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Multidimensionale analyse van de armoede 
SILC (Statistics on Income and Living Conditions) is de Europese referentie-enquête om armoedeindicatoren te produceren en wordt 
inhoudelijk en methodologisch gecoördineerd door Eurostat, de statistische dienst van de Europese Commissie. Inhoudelijk focust 
de enquête op de inkomens-en levensomstandigheden van onze bevolking. Naast gegevens over het inkomen in strikte zin, biedt de 
enquête een brede waaier aan informatie over bv. gezondheid, huisvesting, werksituatie, welzijn, onderwijs en sociale uitsluiting. 
Dankzij deze beschikbare gegevens over belangrijke dimensies van de samenleving, is de enquête in Europese beleidskringen 
uitgegroeid tot een unieke bron van evidence-based beslissingen. Verder in dit artikel wordt er getracht om een overzicht te geven 
van dit krachtig meetinstrument en de diversiteit aan informatie die daarin aanwezig is, en meer bepaald over de talrijke dimensies 
van armoede.  

Tenzij anders vermeld, hebben de aangehaalde cijfers betrekking op de resultaten van SILC 2014. 

Definitie van armoede 

Doorgaans en puur intuïtief wordt armoede geïnterpreteerd als een inkomenstekort. Armoede is echter een veelomvattender 
begrip. Het heeft niet louter betrekking op inkomsten, maar is eveneens nauw verbonden met de oorzaken en de gevolgen van dat 
inkomenstekort.  
 
Er zijn diverse definities in omloop over wat we onder armoede moeten verstaan. In dit artikel beperkt de analyse zich tot de 
begrippen en indicatoren gebruikt in de SILC-enquête. De gebruikte definities zijn tevens vastgelegd op  Europees niveau waardoor 
internationale vergelijking mogelijk is.  
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Armoede kent aldus vele gezichten en kan in diverse stukken opgesplitst worden. In SILC onderscheiden we grofweg de 
inkomensarmoede en de niet-inkomen gerelateerde armoede (Figuur 1): 
 
 

 
Figuur 1: Armoede en haar subcomponenten (AROP, LWI, SMD, AROPE: zie betekenis verder in tekst) 

Inkomensarmoede wijst vanzelfsprekend op een inkomenstekort, m.a.w. gebrek aan voldoende financiële middelen. Wat houdt dan 
het begrip ”(on)voldoende financiële middelen” in? De drempel die doorgaans gebruikt wordt binnen Europa, wordt vastgelegd op 
60% van het mediaan beschikbaar inkomen1. Volgens de laatste SILC-cijfers van 2014 is het nationaal beschikbaar mediaan inkomen 
= 21.705 euro. 60% daarvan geeft ons een bedrag van 13.023 euro. Dit is ook meteen de armoededrempel voor een alleenstaande 

1 Het beschikbaar gezinsinkomen geeft de som weer van alle inkomens van alle leden van het huishouden. Het totaal beschikbaar gezinsinkomen is aldus gelijk aan 
het bruto inkomen min taxen en sociale bijdragen min transferten tussen huishoudens. Verschillende types inkomsten komen in aanmerking: wedde, lonen, 
bedrijfswagen, maaltijdcheques, werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekte-uitkeringen, beurzen, kinderbijslag, leefloon enz… 
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persoon. Aldus verwijst een totaal inkomen van een alleenstaande lager dan 13.023 euro/jaar naar een armoederisico (en wordt 
gezegd dat deze persoon een risico loopt op inkomensarmoede door zijn laag inkomen). 
Om de armoededrempel voor de verschillende types van gezinnen te berekenen, wordt volgende equivalentieschaal gehanteerd 
(vanuit het idee dat gezinsleden een aantal kosten delen):  

• een gewicht van 1 wordt toegekend aan de referentiepersoon in het huishouden 
• een gewicht aan 0,5 aan elke andere persoon ouder dan 14 jaar en  
• een gewicht van 0,3 aan elk kind. 

Voor een gezin met twee volwassenen, één kind van 15 jaar en één kind van 10 jaar, wordt het totaal beschikbaar gezinskomen dus 
niet zomaar gedeeld door vier, maar door 2,3 (1+0,5+0,5+0,3). 

