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DOOR RUDI VAN DAM EN SEBASTIEN BASTAITS
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

1. INLEIDING

In deze bijdrage wordt de evolutie beschreven van de sociale situatie in België op 
basis van de Europese sociale indicatoren. Het betreft een ingekorte versie van 
een monitoringrapport dat werd gepubliceerd in oktober 2018, beschikbaar 
op de website van de FOD Sociale Zekerheid1. Het monitoringrapport van de 
sociale situatie en de sociale bescherming in België is een jaarlijkse publicatie 
ter ondersteuning van de opvolging van de Europa 2020-doelstelling inzake 
de reductie van het aantal personen in armoede of sociale uitsluiting in het 
kader van het Nationaal Hervormingsprogramma. De indicatoren waarop 
deze monitoring steunt, zijn meestal gebaseerd op de Europees gecoördineerde 
enquêtes Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) en de Labour 
Force Survey (LFS).

(1) https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/analyse-van-de-evolutie-van-de-sociale-situatie-
en-sociale-bescherming-belgië. Het rapport bevat informatie over de gebruikte databronnen 
en beperkingen die in acht moeten genomen worden bij de interpretatie van de resultaten. Ten 
opzichte van het rapport werden in dit artikel enkele tabellen en grafieken geactualiseerd, meer 
bepaald met de gegevens van de EU-SILC 2017-enquête die nog niet voor alle landen beschikbaar 
waren bij publicatie van het rapport. Deze actualisering heeft niet geleid tot een aanpassing 
van de globale conclusies. In functie van de leesbaarheid van dit artikel werden sommige delen 
weggelaten. Het betreft de delen over de economische en Europese context, evenals een aantal 
bijlagen die gedetailleerdere gegevens bevatten, onder meer over evoluties op regionaal vlak. Gelet 
op het tijdsbestek werd ervoor geopteerd om de opmaak van de grafieken in het Engels te laten en 
niet te vertalen naar het Frans en het Nederlands. We hopen dat dit de leesbaarheid niet nadelig 
beïnvloedt.
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In navolging van eerdere rapporteringen, wijst de analyse erop dat er zich 
uiteenlopende evoluties voltrekken onder verschillende bevolkingsgroepen. 
De globale stabiliteit die voor de bevolking als geheel voor een aantal sociale 
indicatoren, in het bijzonder het armoederisico, wordt vastgesteld, is het 
resultaat van deze tegengestelde evoluties, en is dus in zekere mate bedrieglijk. 
Onder ouderen is het armoederisico, na sterke dalingen sinds het begin van 
de jaren ’00, de laatste twee jaar gestabiliseerd op het niveau van de globale 
bevolking. Onder de bevolking op actieve leeftijd, en meer bepaald onder 
laaggeschoolden, blijft het armoederisico net als vorige jaren verder toenemen, 
dit terwijl de arbeidsmarktindicatoren globaal een positieve tendens laten 
optekenen.

De toegang tot de arbeidsmarkt voor laaggeschoolden is een cruciale factor 
voor de vastgestelde evolutie onder de actieve bevolking. De recentste gegevens 
vestigen echter ook de aandacht op de afnemende doelmatigheid van de sociale 
uitkeringen voor de actieve bevolking. Sociale uitkeringen slagen er minder en 
minder in om personen op actieve leeftijd boven de armoedegrens te tillen, 
terwijl de doelmatigheid van de pensioenen is toegenomen.

De analyse wijst ook op een cumulatie van kwetsbare situaties op verschillende 
domeinen. Zo situeert de toename van het armoederisico zich uitsluitend 
onder huurders, en op het vlak van de toegang tot de gezondheidszorg wijst de 
beschikbare indicator op een in Europese context hoge mate van ‘unmet need 
for medical care’ onder de laagste-inkomensgroep.

In deel 2 focust de analyse zich op de Europa 2020-doelstelling inzake 
armoede en sociale uitsluiting. In deel 3 wordt ingegaan op de evolutie 
voor de globale bevolking en vervolgens voor grote subgroepen naar leeftijd 
en opleidingsniveau. In deel 4 wordt ingegaan op de evolutie van de 
beleidsdomeinen die in het kader van de Europa 2020-doelstellingen naar 
voor worden geschoven in het Nationaal Hervormingsprogramma, te weten: 
sociale bescherming, kinderarmoede, huisvesting, actieve inclusie en integratie 
van personen met een migratieachtergrond. In deel 5 wordt ingegaan op de 
situatie onder ouderen en de pensioenen en in deel 6 op de gezondheidszorg 
en langdurige zorg. Deel 7 sluit af met de kernboodschappen.
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2. DE EUROPA 2020-DOELSTELLING INZAKE ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING

De EU-doelstelling inzake de bestrijding van armoede of sociale uitsluiting 
(AROPE2) is gebaseerd op de combinatie van drie indicatoren: het aantal 
personen onder de armoederisicogrens (AROP3) en/of in een situatie van 
ernstige materiële deprivatie (SMD4) en/of in een situatie van zeer lage 
werkintensiteit (VLWI5). België heeft zijn Europa 2020-doelstelling op dezelfde 
basis vastgelegd als de EU-wijde doelstelling. Het beoogt het aantal mensen 
met een risico op armoede of sociale uitsluiting met 380.000 te verminderen 
ten opzichte van de situatie aan het begin van de strategie (2.194.000 mensen 
gebaseerd op EU-SILC 2008).

Na een lichte toename gedurende drie opeenvolgende jaren (periode 2009-
2012) vertoonde de evolutie van de gecombineerde indicator ‘bedreigd met 
armoede of sociale uitsluiting’ (AROPE), gebaseerd op de EU-SILC-enquête, 
een lichte afname in 2013 (figuur 1), maar ging opnieuw lichtjes opwaarts 
in 2014 en bleef quasi stabiel in 2015 en 2016. De EU-SILC 2017-gegevens 
vertonen een zeer lichte afname. Op basis hiervan wordt het aantal personen 
dat in armoede of sociale uitsluiting leeft op 2.296.000 geschat in 2017. 
Kortom, een afname met 482.000 personen is dus noodzakelijk om de 
doelstelling tegen 2020 te bereiken (1.814.000 in 20186).

(2) AROPE: At-risk-of-poverty or social exclusion.
(3) AROP: At-risk-of-poverty. De indicator is gedefinieerd als 60% van het mediaan equivalent 
besteedbare inkomen (13.670 EUR/jaar of 1.139 EUR/maand voor een alleenstaande in België in 
EU-SILC 2017).
(4) SMD: Severe Material Deprivation. Een persoon wordt beschouwd als zijnde in een situatie 
van ernstige materiële deprivatie als hij of zij in een huishouden leeft dat met minstens 4 van de 
volgende 9 problemen geconfronteerd wordt: achterstallige betalingen, zich niet 1 week jaarlijkse 
vakantie kunnen veroorloven, zich niet om de andere dag een maaltijd met vlees/vis/kip kunnen 
veroorloven, geen onverwachte uitgave kunnen doen met een waarde gelijk aan de armoedegrens, 
niet in staat zijn de woning voldoende te verwarmen, zich geen wasmachine, tv, telefoon, auto 
kunnen veroorloven.
(5) VLWI: Very low work intensity. Een persoon leeft in een huishouden met een zeer lage 
werkintensiteit als het feitelijke aantal maanden dat in het huishouden wordt gewerkt, kleiner is 
dan 20% van het maximale aantal maanden dat door alle volwassen leden van het huishouden (met 
uitzondering van studenten) zou kunnen worden gewerkt.
(6) Wegens vertragingen in de beschikbaarheid van de gegevens zou 2018 het laatste gegevensjaar 
zijn voor de monitoring van de Europa 2020-doelstelling inzake de bestrijding van armoede of 
sociale uitsluiting.
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Dus de reële trend loopt achter op de verwachte daling. Nu de Europa 
2020-strategie haar laatste fase ingaat, is het niveau van de samengestelde 
AROPE-indicator nog steeds ongeveer even hoog als aan het begin van de 
strategie, waardoor het in dit stadium duidelijk is dat de doelstelling niet zal 
worden bereikt.

FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING IN VERHOUDING TOT DE 

NATIONALE EUROPA 2020-DOELSTELLING, BELGIE (ABSOLUUT AANTAL X 1.000)

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Als we de drie verschillende subindicatoren bekijken (figuur 2), vertoont het 
aantal met armoede bedreigde mensen (AROP) lichte toenames sinds 2010. 
Deze toename is versterkt sinds 2015. Met betrekking tot het aantal mensen 
dat in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit leeft, kan worden 
opgemerkt dat het na een afname in de periode 2005-2008 geleidelijk is 
toegenomen tijdens de daaropvolgende crisisperiode 2008-2015 en daarna 
weer is afgenomen in 2016 en 2017. Het aantal mensen in een situatie 
van ernstige materiële deprivatie is vrij stabiel gebleven. Deze drie evoluties 
verklaren de grote stabiliteit, en dus het ontbreken van vooruitgang, van de 
AROPE-indicator sinds het begin van de EU2020-strategie in 2008. In de twee 
recentste jaren wordt een daling van het percentage zeer lage werkintensiteit 
en tot op zekere hoogte van het percentage ernstige materiële deprivatie 
gecompenseerd door een vrij duidelijke toename van het aantal met financiële 
armoede bedreigde mensen.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AROPE 2338 2247 2261 2194 2145 2235 2271 2356 2286 2339 2336 2335 2296 1814
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FIGUUR 2: BEDREIGD MET ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING, BEDREIGD MET ARMOEDE, 

ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE EN ZEER LAGE WERKINTENSITEIT, BELGIE (ABSOLUUT AANTAL X 

1.000)

Opmerking: AROPE: at risk-of-poverty or social exclusion (bedreigd met armoede of sociale uitsluiting); 
AROP: at-risk-of-poverty (bedreigd met armoede); SMD: severe material deprivation (ernstige materiële 
deprivatie); VLWI: very low work intensity (zeer lage werkintensiteit).

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Soortgelijke doelstellingen worden zelfs op een nog internationaler niveau 
nagestreefd met de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die de VN 
in 2015 heeft aangenomen (zie kader 1).

KADER 1: DUURZAMEONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’S) EN SOCIALE 

DIMENSIE

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in september 2015 
unaniem de resolutie ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development’ aangenomen. Een reeks van 17 onderling verbonden duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s17) werd aangenomen, verduidelijkt 
door 169 subdoelstellingen. Ze beogen de bevordering van geïntegreerde 
actie tot 2030 voor sociale, ecologische en economische uitdagingen. 

(7) SDG’s: Sustainable Development Goals.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AROPE 2338 2247 2261 2194 2145 2235 2271 2356 2286 2339 2336 2335 2296

AROP 1537 1531 1590 1554 1549 1566 1657 1667 1652 1704 1649 1745 1798
VLWI 1244 1178 1138 967 1023 1053 1152 1170 1190 1244 1267 1243 1142

SMD 673 672 602 595 555 628 615 687 561 650 640 623 577
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Verschillende SDG’s hebben betrekking op sociale kwesties die in dit rapport 
worden besproken, zoals ‘armoede overal en in al haar vormen beëindigen’ 
(SDG1), ‘een goede gezondheid verzekeren en welzijn voor alle leeftijden 
bevorderen’ (SDG3), ‘gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs verzekeren en 
levenslang leren voor iedereen bevorderen’ (SDG4), ‘aanhoudende, inclusieve en 
duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig 
werk voor iedereen bevorderen’ (SDG8) en ‘ongelijkheid in en tussen landen 
terugdringen’ (SDG10).

In 2017 presenteerde België op VN-niveau zijn eerste Belgische vrijwillige 
nationale overzicht van de implementatie van de 2030-agenda. Het werd 
geproduceerd onder toezicht van een politieke stuurgroep met vertegenwoordigers 
van federale en gefedereerde overheden en met inbreng van organisaties op alle 
niveaus en van het maatschappelijk middenveld. Het rapport onderstreept dat 
alle 17 SDG’s en een grote meerderheid van de 169 subdoelstellingen momenteel 
op de een of andere manier worden aangepakt. Met betrekking tot de sociale 
kwesties benadrukt het onder meer dat België kan rekenen op een reeds lang 
gevestigd en goed ontwikkeld socialezekerheidsstelsel (verkregen via sociale 
dialoog, collectieve onderhandelingen en sectorale overeenkomsten) en dat het 
een van de hoogste Europese normen voor herverdeling heeft.

België heeft een lange traditie inzake rapportage en planning van duurzame 
ontwikkeling, die teruggaat tot de wet van 1997 betreffende de coördinatie van 
het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. In zijn recentste federale 
rapport over duurzame ontwikkeling inventariseert het Federaal Planbureau 
(FPB) aan de hand van 34 indicatoren de evolutie van België naar de SDG’s toe 
en onderzoekt de kloof tussen de bestaande scenario’s en de SDG’s voor armoede, 
energie en transport. Het rapport toont aan dat de huidige ontwikkelingen vaak 
in de richting van de SDG’s gaan. De gekwantificeerde doelstellingen, als ze al 
bestaan, zijn in het algemeen verre van bereikt met de voortzetting van de huidige 
trends, zoals de gekwantificeerde doelstelling voor 2030 met betrekking tot het 
aantal met armoede of sociale uitsluiting bedreigde mensen (AROPE).

Sinds 2014 hebben het Instituut voor de Nationale Rekeningen en het Federaal 
Planbureau (FPB) de opdracht om de Belgische situatie te monitoren aan de 
hand van indicatoren die complementair zijn aan het bruto binnenlands product 
(bbp). Specifiek met betrekking tot sociale kwesties blijkt uit het rapport van 2018 
dat de indicatoren voor risicogroepen verslechteren (overmatige schuldenlast van 
gezinnen, bestaansmiddelen, depressie) en dat hoe lager het inkomen of het 
opleidingsniveau, hoe meer de mensen roken, hoe meer zij lijden aan depressies 
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en hoe minder vertrouwen zij hebben in anderen. Dit rapport bevat ook een 
nieuwe samengestelde indicator om het welzijn ‘hier en nu’ sinds 2005 te meten. 
Het blijkt dat tussen 2005 en 2008 het welzijn van de Belgen is toegenomen. 
Sinds 2008 – het jaar waarin de crisis uitbrak – is de welvaart aanzienlijk gedaald, 
voornamelijk als gevolg van de verslechtering van de gezondheidstoestand van 
de Belgen.

Ter afronding van dit kader is het ook relevant om te vermelden dat, in het 
licht van het tweejaarlijkse rapport, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting zal onderzoeken wat duurzaamheid 
betekent in een context van armoede.

Voor meer informatie:
 � Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/.

 � Pathways to Sustainable Development – First Belgian National Voluntary 
Review on the Implementation of the 2030 Agenda: 
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/first_belgian_
nvr.pdf (EN).

 � Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling van 2017: 
https://www.plan.be/press/communique-1736-fr-concretiser+les+objectifs+
de+developpement+durable (FR), 
https://www.plan.be/press/communique-1736-nl-de+duurzame+ 
ontwikkelingsdoelstellingen+concretiseren (NL).

 � Rapport ‘Aanvullende indicatoren naast het bbp 2018’: 
https://www.plan.be/publications/publication-1745-fr-indicateurs+ 
complementaires+au+pib+2018 (FR), 
https://www.plan.be/publications/publication-1745-nl-aanvullende+ 
indicatoren+naast+het+bbp+2018 (NL).
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3. ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING: DE CIJFERS VAN 2017 BEVESTIGEN EEN ALGEMENE 

STABILITEIT ALS GEVOLG VAN UITEENLOPENDE ONTWIKKELINGEN - MET ENKELE 

NUANCES

Net als in eerdere monitoringverslagen, blijven de sociale indicatoren relatief 
stabiel op het niveau van de algemene bevolking, hoewel er enkele andere 
– positieve en negatieve – veranderingen lijken op te komen. Achter de 
nog steeds relatief stabiele cijfers voor de algemene bevolking gaan echter 
grotere verschillen tussen de verschillende bevolkingscategorieën schuil. 
Uiteenlopende trends tussen verschillende groepen, die reeds in voorgaande 
jaren werden waargenomen, gaan verder in de laatste cijfers over financiële 
armoede en verdiepen de kloof tussen deze groepen.

3.1. ALGEMENE STABILITEIT …

3.1.1. Arbeidsmarktparticipatie en inkomensevolutie/-verdeling: matige verbeteringen

Hoewel armoede en sociale uitsluiting belangrijke aspecten van de sociale 
situatie zijn, wordt de levensstandaard van grote delen van de bevolking 
beïnvloed of kan deze beïnvloed worden door zowel de crisis en de structurele 
arbeidsmarkt als de demografische ontwikkelingen. Daarom worden enkele 
indicatoren voor de algemene sociaal-economische situatie gepresenteerd 
voordat we dieper ingaan op de evolutie van de armoede.

a. Arbeidsmarktparticipatie
Voor de meeste mensen is werk de belangrijkste weg naar een adequate 
levensstandaard. Tewerkstelling is van cruciaal belang voor de sociale situatie. 
De tewerkstellingsgraad in België was stabiel op bevolkingsniveau in de periode 
2011-2015, maar steeg in 2016 (met 0,5 procentpunt) en in 2017 (met 0,8 
procentpunt) om 68,5% te bereiken. Dit niveau blijft aanzienlijk onder het 
EU-gemiddelde, dat in 2015 72,2% bedroeg voor de EU28 (zie tabel 1).

Uit prognoses blijkt dat de daling van de werkloosheidsgraad voor België sinds 
2015, van 8,5% in 2015 naar 7,1% in 2017, zal voortduren in 2018 en 2019. 
Deze daling zou ook waar te nemen zijn in de EU28.
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TABEL 1: TEWERKSTELLINGSGRAAD EN WERKLOOSHEIDSGRAAD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tewerkstellingsgraad (20-64)

BE 67,1 67,6 67,3 67,2 67,2 67,3 67,2 67,7 68,5

EU28 69,0 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2

Werkloosheidsgraad

BE 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 8,5 7,8 7,1 6,4 6,1 5,9

EU28 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 6,6 6,3 6,3

Bron: Eurostat (LFS); Europese economische herfstprognoses 2018, Europese Commissie.

b. Inkomensevolutie en -verdeling
Een manier om naar de verdelingsaspecten van het inkomen te kijken, 
is door te kijken naar het bruto besteedbare inkomen van de huishoudens 
(GHDI8). Het GHDI is gebaseerd op de nationale rekeningen en kan ruwweg 
worden omschreven als het aandeel van het economiewijde inkomen dat 
naar de huishoudsector gaat9. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen 
biedt een zeer waardevolle bron van veel actuelere informatie over de evolutie 
van het totale beschikbare inkomen van de huishoudens. De evolutie van de 
bestanddelen ervan, die de rol van sociale overdrachten in het totale inkomen 
kunnen illustreren, vormt een belangrijke aanvulling op de bbp-indicator, 
die inzicht geeft in de mate waarin de bbp-groei ten goede komt aan de 
huishoudens. Het is ook een belangrijk aspect van de inclusievegroeiagenda 
die centraal staat in de Europa 2020-strategie.

(8) GHDI: Gross Household Disposable Income.
(9) Omvat ook instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. De definitie 
van deze indicator is als volgt: GHDI (Gross Disposible Household Income): D1 Beloning van 
werknemers (ontvangen) + B2G-B3G Bruto-exploitatieoverschot en bruto gemengd inkomen 
(ontvangen) + D4 Inkomen uit vermogen (ontvangen) - D4 Inkomen uit vermogen (betaald) + 
D7 Andere inkomensoverdrachten (ontvangen) - D7 Andere inkomensoverdrachten (betaald) + 
D62 Sociale uitkeringen, andere dan sociale overdrachten in natura (ontvangen) - D62 Sociale 
uitkeringen, andere dan sociale overdrachten in natura (betaald) + D61 Sociale bijdragen 
(ontvangen) - D61 Sociale bijdragen (betaald) - D5 Lopende belastingen op inkomen, vermogen, 
enz. (betaald).
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Figuur 3 toont de evolutie van het bruto besteedbare inkomen van de 
huishoudens in België en zijn buurlanden, naast enkele landen die zwaar 
getroffen werden door de crisis. De trend van het bruto besteedbare inkomen 
van de huishoudens in België is in overeenstemming met de trend in de 
buurlanden en de EU in haar geheel. De groei in België blijft echter enigszins 
achter bij de groei van de EU en de groei in Frankrijk, Nederland en zeker 
Duitsland. Voor de landen die zwaar werden getroffen door de crisis is er een 
bescheiden herstel geweest in Spanje, maar er is nog steeds sprake van een 
dalende trend in Griekenland.

FIGUUR 3: REEEL BRUTO BESTEEDBARE INKOMEN VAN DE HUISHOUDENS

Bron: AMECO-databank, Europese Commissie.

