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PERSBERICHT Brussel, 17 oktober 2014 

Armoede en welzijn in België 

Armoedecijfers SILC 

 

 Het armoederisico in België blijft stabiel rond de 15%; 

 21% van de bevolking loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting; 

 Een ruime meerderheid is tevreden over zijn of haar leven of job en geeft aan gelukkig te zijn;  

 De meer kwetsbaren in onze maatschappij (personen met armoederisico, laagopgeleiden, ouderen) scoren 
slechter op de welzijnsindicatoren dan mensen die het beter stellen; 

 

Dat blijkt uit cijfers van de Enquête naar de Inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) van de Algemene 
Directie Statistiek – Statistics Belgium uitgevoerd in 2013 bij 6.159 Belgische huishoudens. Via deze enquête, die op 
Europees niveau is geharmoniseerd, worden de voornaamste evoluties op het vlak van armoede en sociale 
uitsluiting opgevolgd. De voornaamste indicatoren die daaruit voortvloeien zijn o.m. de monetaire armoede en de 
armoedegrens.  

Een primeur voor de editie 2013 van de enquête is de module over subjectief welzijn. Ook deze module wordt in 
heel Europa uitgevoerd. In de module worden diverse aspecten van het welzijn onder de loep genomen. Zo wordt 
aan de respondenten gevraagd om hun leven te evalueren of hun gevoelens aan te geven. Dit kadert in de 
toegenomen belangstelling op wereldvlak voor statistieken over welzijn, die ook een neerslag vindt in de “How’s 
life?”- rapporten van de OESO over “measuring well-being”. 
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Het armoederisico blijft stabiel rond de 15%  

In België werd in 2013 15,1% van de bevolking beschouwd als een risicogroep voor armoede. Het gaat om mensen 
die in een huishouden wonen waarvan het totale equivalent beschikbare inkomen, dat wil zeggen herleid tot een 
eenpersoonshuishouden, onder de armoedegrens ligt. Die grens bedraagt 1.074 euro per maand voor een 
alleenstaande en 2.256 euro voor een huishouden dat uit twee volwassenen en twee kinderen jonger dan 14 jaar 
bestaat. Bepaalde categorieën van mensen lopen een verhoogd armoederisico, met name leden van 
eenoudergezinnen, eenpersoonshuishoudens en werklozen. 

Daarnaast heeft 5% van de bevolking te maken met ernstige materiële deprivatie, en 14% van mensen onder de 60 
jaar leeft in een huishouden met een lage arbeidsintensiteit.  

Mensen die met minstens een van die drie risico's worden geconfronteerd (monetaire armoede, ernstige materiële 
deprivatie of een lage arbeidsintensiteit), worden beschouwd als risicogroep voor armoede of sociale uitsluiting 
volgens de Europese armoede-indicator van de Europa 2020-strategie. 

In België loopt 21% van de bevolking een risico op armoede of sociale uitsluiting. 

Figuur 1: Personen die een (monetair) risico op armoede lopen (%) 

 

Het welzijn: een subjectieve en multidimensionale maatstaf   

Het meten van het menselijk welzijn is een gecompliceerde zaak. In de Eurostat-module wordt het welzijn 
voorgesteld als een set van indicatoren. Welzijn gaat verder dan economische groei en rijkdom. Daar waar in de 
basisvragenlijst van de SILC-enquête in hoofdzaak objectieve observaties, bv. over monetaire aspecten worden 
gemeten, wordt er via de module over welzijn geprobeerd om de subjectieve aspecten van welzijn te meten zoals 
ze ervaren worden door het individu zelf. Deze uitkomsten worden dan als een belangrijke aanvulling beschouwd 
bij het meten van de levensomstandigheden. De indicatoren richten zich op de mensen zelf, eerder dan op hun 
vermogen of andere materiële bezittingen. Dit is belangrijk aangezien er grote discrepanties kunnen bestaan tussen 
de economische ontwikkelingen binnen een land (monetaire of materiële rijkdom) en subjectief welzijn (de 
gevoelens van mensen). Elk individu van 16 jaar of ouder werd gevraagd om deze indicatoren te beoordelen.  
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De algehele tevredenheid over het leven is hoog 

