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Hierbij  willen we je enkele onthutsende cijfers over armoede in België weergeven.  
Vraag ook eens de cijfergegevens van je gemeente op bij het OCMW of bevoegde schepen en zie hoe 
armoede ook in jouw gemeente voor de drempel staat. 
 
Volgens de EU-SILC 2011 enquête, behoort 15,3% (ongeveer 1 op 7 personen) van de Belgische 
bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen, 5,7% van de bevolking leeft 
in ernstige materiële deprivatie en 13,7% leeft in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. 
Volgens de nieuwe  Europese armoede-indicator, loopt in België  21,0% van de bevolking een risico 
op armoede of op sociale uitsluiting. 

 

1 600 000 

= aantal mensen die in België  
behoren tot de groep met een armoederisico 

op basis van inkomen. 

= 1/7 of bijna 15%. 
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1/5 van de kinderen 

in ons land groeit op in armoede. 

 

Berekening van de armoederisicogrens/armoededrempel 
De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan individueel inkomen (€19.464/jaar).  

- voor een alleenstaande: €11.678/jaar of €973/maand 
- voor gezinnen (2 volw + 2 kinderen): €24.528/jaar of €2044/maand 

 
Volgens de FOD Economie besteden gezinnen onder de armoederisicogrens gemiddeld 20.017,21 €. 
Voor gezinnen boven de armoederisicogrens is dat 33.711,77 €. Gezinnen onder de armoedegrens 
spenderen gemiddeld dus 40,6% minder dan gezinnen boven de armoedegrens. 
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Belgie in vergelijking met de andere EU-landen 

Percentage mensen met een armoederisico. 

 

 

Netto minimum- en maximumuitkering als percentage van de armoedegrens voor koppels met twee 

kinderen (inclusief gezinstoelagen), 2004-2009 

 

Bron: FOD Sociale Zekerheid (2009), Indicatoren van sociale bescherming in  België, p. 16. 

http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/belgian-social-protection-2010-nl.pdf
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Tabel 1: Nettobedragen leefloon van kracht op 1 september 2013 

  per maand per jaar 

Cat. 1 Samenwonende persoon 544,91 € 6.538,92 € 

Cat. 2 Alleenstaande persoon 817,36 € 9.808,32 € 

Cat. 3 Persoon met een gezin te laste 1.089,82 € 13.077,84 € 

 

Tabel 2: Aantal ontvangers van het leefloon, absolute cijfers (AC), percentages* en per 1.000 

inwoners, België en gewesten, 2008-2010 (jaargemiddelde) 

  België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Gewest 

  AC Per 1.000 AC Aandeel AC Aandeel AC Aandeel 

2008 82.846 7,8 22.358 27,0 37.328 45,1 23.160 28,0 

2009 90.317 8,4 24.801 27,5 40.648 45,0 24.869 27,5 

2010 95.093 8,8 25.825 27,2 42.651 44,9 26,617 28,0 

2011 104.173 9,5 27.622 26,5 47.634 45,7 28.917 27,8 

* Aandeel van de gewesten in het totaal aantal leefloonontvangers 
Bron: website van OASeS (rubriek Cijfers en statistieken). 

 

Subjectieve armoede 

Naast de 'objectieve indicatoren' die het armoederisico meten, wordt in SILC ook gepeild naar 

de subjectieve armoede. Deze is gebaseerd op de eigen inschatting van de respondenten 

betreffende de mate waarin ze rondkomen op het ogenblik van het interview in 2011. Net zoals in 

2010, gaven ook in 2011 20,8% van de Belgen aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. 

Karakteristieken Subjectief armoederisico Armoederisico op basis van inkomen 

totaal 20,8 15,3 

mannen 19,2 14,6 

vrouwen 22,4 16,0 

- 65j   14,4 

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES
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+ 65j 18,4 20,2 

werkenden 13,2 4,2 

werklozen 37,9 37,8 

alleenstaande ouder 49,4 38,5 

laag onderwijsniveau 29,4 25,4 

gemiddeld 

onderwijsniveau 
20,1 12,6 

hoog onderwijsniveau 11,2 7,2 

bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie: EU-SILC 2011 

 
Meer informatie over armoede op de volgende websites 
Steunpunt tot bestrijding van armoede: http://www.armoedebestrijding.be 
Statistiek België: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/inkomens/armoede/ 
Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad: http://www.oases.be/ 
Welzijnszorg: http://www.armoede.be  

 
 
 

Bij vragen of problemen:  
Koen Schoutteten, stafmedewerker kwb, 02 246 52 41, koen.schoutteten@kwb.be 

http://statbel.fgov.be/nl/modules/pressrelease/statistieken/arbeidsmarkt_en_levensomstandigheden/la_pauvrete_et_l_exclusion_sociale_en_belgique.jsp
http://www.armoedebestrijding.be/
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/inkomens/armoede/
http://www.oases.be/
http://www.armoede.be/
mailto:koen.schoutteten@kwb.be