Nog een ander perspectief op de evolutie van het inkomen van de huishoudens 
wordt geboden door de armoederisicogrens. De armoederisicogrens wordt 
gedefinieerd als een percentage van het mediaan equivalent besteedbare 
inkomen van de huishoudens in een land. Als zodanig toont het aan hoe de 
inkomens in het midden van de inkomensverdeling evolueren in de tijd, wat 
belangrijk is, zowel vanuit het perspectief van de gemiddelde levensstandaard 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
European Union 100 99 99 99 100 102 104
Belgium 100 99 99 99 100 100 101 102
Germany 100 101 102 103 104 106 109 111
Greece 100 89 81 76 77 75 74 74
Spain 100 98 93 91 92 94 96 96
France 100 100 99 99 100 101 103 104
Netherlands 100 100 99 98 99 100 102 104

0

20

40

60

80

100

120

381992_NL BTSZ 2018-2.indb   208 18/04/2019   12:01



209

DE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE SITUATIE EN SOCIALE BESCHERMING IN BELGIE

als vanuit het economische perspectief van de evolutie van de binnenlandse 
vraag.

Hoewel de EU-SILC-gegevens van 2017 (inkomens van 2016) nog niet 
besteedbaar zijn voor alle landen op het moment van het opstellen van 
dit rapport, vertonen de beschikbare cijfers een evolutie die in grote lijnen 
overeenkomt met de hierboven besproken evolutie van het bruto besteedbare 
inkomen van de huishoudens. Voor Griekenland vertoont het mediane 
inkomen van de huishoudens, net als het macro-economische inkomen van de 
huishoudens, nog steeds een lichte neerwaartse trend, terwijl Spanje een licht 
herstel vertoont (figuur 4). De verschillen tussen België en zijn buurlanden zijn 
klein en hoewel de gegevens nog onvolledig zijn, lijkt het mediane inkomen 
in Duitsland en Nederland iets meer te zijn toegenomen dan in België in de 
recentste periode.
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FIGUUR 4: EVOLUTIE VAN HET MEDIANE EQUIVALENTE INKOMEN VAN DE HUISHOUDENS (IN 

REELE TERMEN)

Opmerking: gegevens per inkomensreferentiejaar (niet het gegevensverzamelingsjaar).

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

De relatieve stabiliteit van het inkomen van de huishoudens, gemeten op zowel 
macro- als microniveau, is in overeenstemming met de recente bevindingen 
op internationaal niveau. In haar Werkgelegenheidsvooruitzichten wijst de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
op het feit dat de ‘loongroei over het algemeen traag blijft’ in het OESO-
gebied, ondanks de dalende werkloosheid (OESO 2018). De OESO verwijst 
naar de lage inflatieverwachtingen en afgenomen productiviteit als gevolg 
van de crisis die nog steeds een effect hebben, naast een toegenomen rol van 
slechtbetaalde banen, hoewel deze laatste in mindere mate een rol zouden 
spelen in de Belgische context. Ook het verslag van de Europese Commissie 
over werkgelegenheid en sociale ontwikkeling (juli 2018) vermeldt dat de 
loongroei gematigd blijft in de eurozone, ondanks de versnelde economische 
groei. Bovendien wijst Eurostat erop dat het reële inkomen per hoofd van de 
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bevolking van de huishoudens ook tot begin 2018 vrijwel stabiel is gebleven, 
zowel in de eurozone als in de EU28 (Eurostat 2018).

Naast de evolutie van de inkomensniveau’s, is ook de evolutie van hun 
verdeling over de bevolking van belang. De S80/S20-indicator voor het totale 
inkomen van de 20% huishoudens met de hoogste inkomens met dat van de 
20% huishoudens met de laagste inkomens. Hoe meer de verhouding verschilt 
van 1, hoe ongelijker de inkomensverdeling tussen deze twee groepen is. In 
België blijft ze stabiel en op een laag niveau.

De Ginicoëfficiënt is een getal tussen 0 en 100 dat de algehele ongelijkheid 
van de inkomensverdeling binnen een land weergeeft. Net als de S80/S20-
verhouding is deze coëfficiënt relatief stabiel. In vergelijking met de jaren 
2005-2006 zien we zelfs een daling van de inkomensongelijkheid volgens de 
Gini-index.

Beide metingen wijzen erop dat de inkomensongelijkheid over het algemeen 
vrij laag is in België in vergelijking met andere EU-landen en beide metingen 
van de inkomensongelijkheid wijzen ook op een stabiel niveau (zie tabel 2 en 
figuur 5).

TABEL 2: INKOMENSONGELIJKHEID IN BELGIE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
S80/
S20

4 4,2 3,9 4,1 3,9 3,9 3,9 4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Gini 28 27,8 26,3 27,5 26,4 26,6 26,3 26,5 25,9 25,9 26,2 26,3 26,0

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.
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FIGUUR 5: INKOMENSKWINTIELVERHOUDING (S80/S20)

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Ten slotte geeft figuur 6 concreter weer hoe de inkomensniveaus sinds 2004 
zijn geëvolueerd (inkomens 2003). Het lijkt erop dat de inkomensevolutie vrij 
vergelijkbaar was in de hele verdeling.

Wanneer we op dit algemene analyseniveau blijven, zou de eerste conclusie 
moeten zijn dat de inkomensongelijkheid stabiel is gebleven op een laag niveau 
(in vergelijking met andere EU-landen). Sinds het begin van de meting op 
basis van EU-SILC in 2004 is het equivalente besteedbare inkomen evenredig 
toegenomen over de verschillende inkomensdecielen en -percentielen. De 
stijging situeert zich echter vooral in de periode tot 2010 (inkomens 2009). 
Tussen 2010 en 2015 (inkomens 2009-2014) zijn de inkomens min of 
meer gestagneerd in reële termen. In de recentste cijfers, gebaseerd op EU-
SILC 2016-2017 (inkomens 2015-2016), zijn de topinkomens van elke 
inkomensgroep vrij stabiel gebleven in de onderste helft van de verdeling en 
lichtjes gedaald in de bovenste helft.

Figuur 5 à 3.1c. 
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FIGUUR 6: REELE EVOLUTIE VAN DECIEL- EN PERCENTIELBOVENGRENZEN VAN HET EQUIVALENTE 

BESTEEDBARE INKOMEN VAN DE HUISHOUDENS, IN EURO (PRIJZEN VAN 2016) – 

INKOMENSREFERENTIEJAREN)

Bron: EU-SILC, Eurostat, STATBEL.

Er bestaat niet één manier om ongelijkheid te meten. Afhankelijk van de 
gebruikte meetmethoden en gegevens kunnen de resultaten sterk variëren. Dit 
toont de beperkingen van statistische metingen aan, vooral als het gaat om iets 
dat zo complex is als de meting van inkomensverdeling. Kader 2 geeft twee 
verschillende studies weer die zich richten op de evolutie van het inkomen 
in België. Naast het perspectief dat door elke auteur wordt gebruikt – hetzij 
primair gericht op de hoogste inkomensaandelen, hetzij op de gehele bevolking 
– verschillen de methoden en gegevens die worden gebruikt om de evolutie 
van ongelijkheid te beoordelen en zijn de resultaten bijgevolg uiteenlopend.
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KADER 2: METING VAN ONGELIJKHEID: EVOLUTIE VAN DE INKOMENSVERDELING 

IN BELGIË

Studie 1: Gebruik van fiscale gegevens ter beoordeling van de evolutie van de 
topinkomensaandelen in België van 1990 tot 201310

In hun paper hebben Decoster et al. (2017) getracht om de evolutie van de 
topinkomensaandelen te beoordelen aan de hand van inkomstenbelastinggegevens. 
Ze hebben correcties toegepast op de gepubliceerde inkomstengegevens (‘netto 
belastbaar inkomen’ per fiscale eenheid) (1990-2013) om te voldoen aan de 
internationale normen die zijn vastgelegd in de World Wealth and Income 
Database (WID): (1) ze hebben het netto belastbare inkomen omgezet in 
het bruto belastbare inkomen om veranderingen in de belastingwetgeving te 
neutraliseren, (2) de grenzen van de topinkomensgroepen opnieuw gedefinieerd, 
(3) het inkomen geschat dat onder de radar blijft (fraude, belastingwetgeving, 
belastingontduiking).

De studie toont aan dat er na de correcties geen wezenlijke toename kan worden 
vastgesteld in de topinkomensaandelen in België gedurende de laatste 25 jaar. De 
toename van het inkomensaandeel voor het bovenste deciel en percentiel krimpt 
terug tot een min of meer stabiel inkomensaandeel. Deze resultaten suggereren 
dat de ongelijkheid in het inkomen vóór belastingen de laatste decennia niet 
significant is toegenomen. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met eerdere 
studies die de stabiele ongelijkheid in de verdeling van het beschikbare inkomen 
in België benadrukken (met verwijzing naar met name de ginicoëfficiënt). De 
auteurs wijzen op enkele beperkingen van deze voorstudie door te verwijzen naar 
de keuze die werd gemaakt bij de “definitie van het inkomensreferentietotaal 
en de veranderende definities en/of conventies in de Nationale Rekeningen” 
(Decoster et al., 2017).

Studie 2: De Belgische inkomensverdeling in de afgelopen dertig jaar (2017)11

België blijft een land met lage ongelijkheden zoals gemeten met de 
ginicoëfficiënt. In het afgelopen decennium is de inkomensongelijkheid gemeten 
met de ginicoëfficiënt stabiel gebleven met een waarde van ongeveer 0,26. 

(10) Decoster, A., Dedobbeleer, K. en Maes, S., Using fiscal data to estimate the evolution of top 
income shares in Belgium From 1990 to 2013, Discussion paper series 17.18, december 2017, 
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, 2017.
(11) Van Lancker, W., Dertig jaar inkomensverdeling in België, http://www.ivorentoren.
be/2017/08/07/dertig-jaar-inkomensverdeling-in-belgie/, 2017.
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Van Lancker (2017) herinnert er in zijn rapport aan dat de ginicoëfficiënt 
een specifieke manier is om naar de inkomensverdeling te kijken, waarbij de 
veranderingen in het laagste en het hoogste inkomen niet altijd worden vastgelegd 
(zie ook OESO, 2011, p. 100). Hij voegt er ook aan toe dat de publiekelijk 
beschikbare gegevens slechts tien jaar teruggaan.

In zijn rapport behandelt Van Lancker (2017) de volledige inkomensverdeling in 
de afgelopen 30 jaar (1985-2013). Een eerste vaststelling betreft de vooruitgang 
op het vlak van de Growth Incidence Curve (die verwijst naar de groei op 
jaarbasis van het inkomen per hoofd van de bevolking voor elk percentiel van 
de inkomensverdeling tussen twee tijdstippen) van het equivalent besteedbare 
inkomen (op basis van SEP- en SILC-gegevens). In de afgelopen dertig jaar is 
de groei van het inkomen iedereen ten goede gekomen, maar in grotere mate 
de topinkomens vergeleken met de lagere inkomens. Terwijl de 10% armsten 
het besteedbare inkomen van het huishouden met 10% zagen stijgen, steeg het 
inkomen van de 5% rijksten met 46% en het inkomen van de top ‘1%’ met 60%. 
De middengroepen hadden een inkomensgroei van ongeveer 40%.

Het rapport benadrukt ten slotte dat de laagste inkomens duidelijk achterblijven 
bij de rest van de bevolking wat betreft inkomen. De auteur vermeldt dat de 
uitdaging voor de komende dertig jaar erin bestaat om de sociale uitgaven en 
het arbeidsmarktbeleid zo aan te wenden dat de laagste inkomens de rest van de 
bevolking kunnen inhalen.

3.1.2. Indicatoren voor armoede en sociale uitsluiting

De EU-SILC-enquête van 2017 (inkomen van 2016) toont voor België aan 
dat 15,9% van de bevolking (EU28: 16,9%) met armoede wordt bedreigd, 
dat 13,5% in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit leeft (EU28: 
10,5% - EU-SILC 2016) en dat 5,1% in ernstige materiële deprivatie leeft 
(EU28: 6,7% - EU-SILC 2017). Op basis van de ‘standaard’12indicator voor 
materiële deprivatie leeft 11,3% in materiële deprivatie (EU28: 15,7% - EU-
SILC 2016) (zie figuur 7).

(12) In tegenstelling tot de indicator voor "ernstige" materiële deprivatie, die oplegt dat de 
betrokkene geconfronteerd wordt met ten minste 4 van de 9 problemen, legt de "standaard"indicator 
voor deprivatie 3 van de 9 problemen op.
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Eerder, in punt 2 van dit rapport over de opvolging van de Europa 
2020-doelstelling, werd al opgemerkt dat het aantal met armoede of sociale 
uitsluiting bedreigde mensen niet significant is veranderd in het afgelopen 
decennium (zie figuur 4). Van de drie samenstellende indicatoren toont 
de indicator voor zeer lage werkintensiteit (VLWI) de meest uitgesproken 
evolutie. Dit kan ook worden vastgesteld wanneer de evolutie wordt uitgedrukt 
in percentages in plaats van in absolute cijfers, hoewel in relatieve termen de 
opwaartse en neerwaartse trends van de drie indicatoren van Europa 2020 
enigszins minder uitgesproken zijn.

FIGUUR 7: EVOLUTIE AROPE, AROP, SMD EN VLWI13 (IN PERCENTAGE)

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

In figuur 8 kan worden vastgesteld dat België aanzienlijk beter presteert voor 
de indicator voor ernstige materiële deprivatie dan het EU-gemiddelde. Maar 
in 201614 is het niveau ervan iets hoger dan in de buurlanden. De indicator 
voor het risico op armoede ligt iets onder het EU28-gemiddelde. De situatie 
is anders voor de indicator voor zeer lage werkintensiteit met een aanzienlijk 
hoger Belgisch aandeel vergeleken met het Europese gemiddelde.

(13) In percentage van de bevolking van 0 tot 60 jaar oud.
(14) In tegenstelling tot voor België zijn de EU-SILC 2017-gegevens momenteel niet beschikbaar 
voor alle EU-lidstaten.
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FIGUUR 8: DOELINDICATOREN IN BELGIE, BUURLANDEN EN DE EU28, 2017

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Vooraleer we ons verdiepen in het volgende deel van dit rapport, trachten we 
met het volgende kader de verschillen uit te leggen en te verduidelijken die 
bestaan tussen wat we de “standaard”indicator voor materiële deprivatie (MD) 
noemen en een nieuwe indicator genaamd indicator voor materiële en sociale 
deprivatie (MSD). Deze laatste mag overigens niet verward worden met de 
indicator voor ernstige deprivatie (SMD). Kader 3 verschaft meer details over 
de verschillende indicatoren.
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KADER 3: EEN “NIEUWE” INDICATOR VOOR MATERIELE EN SOCIALE DEPRIVATIE (MSD)

Zoals reeds vermeld, is de SMD-indicator (ernstige materiële deprivatie) een 
van de drie subindicatoren van de AROPE-indicator die wordt gebruikt om de 
EU2020-doelstelling inzake de bestrijding van armoede of sociale uitsluiting te 
monitoren. Zoals vermeld in voetnoot 4, legt de SMD op dat de betrokkene 
geconfronteerd moet worden met ten minste vier van de negen problemen om 
in een situatie van “ernstige” materiële deprivatie te worden beschouwd. Op 
dezelfde manier legt de “standaard”indicator voor materiële deprivatie (MD) 
op om slechts drie items van de negen te missen om in dergelijke situatie van 
deprivatie te worden beschouwd.

Op 15 maart 2017 heeft de EU een nieuwe indicator onderschreven, de indicator 
voor “materiële en sociale deprivatie” (MSD), gebaseerd op 13 items. De MSD-
graad is het aandeel mensen dat ten minste vijf van deze 13 items mist. Zes van 
deze items waren reeds opgenomen in de standaardmeting en zeven zijn nieuw. 
De 13 items zijn nu:

a) Het onvermogen om financiële redenen voor een huishouden om:
1. het hoofd te bieden aan onverwachte uitgaven;
2. zich één week jaarlijkse vakantie te veroorloven;
3. achterstallen (in hypotheek of huur, rekeningen van nutsbedrijven of 

huuraflossingen) te vermijden;
4. zich om de andere dag een maaltijd met vlees, kip of vis te veroorloven;
5. het huis voldoende warm te houden;
6. toegang te hebben tot een auto/busje voor persoonlijk gebruik; en
7. versleten meubilair te vervangen.

b) Het onvermogen om financiële redenen voor een persoon om:
8. versleten kleding te vervangen;
9. twee paar goed passende schoenen te hebben;
10. elke week een klein bedrag voor zichzelf te besteden;
11. regelmatige vrijetijdsactiviteiten te hebben;
12. minstens maandelijks samen te komen met vrienden/familie voor een 

glaasje/maaltijd;
13. een internetverbinding te hebben.

Deze nieuwe indicator is beschikbaar voor de jaren 2014, 2015 en 2016.

De onderstaande figuur toont aan dat de nieuwe MSD-indicator voor België iets 
minder dan 1pp. hoger is dan de standaard MD voor de drie jaar.
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VERGELIJKING VAN DE ‘STANDAARD’ MD EN DE NIEUWE MSD VOOR BELGIE

 
Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

De onderstaande figuur toont dat het verschil (voor 2016) tussen de twee 
indicatoren van land tot land verschilt, maar dat de algemene verschillen beperkt 
blijven. Vergeleken met sommige andere EU-landen scoort België minder 
goed voor de nieuwe indicator dan de buurlanden en ligt het onder het EU-
gemiddelde.

VERGELIJKING STANDAARD MD EN NIEUWE MSD VOOR 2017

 
 
Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.
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Ter afsluiting van dit overzicht van de arbeidsmarkt, de inkomens van de 
huishoudens, de inkomensverdeling en de armoede-indicatoren voor de 
bevolking als geheel toont onze analyse aan dat de sociale situatie vrij stabiel 
is gebleven, met enige verbetering in de tewerkstellingsgraad en een duidelijke 
afname van het aantal quasiwerkloze huishoudens, gecompenseerd door een 
lichte opwaartse trend in financiële armoede. Dit is meer uitgesproken in 
absolute cijfers dan in percentages.

3.2. … UITEENLOPENDE TRENDS

Na de analyse van de evolutie van de sociale indicatoren op bevolkingsniveau 
analyseren we nu de evolutie ervan voor enkele grote subgroepen. Eerst per 
leeftijdsgroep, daarna per groep binnen de bevolking op actieve leeftijd.

3.2.1. Afname van het armoederisico van ouderen – toename voor de bevolking op werkende 

leeftijd

Wanneer de evolutie van de armoederisicograad (AROP) wordt onderverdeeld 
in drie leeftijdsgroepen – kinderen, personen op werkende leeftijd en personen 
van 65 jaar en ouder – verschijnen er verschillende trends. De opvallendste is 
de aanzienlijke afname van de AROP-graad voor ouderen sinds 2006. Sinds 
2006 is het risico op armoede bij ouderen immers aanhoudend gedaald om in 
2015 een minimum van 15,2% te bereiken. Door deze daling is het risico op 
armoede bij ouderen teruggebracht tot het niveau van de algemene bevolking.15 
In de recentste twee jaren, 2016 en 2017, is het niveau vrij stabiel gebleven op 
het niveau van de totale bevolking.

Bij de bevolking op actieve leeftijd is de financiële armoede echter gestaag 
toegenomen sinds 2010 (van 12,1% in 2010 tot 15,0% in 2017). Hieronder 
zullen we zien dat deze opmerkelijke evolutie zich situeert in specifieke 
categorieën van de bevolking op werkende leeftijd.

De evolutie bij kinderen is minder uitgesproken. De trend is stabiel tot lichtjes 
opwaarts over de hele beschikbare periode.

(15) Hoewel deze trend in de drie Gewesten kan worden waargenomen, verschilt het armoedeniveau 
voor de ouderen in de drie Gewesten.
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FIGUUR 9: EVOLUTIE VAN HET RISICO OP ARMOEDE IN PERCENTAGE PER LEEFTIJDSGROEP

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

De evolutie van de mediane armoederisicokloof16 (figuur 10), die aangeeft 
in hoeverre met armoede bedreigde personen zich onder de armoedegrens 
bevinden, toont enerzijds aan dat deze kloof minder diep is voor de ouderen 
dan voor de andere leeftijdsgroepen, en anderzijds dat deze kloof lichtjes is 
verkleind sinds de precrisisjaren voor de ouderen, terwijl deze vrij stabiel is 
gebleven voor de andere brede leeftijdsgroepen.