Het eerste waaraan we denken als we het over welzijn hebben, is onze algehele tevredenheid over het leven. Deze 
levenstevredenheid wordt gemeten via één unieke vraag in het begin van de module. Globaal gezien is de Belg heel 
tevreden over zijn of haar leven (zie tabel 1). Bij vrijwel 70% van de bevolking is de tevredenheid zelfs hoog en meer 
dan 20% geeft aan helemaal tevreden te zijn. 25- tot 49-jarigen zijn talrijk vertegenwoordigd binnen de groep met 
een hoge tevredenheid.   

Tabel 1: Algehele tevredenheid over het leven 

Helemaal niet tevreden Lage 
tevredenheid 

Gemiddelde 
tevredenheid 

Hoge 
tevredenheid 

Helemaal tevreden Weet het niet 

0,6% 2,4% 6,1% 69,3% 20,7% 0,9% 

 

Wanneer we naar de monetaire armoederisico-status1 kijken, zien we dat bepaalde groepen minder tevreden zijn 
met hun leven dan andere (zie figuur 2). Meer dan een vijfde (22,8%) van de personen met een armoederisico is 
terug te vinden bij de eerste drie groepen (‘helemaal niet’ tot ‘gemiddelde tevredenheid’) tegenover 6,7% bij 
personen die geen armoederisico lopen. Omgekeerd zijn de personen die een armoederisico lopen 
ondervertegenwoordigd bij de groep die hoog of uiterst tevreden is over het leven (73,8% t.o.v. 92,8% bij personen 
die geen armoederisico lopen). 

Figuur 2: Globale tevredenheid over het leven: verdeling per armoederisico-status (personen van 16 jaar en 
ouder, in %) 

 

  

                                                           

1 Iemand loopt een (monetair) armoederisico wanneer het totaal inkomen van zijn huishouden lager is dan de relatieve armoededrempel (d.w.z. lager dan 60% 
van het mediaan beschikbaar inkomen).   
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72% van de bevolking is gelukkig 

Een ruime meerderheid van 72,3% van de Belgen geeft aan ‘altijd’ of ‘meestal’ gelukkig te zijn in het leven. Mannen 
geven vaker aan ‘altijd’ gelukkig te zijn.  

Tabel 2: Gelukkig zijn in het leven 

Altijd Meestal Soms Zelden Nooit Weet het niet 

14,7% 57,6% 20,9% 5,3% 1,1% 0,4% 

 

In figuur 3 zien we dat er discrepanties waar te nemen zijn naargelang iemand al dan niet een risico op armoede 
loopt. Zo zien we hier opnieuw dat mensen met een armoederisico oververtegenwoordigd zijn bij de groepen die 
‘soms’ tot ‘nooit’ gelukkig zijn (43,5%). Evenveel mensen die een armoederisico lopen (41,9%) geven alsnog aan 
‘meestal’ gelukkig te zijn (t.o.v. 60,4% van de mensen die geen armoederisico lopen).  

Figuur 3: Gelukkig zijn in het leven: verdeling per armoederisico-status (personen van 16 jaar en ouder, in %) 
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Bijna 92% van de werkenden is tevreden of heel tevreden over zijn of haar job 

68,5% van de werkenden geeft een hoge jobtevredenheid aan (tabel 3). Ruim 23% is zelfs uiterst tevreden over zijn 
of haar baan. In de groep van ‘helemaal tevreden’ zijn meer mannen dan vrouwen terug te vinden.  

