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Figuur 1: Kerncijfers over armoede in België.
% Belgische bevolking
onder armoedegrens (1)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

man 13,6% 13,4% 13,9% 14,6% 14,7%
vrouw 15,8% 15,7% 15,2% 16,0% 15,9%
totaal 14,7% 14,6% 14,6% 15,3% 15,3%
Belgische armoedegrens
(1) in euro per maand.
alleenstaande € 899 € 966 € 973 € 1000 € 1014
koppel met
€ 1888 € 2028 € 2044 € 2101 € 2129
2 kinderen (<14 jaar)
% kinderen geboren in
een kansarm gezin.

8,6%

9,7%

93

95

10,5% 11,2%

Aantal
leefloonontvangers (2)
per 10 000 inwoners
België (11 milj inwoners)

85

89

95

98

Antwerpen (0,5 milj)

98

100

Genk (0,070 milj)

37

42

Aalst (0,080 milj)

53

52

Gent (0,250 milj)

154

155

Oostende (0,070 milj)

110

125

Brussel (1 milj)

258

267

Werkloosheidsgraad in %
(3)
België (11 milj inwoners)
Vlaanderen (6 milj)

10,6% 11,2% 11,4% 10,5% 10,6% 10,9% 11,2%
6,0%

6,7%

7,1%

6,3%

6,5%

7,0%

7,4%

Wallonië (4 milj) 16,4% 16,5% 16,0% 14,9% 15,0% 15,2% 15,3%
Brussel (1 milj) 20,1% 21,2% 23,3% 20,0% 20,0% 19,9% 20,3%
Jeugdwerkloosheidsgraad
19,6% 20,7% 18,7% 17,8% 18,4% 18,4% 17,2%
(<25 jaar) in % (4)

(1): 60% van het nationaal mediaan equivalent huishoudinkomen.
(2): Wie geen middelen van bestaan heeft om een menswaardig leven te lijden, heeft recht
op een maandelijkse financiële tegemoetkoming.
(3): Het aantal niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van de totale beroepsbevolking.
(4): Verhouding niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking.
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% in multidimensionele armoede

Figuur 2A: De y-as geeft het % personen in multidimensionale armoede weer in functie van
de werkintensiteit* binnen het huishouden (x-as).
Multidimensionale armoede naar werkintensiteit.
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56 tot 85 %
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Werkintensiteit* binnen het huishouden.
*het aantal effectief gewerkte dagen gedurende de voorbije 12 maanden van alle leden van
het huishouden tussen 18 en 60 jaar die arbeidsgeschikt zijn (en niet studeren), gedeeld
door het maximaal aantal mogelijke arbeidsdagen in die 12 maanden.

Figuur 2B: Inkomensarmoede (huishoudinkomen < 60% mediaan equivalentie-inkomen) en
subjectieve armoede naar herkomst; in percentages, België.
Nationaliteit

% met inkomensarmoede

% subjectieve armoede.

Belg

12%

16%

Marokkaan

54%

59%

Zuid-Europeaan

22%

31%

Oost-Europeaan

36%

32%

Noordwest-Europeaan

18%

21%

Niet-Europeaan

37%

43%
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Figuur 3: Energiearmoede in België.
2009

2010

2011

14,2%

13,7%

14,7%

14,2%

14,2%

14,6%

Gemeten energiearmoede(1)
Aandeel energiekost (mediaan %)
% gemeten energiearmoede (2)
België (11 miljoen inwoners)
Vlaanderen (6 miljoen)

10,7%

11,0%

10,5%

Wallonië (4 miljoen)

20,0%

19,5%

19,5%

Brussel (1 miljoen)

13,9%

13,5%

17,6%

Gemiddelde diepte (3) van de
gemeten (2) energiearmoede.
België (11 miljoen inwoners)