(16) Het verschil tussen het mediane inkomen van personen met een inkomen onder de 
armoederisicogrens en de armoederisicogrens als een percentage van de armoederisicogrens.
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FIGUUR 10: RELATIEVE MEDIANE ARMOEDERISICOKLOOF, TOTAAL EN PER LEEFTIJD, BELGIE (IN %)

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

De armoederisicograad beoordeelt het aandeel mensen dat op een bepaald 
moment onder de armoedegrens leeft. Een ander perspectief op armoede 
wordt aangenomen door na te gaan hoeveel mensen op meer dan één 
tijdstip in armoede leven. Dit perspectief wordt geboden door de persistente 
armoederisicograad. Deze indicator toont het percentage met armoede 
bedreigde mensen in het recentste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn en 
in ten minste twee van de drie voorgaande jaren.

Het percentage mensen met een persistent armoederisico was 10,8% in 2017 
(figuur 11). Deze indicator lijkt een vergelijkbare trend te vertonen als de 
algemene AROP-graad: een lichtjes stijgende trend in de recentste jaren en 
een uiteenlopende trend tussen ouderen en de andere leeftijdsgroepen. De 
persistente armoedegraad is duidelijk gedaald voor ouderen, terwijl de trend 
voor de andere leeftijdscategorieën opwaarts is.

Figuur 10 à 3.2.1bis 
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FIGUUR 11: PERSISTENTE ARMOEDEGRAAD, TOTAAL EN PER LEEFTIJD, BELGIE (IN %)

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Het is duidelijk dat de veranderingen in het armoederisico tussen de 
verschillende leeftijdscategorieën ook resulteren in een verandering in de 
leeftijdsopbouw van de met armoede bedreigde bevolking; Het aandeel 
mensen van 65 jaar en ouder onder de armen is afgenomen van 23% in 2004 
tot 18,2% in 2016, ondanks hun toegenomen aandeel in de totale bevolking. 
Het aandeel met armoede bedreigde mensen op actieve leeftijd is toegenomen 
van 53% tot 58,3%.

3.2.2. Verschillen tussen sommige subgroepen van de actieve bevolking

Uit een verdere uitsplitsing van de trends naar categorieën op werkende 
leeftijd blijkt dat het armoederisico alleen in de reeds kwetsbare categorieën 
is toegenomen.

a. Verschillen in het armoederisico naar opleidingsniveau
Het beoordelen van de evolutie van het armoederisico per opleidingsniveau 
is in dit stadium niet volledig duidelijk vanwege belangrijke methodologische 

Figuur 11 à 3.2.1ter 
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problemen die zich hebben voorgedaan in de Belgische EUSILC-enquêtevragen 
die worden gebruikt om het opleidingsniveau van de respondenten te meten17.

Het lijkt er echter op dat er zich duidelijk uiteenlopende trends hebben 
ontwikkeld op de verschillende opleidingsniveaus. De verschillen in het 
armoederisico tussen de opleidingsniveaus zijn tussen 2005 en 2017 sterk 
toegenomen (figuur 12).

FIGUUR 12: ARMOEDERISICOGRAAD PER OPLEIDINGSNIVEAU, (18-64) BELGIE

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

De armoedecijfers voor personen met een laag opleidingsniveau zijn vrijwel 
continu (met een uitzondering in 2015) gestegen van 2005 (18,7%) tot 2017 
(31,2%).18

(17) Voor meer details over deze methodologische problemen, zie bijlage 3 van het volledige 
rapport (cfr. De Inleiding en voetnoot 1).
(18) Vanwege de methodologische problemen waarnaar wordt verwezen en die worden besproken 
in bijlage 3 van het volledige rapport op de website van de FOD Sociale Zekerheid (link: zie 
inleiding), moeten deze niveaus in dit stadium worden geïnterpreteerd als een benadering van de 
veranderingen in de loop van de tijd in plaats van als exacte schattingen.
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Het verschil in de armoedecijfers tussen personen met een laag en een hoog 
opleidingsniveau steeg van 14 procentpunten (in 2005) naar 25 procentpunten 
(in 2017), wat wijst op een groeiende kloof binnen de bevolking op actieve 
leeftijd. Verderop in dit rapport worden aanvullende trends gepresenteerd die 
deze bevindingen bevestigen.

Wat de relatieve inkomensniveaus van de groepen naar opleidingsniveau 
betreft, wijst Eurostat in een recente studie erop dat “het mediaan besteedbare 
inkomen in de EU-28 in 2016 bijna 80% hoger was voor mensen met een hoog 
opleidingsniveau (PPS 23.16119) in vergelijking met het inkomensniveau voor 
mensen met een laag opleidingsniveau (PPS 12.975). De grootste inkomenskloven 
tussen personen met een laag en hoog opleidingsniveau werden opgetekend in 
Luxemburg (gegevens van 2015), België, Duitsland en Malta; dit was ook het 
geval in Zwitserland” 20. 

Er moet echter worden opgemerkt dat het aandeel laagopgeleide personen bij 
de bevolking op werkende leeftijd snel daalt. De Labour Force Survey wijst op 
een daling van 34% in 2005 naar 23% in 2017.

In die context is het feit dat het armoederisico van personen met een 
middelhoog opleidingsniveau sinds 2010 is toegenomen van 9,8% tot 14,7% 
in 2017 minstens even belangrijk als onze vorige opmerking betreffende de 
toename van de armoedegraad van laaggeschoolden. Hoewel het vaststellen 
van de relatieve bijdrage verdere analyse zou vereisen, kan worden aangenomen 
dat de algehele toename van de AROP-graad voor de actieve bevolking wordt 
veroorzaakt door toenames in zowel de laag- als de middelhooggeschoolde 
categorieën. De opmerking betreffende personen met een middelhoog 
opleidingsniveau kan verband houden met het debat over de positie van de 
middenklasse en vereist verder onderzoek naar wat de drijvende krachten 
achter deze evolutie zouden kunnen zijn.

b. Verschillen in het armoederisico naar enkele andere categorieën
Figuur 13 toont het risico op armoede of sociale uitsluiting voor een aantal 
andere bevolkingscategorieën op basis van de drie indicatoren van de Europa 
2020-doelstelling.

(19) Purchasing Power Standard.
(20) Eurostat, Levensomstandigheden in Europa, p. 11, 2018.
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De meeste van deze categorieën hebben hoge scores voor de drie indicatoren. 
Sommige categorieën scoren echter niet constant hoog. Ouderen hebben 
een relatief hoog armoederisico, maar een laag risico op ernstige materiële 
deprivatie. Personen op actieve leeftijd maar dichtbij de pensioengerechtigde 
leeftijd hebben een hoog risico op een zeer lage werkintensiteit, maar ze scoren 
beter dan gemiddeld voor de twee andere indicatoren. De categorieën met 
het hoogste risico op armoede of sociale uitsluiting zijn: personen die leven 
in huishoudens met een zeer lage werkintensiteit, vooral die met kinderen, 
en personen met een niet-EU28-nationaliteit. Uit een analyse van Eurostat 
blijkt dat België een van de EU-lidstaten is met het grootste verschil in 
armoederisico tussen niet-EU-burgers en onderdanen (Eurostat, 2015). 
Werklozen, eenoudergezinnen en huurders hebben ook een zeer hoog risico 
(zie ook paragraaf 4.3. over “huisvesting”). Al deze categorieën scoren constant 
hoog voor de verschillende indicatoren.

Kijken naar genderverschillen in het risico op armoede of sociale uitsluiting blijft 
moeilijk, omdat alle drie de hoofdindicatoren op het niveau van het huishouden 
worden gedefinieerd. Alle leden van het huishouden worden dus verondersteld 
dezelfde armoederisicostatus te hebben en de enige genderverschillen in de 
armoedeniveaus zijn te wijten aan verschillen tussen alleenstaande mannen en 
alleenstaande vrouwen. Als we naar deze laatste kijken, zijn er geen duidelijke 
en systematische genderverschillen waar te nemen in de drie indicatoren. Wat 
de armoederisicograad betreft, hadden vrouwen in 2008 een hoger risico, maar 
het verschil nam de volgende jaren af en was zelfs omgekeerd in de recentste 
gegevens. Alleenstaande mannen hebben hogere risico’s op ernstige materiële 
deprivatie dan alleenstaande vrouwen en het risico om in een huishouden met 
een zeer lage werkintensiteit te leven, ligt de laatste jaren rond hetzelfde niveau 
voor mannen en vrouwen. Er dient echter te worden opgemerkt dat deze 
gedeeltelijke analyse een vertekend beeld kan geven van de genderverschillen 
in de risico’s op armoede of sociale uitsluiting.
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FIGUUR 13: INCIDENTIE VAN ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING NAAR HOOGRISICO- EN 

BELEIDSRELEVANTE SOCIALE CATEGORIEEN, BELGIE, 2017

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

c. Verschillen in de toegang tot de arbeidsmarkt en de toereikendheid van de sociale 
bescherming
De toegang tot de arbeidsmarkt is uiteraard belangrijk voor het verwerven van 
een toereikend inkomen. Figuur 16 geeft de evolutie van de arbeidsparticipatie 
per opleidingsniveau in België weer voor de periode 2005-2017. De 
tewerkstellingsgraad is lichtjes afgenomen (van 49% tot 46%)21 voor de 
laaggeschoolden tussen 2008 en 2016, en stabiel gebleven tussen de twee 
recentste gegevenspunten 2016 en 2017. Ondanks deze recente stabiele 
evolutie is het gebrek aan stijging van de werkgelegenheidsgraad voor deze 
groep belangrijk, omdat België bijzonder zwak scoort voor deze groep.22 Dit 
gebrek aan een opwaartse trend wijst op een structurele zwakte.

(21) De reeksen bevatten onderbrekingen in 2011 en 2014. Deze evolutie moet dus voorzichtig 
geïnterpreteerd worden. Het is echter veilig om te concluderen dat er een afname heeft 
plaatsgevonden.
(22) Het EU28-gemiddelde is 54,9% in 2017, maar het is bijvoorbeeld aanzienlijk hoger in 
Duitsland (59,6%) en in Nederland (61,2%).
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FIGUUR 14: TEWERKSTELLINGSGRAAD PER OPLEIDINGSNIVEAU, (20-64) BELGIE

Bron: Labour Force Survey (LFS), EUROSTAT, STATBEL.

Opmerking: breuken in de reeksen in 2011 en 2014.

Figuur 15 toont de evolutie van het percentage mensen in een huishouden met 
een lage werkintensiteit naar opleidingsniveau. De evolutie van het percentage 
mensen in huishoudens met een zeer lage werkintensiteit naar opleidingsniveau 
vertoont een sterke stijging voor mensen met een laag opleidingsniveau tussen 
EU-SILC 2008 en EU-SILC 2014 (toename met meer dan 10 punten). 
Van 2014 tot 2017 is de indicator gedaald van 36,9% naar 31,2% voor 
laaggeschoolde werknemers. Voor de middelhooggeschoolden was er ook een 
aanzienlijke toename die tot 2016 duurde (toename van 8,9% naar 14,6% 
tussen 2009 en 2016) en een kleine daling in de recentste cijfers, terwijl het 
percentage voor de hooggeschoolden relatief stabiel bleef gedurende de hele 
periode.
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FIGUUR 15: VLWI PER OPLEIDINGSNIVEAU, (18-59) BELGIE

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Het armoederisico wordt beïnvloed door het primaire inkomen, gewoonlijk het 
verdiende salaris, maar ook door het niveau van de uitkeringen ontvangen door 
degenen die geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt. De toereikendheid van 
de sociale overdrachten zal uitgebreider geanalyseerd worden in paragraaf 4.1.

d. Gender- en opleidingsverschillen in tewerkstelling en loon
Tot slot is het belangrijk op te merken dat het verschil in armoederisico 
en sociale verworvenheden in het algemeen, tussen laaggeschoolden en 
hooggeschoolden, groter is voor vrouwen dan voor mannen. In 2017 is 
slechts 36,7% van de laaggeschoolde vrouwen tewerkgesteld, terwijl 54,2% 
van de laaggeschoolde mannen dat zijn. Het verschil in arbeidsparticipatie 
tussen laag- en hooggeschoolde personen is groter bij vrouwen (bijna 43,1 
procentpunten) dan bij mannen (30,9 procentpunten). Tabel 3 toont ook dat 
het genderverschil voor middelhooggeschoolden is toegenomen tussen 2014 
en 2017.
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TABEL 3: TEWERKSTELLINGSGRAAD VAN VROUWEN EN MANNEN, VERSCHIL NAAR 

OPLEIDINGSNIVEAU EN NAAR GESLACHT (IN PROCENTPUNTEN)

2014 2017

Vrouwen Mannen M-V Vrouwen Mannen M-V

Laag 37,60% 54,60% 17 p.p. 36,70% 54,20% 17,5 p.p.

Middelhoog 61,30% 72,70% 11,4 p.p. 60,40% 74,20% 13,8 p.p.

Hoog 80,00% 84,30% 4,3 p.p. 79,80% 85,10% 5,3 p.p.

Totaal 62,90% 71,60% 8,7 p.p. 63,60% 73,40% 9,8 p.p.

H-L 42,4 p.p. 29,7 p.p. 43,1 p.p. 30,9 p.p.

Bron: STATBEL, berekening FOD Sociale Zekerheid.

Hoewel opleiding het grootste effect heeft op de tewerkstelling, draagt het 
genderaspect aanzienlijk bij aan deze verschillen.

3.3. REGIONALE ASPECTEN

De gewestelijke autoriteiten voeren een uitgebreide analyse en monitoring uit 
van de evolutie van de sociale situatie.23

We belichten hier kort de regionale verschillen voor enkele sleutelindicatoren 
en controleren of er op regionaal niveau trends kunnen worden gevonden die 
vergelijkbaar zijn met die op federaal niveau.

De evolutie van de gecombineerde indicator ‘armoede en sociale uitsluiting’ 
vertoont aanzienlijke ongelijkheden en tegengestelde trends tussen de 
gewesten: de Vlaamse AROPE-graad stagneert rond of iets boven de 15% in 
de periode 2005-2015, en neemt de laatste twee jaar af om in 2017 zijn laagste 

(23) Cfr. Studiedienst van de Vlaamse Regering, Vlaamse Armoedemonitor 2017, http://
regionalestatistieken.vlaanderen.be/vlaamse-armoedemonitor-2017; Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn van Brussel, Sociale barometer 2016. Brussels amoederapport, 2016, 
http://www.cultures-sante.be/centre-doc/nouveautes/livres/705-barometre-social-2016-rapport-
bruxellois-sur-l-etat-de-la-pauvrete.html; Institut Wallon de l’Evaluation de la Prospective et de 
la Statistique (IWEPS), http://www.iweps.be/indicateurs-statistiques/?fwp_is_categories=niveaux-
et-conditions-de-vie.
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niveau te bereiken van 13,5%; in Wallonië schommelt de indicator rond de 
25%, maar is quasi op zijn hoogste niveau in 2017 met 26,6%. De situatie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nog precairder met een gemiddelde 
van ongeveer 39% (38,7% in 2017). De evolutie van de armoederisicograad 
vertoont een zeer vergelijkbaar beeld, met meer uitgesproken ongelijkheden. 
De zeer lage werkintensiteit vertoont een aanhoudende stijging in Vlaanderen 
en Wallonië, op een heel ander niveau, van 2008 tot 2015 om lichtjes te dalen 
vanaf 2016 naar 8,5% in Vlaanderen en 18,5% in Wallonië in 2017. Ernstige 
materiële deprivatie is erg laag in Vlaanderen met 2% in 2017, terwijl dat in 
Wallonië 8,3% was. Deze indicator bleef over het geheel genomen vrij stabiel 
voor de hele periode (met onregelmatige variaties van jaar tot jaar) in beide 
gewesten.

Ook de arbeidsmarktindicatoren vertonen zeer verschillende niveaus voor 
beide gewesten (in 2017 respectievelijk slechts 60,8% en 63,2% in Brussel 
en Wallonië, maar 73% in Vlaanderen). De graad bleef min of meer stabiel in 
alle gewesten (met echter een sterkere schommeling in Brussel) van 2008 tot 
2015, gevolgd door lichte toenames in alle drie de gewesten in 2016 en 2017.

Tot slot kan, met betrekking tot de trends tussen de subgroepen, de 
vermindering van de armoederisicograad voor ouderen in alle gewesten 
worden waargenomen. De tewerkstellingsgraad van personen met een 
laag opleidingsniveau vertoont een significante daling in Wallonië in de 
periode 2005-2017. In Vlaanderen en Brussel is de tewerkstellingsgraad van 
laaggeschoolden stabieler.

Kortom, er zijn belangrijke niveauverschillen tussen de gewesten, maar de laatste 
jaren wijzen de sociale indicatoren op vergelijkbare trends en uitdagingen. De 
recentste evolutie (2016-2017) lijkt echter te wijzen op een meer uiteenlopende 
evolutie tussen de gewesten, waarbij Wallonië enkele negatieve ontwikkelingen 
vertoont, terwijl Vlaanderen stabiel blijft of lichtjes verbetert. Deze verschillen 
moeten echter nog worden bevestigd door statistische significantietests.
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4. OPVOLGING VAN DE BELEIDSPRIORITEITEN IN DE CONTEXT VAN HET NATIONALE 

HERVORMINGSPROGRAMMA EN HET NATIONAAL SOCIAAL RAPPORT

4.1. SOCIALE BESCHERMING

In deze paragraaf worden gegevens over de sociale bescherming gepresenteerd 
vanuit verschillende perspectieven: uitgaven, aantallen begunstigden en 
toereikendheid van de sociale bescherming.

Te beginnen met enkele belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het 
aantal werknemers op werkende leeftijd met een vervangingsinkomen. Het 
aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is de afgelopen jaren significant 
afgenomen. Het aantal voltijds werklozen met een werkloosheidsuitkering 
is sinds 2015 aanzienlijk gedaald. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA/ONEM) benadrukt drie redenen voor deze daling. De eerste reden is 
de gematigde economische groei. Ten tweede is er een demografisch effect: de 
beroepsbevolking en de bevolking op werkende leeftijd zijn in mindere mate 
toegenomen dan in voorgaande jaren, terwijl er tegelijkertijd meer mensen 
met pensioen zijn gegaan. Ten slotte is er het effect van beleidshervormingen 
(met name het einde van de ‘integratietegemoetkomingen’).24

Het aantal personen met een invaliditeitsuitkering is daarentegen gestaag 
toegenomen in het afgelopen decennium om 400.000 begunstigden te 
benaderen in 2017. Deze toename kan gedeeltelijk worden verklaard door 
demografische en arbeidsmarktevoluties: een vergrijzende bevolking en de 
toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen in combinatie met de verhoogde 
pensioenleeftijd voor vrouwen. Verder zijn er toenames van specifieke 
aandoeningen die een rol spelen, zoals musculoskeletale aandoeningen en 
in het bijzonder psychische stoornissen. In zijn rapport over de evolutie 
van het aantal begunstigden wijst het Belgisch Instituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekeringen op mogelijke verklarende factoren die verband 
houden met het werk en het evenwicht tussen werk en privé.25

Het aantal begunstigden van maatschappelijke bijstand is ook gestaag 
toegenomen in het afgelopen decennium, met relatief sterke toenames sinds 

(24) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Jaarverslag RVA 2016, maart 2017.
(25) RIZIV, https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/studie_du_verklarende_
factoren_invaliditeit_2007_2016.pdf.
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2015 (zie figuur 16).26 Naast cyclische effecten, gerelateerd aan de zakelijke 
cyclus, wijst de Federale Overheidsdienst voor Maatschappelijke Integratie op 
een aantal structurele oorzaken van deze toename:

�	de groeiende onzekerheid van kwetsbare groepen (laaggeschoolden, 
alleenstaande ouders, mensen met een migratieachtergrond, ...);

�	de toename van het aantal mensen dat socialebijstandssteun combineert 
met andere middelen;

�	de verschuiving van mensen naar het recht op maatschappelijke integratie 
vanwege hun opname in het bevolkingsregister;

�	de toename van het aantal mensen dat een beroep doet op maatschappelijke 
bijstand na een sanctie in de werkloosheidsuitkering;

�	hervormingen in de werkloosheidsverzekering;
�	de overdracht van personen van subsidiaire bescherming in de context van 

het recht op maatschappelijke bijstand naar het recht op maatschappelijke 
integratie (1 december 2016);

�	de opvang van erkende vluchtelingen.

Gezien de tegenstrijdige trends van de verschillende soorten uitkeringen lijkt 
het waarschijnlijk dat er in zekere mate wisselwerkingseffecten zijn tussen de 
verschillende uitkeringsstelsels voor de bevolking op werkende leeftijd en dat 
onderliggende, arbeidsmarktgerelateerde effecten een rol spelen.

(26) De recentste gegevens wijzen op een vertraging van het groeitempo van het aantal mensen 
met een recht op maatschappelijke integratie (2,8% voor december 2017 tot februari 2018, in 
tegenstelling tot een groei van 10,1% voor 2017).
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FIGUUR 16: TRENDS IN HET GEBRUIK VAN GESELECTEERDE UITKERINGEN (AANTAL PERSONEN)

Opmerking: (1) ontvangers van werkloosheidsuitkeringen: maandelijks aantal; (2) invaliditeitsuitkeringen: 
aantal ontvangers op 31 december; (3) maatschappelijke bijstand (RMI): maandelijks aantal ontvangers.

Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA/ONEM); Federale Overheidsdienst voor 
Maatschappelijke Integratie (POD MI/SPP IS); Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(RIZIV/INAMI).

In 2016 bedroegen de uitgaven voor sociale bescherming in België 29,8% van 
het bbp, wat boven het EU28-gemiddelde (28,1% in 2016) ligt en iets hoger 
is dan het gemiddelde voor de eurozone (29,2% in 2016). In 2016 ligt het 
niveau onder het niveau van Frankrijk, en net boven dat van Nederland en 
Duitsland.

De evolutie van de uitgaven aan sociale uitkeringen27 bleef in overeenstemming 
met de evoluties van de Europese landen en de buurlanden (figuur 17), met 
over het algemeen een sterke stijging van het uitgavenniveau in percentage van 

(27) Inclusief administratieve kosten.
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het bbp in 2008-2009, als gevolg van de toename van het aantal uitkeringen 
en de geringere groei van het bbp, en vervolgens een stabilisatie of een continu 
lichte toename (meer uitgesproken in Frankrijk en Nederland) tussen 2010 
en 2014, met een bijzondere situatie in Duitsland waar een significante 
vermindering waarneembaar is in 2011/2012 (maar het niveau blijft hoger 
dan vóór de crisis van 2007).

FIGUUR 17: UITGAVEN AAN SOCIALE UITKERINGEN ALS % VAN HET BBP

Bron: ESSPROS, EUROSTAT.

De doeltreffendheid van sociale overdrachten kan worden gemeten door de 
impact ervan op het armoederisico te analyseren.28 In 2017 verminderden 
de sociale uitkeringen het armoederisico van 26,3% tot 15,9%, d.w.z. een 
vermindering met 39,5%, wat hoger is dan het EU-cijfer (33% in 2015). Tussen 
2005 en 2016 vertoonde de doeltreffendheid van de sociale overdrachten voor 
de totale bevolking een afnemende trend van 47,7% naar 39,5%. De afname 
in de laatste cijfers is nog opvallender dan in voorgaande jaren. Terwijl de 
doeltreffendheid van de sociale bescherming voornamelijk afnam voor de 

(28) Naast het waarborgen van een minimuminkomensniveau moeten sociale uitkeringen 
ook worden beoordeeld op de mate waarin zij de levensstandaard waarborgen. Dit laatste is 
echter complexer om te meten. Voor pensioenen wordt dit aspect gedekt door de “theoretische 
vervangingsratio's” (zie hoofdstuk 5).

Figuur 17 à 4.1.2 

 

 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EU28 25.9 28.7 28.6 28.3 28.7 28.9 28.7 28.1
Euro zone 26.5 26.5 26.2 25.8 26.5 29.3 29.2 29 29.4 29.7 29.7 29.3 29.2
Belgium 27 26.8 26.6 26.2 27.7 30 29.4 29.7 29.6 30.1 30.2 30.3 29.8
Netherlands 25.9 25.5 26.3 25.9 26.1 29 29.3 29.9 30.6 30.8 30.6 29.9 29.5
France 30.6 30.7 30.7 30.4 30.8 33.2 33.2 33 33.8 34.2 34.5 34.2 34.3
Germany 29.1 28.9 27.8 26.8 27.2 30.6 29.9 28.7 28.8 29.1 29 29.2 29.4
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bevolking op actieve leeftijd (en voor kinderen, maar in mindere mate). Voor 
dezelfde periode is de doeltreffendheid overigens toegenomen voor ouderen 
(figuur 18).

FIGUUR 18: DOELTREFFENDHEID VAN DE SOCIALE BESCHERMING NAAR LEEFTIJD: % 

VERMINDERING VAN DE ARMOEDEGRAAD VOOR OVERDRACHT ALS GEVOLG VAN DE SOCIALE 

OVERDRACHTEN, BELGIE

Opmerking: sociale overdrachten zonder pensioenen voor de categorieën “<18” en “18-64” en “TOTAAL”, 
inclusief pensioenen voor de leeftijdscategorie “>64”.

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

De doeltreffendheid van de sociale bescherming kan ook worden gemeten aan 
de hand van het armoederisico van personen in huishoudens met een zeer lage 
werkintensiteit. Aangenomen mag worden dat de meeste van deze personen 
inderdaad een beroep moeten doen op sociale bescherming om een minimale 
levensstandaard te kunnen handhaven.

Ten eerste valt op dat er grote verschillen zijn in de AROP-graad naargelang 
de niveaus van werkintensiteit. Vooral het zeer hoge armoederisico van mensen 
die in een huishouden leven met een zeer lage werkintensiteit is opmerkelijk. 
Daarentegen is het armoederisico voor personen in huishoudens met een hoge 
of zeer hoge werkintensiteit erg laag.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 47.7% 45.1% 44.7% 45.6% 45.3% 45.3% 45.0% 44.8% 42.6% 43.6% 44.2% 41.1% 39.5%
<18 46.3% 47.2% 46.2% 45.6% 48.6% 42.5% 44.7% 46.6% 46.6% 43.9% 45.1% 44.2% 42.2%
18-64 55.6% 53.1% 52.3% 53.1% 51.8% 52.9% 51.1% 50.5% 47.7% 48.0% 49.1% 45.1% 43.0%
>=65 76.6% 74.6% 74.7% 76.9% 76.2% 78.5% 77.9% 78.8% 80.2% 82.5% 83.5% 83.4% 82.9%
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Ten tweede kan worden vastgesteld dat het armoederisico van personen in 
huishoudens met een zeer lage werkintensiteit gestaag is toegenomen, van 
50,9% in 2015 tot 70,4% in 2017. Vooral in de laatste twee jaar, 2015-2017, 
was er een sterke toename. Voor de andere niveaus van werkintensiteit was 
de evolutie stabieler, met echter ook een toename van het armoederisico voor 
huishoudens met een lage en gemiddelde werkintensiteit tussen 2016 en 2017 
(figuur 19).

FIGUUR 19: ARMOEDERISICOGRAAD NAAR WERKINTENSITEIT VAN HET HUISHOUDEN, BELGIE

Opmerking: zeer hoge WI [0,85-1]; hoge WI [0,55-0,85]; middelhoge WI [0,45-0,55]; lage WI [0,2-
0,45]; zeer lage WI [0-0,2].

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Vergelijking van de Belgische AROP-graad van personen naar de werkintensiteit 
van het huishouden waarin zij leven met de EU biedt een cruciaal inzicht in de 
sociale situatie en sociale bescherming in België. Hoewel het totale armoederisico 
van de Belgische bevolking onder het EU-gemiddelde ligt, schommelt het 
armoederisico van personen die leven in quasiwerkloze huishoudens rond het 
EU-gemiddelde en daarboven, vooral in de recentste beschikbare gegevens. 
De situatie is enigszins anders voor quasiwerkloze huishoudens met en 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Very high WI 2.1 2.9 2.6 3.1 2.4 2.5 2.2 2.4 1.7 2.7 3 2.7 2.7

High WI 2.9 3.6 3.8 6.9 4.3 4.7 4.9 3.5 5.6 6.1 3.4 4.1 4.4

Medium WI 15.6 9.2 13.7 14 14.4 16.6 14 15.9 16.9 16.3 18.2 15.3 17.4
Low WI 27.6 19.6 28.3 30.2 30.9 31 26.9 33.1 29.9 31.2 31.7 27.8 34.4
Very low WI 50.9 56.3 55.3 54.7 57.6 55.4 62.9 60.4 60.7 62.2 58.5 65.5 70.4
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zonder kinderen. Voor huishoudens met kinderen ligt de graad consistent 
boven het EU-gemiddelde. Hoewel enige voorzichtigheid geboden is bij het 
trekken van conclusies vanwege de relatief lage steekproefgroottes waarop deze 
bevindingen gebaseerd zijn, lijkt het gerechtvaardigd de aandacht te vestigen 
op de onzekerheid van huishoudens die (vrijwel) uitsluitend afhankelijk zijn 
van sociale uitkeringen, vooral huishoudens met kinderen. In veel gevallen 
zullen dat eenoudergezinnen zijn.

Het is ook interessant om op te merken dat de armoedegraad duidelijk onder 
het EU-gemiddelde daalt wanneer de werkintensiteit van het huishouden 
boven de 20% uitkomt (figuur 20), wat opnieuw wijst op verschillen tussen 
“insiders” en “outsiders” van de arbeidsmarkt. Voor huishoudens met een hoge 
werkintensiteit ligt het armoederisico ook duidelijk onder het EU-gemiddelde 
(en dicht bij nul). Opgemerkt kan worden dat een vergelijkbare opwaartse trend 
van het armoederisico van personen die leven in quasiwerkloze huishoudens 
in de drie gewesten te vinden is, hoewel deze cijfers opnieuw behoorlijk ruw 
kunnen zijn vanwege beperkingen van de steekproefomvang.

381992_NL BTSZ 2018-2.indb   238 18/04/2019   12:01



239

DE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE SITUATIE EN SOCIALE BESCHERMING IN BELGIE

FIGUUR 20: ARMOEDERISICOGRAAD NAAR WERKINTENSITEIT VAN HET HUISHOUDEN, BELGIE EN 

DE EU-27

Opmerking: VLWI = zeer lage werkintensiteit (0-0,2, minder dan 20% van de potentiële werkintensiteit 
van het huishouden); WI other than VLWI = werkintensiteit (0,2-1: van 20 tot 100% van de potentiële 
werkintensiteit van het huishouden).

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

4.2. KINDERARMOEDE

We hebben er al op gewezen dat het aantal kinderen dat in een situatie van 
armoede of sociale uitsluiting leeft, lijkt te zijn gestabiliseerd. Figuur 21 toont 
dat dezelfde evolutie heeft plaatsgevonden in alle drie de dimensies van de 
Europa 2020-doelstelling, hoewel de AROP-graad enigszins toeneemt.

29 
 

 

 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU 27 WI other than VLWI 11.5 11.5 11.7 11.9 11.9 11.9 12.3 12.5 12.5 12.9 13.1 12.9 12.6

BE WI other than VLWI 6.6 5.5 6.7 7.6 6.7 7.5 6.3 6.9 6.6 7.5 7.1 6.7 7.6
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BE VLWI total 50.9 56.3 55.3 54.7 57.6 55.4 62.9 60.4 60.7 62.2 58.5 65.5 70.4
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FIGUUR 21: ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING BIJ KINDEREN (0-17), BELGIE (IN %)

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Afhankelijk van de leeftijdscategorie loopt ongeveer 20-25% van alle kinderen 
een risico op armoede of sociale uitsluiting (figuur 22).29 De steekgroottes 
zijn waarschijnlijk echter te klein om sterke conclusies te trekken over de 
verschillen tussen de leeftijdscategorieën.

(29) Vanwege de relatief kleine steekproefgroottes voor uitsplitsingen naar leeftijdsgroepen voor 
de kinderen, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de relatieve niveaus en de evolutie.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AROPE 23.7 21.4 21.6 21.3 20.5 23.2 23.3 22.8 21.9 23.2 23.3 21.6 22.0

AROP 18.1 15.3 16.9 17.2 16.6 18.3 18.7 17.3 17.2 18.8 18.0 17.8 18.6

VLWI 13.4 13.1 12.2 8.9 11.0 12.0 14.0 13.0 12.2 13.0 13.8 13.0 12.7
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FIGUUR 22: ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING VAN KINDEREN NAAR LEEFTIJD, BELGIE (IN %)

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

In figuur 10 wordt getoond dat de armoedekloof voor kinderen in 2017 
(19,3%) groter was dan de armoedekloof voor ouderen (11,7%) en op 
hetzelfde niveau was als de armoedekloof voor de bevolking in de actieve 
leeftijd (19,5%).

Het is relevant om hier de bevinding te herhalen dat de armoederisicograad 
erg hoog is en toeneemt voor huishoudens met een lage werkintensiteit met 
kinderen (zie figuur 20).

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters is sinds 2011 continu afgenomen: 
van 12,3% in 2011 tot 11% in 2013. Na een onderbreking in de reeks nam 
het verder af van 9,8% in 2014 tot 8,8% in 2016 en bleef het in 2017 stabiel 
op 8,9%. Deze indicator geeft het aantal jongeren (18-24 jaar) met een zwakke 
arbeidsmarktpositie weer, maar is ook informatief ten aanzien van de prestaties 
van het onderwijssysteem. België scoort beter dan EU28-gemiddelde (10,6% 
in 2017), maar 15 landen doen het beter. Het percentage jongeren (18-24 jaar) 
dat niet werkt of in opleiding is (NEET30) verbeterde tussen 2015 en 2016, 
van 12,2% tot 9,9%, na enkele jaren stabiel te zijn gebleven rond 12%. Het 
bleef op hetzelfde niveau in de recentste gegevens van 2017 (9,3%). Dit cijfer 
is lager dan het EU28-gemiddelde (10,9%).

(30) NEET: Not in Education, Employment or Training.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0-5 y 26 19.4 22.2 20.4 22.1 25.2 25.4 22 20.8 22 21.1 20.5 22.3

6-11 y 21.3 22.6 19.5 19.1 19.6 22.8 21.3 22.1 19.8 20.7 23.8 21.1 19.9

12-17 y 23.9 22.1 22.9 24.1 19.5 21.5 22.8 24.5 25.2 27.6 25.1 23.3 23.8
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De recentste 2015-ronde van PISA, het door de OESO geleide internationale 
onderzoek naar de prestaties van de onderwijssystemen, werd al besproken in 
het monitoringrapport van 2017. We herhalen hier kort enkele belangrijke 
bevindingen met betrekking tot sociale inclusie. De resultaten van PISA 
2015 (met een focus op wetenschap) bevestigen eerdere resultaten over de 
onderwijsprestaties van België en de verschillende gewesten. Net als in de 
vorige studies is België een van de weinige landen die een bovengemiddeld 
algemeen prestatieniveau van vijftienjarigen combineert met een hoge 
samenhang tussen de prestaties en de sociaal-economische status van de 
leerlingen, en bijgevolg met een hoog niveau van sociale ongelijkheid. Het 
onderzoek bevestigt opnieuw dat België een van de zwakste presteerders 
is met betrekking tot leerlingen met een migratieachtergrond. Zelfs na 
controle op de verschillen in sociaal-economisch profiel van de populatie van 
migrantenleerlingen, blijft België een van de slechtst presterende landen. Er 
zijn aanzienlijke verschillen tussen de gewesten, waarbij Vlaanderen zowel 
een hoog niveau van algemene prestaties als een hoog niveau van ongelijkheid 
in de onderwijsresultaten vertoont, vooral naar migratieachtergrond.31 Deze 
bevindingen worden opnieuw bevestigd door de resultaten van PISA 2015 
voor financiële geletterdheid.32 Soortgelijke bevindingen worden gemeld in de 
‘Diversiteitsbarometer-onderwijs’ (Unia, 2018).

Tot slot herinneren we eraan dat, na een geleidelijke afname van de kindersterfte 
in de periode 2001-2010 (van 4,6‰ tot 3,6‰), het cijfer stabiel blijft rond 
de 3,5‰ (3,4‰ in 2014), wat lichtjes onder het EU28-niveau is (3,7‰ in 
2014).

Volgens twee nieuwe indicatoren over de deprivatiesituatie van kinderen (zie 
kader 4) leeft 14,2% van de Belgische kinderen in een materieel of sociaal 
achtergesteld huishouden en is 14,8% van de kinderen achtergesteld volgens 
de kinderdeprivatie-indicator (10,8% in Duitsland, 14,2% in Frankrijk en 
12,6% in Nederland). Kader 4 licht beide indicatoren verder toe.

(31) http://www.pisa.ugent.be/uploads/assets/140/1485507054477-Vlaams%20rapport%20
2015(2).pdf; http://www.oecd.org/pisa/.
(32) http://www.pisa.ugent.be/uploads/assets/144/1495611368087-Rapport%20financi%C3% 
ABle%20geletterdheid%20PISA2015.pdf.
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KADER 4: METING VAN KINDERDEPRIVATIE

In kader 3 werd de nieuwe indicator voor materiële en sociale deprivatie (MSD) 
voorgesteld. Toegepast op kinderen presenteert deze nieuwe indicator het aantal/
aandeel kinderen dat in een materieel en/of sociaal achtergesteld huishouden 
leeft.

We vergelijken hier kort de toepassing van deze nieuwe MSD-indicator voor 
kinderen met de toepassing van de ‘oude’ standaard MD-indicator, eveneens 
toegepast op kinderen (onderstaande figuur).

Er kan worden opgemerkt dat de verschillen tussen de “oude” en de “nieuwe” 
indicator nogal klein zijn. Bovendien is zowel voor MD als MSD het relatieve 
aantal kinderen dat in materieel of materieel en sociaal achtergestelde huishoudens 
leeft, groter dan voor de Belgische bevolking in haar geheel.

VERGELIJKING TUSSEN DE MD-GRAAD EN MSD-GRAAD, TOTALE BELGISCHE 
BEVOLKING VS. KINDEREN, IN %

 
Vervolgens wordt in de onderstaande figuren een vergelijking gemaakt van MD 
en MSD bij kinderen tussen België, zijn buurlanden en het EU-gemiddelde. De 
algemene niveaus en trends zijn vrij vergelijkbaar. De cijfers tonen aan dat de 
nieuwe MSD-indicator voor kinderen meestal iets hoger is dan de standaard MD 
(behalve voor België en Nederland).

Total BE Children BE Total BE Children BE
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2014 11.8 14.6 12.4 14.7
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MD-GRAAD VOOR KINDEREN (LINKS) VERSUS MSD-GRAAD VOOR KINDEREN 
(RECHTS), BELGIE EN ZIJN BUURLANDEN, IN %

Behalve deze nieuwe MSD-indicator is nog een nieuwe indicator goedgekeurd 
op EU-niveau: de kinderdeprivatie-indicator. Deze kinderdeprivatie-indicator 
is grotendeels gebaseerd op deprivatie-items die specifiek zijn voor kinderen, en 
wordt gedefinieerd als het percentage kinderen tussen 1 en 15 jaar oud dat lijdt aan 
een gedwongen tekort aan ten minste drie van de volgende 17 (ongewogen) items:

1. Kind: enkele nieuwe kledingstukken
2. Kind: twee paar schoenen
3. Kind: elke dag vers fruit en groenten
4. Kind: elke dag vlees, kip of vis
5. Kind: geschikte boeken
6. Kind: speelbenodigdheden voor buiten
7. Kind: speelgoed/spelletjes voor binnen
8. Kind: vrijetijdsactiviteiten
9. Kind: feesten
10. Kind: vriendjes uitnodigen
11. Kind: schoolreisjes
12. Kind: vakantie
13. Huishouden: versleten meubilair vervangen
14. Huishouden: achterstallen
15. Volwassenen in het huishouden: internet
16. Huishouden: huis voldoende verwarmd
17. Huishouden: auto

 

Kader 4 

Linkse grafiek à MDenf 
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Belgium 14.6 15.7 15.4 15.1
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Ten slotte toont de derde figuur aan dat ongeveer vijftig procent van de materieel 
en sociaal achtergestelde kinderen ouders met een laag opleidingsniveau heeft. 
Verder merken we op dat er in België sprake is van een toename van het aandeel 
kinderen in een materieel en sociaal achtergesteld huishouden met ouders die een 
middelhoog opleidingsniveau hebben.

MSD-GRAAD VOOR KINDEREN NAAR OPLEIDINGSNIVEAU VAN HUN OUDERS, 
BE EN DE EU, IN %

4.3. HUISVESTING

Eerder werd aangegeven dat de lichte toename van de AROPE-graad zich 
voornamelijk bij de actieve bevolking situeerde. Een uitsplitsing van de 
evolutie van de huisvestingssituatie toont dat het aantal personen dat in 
een situatie van armoede of sociale uitsluiting leeft, niet alleen hoger is bij 
personen die hun woning huren, maar dat de toename vooral waarneembaar 
is in deze categorie. Voor de huurders die tegen lagere prijzen huren, zien we 
bijvoorbeeld een gemiddeld hoger niveau voor de recente periode 2012-2017 
(rond de 50%) dan voor de vorige periode 2005-2011 (rond de 45%) met 
grote jaarlijkse schommelingen. Bij de eigenaars, met of zonder hypotheek, 
blijft het aantal personen dat in armoede of sociale uitsluiting leeft, stabiel of 

 

 
 
  

UE BE UE BE UE BE UE BE
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neemt zelfs af voor de eigenaars zonder hypotheek (figuur 23).33 Aangezien 
bekend is dat huurders een zwakker sociaal profiel hebben dan eigenaars34, 
wijzen de indicatoren erop dat de armoederisico’s zijn toegenomen in zeer 
specifieke bevolkingscategorieën, die al worden geconfronteerd met hogere 
armoederisico’s.

