ten
minste één kind van minder dan 16 jaar. In de tabel wordt het percentage kinderen dat heel concrete
dagelijkse zaken moet ontberen, opgedeeld naargelang het gezin waartoe ze behoren beschikt over een
inkomen onder of boven de armoededrempel.
Tabel 1: % kinderen dat leeft in een huishouden waarin omwille van financiële redenen bepaalde
zaken ontbreken - vergelijking tussen huishoudens onder en boven de armoedegrens - België - EUSILC 2009.
Kinderen in
Kinderen in
Percentage kinderen dat leeft in een huishouden waarin omwille van
huishouden onder de huishouden boven de
financiële redenen volgende zaken ontbreken voor de kinderen:
armoededrempel
armoededrempel
Nieuwe kledij
18,5%
3,9%
Twee paar schoenen, waarvan één paar gesloten schoenen
7,0%
3,1%
Minstens één keer per dag groenten en fruit
7,2%
0,7%
Drie maaltijden per dag
9,9%
0,7%
Minstens één maaltijd per dag die vlees of vis bevat
13,1%
1,2%
Leeftijdsspecifieke boeken, met uitzondering van schoolboeken
9,8%
2,8%
Speelgoed voor buitenshuis zoals een fiets, rolschaatsen,
13,3%
1,8%
skateboard, enz.
Leeftijdsspecifiek speelgoed of gezelschapsspellen voor
9,3%
0,7%
binnenshuis
Op regelmatige basis deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten buiten het
27,2%
3,8%
gezin (vb. sportclub, muziek, jeugdbeweging, enz.)
Levensgebeurtenissen vieren, zoals verjaardagen en communies
11,0%
1,7%
Af en toe vrienden uitnodigen om te spelen of om iets te eten
13,4%
1,0%
Deelnemen aan betaalde schoolactiviteiten (vb. schoolreis,
8,3%
2,1%
excursie)
Een geschikte plaats om te studeren (voldoende ruim en rustig)
20,5%
5,4%
Een plaats buitenshuis om in alle veiligheid te spelen zoals een tuin,
34,3%
6,4%
rustige straat of speelplein

Kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens hebben niet alleen minder toegang tot materiële goederen
(nieuwe kleren, speelgoed, een fiets, boeken,…) maar ook tot een veilige plaats buitenshuis om te spelen,
een aangename plaats om te leren of huiswerk te maken. Meer dan een kwart van de kinderen uit arme
gezinnen kan om financiële redenen niet regelmatig deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. Ze
hebben ook minder sociale contacten dan andere kinderen: in 11% van de arme gezinnen is er geen geld
om verjaardagen of communies te vieren, en in 13% van de gezinnen kunnen de kinderen geen vriendjes
uitnodigen.
Financiële armoede leidt dus niet alleen tot materiële deprivatie maar ook – en vaak in hogere mate
– tot sociale deprivatie van kinderen.
Er zijn ook grote verschillen in eetgewoonten: 13% van de kinderen uit huishoudens die een risico lopen op
armoede, kan om financiële redenen niet minstens één maaltijd per dag eten die vlees of vis (of een
proteïnerijk alternatief) bevat. 10% eet niet eens drie keer per dag en 7% kan niet minstens één keer per
dag vers fruit of verse groenten eten.
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TECHNISCHE INFO
EU-SILC (European Union – Study 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 en Economische
Informatie. 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, tewerkstelling, gezondheid en onderwijs.
Op basis van deze factoren worden zowel monetaire als niet-monetaire indicatoren berekend, die in
het kader van de strengere Europese verplichtingen en de Strategie Europa 2020 steeds meer aan
belang winnen.

Berekening van het armoederisico
De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau.
Dat wordt als volgt berekend: 60% van €19.464 per jaar maakt voor een alleenstaande een drempel
van €11.678 per jaar of afgerond €973 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 een gezin maar voor de helft meegerekend
(factor 0.5) in de berekening van de armoededrempel en kinderen (<14 jr.) maar voor een factor
0.3. De armoededrempel voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen wordt
aldus bekomen door de drempel voor alleenstaanden te vermenigvuldigen met een factor 2.1
((€11.678*2.1)/12 = €2.044 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.

Bijkomende inlichtingen
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de communicatieverantwoordelijke, Freddy Verkruyssen:
tel. 02/277.70.76, e-mail: freddy.verkruyssen@economie.fgov.be

Bronvermelding
FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Aanvullende cijfergegevens
Alle resultaten van 2004 tot 2010 staan als dynamische tabellen op onze website:
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/inkomens/armoede/
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