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ANNEX 2 : NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING EN KERNBOODSCHAPPEN VAN 

DE ANALYSE VAN DE EU SOCIALE INDICATOREN  
 

Dit verslag over de monitoring van de sociale situatie en de sociale bescherming in België werd 
gelanceerd in het kader van de Europa 2020-strategie. Binnen deze strategie werd een doelstelling 
bepaald om het aantal personen met een armoederisico of sociale uitsluiting in België te verminderen 
(AROPE). De monitoring van deze doelstelling was gebaseerd op de, intussen welbekende, AROPE-
indicator (die op zijn beurt uit drie sub-indicatoren bestaat46).  Volgens de logica van het EU-kader voor 
sociale indicatoren werd het nodig geacht de beoordeling van de evolutie in de richting van het 
streefcijfer te baseren op een bredere reeks sociale indicatoren, in plaats van alleen op de drie sub-
indicatoren van het AROPE. 

Het verslag over 2020, dat gebaseerd is op de EU-SILC-gegevens van 2019, de belangrijkste 
gegevensbron voor sociale indicatoren, vormde een grotere uitdaging dan de vorige edities als gevolg 
van een aantal belangrijke methodologische wijzigingen die met ingang van 2019 in de Belgische versie 
van de EU-SILC zijn doorgevoerd. 

Dit verslag begint met een inleiding (deel één), waarin we uitleggen dat door deze wijzigingen de 
gegevens voor 2019 later dan gebruikelijk beschikbaar zijn gekomen. Dit betekent ook dat de 
resultaten voor 2019 niet vergelijkbaar zijn met de vorige EU-SILC-golven voor België. 

Vanwege deze vergelijkbaarheidsproblemen geeft deel twee een overzicht van de belangrijkste 
boodschappen van het 2019-verslag. In dit deel proberen we ook na te gaan hoe deze 
kernboodschappen worden beïnvloed door de methodologische veranderingen in de nieuwe 
gegevens. In sommige gevallen kunnen we gebruikmaken van herberekeningen of simulaties die door 
het STATBEL zijn verstrekt. Voor sommige indicatoren heeft STATBEL de nieuwe methodologie 
benaderd voor de vroegere EU-SILC-golven, met name voor de jaren 2013 tot 2018. Dit is bijzonder 
nuttig om na te gaan of de evoluties die werden vastgesteld op basis van de oorspronkelijke 
methodologie ook met de nieuwe methodologie tot uiting zouden komen. Voor de lezer van dit verslag 
moet het echter duidelijk zijn dat deze herberekeningen niet als backcasting (=integrale toepassing van 
nieuwe methodologie op de vroegere gegevens) kunnen worden beschouwd. De cijfers voor 2013-
2018 op basis van de nieuwe methode blijven een benadering en zijn dus niet volledig vergelijkbaar 
met de in 2019 waargenomen gegevens op basis van de nieuwe methodologie. 

In een derde deel wordt de analyse uitgebreid tot een grondige analyse van quasi-werkloze 
huishoudens.  

De COVID-19-pandemie veroorzaakte een ongekende wereldwijde schok. Aangezien veel 
gegevensbronnen een zekere achterstand hebben op de actualiteit, weerspiegelen de meeste sociale 
indicatoren nog niet de impact van de COVID-19-crisis. Daarom worden in een vierde en laatste deel 
enkele belangrijke bevindingen gepresenteerd over het effect van de COVID-19-pandemie op de 
sociale situatie, op basis van de werkzaamheden van de werkgroep Sociale gevolgen COVID-19. 

 

 
46 Het betreft het aantal personen met een (financieel) armoederisico, gebaseerd op de EU-norm (AROP), de indicator inzake 

het aantal personen in een (quasi-)werkloos huishouden en het aantal personen in een huishouden met ernstige materiële 
deprivatie. 
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1. Belangrijkste structurele tendensen in de sociale bescherming op basis van 
de sociale indicatoren van de EU: nieuwe methode, maar dezelfde 
tendensen en uitdagingen 

