
 
   

 
 
 
 
 
 

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE 
PERSBERICHT 16 oktober 2007 

 

Wie is er arm in België? 
 

• Ter gelegenheid van de ‘Werelddag van Verzet tegen armoede’ op 17 oktober heeft 
de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie 
een profiel opgesteld van de bevolking die in armoede leeft. In België kan 1 persoon 
op 7 beschouwd worden als arm (14,7%). Het gaat om alleenstaanden met een 
inkomen van minder dan 822 euro per maand bedraagt en om gezinnen (2 
volwassenen en 2 kinderen) met een inkomen van minder dan 1.726 euro per 
maand. 

• Armen zijn meestal huurders. Het zijn vooral alleenstaanden of huishoudens met 
kinderen. Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd. Bijna 87% van de personen 
die risico lopen op armoede zijn niet actief op de arbeidsmarkt. 

• Armoede wordt ook doorgegeven van generatie op generatie. De meerderheid van 
de armen groeide op in een gezin met financiële problemen. Zij hadden dubbel zo 
vaak als de andere Belgen ouders zonder enig diploma. Meer dan de helft van de 
armen groeide op in een groot gezin (minstens 3 kinderen). 

• Personen die onder de armoedegrens leven zijn er systematisch slechter aan toe dan 
mensen die niet in armoede leven, zowel wat betreft consumptiegoederen als 
woningkwaliteit of sociale participatie.  

• Personen die onder de armoedegrens leven geven gemiddeld 40% minder uit dan 
anderen. Zij besparen op alle posten behalve tabak. Het meest bezuinigen deze 
huishoudens op uitgaven voor vrijetijdsbesteding, reizen en privé-vervoer: daaraan 
geven ze 50 tot 60% minder uit dan de doorsnee Belg.  

 
 

Het doel van deze analyse is een profiel op te stellen van de bevolking die in België in 
armoede leeft. Daartoe worden personen die risico lopen op armoede vergeleken met  
personen van wie het inkomen boven de armoedegrens ligt, en wel op basis van 
verscheidene kenmerken. We vergelijken deze groepen vanuit vier standpunten:  

- de bevolkingsstructuur 
-  de voortzetting van armoede 
- de levenswijze 
- de gezinsuitgaven 



 
   

Om die kenmerken te bestuderen heeft de Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie gebruik gemaakt van verschillende enquêtes bij Belgische 
huishoudens: 

- de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden EU-SILC 
(gegevens van 2005), de Europese referentiebron voor 
armoedestatistieken, 

- de huishoudbudgetenquête HBE (gegevens van 2005), die gegevens 
over bestedingen bevat.  

 
Volgens de cijfers van SILC 2005 hebben de personen die risico lopen op armoede een 
beschikbaar inkomen per persoon van minder dan 9.863 euro per jaar (822 euro per maand). 
Voor een huishouden van 2 volwassenen en 2 kinderen is de drempel 20.712 euro ( 1.726 
euro per maand). 
 
1) Bevolkingsstructuur 
 
Men kan de structuur van de totale Belgische bevolking vergelijken met de bevolking die 
risico loopt op armoede en aldus bepaalde categorieën personen isoleren die 
oververtegenwoordigd zijn in de arme bevolking. 
De tabel hieronder geeft de verdeling van deze twee populaties in functie van het geslacht, 
de leeftijd, de hoofdactiviteit en het soort huishouden. 

  
Totale bevolking  
(in %) 

Bevolking die risico loopt op 
armoede (in %) 

Mannen  49,2  46,8 
Vrouwen  50,8  53,2 
   
Minder dan 16 jaar  19,1  24,0 
16-24 jaar  11,0  12,9 
25-49 jaar  36,5  28,3 
50-64 jaar  17,8  13,0 
65 jaar en +   15,7  21,8 
    
Eigenaar  73,9  48,5 
Huurder  26,1  51,5 
   
Werkende  47,6  13,2 
Niet-actief (totaal)  52,4  86,8 
Werkloos  9,0  19,8 
Gepensioneerd  20,0  27,0 
Niet-actief, andere  22,9  40,0 
   