De (maandelijkse) armoedegrens voor dit gezinstype wordt verkregen als volgt:: 

(13.023*2,3/12) = € 2.496 per maand 

Deze armoedegrenzen worden door beleidsmakers soms gebruikt bij de berekening van bepaalde soorten uitkeringen. Ook 
gebruiken sommige OCMW’s deze grenzen om bepaalde sociale uitkeringen toe te kennen aan hulpbehoevenden. Deze grens is 
contextafhankelijk (gezinssamenstelling, levensduurte, mediaan inkomen etc.) en evolueert dus met de tijd. Figuur 2 geeft de 
geleidelijke ontwikkeling van de armoededrempel weer: 
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Figuur 2: Evolutie van de armoedegrenzen voor twee types gezinnen (in EUR).In deze figuur toont de rode lijn de grens aan 
waaronder een alleenstaande persoon als arm bestempeld wordt; boven deze grens wordt deze alleenstaande persoon niet meer 
als arm beschouwd. 

Niet-inkomen gerelateerde armoede verwijst naar andere factoren dan inkomen die een persoon in de armoede zouden kunnen 
duwen, zoals bv. werkloosheid of gebrek aan basis materieel comfort (auto, wasmachine, vakantie, schulden, eigenaarschap van een 
woning…). 

De drie voornaamste armoedeindicatoren 

Chaque année, divers indicateurs de pauvreté sont calculés à partir des résultats de l'enquête SILC.  AROP (At Risk of Poverty) est le 
principal indicateur de revenu. Deux autres indicateurs principaux sont également calculés pour identifier la pauvreté non 
monétaire : LWI (Low Work Intensity) et SMD (Severe Material Deprivation).  
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Deze drie subcomponenten van armoede kunnen we als volgt omschrijven: 

1. AROP (At Risk of Poverty): een persoon loopt een monetair armoederisico wanneer het totaal equivalent beschikbaar 
inkomen van zijn huishouden lager is dan de relatieve armoededrempel (zie boven). 
In 2014 liep 15.5% van de Belgische bevolking een risico op armoede louter op basis van het inkomen. Dit betekent 
concreet dat 15.5% van de bevolking in ons land (± 1 700 000 personen) in een gezin leeft dat er niet in slaagt om een 
gezinsinkomen te verdienen dat boven de armoededrempel ligt.  

2. LWI (Low Work Intensity): met de werkintensiteit wordt de ratio weergegeven tussen het effectief aantal gewerkte 
maanden en het potentieel aan werkmaanden voor personen tussen 18 en 59 jaar in het huishouden. Indien men 12 
maanden werkt, is de werkintensiteit 12/12=1. Indien men 3 maanden werkt, is de werkintensiteit 3/12=0.25. Indien men 
niet gewerkt heeft, is de werkintensiteit 0/12=0. 
Een zeer lage werkintensiteit houdt in dat een persoon (van 0 tot 59 jaar) in een huishouden woont  waarin volwassenen 
tijdens het referentiejaar gemiddeld minder dan een vijfde van hun tijd aan het werk waren (dus de werkintensiteit < 0.2). 
In 2014 leefde 14.6% van de Belgische bevolking (tussen 0 en 59 jaar) in een gezin met een zeer lage werkintensiteit (zie 
Figuur 3). Dit impliceert dat ze minder dan 20% van hun arbeidspotentieel hebben kunnen benutten. Dit heeft uiteraard 
belangrijke consequenties op het armoederisico van die gezinnen. 

3. SMD (Severe Material Deprivation): om te bepalen of een gezin zich in een toestand van materiële deprivatie bevindt, 
wordt er nagegaan of er sprake is van een noodgedwongen gebrek aan bepaalde  goederen of diensten: 
1) courante rekeningen betalen, 2) één week vakantie per jaar, 3) om de twee dagen vlees/vis of een alternatief eten, 4) 

onverwachte uitgaven tegemoetkomen, 5) telefoon, 6) wasmachine, 7) tv, 8) wagen, 9)  woning degelijk verwarmen. 
 