We beginnen dit hoofdstuk met een overzicht van de impact van de nieuwe methodologie in de 
Belgische EU-SILC op de resultaten van de sociale indicatoren. Ten eerste resulteert de nieuwe 
methodologie in een lager niveau van inkomensarmoede. In het vorige rapport (op basis van EU-SILC 
2018) was het een belangrijke vaststelling dat het algemene armoedepercentage vanaf 2015 was 
gestegen tot 16,4%, het hoogste niveau dat sinds het begin van de EU-SILC-enquête werd opgetekend. 
De simulatie van de nieuwe methodologie voor 2018 resulteert in 15,2%. Het armoedeniveau voor 
2019, dat op de nieuwe methodologie is gebaseerd, bedraagt 14,8%. Men kan ervan uitgaan dat de 
nieuwe methode beter rekening houdt met een aantal kleinere en/of tijdelijke inkomens die 
respondenten in de oorspronkelijke, op enquêtes gebaseerde methode over het hoofd zouden hebben 
gezien, waardoor iets meer huishoudens boven de armoedegrens komen. Dit lagere niveau heeft 
echter geen significante invloed op de relatieve positie van België ten opzichte van de buurlanden. De 
conclusie van eerdere verslagen dat de resultaten voor sommige specifieke categorieën slechter zijn 
dan het EU-gemiddelde (bv. personen met een migrantenachtergrond, personen in quasi-werkloze 
huishoudens) geldt nog steeds, zij het dat het verschil met het EU-gemiddelde kleiner is geworden. 
Ten tweede worden de in eerdere verslagen waargenomen trends in bijna alle gevallen bevestigd door 
de herberekende resultaten (voor de periode 2013-2018). 

De belangrijkste trends en uitdagingen in de vorige verslagen worden dus bevestigd door de 
herberekende resultaten. De mate waarin deze trends in 2019 behouden blijven, is zeer moeilijk te 
beoordelen, aangezien 2019 niet volledig vergelijkbaar is met deze simulaties. Slechts in enkele 
gevallen kan men hierover veronderstellingen maken. 

Beperkte vooruitgang in de richting van de Europa 2020-doelstelling. Wat de Europa 2020-
doelstelling inzake de terugdringing van armoede en sociale uitsluiting betreft, lijken zowel de 
tijdreeksen tot en met 2018 als de simulatie op basis van de nieuwe methode voor 2013-2018 te wijzen 
op een licht dalende trend vanaf 2016-'17. Er kan echter worden aangenomen dat, ongeacht de 
wijzigingen in de methode, de verbetering ten opzichte van het beginpunt beperkt blijft en er een grote 
afstand blijft tot het streefniveau van 1.814.000 personen. In 2019 bedroeg het niveau 2 197 000 
personen. 

Hoge arbeidsparticipatie, maar toegang tot de arbeidsmarkt blijft moeilijk. Hoewel de voor België 
hoge arbeidsparticipatie in 2019 (70,5%) resulteerde in een daling van het aandeel personen in een 
(quasi-)werkloos huishouden (12,4% met de nieuwe methodologie), blijft het niveau van de (quasi-
)werkloosheid tot de hoogste in de EU behoren en blijft de arbeidsparticipatie van personen met een 
laag opleidingsniveau quasi stabiel op een laag niveau. De toegang tot de arbeidsmarkt blijft dus een 
groot probleem. 

Geringe inkomensongelijkheid, maar de laagste inkomens bleven achter. Uit de analyse van de 
inkomensontwikkeling naar arbeidsintensiteit en inkomenspercentielen blijkt dat de beperkte 
stijgingen van de gezinsinkomens zich in grotere mate hebben voorgedaan bij de huishoudens met een  
hoge werkintensiteit en in de middelste inkomensgroepen. De inkomens van huishoudens met een 
lage werkintensiteit en van de laagste inkomenspercentielen stegen iets minder snel. Het is niet 
mogelijk te beoordelen of deze trend zich in 2019 heeft voortgezet. 

Aanhoudend uiteenlopende armoedetrends, algemeen niveau stabiel tot licht stijgend. Het 
armoedecijfer voor 2019 (AROP), gebaseerd op de nieuwe methode, bedraagt 14,8%. De nieuwe 
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methode resulteert in een lager percentage dan de oude methode. De "oude methode" vertoonde een 
duidelijke stijging in de periode 2015-2018 (14,9% tot 16,4%), maar deze stijging is minder duidelijk in 
de simulatie van de nieuwe methode, die een lichte stijging vertoont (14,3% tot 15,2% tussen 2015 en 
2018). De ontwikkeling in 2019 ten opzichte van de voorgaande jaren kan niet worden beoordeeld. 