FIGUUR 23: RISICO OP ARMOEDE OF SOCIALE UITSLUITING NAAR HUISVESTING, BELGIE (IN %)

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Verder is het relevant om de evolutie van het aandeel van huisvestingskosten 
in het huishoudbudget (figuur 24) te monitoren naar armoedestatus. Voor 
personen onder de armoededrempel blijft dit aandeel relatief constant, rond 
de 35%, terwijl het voor personen boven de drempel rond 13% ligt, met een 
licht dalende trend sinds 2012.

(33) Het hogere risico op armoede of sociale uitsluiting voor eigenaars zonder hypotheken in 
vergelijking met eigenaars met hypotheken houdt waarschijnlijk verband met het profiel van deze 
categorieën. Eigenaars zonder hypotheken zijn meestal ouderen met een lager (pensioen)inkomen.
(34) Cfr. Winters et al., Wonen in Vlaanderen anno 2013, Steunpunt Wonen, Leuven, 97 p., grote 
woononderzoek 2013, 2015.

 

 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Op basis van EU-SILC 2017 blijkt dat 9,1% van de bevolking wordt 
geconfronteerd met mogelijk problematische huisvestingskosten.35 Uitgesplitst 
naar leeftijdscategorie (figuur 25) kan worden vastgesteld dat het percentage 
ouderen met mogelijk problematische huisvestingskosten iets hoger is dan het 
percentage van de bevolking op actieve leeftijd in EU-SILC 2017 (10,2% vs. 
9,3%), maar het verschil is lager dan gemiddeld in voorgaande jaren. Het 
percentage kinderen dat in een huishouden met mogelijk problematische 
huisvestingskosten leeft, is 7,5%.

FIGUUR 24: MEDIANE BELASTING DOOR HUISVESTINGSKOSTEN NAAR ARMOEDESTATUS (IN % 

VAN HET BESTEEDBARE INKOMEN VAN HET HUISHOUDEN), BELGIE

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

(35) "Problematische huisvestingskosten": een situatie waarin de totale huisvestingskosten (min 
huursubsidies) 40% of meer van het totale besteedbare inkomen van het huishouden (min 
huursubsidies) bedragen.

 
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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FIGUUR 25: OVERMATIGE HUISVESTINGSKOSTEN NAAR LEEFTIJD: % PERSONEN MET 

HUISVESTINGSKOSTEN > 40% VAN HET BESTEEDBARE INKOMEN VAN HET HUISHOUDEN, BELGIE

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Twee aspecten van huisvesting verdienen specifieke aandacht vanwege hun 
relevantie voor sociale bescherming: sociale huisvesting en dakloosheid.

a. Sociale huisvesting
Het is duidelijk dat de combinatie van (toenemende) financiële armoede en 
relatief hoge huisvestingskosten een duidelijke druk op de levensomstandigheden 
van de getroffen mensen creëert. In dit verband is het ook relevant om op te 
merken dat de omvang van de socialehuisvestingssector in België relatief laag 
blijft. In Vlaanderen steeg het aantal woningen in de socialehuisvestingssector 
enigszins, maar het bleef stabiel in Brussel en Wallonië. Het is ook relevant om 
op te merken dat de omvang van de wachtlijsten groot is in verhouding tot de 
omvang van de socialehuisvestingssector in de drie gewesten.

b. Dakloosheid
Er is geen systematische gegevensverzameling over het aantal daklozen in 
België. Onderzoekers werken echter aan een nieuwe strategie om dakloosheid 
in kaart te brengen (zie kader 5).
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KADER 5: METING VAN DE DAKLOOSHEID IN BELGIE

De strijd tegen dakloosheid is een van de huidige prioriteiten van de Belgische 
en Europese landen ten aanzien van armoedebestrijding. Informatie over 
dakloosheid is echter nog steeds moeilijk te meten en te controleren in België. 
Daarom publiceerden onderzoekers van de KU Leuven (HIVA en LUCAS), de 
Universiteit van Luik en Strada in juni 2017 een rapport waarin ze een nieuwe 
strategie uitlegden die ze hebben ontwikkeld om dakloosheid in België in kaart 
te brengen.

In deze strategie, MEHOBEL genaamd, wordt dakloosheid gedefinieerd op basis 
van ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) dat 
een onderscheid maakt tussen dakloosheid, thuisloosheid, onzekere huisvesting 
en inadequate huisvesting. De onderzoekers bevelen met name aan om een 
taakgroep op te richten die belast wordt met de implementatie van deze strategie 
voor de meting en monitoring van dakloosheid. Zij stellen onder meer voor 
om een punctuele telling te organiseren, om de twee of vier jaar, op nationaal 
niveau. Ze adviseren ook om verschillende jaarlijkse statistieken te vernieuwen: 
het aantal mensen met een referentieadres of huisvestingsproblemen, het aantal 
huishoudens dat meer dan 40% van hun inkomen besteedt aan huisvesting, 
het aantal gerechtelijke uitzettingen en het aantal mensen op de wachtlijst voor 
sociale huisvesting.

In een secundaire studie gebaseerd op een kwalitatieve analyse van 953 actieve 
klantendossiers van vijf van de landelijkste OCMW’s, komen ze erachter dat 
dakloosheid niet beperkt is tot de steden: in landelijke gemeenten is één op de 
13 mensen die afhankelijk is van het OCMW, thuisloos of dakloos. Meer dan de 
helft van hen zijn “verborgen daklozen”: ze slapen niet buiten of verblijven niet 
in specifieke opvangdiensten, maar verblijven tijdelijk bij vrienden of familie (de 
zogenaamde bankslapers of sofasurfers) of in niet-conventionele woningen (een 
garage, een auto, een tuinhuis of een kraakpand).

Voor meer informatie: 
http://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/MEHOBEL_
Final%20report_FIN.pdf.
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4.4. ACTIEVE INCLUSIE

De strategie voor actieve inclusie bestaat uit drie onderdelen: een adequaat 
minimuminkomen, inclusie op de arbeidsmarkt en toegang tot hoogwaardige 
diensten.

De beste indicator om te analyseren in hoeverre een land erin slaagt een 
minimuminkomen te garanderen, is inderdaad het armoederisico. Het 
aanbieden van (minimale) inkomensbescherming in het geval dat een 
huishouden geen primair inkomen heeft (vanwege sociale risico’s), is een 
sleutelfunctie van stelsels voor sociale bescherming en van een beleid voor actieve 
inclusie. In dat verband is het relevant om het armoederisico in huishoudens 
met een zeer lage werkintensiteit te onderzoeken, zoals in paragraaf 4.1. Er kan 
van worden uitgegaan dat deze huishoudens voor een groot deel afhankelijk 
zijn van uitkeringen. Zoals eerder vermeld, worden huishoudens met een zeer 
lage werkintensiteit geconfronteerd met een zeer hoog armoederisico, vooral 
als er kinderen zijn. Het is belangrijk op te merken dat het armoederisico van 
personen in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit aanzienlijk is 
toegenomen tussen EU-SILC 2015 en 2016 en dat de prestaties van België 
voor deze indicator slechter zijn dan het EU-gemiddelde.

Wanneer we naar de specifieke categorie van mensen met een beperking 
kijken, is het niet verrassend dat vergelijkbare resultaten worden verkregen. 
De graad van armoede of sociale uitsluiting voor personen met enkele tot 
ernstige beperkingen in hun dagelijkse activiteiten is hoger (33%) in België 
dan het EU28-cijfer (29,9%) voor deze categorie (zie figuur 26).36 Bijgevolg 
is België een van de EU-landen waar de kloof tussen het risico op armoede 
of sociale uitsluiting voor mensen met enkele of ernstige beperkingen en het 
risico op armoede of sociale uitsluiting voor mensen zonder beperking tot de 
grootste behoort (16,5%). Alleen Bulgarije, Letland, Litouwen, Estland en 
Ierland kennen een grotere kloof. Deze cijfers tonen aan dat de toereikendheid 
van de sociale bescherming voor mensen met een handicap een uitdaging lijkt 
te zijn voor België.

(36) Cijfers gebaseerd op EU-SILC 2016, EU-SILC 2017 nog niet beschikbaar op het tijdstip 
waarop dit rapport wordt opgesteld.
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FIGUUR 26: GRAAD VAN ARMOEDERISICO OF SOCIALE UITSLUITING VOOR MENSEN MET ENKELE 

OF ERNSTIGE BEPERKINGEN IN DE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN IN 2016 (16 JAAR EN OUDER)

SK FR CZ AT FI DK NL SI PL EU28 ES PT SE

19,3 21,1 21,1 22,1 23,5 24,2 24,3 24,6 29,1 29,9 30,9 31,9 32,2

UK HU MT DE BE GR CY HR EE RO LV LT BG

32,2 32,2 32,4 32,7 33 35,6 35,7 39,3 39,4 39,4 42,5 44,4 55,9

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Naast toereikendheid van de uitkeringen vormt integratie op de arbeidsmarkt 
een grote uitdaging. De relatief zwakke arbeidsmarktprestaties van België 
situeren zich voornamelijk in de categorie met een laag opleidingsniveau. 
Zoals eerder al is aangegeven, wordt dit opnieuw geïllustreerd door de recent 
gepubliceerde Labour Force Survey data (LFS) voor 2017 (zie figuur 27). De 
kloof in de tewerkstellingsgraad tussen personen met een laag opleidingsniveau 
en de totale bevolking nam toe van 2010 tot 2017. Deze steeds groter 
wordende kloof in de tewerkstellingsgraad wordt zowel voor Vlaanderen als 
voor Wallonië waargenomen, maar niet in Brussel. De tewerkstellingsgraad 
van oudere werknemers (55-64 jaar) blijft toenemen (van 30,1% in 2003 naar 
48,3% in 2017). Het valt op dat langdurige werkloosheid, zoals een zeer lage 
werkintensiteit, slechts in een beperkte mate reageert op uiteenlopende sociaal-
economische omstandigheden. Als we echter naar de evolutie op regionaal 
niveau kijken, blijkt dat er in Brussel en Wallonië een sterker verband lijkt te 
bestaan met de economische cyclus.
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FIGUUR 27: TEWERKSTELLINGSGRAAD (20-64), TOTALE EN SPECIFIEKE CATEGORIEEN (LAGE 

SCHOLING, OUDERE WERKNEMERS) EN GRAAD VAN LANGDURIGE WERKLOOSHEID (15-74), 

BELGIE (IN %)

Bron: Labour Force Survey, EUROSTAT, STATBEL.

Ongeveer 20 jaar na de invoering van het beleidsconcept van de “actieve 
welvaartsstaat”, met zijn versterkte focus op de ondersteuning van de 
arbeidsmarktparticipatie, blijken nog steeds dezelfde uitdagingen te bestaan, 
namelijk de lage tewerkstellingsgraad van laaggeschoolden, het hoge niveau 
van quasi-joblessness, ... Het is daarom belangrijk om een betere kennis te 
verkrijgen van de dynamiek tussen uitkeringsafhankelijkheid en integratie 
op de arbeidsmarkt. Wat zijn de vooruitzichten voor duurzame integratie 
op de arbeidsmarkt na uitkeringsafhankelijkheid? In kader 6 worden twee 
recente studies over het verband tussen sociale bijstand en tewerkstelling 
voorgesteld en besproken. Hoewel de twee studies qua reikwijdte en diepgang 
uiteenlopen, geven ze aan hoe moeilijk het is om van sociale bijstand naar 
stabiele tewerkstelling over te gaan. Verder komt in kader 6 ook een studie aan 
bod over het niet-gebruik van sociale bijstand in het Brussels Gewest.

 
 

 
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LT unempl. Rate (15-74) 4.1 4.4 4.2 3.8 3.3 3.5 4 3.5 3.4 3.9 4.3 4.4 4 3.5

Empl. Rate low educ. (20-64) 49.4 48.8 48.8 49.5 49.1 47.7 48.4 47.3 47.1 46.8 46.6 45.6 45.6 45.9
Employment rate (20-64) 65.8 66.5 66.5 67.7 68 67.1 67.6 67.3 67.2 67.2 67.3 67.2 67.7 68.5
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KADER 6:

1. Gaan begunstigden van maatschappelijke bijstand over naar tewerkstelling?
Het aantal personen dat aanspraak maakt op een socialebijstandsuitkering 
in België is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen (Programmatorische 
Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, oktober 201737). Maar wat 
gebeurt er doorgaans met degenen die de sociale bijstand verlaten? Een recente 
studie van de POD Maatschappelijke Integratie beweert dat zeven van de 10 
begunstigden erin slagen de sociale bijstand (OCMW) binnen 4 jaar te verlaten 
om naar een baan of een andere sociale uitkering over te gaan, wat het duurzame 
resultaat van de regeling onderstreept. Een andere studie, uitgevoerd door S. 
Carpentier in 201638, leidt echter tot gematigdere conclusies met betrekking tot 
het duurzame aspect van de sociale bijstand. Dit kader geeft de twee studies weer 
die de trajecten van begunstigden van sociale bijstand in België onderzoeken aan 
de hand van administratieve gegevens van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en 
Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De recente studie uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie 
onderzocht de trajecten van 86.305 begunstigden die de sociale bijstand verlieten 
in 2009 of 2010, gedurende een periode van vier jaar. Uit de resultaten blijkt 
dat 70% van de begunstigden binnen een periode van 4 jaar de bijstand verlaten 
voor een ander statuut. Wanneer men kijkt naar het trimester na het vertrek, 
is 42% van de begunstigden overgegaan naar betaalde tewerkstelling, ontvangt 
24% van de personen een werkloosheidsuitkering, is 15% overgegaan naar een 
andere sociale uitkering en heeft 19% een onbekend statuut.

De studie onderzocht ook het effect van bijkomende factoren: gender, gewest, 
gemeente, de categorie begunstigden en de migratieachtergrond. Er werden 
verschillende vaststellingen gedaan:

 � er zijn slechts kleine verschillen waar te nemen tussen mannen en vrouwen;
 � de uitstap naar betaalde tewerkstelling lijkt iets hoger in het Brussels Gewest 

en het Vlaamse Gewest;
 � er is geen impact van de gemeente op de status van het vertrek;

(37) POD Maatschappelijke Integratie, Focusnota “Springplank”, nr. 19, oktober 2017, https://
www.mi-is.be/sites/default/files/documents/mi-is_2017.2_focus_nl_0.pdf.
(38) Carpentier, S., Lost in transition? Essays on the socio-economic trajectories of social assistance 
beneficiaries in Belgium, Doctoraatsproefschrift, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2016.
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 � begunstigden met familieleden ten laste vinden eerder een baan dan 
samenwonenden;

 � uit de studie blijkt ook dat het vertrekpercentage van de socialebijstandsregeling 
lager is – ceteris paribus – bij personen met een migratieachtergrond.

De studie analyseert ook het aandeel voormalige begunstigden dat terugkeert 
naar de sociale bijstand. Bevindingen wijzen uit dat 30% van de begunstigden die 
zijn vertrokken, terugkeren naar de bijstand gedurende een of meer kwartalen. 
Begunstigden die na twee kwartalen nog steeds werken, hebben een lager risico om 
terug te keren naar de sociale bijstand dan zij die voor een korte periode (een of twee 
kwartalen) naar betaalde tewerkstelling overgaan. Begunstigden die om onbekende 
redenen vertrekken, lopen een hoog risico om terug te keren naar de sociale bijstand.

In haar studie analyseert Carpentier (2016) de sociaal-economische trajecten 
voor personen die in 2004 of 2005 van sociale bijstand genoten in België – die 
sinds januari 1999 geen bijstandsuitkering hebben ontvangen – gedurende een 
periode van vier jaar, met behulp van event-history-analyses en multivariabele 
analyses. Uit de studie blijkt dat de meeste begunstigden gedurende een korte 
periode een bijstandsuitkering ontvangen, hoewel een minderheid langdurige 
bijstandsgerechtigden worden. De trajecten gevolgd door de begunstigden van 
sociale bijstand zijn zeer divers en complex, maar worden vaak gekenmerkt door 
een gebrek aan stabiliteit. Gemiddeld vertonen de voormalige begunstigden vier 
verschillende sociaal-economische statuten in vier jaar.

Uit de studie blijkt dat van alle begunstigden slechts 12% binnen twee jaar 
een duurzame tewerkstelling vindt. Na de observatieperiode van vier jaar 
ging 32% van de begunstigden over naar betaalde tewerkstelling, hoewel een 
derde uiteindelijk weer in de sociale bijstand terechtkwam. Andere personen 
verlieten de socialezekerheidsuitkering (16%) of namen deel aan actieve 
arbeidsmarktprogramma’s (14%). Een groot deel van de begunstigden (ongeveer 
38%) is niet opgenomen in de databank van de sociale zekerheid en is ook niet 
bekend op de arbeidsmarkt. De studie verschaft echter geen verdere informatie 
over dit deel van de bevolking en het aandeel dat onder de armoedegrens leeft.

Wat het risico van terugkeer betreft, is 30% van de voormalige begunstigden 
teruggekeerd naar de bijstand gedurende deze periode van vier jaar. Deze bevinding 
is consistent met de resultaten van de studie van de POD Maatschappelijke 
Integratie. De resultaten geven ook aan dat verschillende korte periodes in de 
sociale bijstand de kans verminderen om de bijstand te verlaten, tenzij via actieve 
arbeidsmarktprogramma’s.
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Tegelijkertijd wijst de studie erop dat de mediane duur als begunstigden 
aanzienlijk hoger is voor personen met een migratieachtergrond dan voor 
personen die in België geboren zijn. Personen met een migratieachtergrond lijken 
een iets lagere graad van uittreding uit de sociale bijstand te hebben, maar hun 
kansen om hun werk te verlaten, zijn vergelijkbaar.

Deze studie onderstreept dat werk een onzeker en riskant resultaat blijft. Hoewel 
het aandeel werknemers in vier jaar lichtjes is toegenomen, blijft de integratie op 
de arbeidsmarkt relatief laag in termen van duurzaamheid.

De resultaten van de vergelijking tussen de twee studies wijzen op enkele 
discussiepunten. Een eerste opmerking betreft de impact van de macro-
economische context van de twee referentieperiodes. De periode van de eerste 
studie (inschrijvingen tussen 2009-2010) wordt gekenmerkt door de nasleep 
van de economische crisis en de verborgen groei sindsdien, en een toename van 
deeltijds werk, terwijl de periode van de tweede studie (inschrijvingen in 2004 
of 2005) een relatieve economische en werkgelegenheidsgroei vertoont. Een 
tweede opmerking betreft de gebruikte methodologie. Hoewel beide studies 
dezelfde databank gebruiken, verschillen sommige methodologische keuzes 
(gebruikte steekproef en methoden). Een ander element heeft betrekking op de 
overgang naar tewerkstelling. Er is geen informatie beschikbaar over de aard van 
de tewerkstelling na het vertrek (tijdelijk of vast, voltijds of deeltijds) die ons kan 
helpen om het duurzame aspect van de tewerkstelling te beoordelen. Carpentier 
(2016) onderstreept in haar studie met name een drastische daling van het 
percentage uitstappen naar tewerkstelling wanneer een langere tijdshorizon in 
aanmerking wordt genomen.

2. Niet-gebruik van sociale bijstand in het Brussels Gewest
Het doel van de studie39 van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van 
Brussel-Hoofdstad was om de situatie van het niet-gebruik van sociale bijstand in 
het Brussels Gewest te beoordelen.

Het eerste deel van de studie toont aan dat verschillende factoren een rol spelen bij het 
onderzoeken van de situatie van mensen die de bijstandsuitkeringen niet aanvragen 
waar zij recht op hebben. De auteurs benadrukken vijf belangrijke mechanismen. 

(39) Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel, Brussels armoederapport 2016. 
Inzichten in non take-up van de sociale rechten en sociale onderbescherming in het Brussels Gewest, 
2016.
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(1) Het eerste mechanisme verwijst naar het gebrek aan informatie en bewustzijn, 
zowel van de kant van de gerechtigden als van de kant van de professionals. De 
potentiële aanvrager is niet op de hoogte van de beschikbare uitkering, noch van 
de criteria om ervoor in aanmerking te komen, noch van de procedures. 