Wanneer een gezin negatief scoort op 4 van de 9 items, dan verkeert die in een toestand van ernstige materiële 
deprivatie. In 2014 was 5.9% van de Belgische bevolking ernstig materieel gedepriveerd (zie Figuur 3). Deze mensen 
kunnen zich aldus bepaalde basisbehoeften niet veroorloven waardoor ze niet volwaardig kunnen participeren in onze 
maatschappij. Hoewel materiële deprivatie geen inkomensindicator is in de enge zijn, wordt deze beschouwd als een 
teken van ‘financiële stress’ (het is wellicht door het lage inkomen dat gezinnen slecht scoren op de negen items).  
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AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion): dit is de afgeleide indicator van de bovengenoemde 3 subindicatoren (AROP, LWI, 
SMD). Indien aan één of meer van de voorwaarden voldaan is, d.w.z. het huishouden waarin de persoon woont, wordt gekenmerkt 
door een laag inkomen en/of lage werkintensiteit en/of ernstige materiële deprivatie, dan wordt deze persoon beschouwd als zijnde 
iemand die een risico voor armoede en/of sociale uitsluiting loopt (multidimensionale armoede). Dit is tevens de Europese indicator 
opgenomen in de EU2020-strategie.  
 

  
Figuur 3: Evolutie van de globale armoede-en sociale uitsluiting-indicator (AROPE) en de 3 subcomponenten 

Uitgezonderd voor LWI, presteert België sinds het bestaan van de cijferreeksen systematisch beter vergeleken met het Europees 
gemiddelde wat de evolutie betreft van AROP, SMD en AROPE. 
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De overlap van de diverse risico’s: de armste armen 

 
Zoals de drie subindicatoren aangetoond hebben hierboven, kan een persoon als arm geclassificeerd worden door slechts aan één 
voorwaarde te voldoen. Er zijn helaas in onze samenleving ook personen die tegelijk aan twee en/of drie kwalen lijden: ze zijn arm 
door een laag inkomen, zijn materieel gedepriveerd en/of behoren tot een gezin met een lage werkintensiteit. Ruim 9% van de 
Belgische bevolking lijdt tegelijk aan een dubbel kwaal: inkomensarmoede én zeer lage werkintensiteit (AROP én LWI). Een kleine 
3.5% (± 300 000 personen) kreunt onder de armoede omdat ze aan al de drie criteria gelijktijdig voldoen: laag inkomen, materieel 
gedepriveerd en lage werkintensiteit  (AROP én SMD én LWI) (zie Figuur 4).  

 
Figuur 4: Armoederisico, lage werkintensiteit en materiële deprivatie (2014, in %)  
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Aanvullende dimensies voor de armoedeindicatoren 

Zoals te zien is in Figuur 3, blijven de percentages voor de armoede- en sociale uitsluiting-indicator (AROPE) al jaren schommelen 
rond de 20-22%. Beleidsmakers kunnen helaas weinig conclusies trekken o.b.v. deze geaggregeerde indicator. Ook de 
subcomponenten kennen amper een evolutie om signalen te geven aan het beleid hoe verder de armoede te reduceren. Dus 
focussen alleen op die hoofdindicator is niet voldoende om de vele facetten van armoede te kunnen vatten. Een arm persoon is veel 
meer dan inkomensarm of gedepriveerd: hij kan bv. een ongezonde baan hebben, slechte voeding, laag opgeleid zijn of in slechte 
gezondheid verkeren. Niet zelden belanden mensen in de zgn. “kringloop van armoede” waaruit ze moeilijk uit kunnen geraken (zie 
Figuur 5):  

 

Figuur 5: Kringloop van armoede: de elkaar versterkende processen van armoede (SWVG, 2011)  
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Om dieper te kunnen focussen op de diverse dimensies van armoede dient men aanvullende armoedeindicatoren te bestuderen. 
Zulke indicatoren zullen een vollediger beeld geven van het armoedefenomeen. Ze zullen ons laten zien wie precies arm is en hoe?  

De vraag “wie is arm” kunnen we beantwoorden door eenvoudigweg de reeds gekende indicatoren verder op te splitsen naar 
enkele socio-economische kenmerken (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezinssituatie enz…).  

De vraag “hoe iemand precies arm is” kunnen we daarentegen beantwoorden door aanvullende indicatoren toe te voegen aan de 
hoofdindicator (die op zich al uit meerdere dimensies bestaat). Dit zijn met name factoren die tot armoede kunnen leiden (oorzaak) 
of uit armoede ontstaan zijn (gevolg). We denken daarbij bv. aan gezinssamenstelling, huisvesting, gezondheid enz… Op die manier 
kan men een evaluatie maken van de brede context van armoede die veel meer omvat dan enkel inkomen..  