59,7
euro/maand

57,2
euro/maand

60,2
euro/maand

4,7%

4,5%

3,4%

87,7
euro/maand

84,6
euro/maand

95,2
euro/maand

4,7%

5,2%

6,0%

% verborgen energiearmoede (4)
België (11 miljoen inwoners)
Diepte (5) van verborgen (4)
energiearmoede in euro.
België (11 miljoen inwoners)
% subjectieve (6) energiearmoede
België (11 miljoen inwoners)
Vlaanderen (6 miljoen)

1,8%

2,0%

2,7%

Wallonië (4 miljoen)

6,9%

7,1%

8,3%

Brussel (1 miljoen)

11,1%

12,7%

13,2%

(1): % huishoudbudget dat aan energie besteed wordt is: de maandelijkse energieonkosten gedeeld
door maandelijks huishoudbudget. De drempelwaarde is: 2 x het mediaan percentage.
(2): % inwoners met een energiekost boven de drempelwaarde (2 x mediaan percentage).
(3): Diepte van de gemeten energiearmoede: het verschil tussen de reële maandelijkse uitgaven aan
energie en de redelijke uitgaven (2 x de mediaan), op basis van het beschikbare budget.
(4): Wie minder energiekosten heeft dan de helft van de energieonkosten van een
standaardhuishouden, leeft in verborgen energiearmoede.
(5): Diepte van de verborgen energiearmoede is het verschil tussen de maandelijkse normale energie
uitgaven van een standaardhuishouden en de reële uitgaven voor energie.
(6): Een negatief antwoord op de vraag: ‘Kan uw huishouden het zich veroorloven om de woning
voldoende te verwarmen?’
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Figuur 4A: Determinanten van gezondheid: het model van Whitehead en Dahlgren.
In de centrale cirkel staan factoren die relatief onveranderbaar zijn. Een eerste boog omvat
de persoonlijke gedrags- en leefstijlfactoren. Hoe mensen in de directe omgeving (sociale
netwerken) denken over gezondheid staat in een tweede boog. Een derde belicht de woon-,
leef- en werkomstandigheden, maar ook de toegankelijkheid van essentiële diensten en
voorzieningen. De buitenste boog bestaat uit de sociaaleconomische (socio-economische)
omgevingsfactoren.

Figuur 4B: Gini-coëfficiënt.
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Van 2 miljoen 50-plussers zijn er 700 000 aan het werk, 750 000 met pensioen en
zijn er 250 000 werkonbekwaam. De werkloosheidsgraad bij 50-plussers bedraagt

<A>

15%.

<B>

25%.

<C>

30%.

<D>

50%.

De absolute stijging van het aantal leefloonontvangers tussen 2012 en 2013 is het
grootst in

<A>

Gent.

<B>

Genk.

<C>

Antwerpen.

<D>

Oostende.

Bekijk figuur 3 en vergelijk de 3 gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In de
periode 2009 tot 2011

<A>

is het % inwoners met gemeten energiearmoede stabiel gebleven in Brussel.

<B>

is het aantal inwoners in subjectieve energiearmoede het meest gestegen in
Brussel.

<C>

is het aantal inwoners met subjectieve energiearmoede het hoogst in Wallonië.

<D>

kent Brussel het hoogste percentage inwoners met gemeten energiearmoede.

Voor welke huishoudsituatie lijkt het risico om in armoede terecht te komen het
sterkst?

<A>

Een alleenstaande studente uit Spanje die in Antwerpen bij vrienden verblijft.

<B>

Een koppel 65-plussers zonder wagen op het platteland.

<C>

Een 4-koppig gezin waarbij maar één volwassene aan het werk is.

<D>

Een Ghanese man met diabetes die in Brussel een flat huurt.

Vraag 25 is geschrapt.
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26.

Subjectieve energiearmoede komt vooral voor in huishoudens

<A>

die leven in goede geïsoleerde huizen.

<B>

met objectieve, gemeten energiearmoede.

<C>

met verborgen energiearmoede.

<D>

met lage werkintensiteit.

27.

Vraag 27 is geneutraliseerd.

28.

De drempel voor inkomensarmoede is een

29.

30.
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<A>

persoonsgebonden en subjectieve maatstaf.