Alleenstaand  14,7  21,0 
Huishouden zonder kind (echtpaar of
ander)  33,4  22,2 
Eenoudergezin  5,8  13,8 
Paar met 1 of 2 kinderen  26,0  16,9 
Paar met 3 kinderen of +  12,5  16,9 
Andere met kind(eren)  7,6  9,2 
EU-SILC 2005: vergelijking van de verdeling van de totale bevolking en de bevolking die risico loopt op armoede in 
functie van geslacht, leeftijd, hoofdactiviteit en soort huishouden 

 
 
 



 
   

Het lijkt frappant dat meer dan de helft van de bevolking die risico loopt op armoede in een 
huurwoning leeft, terwijl huurders maar 26% uitmaken van de totale bevolking. 
Vrouwen, kinderen onder 16 jaar en personen boven 65 jaar, maar ook en vooral niet-
actieven, werklozen, gepensioneerden of andere, zijn eveneens oververtegenwoordigd in de 
risicopopulatie. Wanneer men de verschillende soorten huishoudens bekijkt, merkt men op 
dat bijna 14% van de personen die risico lopen op armoede deel uitmaken van een 
eenoudergezin, terwijl die gezinnen minder dan 6% uitmaken van de totale bevolking. Ook 
gezinnen met kinderen zijn oververtegenwoordigd in de arme bevolking, vooral grote 
gezinnen (3 kinderen of meer). 21% van de armen zijn alleenstaanden, terwijl deze groep 
slechts 15% uitmaakt van de totale bevolking. 
 
2) Voortzetting van armoede 
 
In volgende tabel kan men de personen die risico lopen op armoede vergelijken met anderen 
op basis van verschillende kenmerken van het huishouden waarin zij leefden toen ze 14 jaar 
oud waren: gezinssamenstelling, eventuele financiële problemen en onderwijsniveau van 
vader en moeder. 
 
Situatie van de persoon toen zij 14 jaar 
was  

Totale bevolking Bevolking die 
risico loopt op 
armoede 

Bevolking die geen 
risico loopt op 
armoede 

Financiële problemen: bijna altijd  5,5  10,4  4,9 
Financiële problemen: zelden tot vaak  31,7  45,4  29,9 
Financiële problemen: nooit  62,8  44,2  65,2 
   
Vader zonder diploma 16,6 34,9  14,6
Vader met diploma lager of secundair 67,7 53,2  69,3
Vader met diploma hoger onderwijs 15,7 11,9  16,1
   
Moeder zonder diploma 18,1 37,8  15,8
Moeder met diploma lager of secundair
onderwijs  71,4  55,3  73,3 
Moeder met diploma hoger onderwijs 10,5 6,9  10,9
  
Had geen broer of zus 12,0 9,1  12,3
Had één broer of één zus 49,8 38,9  51,2
Had ten minste twee broers of zussen 38,2 52,0  36,5
EU-SILC 2005: vergelijking van de verdeling van de totale bevolking en de bevolking die risico loopt op armoede in 
functie van de kenmerken van het huishouden waarin het individu leefde toen het 14 jaar was (ondervraagde personen
tussen 24 en 65 jaar) 

 
 
Uit onderzoek van deze tabel blijkt dat meer dan de helft (55,8%) van de armen in een 
huishouden met financiële problemen leefden toen ze 14 jaar waren. Voor de personen met 
een inkomen boven de armoedegrens is dit 34,8%.  
 
Het percentage personen van wie de vader geen diploma had is twee keer hoger voor 
personen die risico lopen op armoede. Dat is ook zo voor de moeder. 37,8% van de moeders 
van ‘arme’ mensen hadden geen diploma, tegen 15,8% van de moeders van personen die 
nu een inkomen hebben boven de armoedegrens. 
Meer dan de helft van de personen die risico lopen op armoede behoorden tot grote 
gezinnen (ten minste 3 kinderen). 