Samenstelling van het huishouden 

De beschikbaarheid van informatie over het huishouden in statistieken lijkt vanzelfsprekend te zijn, maar in SILC is deze informatie 
van fundamenteel belang. De samenstelling van het huishouden bepaalt enerzijds de inkomsten, maar anderzijds ook de verdeling 
van die inkomsten achteraf over de diverse leden van het huishouden. Zoals reeds boven aangetoond (cf. armoedegrenzen), wordt 
voor de verdeling van het beschikbaar inkomen een equivalentieschaal toegepast, afhankelijk van het aantal huishoudleden en hun 
leeftijd. Aldus kunnen we afleiden dat het risico op armoede ook (deels) afhankelijk is van de samenstelling van het huishouden. 
Kinderen uit tweeoudergezinnen bijvoorbeeld zullen minder kwetsbaar zijn dan kinderen uit eenoudergezinnen omdat 
tweeoudergezinnen meer (financiële) middelen ter beschikking kunnen stellen en ze meer tijd kunnen doorbrengen met de 
kinderen (Biblarz et al., 1999). In figuur 6 zien we dat eenoudergezinnen en grote gezinnen met afhankelijke kinderen het meest 
kwetsbaar zijn voor armoede. Alleenstaanden blijken ook kwetsbaar te zijn. Ook zouden jongeren die het ouderlijk huis vroeg(tijdig) 
verlaten, hoger risico op armoede lopen (Aassve et al, 2005). 
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Figuur 6: Risico op armoede en/of sociale uitsluiting volgens samenstelling van het huishouden (SILC, 2014)  
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Gezondheid 
Gezondheid is een andere dimensie van ons leven die invloed kan hebben op armoede. In SILC worden 3 basis vragen gesteld over 
de gezondheidsproblemen van mensen (algemene gezondheid, chronische ziekte en beperkingen van dagelijkse activiteiten door 
gezondheidsproblemen).  
We merken op dat mensen die een (monetair) armoederisico lopen zich vaker slecht of zeer slecht voelen vergeleken met hun 
counterpart (de personen zonder armoederisico, zie Figuur 7):

 
Figuur 7: Algemene gezondheid volgens (monetair) armoederisicostatus - AROP (SILC, 2014)  
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Daarnaast geeft 25% van de personen aan dat ze een chronische ziekte hebben en 9.5% wordt sterkt beperkt in de dagelijkse 
activiteiten door een gezondheidsprobleem. Ook hier geldt de vorige conclusie: langdurige ziektes en gezondheidsbeperkingen zijn 
geconcentreerd bij gezinnen met een laag inkomen.  

Ook kunnen ondervraagde personen in SILC aangeven wat hun hoofdstatus  is. In 2014 declareerde 4.4% van hen dat ze permanent 
arbeidsongeschikt zijn. De aanwezigheid van een persoon in slechte gezondheid in het huishouden (zelfgedefinieerde status) blijkt 
geen significante invloed te hebben op het risico op inkomensarmoede. Wel zou de aanwezigheid van zo’n persoon een invloed 
hebben op het risico van materiële deprivatie. Een verklaring hiervoor zou zijn dat gezondheid meer gerelateerd is aan het 
permanent inkomen (op langere termijn), dan aan het huidige (Atkinson A., 2010). 

Huisvesting 

De confrontatie met inkomensarmoede blijkt ook heel anders te zijn wanneer we rekening houden met het feit of het gezin al dan 
niet eigenaar is van een woning. De huur van een woongelegenheid slorpt een groot deel van het maandelijks budget op van een 
huishouden waardoor er minder ruimte overblijft om uit te geven aan courante uitgaven of te investeren in duurzame (materiële) 
goederen. Daardoor lopen huurders veel groter risico om in de armoede te belanden (zie Figuur 8):     

Figuur 8: Risico op inkomensarmoede (AROP) en materiële deprivatie (SMD) volgens eigendomssituatie van het huishouden (SILC, 
2014)  
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Subjectieve armoede 

Alle tot nu toe voorgestelde indicatoren zijn gebaseerd op objectieve metingen (op basis van inkomen, armoededrempel, score op 
een aantal items enz….). Het is echter interessant om het huishouden rechtstreeks  te vragen wat ze van hun inkomen vinden.  