<B>

persoonsgebonden en objectieve maatstaf.

<C>

arbitraire en subjectieve maatstaf.

<D>

arbitraire en objectieve maatstaf.

Hoe meet men de verborgen energiearmoede?

<A>

Men vergelijkt het energieverbruik met dat van een standaardhuishouden.

<B>

Men vergelijkt energie-uitgaven met het gangbare beschikbare budget.

<C>

Op basis van het percentage huishoudbudget dat aan energie besteed wordt.

<D>

Door de vraag ‘Kan u het zich veroorloven om de woning voldoende te
verwarmen?’

Welk instrument evalueert inkomensongelijkheid tussen landen?

<A>

Een Europese indicator voor armoede: de EU-2020-armoede-index.

<B>

De jaarlijkse Europese bevraging bij een panel van Belgische huishoudens.

<C>

De Gini-coëfficiënt, berekend op basis van de Lorenz-curve-grafiek.

<D>

De tweejaarlijkse huishoudenquête in België.
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Kijk naar de verschillende jaren in figuur 1. De werkloosheidsgraad

<A>

in Wallonië is bijna het dubbele dan in België.

<B>

in Wallonië is meer dan het dubbele dan die in Vlaanderen.

<C>

onder jongeren (<25 jaar) blijft stijgen.

<D>

onder jongeren (<25 jaar) is lager dan de algemene werkloosheidsgraad.

Het % personen in multidimensionale armoede daalt bij toenemende werkintensiteit
in het huishouden. Deze daling is het sterkst in de curve, figuur 2A, van

<A>

0-19 tot 46-55% werkintensiteit.

<B>

46-55 tot 56-85% werkintensiteit.

<C>

46-55 tot 86-100% werkintensiteit.

<D>

56-85 tot 86-100% werkintensiteit.

33.

Vraag 33 is geschrapt.

34.

Het concept multidimensionale armoede wordt gebruikt om de

35.

<A>

armoede in een geglobaliseerde wereld te beschrijven.

<B>

impact van armoede op het dagelijks leven weer te geven.

<C>

leefsituatie van een huishouden weer te geven in plaats van het individu.

<D>

diepte van de armoede in opeenvolgende generaties te analyseren.

De derde boog in het model van Whitehead en Dahlgren omvat determinanten van
gezondheid

<A>

die vooral bepaald worden door familiale tradities.

<B>

die gestuurd worden door het beleid van een land.

<C>

die niet te beïnvloeden zijn.

<D>

waar het individu een grote invloed op heeft.
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39.

40.
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Personen uit een lagere sociale klasse zijn meer kwetsbaar voor ziekte omdat ze

<A>

gedurende het leven met meer risicofactoren in aanraking komen.

<B>

gezondheid niet belangrijk vinden.

<C>

erfelijk belast zijn en daardoor een zwakker lichaam hebben.

<D>

geen beroep doen op de gezondheidszorg.

Welke type weer vermindert het meest het beschikbaar huishoudbudget?

<A>

Ijsdagen in januari.

<B>

Hevige regens in de herfst.

<C>

Aanhoudende zuidenwind.

<D>

Langdurige droogte in de zomermaanden.

De kerncijfers en indicatoren in figuur 1 geven aan dat de armoede in België

<A>

stabiel blijft.

<B>

langzaam toeneemt.

<C>

langzaam afneemt.

<D>

op en neer gaat.

In welk jaar leefde in België 14,6% van de bevolking onder de armoedegrens, was de
gemeten energiearmoede 14,2% en de drempelwaarde voor energiearmoede 14,2
%?

<A>

2012

<B>

2011

<C>

2010

<D>

2009

Inkomensongelijkheid in een land

<A>

toont de inkomensverschillen tussen personen met hetzelfde opleidingsniveau.

<B>

is een maat voor de inkomensverschillen binnen één land.

<C>

geeft de grootteorde weer van de inkomensverschillen tussen landen.

<D>

geeft de verschillen in inkomen weer tussen mannen en vrouwen.
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