Het gebrek aan kennis van sommige professionals met betrekking tot het 
socialezekerheidsstelsel wordt ook benadrukt. (2) De beslissing om sociale bijstand 
niet aan te vragen, kan als een tweede mechanisme worden beschouwd: sommige 
personen hebben al negatieve ervaringen opgedaan of weigeren geassocieerd te 
worden met de woorden bestaansonzekerheid en armoede. (3) De professionals 
stellen de toekenning van de uitkering niet voor aan de gerechtigden. Dit derde 
mechanisme houdt verband met het gebrek aan tijd, de subjectiviteit van discretie 
of budgettaire beperkingen van professionals. (4) Niet-toegang lijkt de meest 
voorkomende vorm van niet-gebruik van sociale bijstand te zijn. Dit mechanisme 
verwijst naar de kosten die verband houden met het administratieve proces (tijd, 
complexiteit van de procedures) en de toegenomen vereisten om in aanmerking 
te komen. (5) De laatste factor die in de studie wordt benadrukt, verwijst naar 
de uitsluiting van sociale bijstand, die vaak verband houdt met een gebrek aan 
kennis, maar ook met de toenemende complexiteit van de wetgeving. Andere 
individuele kenmerken – kennis van het Frans of Nederlands, opleidingsniveau, 
etnische achtergrond en andere factoren, zoals misverstanden, de termijn, een 
administratieve vergissing of slechte communicatie met de tussenpersoon – 
kunnen ook leiden tot het niet-gebruik van de bijstandsuitkeringen.

Het tweede deel van de studie schetst de situaties van armoede en sociale 
onderbescherming gerelateerd aan een fundamentele levensdimensie (huisvesting, 
opleiding, werkgelegenheid, gezondheid, inkomen), aangezien de rechten vaak 
de overleving van de personen in bestaansonzekerheid beogen. De inwoners van 
Brussel bijvoorbeeld, worden geconfronteerd met toenemende moeilijkheden om 
toegang te krijgen tot adequate huisvesting op de particuliere huurmarkt en de 
vraag naar sociale woningen blijft er toenemen. Deze situatie is zorgwekkend 
omdat de verblijfplaats de basis vormt voor de toekenning van alle sociale rechten.

De studie keek ook naar de geleerde lessen uit de sociaal-administratieve trajecten 
van mensen met betrekking tot sociale onderbescherming en bestaansonzekerheid. 
Het proces en de trajecten die de instellingen verwachten, zijn soms ver verwijderd 
van de concrete situaties die de mensen ervaren. De zware en tijdrovende weg 
wordt zo een zware beproeving voor de aanvragers.
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Ten slotte richtte de studie zich op de uitdagingen die verband houden met de 
automatisering van gegevensoverdracht. De auteur toont aan dat de automatisering 
van individuele gegevensoverdracht niet noodzakelijkerwijs gepaard gaat met de 
automatisering van de toekenning van sociale rechten, omdat de automatisering 
van een recht in de eerste plaats afhangt van beleidsbeslissingen. In dit gedeelte 
worden ook ideeën voor hervormingen vermeld, zoals de herindividualisering van 
de sociale rechten, het universele inkomen, de universele verzekeringsdekking, 
maar ook hervormingen in de huisvesting, het onderwijs, ...

In België volgde 9,3% van de jongeren (15-24 jaar) in 2017 geen onderwijs, was 
niet aan het werk en volgde geen opleiding (NEET’s). Dit is een aanzienlijke 
daling ten opzichte van voorgaande jaren (ongeveer 12% de laatste vier jaar). 
Ook hier ligt het Vlaamse percentage (7,2%) onder het nationale cijfer, terwijl 
de Waalse en Brusselse cijfers (respectievelijk 11,6% en 13,3%) hoger zijn dan 
het Belgische percentage. Het nationale aandeel NEET’s lag het laatste jaar 
zeer dicht bij het Europese gemiddelde (ongeveer 12/13%) maar daalt nu, 
omdat het EU-gemiddelde in 2017 10,9% bedraagt.

Het hebben van een baan is helaas ook niet altijd voldoende om armoede 
te voorkomen. Het percentage werkende personen met een armoederisico is 
relatief stabiel gebleven, op een internationaal laag niveau, tussen 4 en 5% 
in de periode 2004-2017. In 2017 bedroeg het percentage 5% vergeleken 
met een gemiddelde van 9,6% in 2016 in de EU28. Ondanks de relatief lage 
armoedegraad bij de werkende bevolking, vormen deze groepen in absolute 
termen een aanzienlijk deel van het totale aantal met armoede bedreigde 
personen.

Deelnemen aan levenslang leren – naar initieel opleidingsniveau – is een 
indicator voor de toegankelijkheid van (hoogwaardige) diensten als een 
onderdeel van actieve inclusie (figuur 28). De indicator voor deelname aan 
onderwijs of opleiding onder de bevolking tussen 25 en 64 jaar oud is tussen 
2005 (8,3%) en 2008 (7,1%) aanzienlijk gedaald, vooral bij de personen 
met een hoog initieel opleidingsniveau. Tussen 2008 en 2011 is de deelname 
relatief stabiel gebleven. Vanaf 2011 nam de kloof met het EU28-gemiddelde 
opnieuw toe, voornamelijk als gevolg van een vrij sterke toename van het 
EU28-cijfer in 2013. Het verschil in participatiegraad tussen personen met 
een hoog en een laag opleidingsniveau bleef de afgelopen jaren op ongeveer 
acht tot negen procentpunten (3,1% voor laaggeschoolden en 12,9% voor 
hooggeschoolden in 2017).
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FIGUUR 28: DEELNAME AAN LEVENSLANG LEREN NAAR OPLEIDINGSNIVEAU, BELGIE, EU28 

(BEVOLKING 25-64) (IN %)

Bron: Labour Force Survey, EUROSTAT, STATBEL.

Opmerking: onderbrekingen in de reeksen in 2006 en 2013.

Bij het ondersteunen van mensen om de arbeidsmarkt opnieuw te betreden, 
kunnen verschillende strategieën worden gevolgd, zoals voorzien in de 
aanbeveling van de EU-raad betreffende langdurige werkloosheid. In het laatste 
geval wordt ook de ondersteuning van mensen in situaties van overmatige 
schuldenlast genoemd, omdat dit een obstakel kan zijn om opnieuw toegang 
te krijgen tot de arbeidsmarkt en toegang te krijgen tot hoogwaardige sociale 
voorzieningen zoals bv. opleiding.

Overmatige schuldenlast kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn van 
armoede. In ieder geval zal dit zeer waarschijnlijk tot situaties van sociale 
uitsluiting leiden of deze versterken.

De cijfers in Tabel 4 leiden tot de bevinding dat er een gunstige evolutie is 
geweest in 2016 en 2017, na een lange periode van toenemende cijfers van 
overmatige schuldenlast na de crisis van 2007. Sommige indicatoren hebben 
echter nog steeds niet hun waarden van vóór de crisis opnieuw bereikt. Het is 
opmerkelijk dat het aantal in gebreke gebleven leningen voor het eerst in tien 
jaar in alle regio’s en voor alle soorten kredieten is afgenomen. Het is belangrijk 
om te monitoren of de daling vanaf 2016 een omkering van de trend betekent.
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4.5. INTEGRATIE VAN MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND

Gegevens over de levensstandaard van mensen met een niet-EU28-
nationaliteit leveren verder bewijs voor de achtergestelde positie van deze 
categorie vergeleken met Belgische burgers. Volgens EU-SILC 2017-gegevens 
hebben niet-EU28-burgers die in België wonen de hoogste (na Zweden) 
armoedegraad (52,6%) in de EU, vergeleken met niet-EU28-burgers die in 
andere EU-landen wonen, met een EU-gemiddelde van 38,8% (zie figuur 
29).40 Deze bevinding wordt min of meer bevestigd op basis van de nieuwe 
indicator voor materiële en sociale deprivatie, die in België ook een van de 
hoogste is voor niet-EU-burgers (20,8% in 2016), zie figuur 30.

FIGUUR 29: ARMOEDERISICOGRAAD VOOR NIET-EU28-ONDERDANEN, 2017

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

(40) Er dient te worden opgemerkt dat vanwege de relatief lage steekproefgroottes waarop deze 
schattingen zijn gebaseerd, een foutenmarge in aanmerking moet worden genomen. Dit kan 
betekenen dat de exacte plaats in de landenranglijst kan verschillen van de werkelijke situatie, 
hoewel dit geen afbreuk doet aan het feit dat België op dit punt zeer slecht scoort.
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FIGUUR 30: MATERIELE EN SOCIALE DEPRIVATIEGRAAD VOOR NIET-EU28-ONDERDANEN, 2017

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Bovendien blijkt uit een recente studie, een gezamenlijke publicatie van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en 
UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum), dat de tewerkstellingskloof 
tussen mensen van buitenlandse origine en de rest van de bevolking in België 
de grootste is van alle EU-landen in verschillende opzichten (zie kader 7).
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KADER 7: ONTHAAL EN INTEGRATIE VAN MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND: 

UNIA & FOD WERKGELEGENHEID, “SOCIO-ECONOMISCHE MONITORING 2017 – 

ARBEIDSMARKT EN ORIGINE”

Sinds 2013 werken de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg en Unia samen om de evolutie van de arbeidsmarkt 
en de arbeidsomstandigheden van sommige categorieën mensen te bestuderen in 
functie van hun oorsprong en migratiegeschiedenis.

In december 2017 publiceerden ze hun derde rapport genaamd “Socio-
economische monitoring 2017: arbeidsmarkt en origine”, gerealiseerd met de 
steun van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en het Rijksregister. Dit 
rapport combineert gegevens (over de bevolkingsgroep van 18-64 jaar) over de 
origine en de migratietrajecten (verblijfsduur, nationaliteitsverwerving, ...) met 
informatie over de positie op de arbeidsmarkt in de periode 2008-2014.

De algemene conclusie van dit rapport is dat, ook al zijn sommige verschillen 
afgenomen in de periode 2008-2014, er nog steeds wezenlijke verschillen zijn in 
België op de arbeidsmarkt tussen mensen met een buitenlandse achtergrond en 
Belgische mensen, in die zin dat mensen met een Belgische origine meer kansen 
hebben om een baan te vinden, een stabiele arbeidsovereenkomst en een beter 
loon.

De tewerkstellingsgraad bereikte 73% bij mensen van Belgische origine, maar 
slechts 42,5% bij mensen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika, 42,2% bij niet-
EU-burgers, 44,3% bij mensen uit de Maghreb en 46% bij mensen uit EU-
kandidaat-lidstaten (voornamelijk Turkije).

Deze verschillen worden waargenomen voor alle opleidingsniveaus. Hoewel 
de evolutie tussen 2008 en 2014 varieert. Voor hooggeschoolden is de 
tewerkstellingsgraad voor alle origines gegroeid. De sterkste toename kan worden 
vastgesteld in de groep mensen uit “andere” Europese landen41 (+8,6 procentpunten) 
en de meest beperkte bij mensen afkomstig uit de EU-1342 (+3 procentpunten). 

(41) IJsland, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Rusland, 
Vaticaanstad, Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Servië, enz.
(42)  Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, 
Bulgarije, Roemenië en Kroatië.
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De tewerkstellingsgraad van werknemers met een middelhoog opleidingsniveau is 
ook toegenomen en de mensen afkomstig uit het Nabije/Midden-Oosten noteren 
de zwakste tewerkstellingsgraad (48,2% in 2014). De tewerkstellingsgraad 
van laaggekwalificeerde mensen heeft vrijwel een omgekeerde trend gevolgd: 
deze is voor alle origines gedaald, behalve voor mensen afkomstig uit andere 
Europese landen (+1,8 procentpunt). De belangrijkste daling werd vastgesteld 
bij laaggekwalificeerde mensen uit België. De laagste tewerkstellingsgraad voor 
laaggekwalificeerde werknemers ligt bij de mensen uit de Maghreb (34,8% in 
2014).

Voor andere factoren, zoals de lonen, loopbaanstabiliteit, blijven de verschillen 
tussen origines onverklaarbaar en wijzen op een ongelijke behandeling, of zelfs 
discriminatie, op de arbeidsmarkt. Een hoogopgeleide Belg heeft bijvoorbeeld 
57,4% kans op een hoog loon, terwijl iemand met hetzelfde profiel van Afrikaanse 
origine slechts 23,9% kans heeft om een hoog loon te krijgen.

Het rapport toont ook aan dat de kloof wat betreft tewerkstelling en lonen tussen 
mannen en vrouwen is afgenomen, maar sterk varieert naargelang de origine.

Voor alle details: 
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/1215_UNIA_
Monitoring_2017_-_NL-Anysurfer.pdf.
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5. PENSIOENEN

Zoals vermeld in paragraaf 3.1. is het armoederisico van ouderen (65+) met 
meerdere procentpunten gedaald tijdens het laatste decennium, van 23,2% in 
2006 naar 16% in 2016. Wanneer andere drempels (op basis van 40%, 50% of 
70% van het mediane equivalente inkomen) worden gebruikt, neemt de graad 
ook af gedurende de onderzochte periode. Tussen 2006 en 2013 vertoont de 
armoedekloof een dalende trend, maar sindsdien fluctueert deze. De indicator 
voor ernstige materiële deprivatie vertoonde ook een licht dalende trend tussen 
2005 en 2013 en stabiliseerde zich sindsdien.

FIGUUR 31: ARMOEDERISICO, ARMOEDEKLOOF EN ERNSTIGE MATERIELE DEPRIVATIE BIJ DE 

OUDERE BEVOLKING (65+), BELGIE

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Het is interessant op te merken dat de verbetering van de AROP-indicator voor 
ouderen voornamelijk bij de vrouwen ligt. De AROP-graad voor alleenstaande 
mannen van 65 jaar of ouder is de afgelopen 10 jaar relatief stabiel43 gebleven 
(rond de 18 tot 22% – hoewel met een iets afnemende trend in het afgelopen 
jaar), maar de AROP-graad voor alleenstaande vrouwen van 65 jaar of ouder 

(43) Vanwege de consistentie wordt 2005 als basisjaar genomen. Opgemerkt moet worden dat voor 
alleenstaande mannen de waarde uitzonderlijk hoog is in dit jaar. In 2004 lag deze meer in lijn met 
de andere jaren (18,3%).
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is aanzienlijk gedaald (van 30% in 2006 naar 18,8% in 2017). Zie figuur 34 
voor details per jaar.

We kunnen stellen dat cohorteffecten, vrouwen met betere pensioenrechten 
die met pensioen gaan, de belangrijkste verklaring zijn voor deze bevinding, 
hoewel de verbetering van de minimumpensioenen in de afgelopen jaren ook 
een invloed kan hebben gehad op deze positieve evolutie.

FIGUUR 32: ARMOEDERISICO VAN ALLEENSTAANDE OUDERE (65+) MANNEN EN VROUWEN, 

BELGIE

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Ondanks een dalende trend, blijft het armoederisico van de oudere bevolking 
op een hoog niveau in België vergeleken met de buurlanden. De armoedegraad 
in Nederland blijft op een lager niveau, ondanks opmerkelijke stijgingen 
sinds 2015 (10% in 2017). Frankrijk vertoont een dalende trend die zeer 
vergelijkbaar is met die van België (maar op een lager niveau, nl. 7,8% in 
2017), terwijl er in Luxemburg de laatste jaren ook een stijging blijkt te zijn 
(11,8% in 2017) en over het algemeen ook in Duitsland dat de laatste twee 
jaar een hoger niveau bereikte dan België (17% in 2016).
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single male 26.4 20.4 22.1 20.9 21.1 20.8 19 17.8 18.4 17.2 18.2 17.1 18.9
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FIGUUR 33: AROP VAN OUDEREN (65+), BELGIE EN DE BUURLANDEN

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

Zoals reeds vermeld, is sinds 2015 het armoederisico van ouderen quasi gelijk 
geworden aan het armoederisico van de bevolking jonger dan 65 jaar (zie 
figuur 9).

In figuur 34 zien we dat de totale vervangingsratio (ARR)44 opnieuw toeneemt 
in 2016 en 2017, van 0,47 in 2015 tot 0,5 in EU-SILC 2017, na een stabiele 
periode tussen 2013 en 2015. De ARR is vrij laag in België in vergelijking met 
een gemiddeld niveau voor de EU27 van 0,58 (in 2017). In 2017 vertonen 
Duitsland (0,46) en Nederland (0,50) een vergelijkbare ratio, terwijl Frankrijk 
(0,68) en Luxemburg (0,88) een veel hogere ratio vertonen.

De relatieve mediane inkomensratio (RMIR)45 vertoonde een lichte stijging 
tussen 2012 en 2015, daalde in 2016 en steeg opnieuw in de laatste EU-SILC 
2017-cijfers, om het niveau van 2015 te bereiken: 0,79. Het niveau van 2017 
lag duidelijk onder het EU-gemiddelde, dat 0,92 bedroeg. Duitsland (0,85), 
Frankrijk (1,05) en Nederland (0,81) hebben aanzienlijk hogere niveaus (op 

(44) De ARR is de verhouding tussen het inkomen uit pensioenen van 65- tot 74-jarigen en het 
inkomen uit arbeid van 50- tot 59-jarigen.
(45) De RMIR is de verhouding tussen het mediane inkomen van 65-plussers en het mediane 
inkomen van de personen onder de 65 jaar.

 
 

 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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basis van EU-SILC 2017). Over de hele periode blijft het cijfer voor België 
significant onder het EU-gemiddelde.

FIGUUR 34: TOTALE VERVANGINGSRATIO (ARR) EN RELATIEVE MEDIANE INKOMENSRATIO (RMIR), 

BELGIE EN EU-27, 2005-2017

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, STATBEL.

De verwachte theoretische vervangingsgraad voor België46 toont aan dat, met 
het huidige beleid en rekening houdend met een aantal veronderstellingen, de 
vervangingsgraad voor een persoon die met pensioen gaat in 2056 in beperkte 
mate zou veranderen (tabel 7). Voor het nieuwe basistypegeval (loopbaan 
van 40 jaar, gemiddeld inkomen) bedroeg de netto vervangingsgraad (eerste 
en tweede pijler gecombineerd) in 2016 74,6%. In 2056 zou deze 75% 
bedragen. Dit zou dus een quasistabiel niveau impliceren Tabel 5 toont de 

(46) De theoretische vervangingsgraad is een indicator voor het niveau van het pensioen vergeleken 
met het verdiende loon vóór het pensioen. De berekening is gebaseerd op een aantal typegevallen. 
Deze typegevallen geven een beeld van de werking van het pensioenstelsel, maar zijn niet 
(noodzakelijk) representatief voor de daadwerkelijke pensioenen die de gepensioneerden ontvangen. 
De resultaten zijn in grote mate afhankelijk van de onderliggende aannames. Desalniettemin geven 
deze cijfers een inzicht in de uitkomsten van het pensioenstelsel en hoe deze zich verhouden tot de 
huidige uitkomsten. Voor meer informatie: Europese Commissie, Werkgelegenheid, sociale zaken 
en inclusie, The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the 
EU, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7828&visible=0&.
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resultaten voor een aantal varianten van dit basistypegeval. De tabel toont bv. 
dat de huidige en de toekomstige vervangingsgraad sterk variëren naargelang 
het inkomensniveau tijdens de beroepsloopbaan. Voor lage inkomens is de 
vervangingsgraad in 2016 87,8%, terwijl dit voor de hoge-inkomensniveaus 
65,4% is. Op basis van de verwachte theoretische vervangingsgraad zal dit 
verschil verder toenemen in 2056, wanneer de graad 92%47 zal zijn voor de 
lage inkomens en 60,5% voor de hoge inkomens.

Voor de werknemer met een gemiddeld inkomen leidt het pensioenstelsel tot 
een daling van de vervangingsgraad van 75% naar 63% 10 jaar na pensionering, 
wat erop wijst dat het een uitdaging is om de pensioenen in de loop van de tijd 
adequaat te houden. De gevolgen van een loopbaanonderbreking voor zorg of 
als gevolg van werkloosheid hebben daarentegen een verwaarloosbaar effect op 
de vervangingsgraad.

TABEL 5: HUIDIGE EN VERWACHTE THEORETISCHE VERVANGINGSGRAAD: BASISGEVAL EN 

VARIANTEN – NETTOVERVANGINGSGRAAD

Nieuw 
basisgeval:

40 jaar 
loopbaan, 
gemiddeld 
inkomens-

niveau

Laag 
inkomens-

niveau

Hoog 
inkomens-

niveau

10 jaar na 
pensionering

Vrouwelijke 
werknemer 
met 3 jaar 
loopbaan-

onderbreking 
voor de zorg 

voor kinderen

3 jaar 
loopbaan-

onderbreking 
als gevolg van 
werkloosheid

2016 74,6 87,8 65,4 * * *

2056 75 92 60,5 62,9 73,4 73,4

Bron: Comité voor sociale bescherming, Europese Commissie, FOD Sociale Zekerheid.
*Geen cijfers voor 2016.