 
   

 
3) Levenswijze 
 
Op dezelfde manier hebben we de mensen die leven van een inkomen onder de 
armoedegrens vergeleken met de totale bevolking op basis van een aantal niet-monetaire 
indicatoren die de materiële achterstelling en de levensomstandigheden van de huishoudens 
weergeven.  
 
Percentage personen die deel 
uitmaken van een huishouden met 
het volgende probleem:  

Totale 
bevolking  

Bevolking die 
risico loopt op 
armoede 

Bevolking die 
geen risico loopt 
op armoede 

weinig ruimte (minder dan 1 
kamer/persoon)  5,5%  16,8%  3,6% 
financiële problemen om de woning 
voldoende te verwarmen  14%  30%  11,3% 
geen elementair comfort (geen 
bad/douche of geen toilet of geen warm 
water)  2,7%  6,7%  2% 
woning is somber, donker 9,8% 17,4% 8,5% 
 
niet in de mogelijkheid om 1 maal per 
maand vrienden te ontvangen  11,3%  32,4%  7,6% 
niet in de mogelijkheid om jaarlijks 1 
week met vakantie te gaan  26,5%  63%  20,1% 
niet in de mogelijkheid om om de 2 
dagen vlees of vis te eten  3,8%  11,1%  2,6% 
 
geen middelen om TV te hebben  0,5%  2%  0,2% 
geen middelen om PC te hebben  7,3%  22,7%  4,6% 
geen middelen om een auto te hebben  7,1%  26,6%  3,7% 
 
participeert niet aan sociale of 
recreatieve activiteiten buitenshuis  62,7%  80%  59,9% 
EU-SILC 2005: vergelijking van de totale bevolking en de bevolking die risico loopt op armoede op basis
van niet-monetaire indicatoren 
 
 
In het algemeen zijn mensen onder de armoedegrens er systematisch slechter aan toe dan 
personen die niet in armoede leven. Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat 16,8% van de 
personen die risico lopen op armoede maar weinig ruimte hebben in hun woning en minder 
dan één kamer per persoon hebben, tegen 2,7% van de totale bevolking. 
26,6% van die personen hebben niet de middelen om een auto te betalen, 22,7% niet voor 
een pc en 32,4% niet om vrienden uit te nodigen voor het eten. 
Merk ook op dat 80% van de arme mensen niet participeren aan sociale of recreatieve 
activiteiten buitenshuis. Bij personen met een inkomen boven de armoedegrens is dat 
slechts 60%. 



 
   

 
4) Bestedingen 
 

 Bestedingsanalyse 
 

 Gezinnen onder de armoedegrens besteden jaarlijks gemiddeld 20.017,21 euro. 
Voor gezinnen boven de armoedegrens is dat 33.711,77 euro. Gezinnen onder 
de armoedegrens spenderen gemiddeld dus 40,6% minder dan gezinnen boven 
de armoedegrens. 

 Ze doen dat door te besparen op alle uitgavenposten met uitzondering van 
tabak. Aan tabak spenderen ze gemiddeld 4,5% meer dan gezinnen boven de 
armoedegrens. 

 Op toeristische reizen wordt het meest bespaard. Gezinnen onder de 
armoedegrens geven hieraan gemiddeld bijna 75% (74,9%) minder uit. 

 Andere uitgavenposten waarop gezinnen onder de armoedegrens zwaar 
beknibbelen zijn privé-vervoer (de wagen - gemiddeld 61,7% minder) en de 
inrichting van het huis (gemiddeld 59,1% minder). Gezinnen onder de 
armoedegrens beperken in grote mate ook wat ze uitgeven op café en 
restaurant (horeca-uitgaven gemiddeld 57,6% minder) en wat gespendeerd 
wordt aan cultuur en vrije tijd (gemiddeld 55,8% minder). Gezinnen onder de 
armoedegrens besteden aan kleding (gemiddeld 53,9% minder) en 
lichaamsverzorging (gemiddeld 52% minder) ongeveer de helft minder dan 
gezinnen boven de armoedegrens. 