Tabel 3: Jobtevredenheid 

Helemaal niet tevreden Lage 
tevredenheid 

Gemiddelde 
tevredenheid 

Hoge 
tevredenheid 

Helemaal tevreden Weet het niet 

0,7% 3,2% 4,6% 68,5% 23,0% 0,1% 

 

We stellen vast dat er verschillen waar te nemen zijn per opleidingsniveau (figuur 4). Zo zijn laagopgeleiden 
systematisch oververtegenwoordigd t.o.v. hoogopgeleiden bij de groepen die ‘niet tot gemiddeld tevreden’ zijn. 
Anderzijds valt het op dat een ruime groep van laagopgeleiden (25,4%) uiterst tevreden is over zijn job.  

 

Figuur 4: Jobtevredenheid:  verdeling per opleidingsniveau (werkende personen van 16 jaar en ouder, in %) 
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8% van de bevolking vindt geen luisterend oor  

In termen van ondersteuning werd nagegaan in welke mate men iemand heeft om mee te praten over persoonlijke 
zaken of om hulp aan te vragen (zie tabel 4) . De resultaten geven aan dat ongeveer 8% van de bevolking niemand 
heeft om persoonlijke zaken mee te bespreken of hulp aan te vragen.  

 

Tabel 4: Een beroep kunnen doen op iemand 

  ja nee 

Iemand om mee te praten over persoonlijke zaken 92,1% 7,8% 

Hulp van anderen 91,6% 8,2% 

 

Er bestaan verschillen naargelang het type huishouden of de leeftijd. Zo geven 65- tot 74-jarigen het meest 
frequent aan dat ze op niemand een beroep kunnen doen. Ook eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen 
blijken er vaker alleen voor te staan. We noteren ten slotte dat mannen moeilijker een luisterend oor vinden dan 
vrouwen.  
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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/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/silc_-
_indicatoren.jsp 
 

  

mailto:statpress@economie.fgov.be
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/silc_-_indicatoren.jsp
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/silc_-_indicatoren.jsp
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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 uit een 
huishouden met 

een lage 
arbeidsintensiteit 

(%) 

Risico op armoede 
of sociale 
uitsluiting 
(Europese 

indicator) (%) 

TOTAAL 15,1% 5,1% 10,9% 20,8% 

LEEFTIJD         

0-17 jaar 17,2% 5,5% 12,2% 21,9% 

18-64 jaar 13,4% 5,8% 13,3% 20,8% 

65 jaar en + 18,4% 2,0% 0,0% 19,5% 

STATUUT HOOFDACTIVITEIT 

Werkende 4,4% 2,1% 0,2% 6,1% 

Werkloos 46,2% 23,2% 59,3% 69,8% 

Gepensioneerd 15,1% 2,2% 4,1% 19,4% 

Niet-actief, andere 29,2% 10,2% 29,2% 42,6% 

GESLACHT 

Man 14,6% 5,9% 10,5% 20,4% 

Vrouw 16,0% 5,4% 10,8% 21,5% 

TYPE HUISHOUDEN 

1 persoon 24,5% 11,6% 16,9% 33,5% 

2 volwassenen 
zonder kinderen, < 
65 jaar 

8,7% 4,5% 12,0% 17,9% 

2 volwassenen 
zonder kinderen, 
minstens 1 > 65 
jaar 

16,9% 1,0% 2,0% 18,7% 

Overig huishouden 
zonder kinderen 

6,0% 0,8% 9,3% 13,0% 

Alleenstaande 
ouder met 
kind(eren) 

34,2% 16,1% 40,6% 54,5% 

2 volwassenen, 1 
kind 

10,6% 2,9% 6,4% 13,4% 

2 volwassenen, 2 
kinderen 

7,8% 1,4% 3,8% 8,6% 

2 volwassenen, 3 
kinderen of + 

19,9% 4,8% 11,4% 23,4% 

Overig huishouden 
met kind(eren) 

11,9% 5,9% 5,9% 15,8% 
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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 en Economische Informatie 
(voormalig N.I.S.) van de FOD Economie, KMO, 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 €21.483 per jaar maakt voor een alleenstaande een drempel van €12.890 per jaar of 
afgerond €1.074 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 vermeningvuldigen met een factor 2.1 (€12.890*2.1)/12 
= €2.256 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 4 van de 9 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. 