(47) Op basis van aannames van de werkgroep vergrijzing van het EU-comité voor de economische 
politiek, die in dit geval leiden tot een zekere overschatting van het niveau van de toekomstige 
vervangingsgraad.
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Tot slot geeft de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCA-2018) ons een 
beoordeling van de budgettaire duurzaamheid van pensioenen. In haar 
laatste rapport raamt de SCA de extra kosten van pensioenen op 1,7% voor 
de periode 2017-2070 (2,3% van het bbp voor de periode 2017-2040 maar 
op “-0,6%” voor de periode 2040-2070). De uitgaven voor pensioenen en 
gezondheidszorg verhogen de budgettaire kosten van de vergrijzing met 3,6% 
van het bbp, terwijl andere sociale uitgaven (werkloosheid, gezinsbijslagen, 
enz.) deze met 1,7% van het bbp verminderen (Zie tabel 6 voor details).

TABEL 6: EVOLUTIE VAN DE SOCIALE UITGAVEN EN DE BUDGETTAIRE KOSTEN VAN DE VERGRIJZING

Budgettaire 
kostenelementen

Referentiescenario van juli 2018

2017 2040 2070 2017-2040 2040-2070 2017-2070

In % van het bbp In % van het bbp

Pensioen 10,6 13,0 12,3 2,3 - 0,6 1,7

Gezondheidszorg 8,0 10,3 9,9 2,3 - 0,4 1,9

Invaliditeit 1,9 1,8 1,6 - 0,1 - 0,2 - 0,3

Tewerkstelling 1,7 1,1 1,0 - 0,6 - 0,1 - 0,7

Gezinsbijslagen 1,5 1,2 1,0 - 0,3 - 0,2 - 0,5

Andere 1,5 1,4 1,2 - 0,1 - 0,2 - 0,2

Totaal 25,1 28,7 27,0 3,5 - 1,7 1,9

Bron: Jaarlijks verslag 2018 Studiecommissie voor de vergrijzing, pagina 6.

De SCA neemt ook systematisch de langetermijnevolutie van het armoederisico 
bij gepensioneerden in overweging (zie kader 8).
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KADER 8: VERGRIJZINGSVERSLAG BELGIE EN DE LANGETERMIJNEVOLUTIE VAN HET 

ARMOEDERISICO BIJ GEPENSIONEERDEN

In haar jaarlijkse verslag geeft de Studiecommissie voor de vergrijzing de 
vooruitzichten op zeer lange termijn weer van de uitgaven voor sociale 
bescherming (budgettaire kosten van de vergrijzing) en de evolutie van het 
armoederisico bij gepensioneerden.

In de eerste plaats benadrukt het verslag van 2018 van de SCA als een stand van 
zaken dat, na een aanzienlijke afname van het armoederisico bij ouderen sinds 
2005, deze trend tot een einde lijkt te zijn gekomen. Deze vaststelling werd al 
in dit verslag gedaan. Zoals vorig jaar bevestigt het verslag van de SCA dat deze 
evolutie van het armoederisico sterk wordt beïnvloed door de toereikendheid 
van de minimumpensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGE). Na 
een stijging van deze minima ten opzichte van de armoedegrens tussen 2005 
en 2011 hebben ze zich gestabiliseerd in de periode 2011-2015. Hoe de relatie 
tussen deze vergoedingen en de armoedegrenzen evolueert in de tijd, hangt af 
van het toepasselijke stelsel en de periode, en varieert dus tussen zelfstandigen en 
werknemers. Voor de zelfstandigen zijn de uitkeringen en de IGE sneller gestegen 
dan de armoedegrenzen, omdat ze hebben geprofiteerd van welzijnsaanpassingen: 
tussen 2005 en 2015 groeide hun bedrag voor een alleenstaande van 77% van de 
armoedegrens tot respectievelijk 96% en 91% van de armoedegrens. Daarentegen 
zijn de uitkeringen voor werknemers trager geëvolueerd dan de armoedegrens 
tussen 2003 en 2008, omdat ze profiteerden van beperkte welzijnsaanpassingen. 
Vervolgens brachten de welzijnsaanpassingen in 2009 de minimumpensioenen 
op een hoger niveau dan de armoedegrens. Tussen 2004 en 2014 is het 
armoederisico in de meeste van de oudste lidstaten (met name Spanje, Frankrijk 
en het VK) afgenomen, maar deze tendens is niet algemeen in de EU en gaat niet 
verder na 2014. In 2014 is het armoederisico in België voor het eerst lager dan 
in Duitsland.

Ten tweede presenteert de Studiecommissie voor de vergrijzing de resultaten 
van een projectie van het armoederisico van gepensioneerden bij een constant 
beleidsscenario. De projectie geeft aan dat het armoederisico langzaam maar 
zeker zal afnemen tot 2050. Vanaf dan zal het risico gestabiliseerd zijn. Drie 
factoren worden genoemd om deze evolutie te verklaren: 1) de evolutie van de 
minimumpensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGE); 2) de stijging 
van de tewerkstellingsgraad voor de vrouw (voor de afname van de armoedegraad 
bij gepensioneerde vrouwen); 3) integendeel, de demografische trend die in een 
daling van het aantal huwelijken voorziet.
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Bovendien zullen de ongelijkheden tussen gepensioneerden (gemeten aan de 
hand van de gini-index) naar verwachting dezelfde trend volgen. Deze zullen 
tussen 2017 en 2050 constant dalen om te stabiliseren. Meer in het bijzonder zal 
de genderarmoedekloof naar verwachting ook afnemen en stabiliseren in dezelfde 
periode.

Tot slot wijst het Rapport over de Adequaatheid van de Pensioenen op 
verbeteringen in de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel en op 
verbeteringen in de adequaatheid van de pensioenen op het vlak van preventie 
van armoede als gevolg van de hervormingen in de afgelopen jaren. In het 
rapport wordt er echter ook op gewezen dat er, ondanks de verbeteringen in de 
armoedebestrijding, adequaatheidsproblemen blijven bestaan.48

6.  GEZONDHEIDSZORG EN LANGDURIGE ZORG

6.1. LEVENSVERWACHTING EN GEZONDE LEVENSJAREN

Zowel voor vrouwen als voor mannen neemt de levensverwachting langzaam 
toe. Tussen 2004 en 2016 is de levensverwachting (LE) bij de geboorte voor 
vrouwen toegenomen van 81,9 tot 84 jaar, terwijl deze voor mannen is 
toegenomen van 76 tot 79 jaar. Zowel de toename van de levensverwachting 
bij de geboorte als op de leeftijd van 65 nemen voor beide geslachten in een 
ongeveer vergelijkbaar tempo toe.

De gezonde levensverwachting (HLY) is echter slechts marginaal toegenomen. 
Het verschil in gezonde levensjaren tussen vrouwen en mannen is aanzienlijk 
kleiner dan het verschil in levensverwachting. Vrouwen hebben een hogere 
levensverwachting, maar de extra jaren die vrouwen in vergelijking met mannen 
hebben, zijn grotendeels jaren waarin vrouwen worden geconfronteerd met 
beperkingen in hun dagelijkse activiteiten. Bij de geboorte was de gezonde 
levensverwachting 63,8 voor vrouwen en 63,7 voor mannen (2016). De 
levensverwachting op 65 was 21,9 voor vrouwen en 18,4 voor mannen, terwijl 
de gezonde levensverwachting op 65-jarige leeftijd 11,4 was voor vrouwen en 
10,3 voor mannen.

(48) Rapport over de Adequaatheid van de Pensioenen, Volume II (2018).
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FIGUUR 35: LEVENSVERWACHTING (LE49) EN GEZONDE LEVENSJAREN (HLY50) IN JAREN, BELGIE, 

2004-2016

Bron: EUROSTAT, STATBEL.

In haar “State of Health in the EU – Landenprofiel voor België” merkt de 
Europese Commissie op dat de levensverwachting in België boven het EU-
gemiddelde blijft (figuur 36). De toename wordt met name verklaard door een 
daling in de sterftecijfers na de leeftijd van 65 jaar. Verder wordt opgemerkt 
dat de levensverwachting ook varieert afhankelijk van de sociaal-economische 
status: de laagst geschoolden zullen naar verwachting een paar jaar minder 
leven dan de hoger opgeleiden (6 jaar voor mannen en 5 voor vrouwen).

(49) LE: life expectancy (levensverwachting).
(50) HLY: Health life-years (jaren levensverwachting zonder beperking om gezondheidsredenen).

 
 

 
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LE female at birth 81.9 81.9 82.3 82.6 82.6 82.8 83 83.3 83.1 83.2 83.9 83.4 84

LE male at birth 76 76.2 76.6 77.1 76.9 77.3 77.5 78 77.8 78.1 78.8 78.7 79
HLY-female at birth 58.4 62.3 63.2 63.9 64.1 63.7 62.6 63.6 65 63.7 63.7 64 63.8

HLY-male at birth 58.9 62.4 63 63.5 63.4 63.9 64 63.4 64.2 64 64.5 64.4 63.7

LE female at 65 20.2 20.2 20.6 21 20.9 21.1 21.3 21.6 21.3 21.4 21.9 21.5 21.9

LE male at 65 16.5 16.6 17 17.3 17.3 17.5 17.6 18 17.7 17.8 18.4 18.2 18.4
HLY female at 65 8.7 9.8 10 10.4 10.4 10.3 9.7 10.3 11 10.9 11 11 11.4

HLY male at 65 8.8 9.4 9.6 10.2 10.4 10.6 10.4 9.8 10.6 10.8 11 11.2 10.3
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FIGUUR 36: LEVENSVERWACHTING IN BELGIE VERGELEKEN MET EU-LIDSTATEN

Bron: Europese Commissie, State of Health in the EU: Landenprofiel 2017, België, p. 2.

6.2. TOEGANKELIJKHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Informatie over de toegankelijkheid van een gezondheidszorgstelsel is schaars 
omdat ze niet gemakkelijk meetbaar is. De indicator die meestal wordt gebruikt, 
is de onvervulde behoefte aan medische zorg en de onvervulde behoefte aan 
tandheelkundige zorg. Deze indicatoren geven het percentage personen weer 
dat gezondheidszorg moest uitstellen wegens financiële redenen, afstands- of 
wachtlijsten. België presteert traditioneel goed voor deze indicatoren, maar 
er kan worden opgemerkt dat deze indicatoren de laatste jaren een stijgende 
lijn vertonen. Het is opmerkelijk dat deze toename zich voornamelijk in het 
laagste inkomenskwintiel situeert (figuur 37).

Na opeenvolgende stijgingen in de onvervulde behoefte aan medische zorg 
in het laagste inkomenskwintiel (van 4,2% in 2011 naar 7,7% in 2016), 
vertonen de nieuwe cijfers voor 2017 een daling tot 6,9%. Bij toekomstige 
gegevensverzameling moet worden beoordeeld of dit een verandering van trend 
is. Er moet echter worden opgemerkt dat het huidige niveau relatief hoog blijft 
vergeleken met het EU-niveau (3,3% in 2017). Net als in het vorige verslag 
moet ook worden opgemerkt dat het relatief hoge percentage onvervulde 
behoefte aan medische zorg voor de groepen met lage inkomens verder 
onderzoek zou vereisen, gezien de tamelijk uitgebreide reeks van maatregelen 
die beschikbaar zijn om de toegang tot medische zorg te waarborgen in België.
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Gelijkaardige vaststellingen kunnen gedaan worden voor de onvervulde 
behoefte aan tandheelkundige zorg. Ook deze indicator liet een aanzienlijke 
stijging zien tussen 2011 en 2016 in het laagste inkomenskwintiel (van 7,9% 
naar 11,5%), maar daalde ook in 2017 (tot 10,9%).

FIGUUR 37: ONVERVULDE BEHOEFTE51 AAN MEDISCH ONDERZOEK PER KWINTIEL VAN HET 

EQUIVALENT BESTEEDBARE HUISHOUDELIJKE INKOMEN

Bron: EU-SILC, Eurostat, STATBEL.

(51) Er was een onderbreking in de reeksen in 2011.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 0.7 0.5 0.3 0.5 0.6 0.4 1.5 1.7 1.9 2.5 2.4 2.4 2.1
1st 2.4 1.7 1.4 1.4 1.4 1.1 4.3 4.8 5.6 7.8 7.2 7.9 6.9

2nd 0.8 0.4 0 0.7 0.9 0.2 2 2.4 2.1 2.1 3 2.5 2.2

3rd 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.8 0.7 1.7 1.6 0.9 1.3 1.2
4th 0.3 0 0.1 0.3 0.1 0.3 0.5 0.2 0.9 0.7 0.5 0.3

5th 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1

EU27 total 5 4.1 3.6 3.1 3 3.1 3.4 3.4 3.6 3.6 3.2 2.5 1.7
EU27 1st quint. 9.1 7.2 6.6 5.7 5.6 5.6 6.1 6 6.4 6.4 5.5 5 3.3
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FIGUUR 38: ONVERVULDE BEHOEFTE52 AAN TANDHEELKUNDIG ONDERZOEK PER KWINTIEL VAN 

HET EQUIVALENT BESTEEDBARE HUISHOUDELIJKE INKOMEN

Bron: EU-SILC, Eurostat, STATBEL.

Het verbeteren van de meting van de financiële toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg is een grote uitdaging. Zeer weinig informatie is echter 
beschikbaar. Naast de bovengenoemde indicator voor “onvervulde behoeften” 
en op basis van het systeem van gezondheidsrekeningen (System of Health 
Accounts-SHA) kan op globaal niveau worden bekeken welk deel van de 
totale zorguitgaven niet door het formele gezondheidssysteem wordt betaald, 
en waarvan dus kan worden verondersteld dat het door de patiënten “uit 
eigen zak” is betaald. De absolute “betalingen uit eigen zak” stegen tussen 
2005 en 2015 van 5,1 miljard EUR naar 7,5 miljard EUR. Dat impliceert 
een gemiddelde uitgave per inwoner van 670 EUR in 2015. Het aandeel van 
de “betalingen uit eigen zak” in de totale zorguitgaven is in dezelfde periode 
echter stabiel gebleven. Desondanks is dit aandeel van “betalingen uit eigen 
zak” in België (15,9% in 2015) hoog in vergelijking met buurlanden zoals 
Duitsland (12,4%), Nederland (11,5%) en Frankrijk (9,8%) (figuur 39). Over 

(52) Er was een onderbreking in de reeksen in 2011.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1st quintile 3.7 4.1 5.1 3.9 4.1 7.8 6.9 8.4 11.5 10.3 11.5 10.9

2nd quintile 1.6 1 1.9 1.4 1.7 4.2 4.7 4.3 4.1 4.7 3.6 4.4

3rd quintile 0.6 0.8 0.9 0.4 0.8 1.6 1.5 1.9 3.1 2.2 2.7 2.1
4th quintile 0.4 0.2 0.3 0.6 0.5 1.2 0.8 0.4 0.8 1 0.9 0.6

5th quintile 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0 0.4

Total 1.3 1.2 1.7 1.3 1.4 3 2.8 3 3.9 3.7 3.8 3.7
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het algemeen zijn, wegens vergelijkbaarheidsproblemen, de macroresultaten 
betreffende de toegankelijkheid niet sluitend.53

FIGUUR 39: UITGAVEN UIT EIGEN ZAK ALS AANDEEL IN DE TOTALE GEZONDHEIDSUITGAVEN, 

BELGIE EN NABURIGE LANDEN, 2005-2015

Bron: EUROSTAT – SHA.

In haar “State of Health in the EU – Landenprofiel België” concludeert de 
Europese Commissie dat de uitgaven voor gezondheidszorg in België de 
afgelopen tien jaar gestaag zijn toegenomen en hoger zijn dan in de meeste 
EU-landen (figuur 40). In 2015 besteedde België 3.568 EUR per hoofd van 
de bevolking aan gezondheidszorg, vergeleken met het EU-gemiddelde van 
2.797 EUR. Dit komt overeen met 10,5% van het Belgische bbp, tegenover 
9,0% in 2005, en boven het EU-gemiddelde van 9,9%. Overheidsuitgaven 
zijn goed voor 77% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg (dicht bij 
het EU-gemiddelde). Het grootste deel van de resterende uitgaven wordt “uit 
eigen zak betaald” door de huishoudens.

(53) Opgemerkt moet worden dat de cijfers sinds vorig jaar herzien zijn voor alle reeksen (2005-
2014). Deze herziening heeft in enkele landen tot aanzienlijke verschillen geleid (bijvoorbeeld voor 
Nederland). Deze wijziging streeft naar een betere meting van de uitgaven uit eigen zak.

Figuur 39  à 6.5 
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FIGUUR 40: GEZONDHEIDSUITGAVEN IN BELGIE VERGELEKEN MET EU-LIDSTATEN, 2015

Bron: Europese Commissie, State of Health in the EU: Landenprofiel 2017, België, p. 6.

6.3. DUURZAAMHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Wat betreft de budgettaire duurzaamheid van de stelsels voor gezondheidszorg 
en langdurige zorg raamt de Studiecommissie voor de Vergrijzing (2018) 
de budgettaire kosten van de vergrijzing voor de gezondheidszorg en de 
langdurige zorg op 2,3% van het bbp voor de periode 2017-2040, maar is 
negatief (-0,4%) voor de periode 2040-2070.

6.4. DE GEZONDHEIDSTOESTAND IN BELGIE: EUROPESE RAPPORTEN

In het rapport van de laatste jaren werd een uitgebreide synthese gegeven van 
twee belangrijke gezondheidsrapportages; het rapport over de performantie van 
het Belgische gezondheidssysteem van 2015 en de resultaten van de Belgische 
gezondheidsenquête van 2013 (http://www.socialsecurity.belgium.be/sites/
default/files/analyse-sociale-situatie-en-bescherming-belgie-2016-nl.pdf – zie 
p. 69). We verwijzen hier naar de samenvatting of naar de oorspronkelijke 
rapporten.54

(54) De performantie van het Belgische Gezondheidssysteem – Rapport 2015, KCE, https://kce.fgov.
be/publication/report/performance-of-the-belgian-health-system-report-2015; Gezondheidsenquête 
België, WIV/ISP, https://his.wiv-isp.be/SitePages/Reports.aspx.
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Bij gebrek aan een nieuw nationaal onderzoek dit jaar verwijzen we naar de 
conclusie van twee belangrijke rapporten die op Europees niveau zijn opgesteld 
over de gezondheidstoestand in België: het JAF Health55 progress report 2017 
opgesteld door het Comité voor sociale bescherming en het 2017 State of the 
Health for Belgium gepubliceerd door de Europese Commissie (zie kader 9).

KADER 9: DE GEZONDHEIDSTOESTAND IN BELGIE VOLGENS HET JAF HEALTH 

PROGRESS REPORT 2017 EN HET 2017 STATE OF HEALTH FOR BELGIUM

Enkele woorden over het JAFH
In 2013 ontwikkelde het CSB een beoordelingskader op het specifieke gebied van 
gezondheid. Het is gericht op het versterken van de beoordelingsinstrumenten 
met betrekking tot gezondheidszorg in het kader van de belangrijkste Europa 
2020-doelstellingen. Het JAFH is ontworpen om mogelijke uitdagingen in 
het gezondheidssysteem van de lidstaten op te sporen en te verifiëren op basis 
van een uitgebreidere reeks gegevens. Het JAF Health bevat momenteel 93 
indicatoren verdeeld in zes dimensies: 1) Resultaat; 2) Toegang; 3) Kwaliteit; 4) 
Niet-gezondheidszorgdeterminanten; 5) Middelen; 6) Sociaal-economisch. Om 
de prestaties van de lidstaten te beoordelen, krijgen ze gestandaardiseerde scores 
toegewezen. Als een land een score krijgt:

 � tussen -7 en +7: gaat het vooruit rond het EU-gemiddelde (0);
 � van -7 tot -13 of van +7 tot +13: doet het land het slechter (-)/beter (+) dan 

het EU-gemiddelde;
 � kleiner dan -13 of groter dan +13: doet het land het aanzienlijk slechter (--)/

beter (++) dan het EU-gemiddelde.

Enkele woorden over de State of Health in the EU – Landenprofiel België van de 
Europese Commissie
De State of Health in de EU-landenprofielen bieden een beknopt en 
beleidsrelevant overzicht van de gezondheid en de gezondheidssystemen in 
de EU-lidstaten, met de nadruk op de specifieke kenmerken en uitdagingen 
in elk land. Ze zijn ontworpen om de inspanningen van de lidstaten bij hun 
empirisch onderbouwde beleidsvorming te ondersteunen. Ze zijn het resultaat 
van een gezamenlijk werk tussen de OESO, het Europees Observatorium voor 
Gezondheidssystemen en -beleid en de Europese Commissie.

(55) Joint Assessment Framework on Health.
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De belangrijkste resultaten van het JAFH, aangevuld met de conclusies van de 
State of Health voor België

Algemene gezondheidsresultaten
De overgrote meerderheid van de gezondheidsresultaten ligt rond het 
EU-gemiddelde, met twee uitzonderingen. Het aantal sterfgevallen door 
zelfverminking/zelfmoord wordt in België als een gezondheidsuitdaging 
beschouwd: de cijfers van 2014 zijn, hoewel ze enkele verbeteringen vertonen, 
slechter dan het EU-gemiddelde (in 2015: BE = 16,85% versus EU = 10,91% 
van de sterfgevallen door opzettelijke zelfverminking).