 De besparingen die gezinnen onder de armoedegrens doorvoeren op 
basismiddelen zijn minder uitgesproken. Aan voeding spenderen ze gemiddeld 
‘maar’ 25,8% minder, aan drank 34,5%, aan de huur 18,3% en aan het 
verwarmen van de woning 18,9%. Aan gezondheid spenderen ze 35,4% minder.  

 Omdat huishoudens onder de armoedegrens zwaar beknibbelen op privé-
vervoer (61,7% minder - zie boven) zijn ze in verhouding meer afhankelijk van 
het openbaar vervoer. Aan openbaar vervoer spenderen ze ‘slechts’ 9,4% 
minder dan huishoudens boven de armoedegrens.  



 
   

 
Gemiddeld jaarlijks bedrag in euro 

  
  

gezinnen 
boven de 

armoedegrens

gezinnen 
onder de 

armoedegrens

% dat minder 
besteed wordt 
door gezinnen 

onder de 
armoedegrens

Voedingsmiddelen  3.963,90  2.939,37  25,8 
Dranken  933,16  611,10  34,5 
Tabak  239,58  250,31  -4,5 

Kledingartikelen en schoeisel  1.608,59  741,90  53,9 

Huur (incl. berekende huur 
indien bewoond door eigenaars)  6.445,97  5.267,51  18,3 

Verwarming, verlichting, water  1.818,03  1.474,15  18,9 

Inrichting en onderhoud van 
huis en tuin  1.972,64  807,35  59,1 

Gezondheid  1.561,21  1.009,02  35,4 
Privé-vervoer  4.226,99  1.617,44  61,7 
Openbaar vervoer  228,88  207,32  9,4 

Post en telecommunicatie  968,48  590,51  39,0 

Cultuur, vrije tijd en onderwijs  2.985,37  1.321,02  55,8 

Horeca  1.803,74  765,33  57,6 
Toeristische reizen  1.095,58  275,42  74,9 
Lichaamsverzorging, 
persoonlijke artikelen  809,87  388,88  52,0 

Financiële diensten en 
verzekeringen  1.645,43  891,89  45,8 

Overige goederen en diensten  1.404,34  858,68  38,9 

TOTAAL  33.711,77  20.017,21  40,6 
 



 
   

 
 Voedingsanalyse 

 
 Aan voeding en dranken te samen besteden gezinnen onder de armoedegrens  

jaarlijks gemiddeld 27,5% minder dan gezinnen boven de armoedegrens 
(3.550,47 voor gezinnen onder de armoedegrens en 4.897,06 voor gezinnen 
boven de armoedegrens). 

 Dit gebeurt door op alle uitgavenposten te besparen.  
 De belangrijkste besparing wordt gemaakt op alcoholhoudende dranken. 

Huishoudens onder de armoedegrens spenderen gemiddeld tot 40% minder 
(min 40,6%) aan alcoholhoudende dranken dan huishoudens boven de 
armoedegrens.  

 Ook vis komt minder op tafel bij huishoudens onder de armoedegrens. Ze 
besteden 37,4% minder aan vis dan huishoudens boven de armoedegrens. 

 Aan fruit spenderen huishoudens onder de armoedegrens gemiddeld bijna 30% 
minder (29,9% minder). Aan groenten gemiddeld 16,7% minder. Aan brood een 
kwart minder (min 25,6%). 

 Aan koffie, thee (en cacao) wordt gemiddeld 16% minder gespendeerd 
 De kleinste besparing wordt relatief gemaakt op boter, margarines enz… 

(eetbare oliën en vetten). Hieraan spenderen huishoudens onder de 
armoedegrens gemiddeld 5,6% minder. 

 De categorie ‘andere voedingswaren’ bestaat hoofdzakelijk uit bereide 
gerechten. Ook op deze categorie wordt door huishoudens onder de 
armoedegrens tot 40% (40,1%) bespaard.  