Een persoon wordt blootgesteld aan een subjectief armoederisico wanneer de referentiepersoon binnen het huishouden van 
mening is dat het huishouden slechts moeilijk, respectievelijk zeer moeilijk, de eindjes aan elkaar kan knopen. Het gaat hier aldus 
om een subjectieve inschatting van het gezinsbudget en de persoonlijke gevoelens en beoordeling van de referentiepersoon.  

 
Figuur 9: De onmogelijkheid om rond te komen met het beschikbaar inkomen volgens diverse achtergrondkenmerken (SILC, 2014)  
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Volgens Figuur 9 situeren de meest kwetsbaren in onze maatschappij zich boven de gemiddelde waarde voor het land. Werklozen, 
eenoudergezinnen, zieken, huurders en laaggeschoolden verklaren het meest budgettaire problemen te hebben. Eigenaar zijn en 
het feit dat men een diploma of werk heeft, geeft een positievere inschatting van de eigen situatie.    

 De diverse modules in SILC 
In SILC wordt er ook elk jaar gefocust op een bepaald onderwerp of problematiek. Het gaat om de zgn. jaarlijkse modules: well-
being (2013), huisvesting (2012), intergenerationele overdracht van kansarmoede (2011) enz…. 
 
De module van 2014 legde de nadruk op materiele deprivatie bij kinderen. Er werden vragen gesteld over wat de kinderen zich wel 
en niet konden permitteren (boeken, speelgoed, vakantie, …). Daarnaast werd er gepeild naar de participatie aan 
vrijetijdsactiviteiten van de huishoudens.  
 
Op vakantie gaan of een onverwachte uitgave doen, bleken de grootste struikelblokken voor vele huishoudens te zijn. Volgens de 
resultaten kon ruim 19% van de kinderen niet op jaarlijkse vakantie. De verschillen waren schrijnend naargelang het feit of het 
huishouden te maken heeft met materiële deprivatie of niet. Zo kon ruim vier vijfde van de kinderen (82,6%) uit huishoudens die al 
materieel gedepriveerd zijn, geen jaarlijkse vakantie genieten. Bij kinderen die in een niet-materieel gedepriveerd huishouden leven 
was dat minder het geval: slechts 15,1% kon niet op vakantie gaan. 
 
Zo toonden de resultaten van deze vragen aan welke gezinnen in sociaal isolement geraken, deels te wijten aan hun laag inkomen. 

  

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/materiele_deprivatie_2004-2014.jsp
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CONCLUSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 
Bovenstaande uiteenzetting laat ons toe armoede te definiëren als een multidimensionaal fenomeen dat niet louter betrekking 
heeft op inkomen. We stellen vast dat SILC inderdaad een heel rijke gegevensbron is, met focus op inkomen, maar waarin ook veel 
bijkomende informatie te vinden is dat rechtstreeks verband houdt met  armoede en er toe zal dienen om armoede meer in detail 
te onderzoeken. De diverse indicatoren die gebaseerd zijn op SILC tonen aan hoe mensen gelijktijdig op diverse gebieden problemen 
ondervinden die tot armoede leiden. De gehanteerde definitie van armoede in SILC werd op Europees niveau vastgesteld. Het is een 
relatief concept, dat tijds- en plaatsafhankelijk is en waarbij de situatie van een persoon vergeleken wordt met de algemeen 
aanvaarde standaard in dat bepaald land.  

In onze dynamische en snel veranderende maatschappij, is er uiteraard ook ruimte voor verbeteringen. Zo is de AD Statistiek nu ook 
volop bezig om de SILC-enquête volledig te moderniseren zodat de resultaten nauwkeuriger en betrouwbaarder worden. Vooral op 
nationaal niveau is de vraag van de gewesten om betrouwbare regionale cijfers te verkrijgen, zeer pertinent. Van een survey-
gebaseerd onderzoek, wil de AD Statistiek (grotendeels) overstappen naar gegevensinzameling via administratieve databanken. Het 
moderniseringsproces dat wordt gecoördineerd door Eurostat zal ook invloed hebben op de tijdigheid van de geproduceerde 
statistieken. Beleidsmakers wensen dat de gegevens steeds vroeger en vroeger worden geleverd zodat ze tijdig de gegevens kunnen 
analyseren en de gepaste maatregelen nemen.  
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