Een andere gezondheidsuitdaging is de ongelijkheid in de zelfwaargenomen 
gezondheid tussen inkomensgroepen, waarvoor de cijfers ook slechter zijn dan het 
EU-gemiddelde. Zoals gemeld in de State of Health voor België van de Europese 
Commissie, verklaart in 2016 bijna driekwart (73,7%) van de Belgische bevolking 
in goede gezondheid te verkeren, wat een groter aandeel vertegenwoordigt dan 
het EU-gemiddelde (67,5%). Een grote kloof in de zelfwaargenomen gezondheid 
is echter sociaal-economisch: in 2016 was 87,3% van de mensen in het hoogste 
inkomenskwintiel gezond, vergeleken met minder dan 58,5% voor de mensen in 
het laagste inkomenskwintiel.

Toegang tot gezondheidszorg
In 2016 blijven er uitdagingen op het gebied van toegang tot gezondheidszorg 
op het vlak van de geografische en sociale dimensies. Wat betreft de geografische 
dimensie volgt de onvervulde behoefte aan medische zorg wegens afstand een 
negatieve trend, hoewel deze rond het EU-gemiddelde ligt. Zoals vermeld in de 
State of Health voor België van de Europese Commissie, meldde slechts 2,4% 
van de Belgische bevolking in 2016 onvervulde behoeften aan medische zorg om 
financiële, geografische of wachttijdredenen.

Wat de sociale dimensie van toegang tot gezondheidszorg betreft, is de kloof in de 
onvervulde behoeften tussen de onderste en de bovenste inkomensgroep groter 
dan het EU-gemiddelde. De State of Health voor België illustreert deze conclusie 
met cijfers: terwijl 7,9% van de mensen in de laagste-inkomensgroep in 2016 
meldde dat ze het zonder medische zorg stelden, was dit aandeel dicht bij nul 
(0,3%) bij de mensen in de hoogste-inkomensgroep.
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Kwaliteit van de gezondheidszorg
De kwaliteit ligt rond het EU-gemiddelde, met in het bijzonder een afnemend 
percentage van de ziekenhuissterfte tussen 2011 en 2014 en met een percentage 
van 99% van de kinderen die in 2015 zijn ingeënt voor DTP (terwijl de EU 
een drempelwaarde van 95% aanbeveelt). Zoals uitgedrukt in de State of Health 
voor België, is de vermijdbare (vroegtijdige sterfte die voorkomen had kunnen 
worden) sterfte in België lager dan in de meeste EU-landen, wat aangeeft dat 
het gezondheidszorgsysteem doeltreffend is in de behandeling van mensen die 
acute zorg nodig hebben (in 2015), BE = 94,04% vs. EU = 127,1% vermijdbare 
sterfgevallen). Deze goede prestatie is voornamelijk te wijten aan lage sterftecijfers 
van ischemische hartziekten en beroerte.

Niet-gezondheidsdeterminanten
In 2014 vormt alcoholgebruik een uitdaging in drie categorieën van de bevolking: 
bij vrouwen en jongeren, waar het slechter is dan het EU-gemiddelde en bij 
15-plussers, waar het zelfs rond het EU-gemiddelde een negatieve trend volgt. 
Zoals aangetoond door de State of Health voor België, is overmatig alcoholgebruik 
echter een probleem dat een groot deel van de volwassen bevolking betreft: in 2014 
meldde België het op een na hoogste alcoholverbruik in de hele EU (na Litouwen), 
met een verbruik van 12,6 liter/jaar per volwassene (vergeleken met gemiddeld 9,9 
liter in de EU). Ook meldde 28% van de volwassenen in 2013 regelmatig zwaar 
alcoholgebruik, een hoger percentage dan het EU-gemiddelde (20%).

De fruitconsumptie is ook verslechterd in vergelijking met het EU-gemiddelde 
bij vrouwen en jongeren, maar de groenteconsumptie en het overgewicht zijn 
aanzienlijk beter dan het EU-gemiddelde. Het aantal rokers ligt rond het EU-
gemiddelde, maar de kloof tussen inkomensgroepen is aanzienlijk groter dan het 
EU-gemiddelde.

Zoals blijkt uit de State of Health voor België kan in 2015 28% van de algemene 
ziektelast in België worden toegeschreven aan gedragsrisicofactoren zoals roken, 
drinken, voedingsrisico’s en gebrek aan lichaamsbeweging. Er is een prevalentie 
van deze factoren bij achtergestelde groepen (lage opleiding of inkomen) die de 
kloof in de gezondheidstoestand tussen sociaal-economische groepen vergroot.

Nog enkele opmerkingen
Hoewel deze twee rapporten qua aanpak verschillen, vullen ze elkaar aan en 
identificeren ze gemeenschappelijke uitdagingen met betrekking tot het Belgische 
gezondheidssysteem. Een van de grootste uitdagingen is de vermindering van de 
ongelijkheden in gezondheidstoestand die verschillen naar sociaal-economische status.
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Lage-inkomensgroepen zijn meer blootgesteld aan risicofactoren zoals roken, 
zwaarlijvigheid, alcoholgebruik, enz. Om deze achtergestelde groepen te bereiken, 
zijn dus uitgebreide strategieën nodig. Een andere belangrijke uitdaging is het 
verminderen van het overmatige alcoholgebruik bij volwassenen, maar meer 
specifiek bij vrouwen en jongeren.

Naast deze gedeelde conclusie vestigen deze twee instrumenten ook de aandacht 
op verschillende uitdagingen. Het JAFH onderstreept met name dat het aantal 
overlijdens als gevolg van zelfverminking nog steeds zorgwekkend is en moet 
worden aangepakt, terwijl de State of Health benadrukt hoe belangrijk het is 
de preventie en eerstelijnszorg te versterken om verdere vooruitgang te boeken 
in de volksgezondheid en de gezondheidsongelijkheden te verminderen. In het 
laatste rapport wordt ook het belang benadrukt van het zorgen voor voldoende 
overheidsfinanciering om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan 
langdurige zorg en om het juiste gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

7. CONCLUSIES EN KERNBOODSCHAPPEN

De kernboodschappen van het monitoringverslag 2018 komen grotendeels 
overeen met die van de verslagen van voorgaande jaren. Sommige tendensen 
op het gebied van de sociale situatie en de sociale bescherming zijn in de 
meest recente cijfers echter duidelijker op de voorgrond getreden en verdienen 
daarom bijzondere aandacht. De resultaten van de monitoring zijn samengevat 
in 8 punten, die ook de belangrijkste boodschappen van dit verslag zijn.

7.1. EEN GEDEELTELIJKE EN GEMATIGDE VERBETERING VAN DE SOCIALE INDICATOREN

De verbeterde economische situatie heeft tot nu toe geleid tot een gedeeltelijke 
en gematigde verbetering van de sociale indicatoren, zowel in België als in de 
EU.

Zoals algemeen in de EU het geval is, kent België sinds 2014 een 
matige economische groei. Dit heeft geleid tot verbeteringen van 
arbeidsmarktindicatoren (zoals nieuwe banen, een vermindering van de 
werkloosheid en van het aantal mensen in een huishouden zonder betaald 
werk). De arbeidsparticipatie steeg van 67,3% in 2014 naar 68,5% in 2017 
en het aandeel van de werkloze gezinnen daalde van 14,9% naar 13,5%. Daar 
tegenover staat dat de gezinsinkomens stabiel bleven of slechts licht stegen. Op 
macro-economisch niveau steeg het reëel bruto beschikbare gezinsinkomen 
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tussen 2014 en 2017 met 2%, terwijl het mediaan (equivalent) beschikbare 
gezinsinkomen gedurende deze periode stabiel bleef. Het armoederisico 
vertoont een lichte opwaartse tendens als gevolg van de evolutie van de 
bevolking in de werkende leeftijd.

7.2. DE INDICATOR VOOR ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING EVOLUEERT NIET IN DE 

RICHTING VAN DE EUROPA 2020-DOELSTELLING

De gecombineerde indicator inzake armoede en/of sociale uitsluiting 
(AROPE), die de basis vormt voor de Europa 2020-doelstelling verlaging van 
de armoede en sociale uitsluiting, is tussen 2012 en 2016 vrijwel ongewijzigd 
gebleven, na een lichte stijging tussen 2008 en 2012. In de recentste cijfers 
2016-2017 is hij zeer licht gedaald.

Nu de Europa 2020-strategie haar einde nadert, wordt het duidelijk dat de 
doelstelling niet zal worden gehaald en dat er ook geen significante tendens in 
de richting van de doelstelling zal zijn.

In België was er tussen 2008 en 2017 een stijging met 102.000 (terwijl de 
doelstelling een vermindering met 380.000 personen was).

Op het niveau van de EU is het aantal personen in een situatie van armoede 
en/of sociale uitsluiting tussen 2008 en 2016 met 806.000 toegenomen.

7.3. HET VERDER TOENEMENDE ARMOEDERISICO VAN LAAGGESCHOOLDEN LEIDT TOT EEN 

GROEIENDE KLOOF

Bij de bevolking op actieve leeftijd leidt het verder toenemende armoederisico 
van laaggeschoolden tot een groeiende kloof tussen hoog- en laaggeschoolden.

Divergerende trends zetten zich onder de actieve bevolking verder door bij 
belangrijke, maar niet bij alle indicatoren. Zo neemt het armoederisico onder 
laaggeschoolden verder toe over zo goed als de volledige observatieperiode, van 
18,7% in 2005 tot 31,2% in 201756. Eurostat merkt op dat België een van de 

(56) Ten gevolge van wijzigingen in de wijze waarop het onderwijsniveau werd bevraagd in de EU-
SILC survey, moet deze vergelijking van de cijfers over de verschillende jaren worden gezien als een 
indicatie, eerder dan als een precieze schatting.
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EU-lidstaten is met de grootste inkomenskloof tussen laag- en hoogopgeleiden 
(Eurostat, 2018).

De categorie van laaggeschoolden overlapt met andere categorieën met een 
hoog en toenemend armoederisico, zoals werklozen, huurders en personen 
met een migratieachtergrond. In het laatste geval is het armoederisico in België 
een van de hoogste in de EU.

7.4. ARMOEDE BIJ DE WERKENDE BEVOLKING IS LAAG, MAAR DE INCLUSIVITEIT VAN DE 

ARBEIDSMARKT BLIJFT EEN BELANGRIJKE UITDAGING

Armoede bij de werkende bevolking behoort nog steeds tot de laagste niveaus 
in de EU (5% in 2017)57. Wat het armoederisico betreft, heeft het verhogen van 
de arbeidsintensiteit van een gezin boven een ‘zeer laag’ niveau een aanzienlijk 
effect en dit effect neemt verder toe naarmate de arbeidsintensiteit toeneemt. 
Anderzijds lijkt de drempel om tot de arbeidsmarkt toe te treden in België 
hoog te blijven. Het percentage personen in een huishouden zonder betaald 
werk is sinds 2014 enigszins gedaald, van 14,9% naar 13,5%, met een sterkere 
daling voor laaggeschoolden. Het aandeel personen in een huishouden zonder 
betaald werk blijft echter op een van de hoogste niveaus in de EU. In dezelfde 
lijn is de arbeidsparticipatie van laaggeschoolden in 2017 de op één na laagste 
van de beschikbare EU-landen en ligt zij ver onder het EU-gemiddelde (51% 
tegen 67%). De werkgelegenheidsgraad voor deze groep is de laatste jaren 
verder licht gedaald, maar is stabiel gebleven in de meest recente beschikbare 
gegevens (2016-2017).

7.5. DE TOEREIKENDHEID VAN DE SOCIALE UITKERINGEN VOOR DE BEVOLKING IN DE 

WERKENDE LEEFTIJD STAAT STEEDS MEER ONDER DRUK

De uitgaven voor sociale bescherming in België (30,3% van het bbp) lagen op 
basis van de meest recente vergelijkbare gegevens (2015) tussen de niveaus van 
de buurlanden: ze lagen onder het niveau van Frankrijk (33,9%), op hetzelfde 
niveau als Nederland (30,2%) en boven het niveau van Duitsland (29,1%), 
met een EU28-niveau van 28,5% in 2014.

(57) It should however be noted that in absolute terms this represents a significant share of the 
poor population.

381992_NL BTSZ 2018-2.indb   283 18/04/2019   12:01



284

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2018

Het aantal pensioengerechtigden neemt toe als gevolg van de vergrijzing. 
Bij de vervangingsinkomens voor de actieve bevolking zijn er tegengestelde 
evoluties. Enerzijds is er vanaf 2014 een duidelijke daling van het aantal 
begunstigden van een werkloosheidsuitkering, terwijl er anderzijds sprake is 
van een aanhoudende en aanzienlijke stijging van de invaliditeitsuitkeringen 
en de ontvangers van sociale bijstand. Verschillende oorzaken liggen aan 
de basis van deze stijgende trends: (sociaal)demografische factoren zoals de 
vergrijzing van de beroepsbevolking en de arbeidsparticipatie van vrouwen 
(arbeidsongeschiktheid), beleidsmaatregelen, zoals de wisselwerking met 
maatregelen op het gebied van werkloosheidsuitkeringen (sociale bijstand). 
Het is echter waarschijnlijk dat er ook meer algemene oorzaken in het spel 
zijn, die verband houden met kennelijke moeilijkheden betreffende de toegang 
tot de arbeidsmarkt.

Verschillende indicatoren wijzen op een afname van de toereikendheid 
van de sociale bescherming voor de bevolking in de werkende leeftijd. Dit 
komt duidelijker naar voren in de nieuwste EU-SILC-cijfers voor 2017. De 
mate waarin de sociale overdrachten de armoede vóór de sociale transfers 
verminderen58, is voor ouderen toegenomen, maar is voor de bevolking in de 
werkende leeftijd sinds 2005 voortdurend afgenomen, van 56% tot 43%. Het 
armoederisicopercentage voor personen in huishoudens zonder betaald werk59, 
is met schommelingen gestegen van 51% in 2005 tot 58% in 2015, maar 
vervolgens aanzienlijk gestegen tot een zeer hoog niveau, namelijk 70% in 
2017. Terwijl het algemene armoederisico voor de gehele bevolking onder het 
EU-gemiddelde ligt, ligt het armoederisico voor personen in een huishouden 
zonder betaald werk boven het EU-gemiddelde, vooral bij gezinnen met 
kinderen.

Specifieke groepen die vaak in grote mate afhankelijk zijn van sociale 
overdrachten, zoals mensen met een handicap en werklozen, vertonen in een 
EU-context ook relatief hoge en toenemende inkomensarmoede.

(58) Vóór overdracht is het armoedecijfer wanneer sociale overdrachten van het gezinsinkomen 
zouden worden afgetrokken.
(59) Deze indicator wijst op de toereikendheid van de sociale uitkeringen aangezien er vanuit kan 
worden gegaan dat huishoudens zonder betaald werk in hoge mate afhankelijk zijn van sociale 
uitkeringen.

381992_NL BTSZ 2018-2.indb   284 18/04/2019   12:01



285

DE EVOLUTIE VAN DE SOCIALE SITUATIE EN SOCIALE BESCHERMING IN BELGIE

7.6. DE TOEREIKENDHEID VAN DE PENSIOENEN IS TOEGENOMEN, MAAR ER BLIJVEN 

(TOEKOMSTIGE) UITDAGINGEN

Een van de belangrijkste veranderingen van de afgelopen 15 jaar was de 
aanzienlijke daling van het armoedecijfer voor ouderen. Deze daling is de laatste 
jaren gestopt, toen het armoederisico stabiel bleef op ongeveer het niveau van 
het armoederisico voor de hele bevolking. Na jaren van vrij stabiele cijfers zijn 
de indicatoren voor het relatieve inkomen van ouderen ten opzichte van het 
inkomen van de beroepsbevolking en de geaggregeerde vervangingsratio60 in 
de recentste cijfers licht gestegen.

Prospectieve theoretische vervangingsratio’s geven aan dat, in een 
basisscenario, de vervangingsratio’s in 2056 ongeveer op hetzelfde niveau 
zullen blijven als vandaag. Het effect van loopbaanonderbrekingen op de 
pensioenvervangingsratio’s als gevolg van zorg of werkloosheid lijkt vrij 
beperkt te zijn. Er zijn echter grote verschillen in de vervangingsratio’s voor 
lage en hoge lonen. Op basis van de verwachte theoretische vervangingsratio’s 
(die een aantal veronderstellingen bevatten) zal dit verschil verder toenemen 
tegen 2056. Bovendien zijn de vervangingsratio’s tien jaar na de pensionering 
aanzienlijk gedaald, wat erop wijst dat het moeilijk is de pensioenen in de loop 
der tijd op peil te houden.

7.7. ONVERVULDE BEHOEFTE AAN MEDISCHE VERZORGING BIJ DE LAAGSTE-

INKOMENSGROEP STOPT

Wat betreft de gezondheidszorg, wordt de stijgende trend in de onvervulde 
behoefte aan medische verzorging bij de laagste-inkomensgroep volgens de 
laatste cijfers gestopt. De onvervulde behoefte in de laagste-inkomensgroep 
blijft echter hoog in vergelijking met andere EU-landen

Ondanks uitgebreide maatregelen om financiële ontoegankelijkheid van het 
gezondheidszorgstelsel te voorkomen, is de behoefte aan zowel medische als 
tandheelkundige zorg de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Hoewel 
beide indicatoren in de laatste cijfers dalen, blijft het niveau relatief hoog.

(60) De geaggregeerde vervangingsratio geeft een indicatie van de mate waarin het pensioen het 
vroegere arbeidsinkomen vervangt.
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7.8. ER BLIJVEN BELANGRIJKE REGIONALE VERSCHILLEN BESTAAN

Het risico op armoede of sociale uitsluiting is in Wallonië bijna dubbel zo groot 
als in Vlaanderen en het verschil is de laatste jaren enigszins toegenomen (van 
15,4% in 2013 tot 13,5% in 2017 in Vlaanderen; van 24,2% in 2013 tot 26,6% 
in 2017 in Wallonië). Ondanks deze verschillen tekenen zich ook gelijkaardige 
evoluties af in beide gewesten, zoals de afname van de toereikendheid van de 
sociale bescherming en de kloof tussen de onderwijsniveaus.
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Methodologie:

�	Basis voor de berekening is het netto besteedbare huishoudelijke inkomen 
van de begunstigden, inclusief kinderbijslag en andere sociale uitkeringen.

�	Voor 2018 wordt de armoedegrens berekend op EU-SILC 2017 (mediaan 
equivalent huishoudelijk inkomen van 2016) en geactualiseerd naar 2018 
op basis van het HCPI (Eurostat) gemiddelde van maandelijkse indexen.

�	De leeftijden van de kinderen zijn 6 jaar en 12 jaar.
�	Door deze procedure zijn de cijfers voor 2018 niet vergelijkbaar met de 

andere cijfers. In de meeste jaren neemt het mediane inkomen meer toe 
dan het HCPI.
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REDACTIERAAD

VOORZITTER

Yves STEVENS, professor, Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven).

VICE-VOORZITTER

Koen VLEMINCKX, directeur studies en publicaties, FOD Sociale Zekerheid.

REDACTIE

Roland VAN LAERE, FOD Sociale Zekerheid.

WETENSCHAPPELIJK ADVISEURS

Denis BOUGET, professor, Université de Nantes;
Bea CANTILLON, professor, Universiteit Antwerpen (UA);
Daniel DUMONT, professor, Université libre de Bruxelles (ULB);
Anton HEMERIJCK, professor, Vrije Universiteit Amsterdam (VU);
Alain JOUSTEN, professor, Université de Liège (Ulg);
Pierre VANDERVORST, professor, Université libre de Bruxelles (ULB);
Herwig VERSCHUEREN, professor, Universiteit Antwerpen (UA) en gastprofessor, Vrije 
Universiteit Brussel (VUB);
Pascale VIELLE, professor, Université Catholique de Louvain (UCL).

LEDEN VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN

Isabelle MAQUET, Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie;
Muriel RABAU, Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie inzake 
sociale bescherming.

LEDEN VAN DE ADMINISTRATIE

Frank VAN MASSENHOVE, voorzitter, FOD Sociale Zekerheid;
Jo DE COCK, administrateur-generaal, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(RIZIV);
Anne OTTEVAERE, adjunct-administrateur-generaal, Federaal agentschap voor de 
kinderbijslag (FAMIFED);
Frank ROBBEN, administrateur-generaal, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

VASTE MEDEWERKERS

Françoise GOSSIAU, FOD Sociale Zekerheid;
Guy RINGOOT, FOD Sociale Zekerheid.
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