 
Gemiddeld jaarlijks bedrag in euro 

  
  

Gezinnen  
boven de 

armoedegrens

Gezinnen 
onder de 

armoedegrens

% minder 
besteding 
onder de 

armoedegrens 
Brood en 
graanproducten  682,32  507,87  25,6 

vlees  1.010,54  823,30  18,5 
vis  241,08  150,88  37,4 
melk, kaas en eieren  509,41  360,69  29,2 
eetbare oliën en 
vetten  90,87  85,81  5,6 

fruit  305,97  214,35  29,9 
groenten, 
aardappelen en 
andere koolgewassen

 382,15  318,25  16,7 

suiker, suikerwaren 
en suikergoed  281,50  202,55  28,0 

andere 
voedingswaren  460,05  275,70  40,1 

koffie, thee en cacao  89,29  75,02  16,0 
alcoholvrije dranken  352,73  244,43  30,7 
alcoholhoudende 
dranken  491,15  291,65  40,6 

Totaal  4.897,06  3.550,47  27,5 
 



 
   

Technische gegevens 
 
EU-SILC (European Union - Statistics on Incomes and Living Conditions) is een jaarlijkse 
enquête over inkomens en levensomstandigheden van de huishoudens. EU-SILC is bij ver 
het belangrijkste 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 van de FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie. Elk jaar 
worden ongeveer 5.000 huishoudens (11.000 personen) ondervraagd. Zij worden gevolgd 
tijdens maximum 4 opeenvolgende jaren.  
 
Het huishoudbudgetonderzoek (HBE) bepaalt het bestedingspatroon van de Belgische 
huishoudens. Elke maand worden door ongeveer 300 huishoudens inkomsten en uitgaven 
opgetekend; het aantal huishoudens die in de loop van 2005 zijn opgevolgd bedraagt 3.550. 
De door deze huishoudens verstrekte gegevens worden geëxtrapoleerd naar de 4,4 miljoen 
huishoudens die ons land rijk is. 
 
 
Het armoederisico wordt gedefinieerd als het deel van de bevolking dat onder een bepaalde 
inkomensdrempel valt. Die drempel is gerelateerd aan de verdeling van de inkomsten zelf en 
vastgelegd op 60% van het equivalent mediaan beschikbaar inkomen.  
 
Het totale bruto inkomen van het huishouden is de som van alle inkomens van alle leden 
van het huishouden. Daarin zijn begrepen: bruto-inkomen uit arbeid in loondienst en als 
zelfstandige (geld en natura), inkomen uit eigendom, financiële inkomsten, sociale transfers, 
andere bruto inkomsten,… Het beschikbaar inkomen is gelijk aan het bruto inkomen min 
taxen, sociale bijdragen en transferten tussen huishoudens  
 
Het beschikbaar inkomen op individueel niveau wordt afgeleid van het beschikbaar 
gezinsinkomen, dat daartoe gecorrigeerd wordt voor de grootte van het gezin. Om het 
beschikbaar inkomen op individueel niveau of equivalent beschikbaar inkomen te 
bekomen, wordt het beschikbaar gezinsinkomen niet zomaar door het aantal gezinsleden 
gedeeld. Het gegeven dat door de band genomen niet alle volwassen gezinsleden en zeker 
kinderen evenredig bijdragen aan het gezinsinkomen wordt verrekend. Een gewicht van 1 
wordt toegekend aan de referentiepersoon in het huishouden, een gewicht van 0,5 aan elke 
andere persoon ouder dan 14 jaar en een gewicht van 0,3 aan elk kind. 
 
Wanneer men de gegevens van EU-SILC 2005 onderzoekt (inkomens 2004), blijkt dat het 
equivalent mediaan beschikbaar inkomen 16.438 euro per jaar bedraagt. De 
armoededrempel is vervolgens gemakkelijk te berekenen: 60% van die 16.438 euro per jaar, 
maakt 9.862,8 euro per jaar of 822 euro per maand. Personen die leven in een gezin 
waarvan het inkomen per hoofd lager ligt dan dit bedrag, hebben een verhoogd 
armoederisico.  
 
Wenst u nog meer informatie:  
Webstek: http://statbel.fgov.be  
e-mail adres: freddy.verkruyssen@economie.fgov.be  
Telefoon: Freddy Verkruyssen 02/277 70 76 

 
 
 
Bronvermelding: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 