De belangrijkste, uiteenlopende, trends tussen de 65-plussers en de jongere leeftijdsgroepen en tussen 
personen met een lager en hoger opleidingsniveau in de leeftijdsgroep 18-64 jaar kunnen zowel in de 
oude als in de nieuwe methode worden waargenomen. Het armoedecijfer voor 65-plussers daalde 
sterk tussen medio '00 (23%) en 2015 (15%) en bleef stabiel tot licht stijgend in 2018. Het 
armoedecijfer voor de leeftijdsgroep 18-64 steeg van 2010 (12,1%) tot 2018 (15,1%). Het niveau voor 
2019 op basis van de nieuwe methode is aanzienlijk lager en bedraagt 13,1%.  Ook het armoedecijfer 
voor kinderen is tot 2018 gestegen (14,6% in 2010 en 16,4% in 2018). Het niveau voor 2019 bedraagt 
14,8%. 

Het armoederisico (voor de bevolking op arbeidsleeftijd; 18 – 64 jaar) is sterk gestegen voor personen 
met een laag opleidingsniveau, van 18,7% in 2005 tot 32,7% in 2018. De simulatie van de nieuwe 
methode resulteert in een iets lager armoederisico, maar de trend blijft dezelfde. Het resultaat voor 
2019 bedraagt 29%, wat op hetzelfde niveau ligt als het EU-gemiddelde. Personen met een niet-EU27-
achtergrond blijven in de nieuwe methode een zeer risicovolle categorie, net als personen die in een 
quasi-werkloos huishouden leven. Het armoederisico voor de eerste groep bedraagt in 2019 42,6% 
(EU27: 38,9%) en voor de tweede 63,3% (EU27: 62,7%). 

Toereikendheid van sociale uitkeringen onder druk. De trend in het aantal 
socialezekerheidsgerechtigden zette zich voort (ook al vóór de pandemie). Het aantal 
werkloosheidsuitkeringsgerechtigden is tot begin 2020 verder gedaald, terwijl het aantal invaliditeits- 
en socialebijstandsgerechtigden is gestegen. Het aantal invaliditeitsuitkeringsgerechtigden is nu groter 
dan het aantal werkloosheidsuitkeringsgerechtigden. In 2018 bedroegen de totale uitgaven voor 
sociale bescherming 28,7% van het bbp. Dit is ongeveer 1pp meer dan het EU27-gemiddelde (27,9%), 
op hetzelfde niveau als Nederland (28,9%) en onder het niveau van Duitsland (29,6%) en Frankrijk 
(33,7%). 

Een van de belangrijkste boodschappen van het verslag van 2019 was de daling van de toereikendheid 
van de sociale overdrachten voor kinderen en de beroepsbevolking. Dit was gebaseerd op 
verschillende indicatoren. Ten eerste was het armoedeverlagende effect van sociale overdrachten 
afgenomen. De daling van het percentage armen vóór transfers  daalde door de transfers van 47,7% 
in 2005 tot 35,2% in 2018. Deze daling situeerde zich bij de 18-64-jarigen en bij kinderen, terwijl het 
armoedeverminderende effect van sociale transfers toenam bij de 65-plussers. Het armoederisico voor 
(quasi-)werkloze huishoudens nam toe van 58,1% in 2005 tot 71,8% in 2018. Voor beide indicatoren 
verschilt het niveau aanzienlijk met de nieuwe methode (zie ook vorige par. voor AROP van (quasi-
)werkloze huishoudens), maar de herberekende resultaten voor 2013 - 2018 laten voor beide 
indicatoren dezelfde trend zien als wanneer we kijken naar de oorspronkelijke resultaten voor deze 
periode. Hoewel het niet precies vergelijkbaar is, kan worden opgemerkt dat het niveau van 2019 van 
het AROP voor (quasi-)werkloze huishoudens aanzienlijk hoger is dan het gesimuleerde niveau van 
2018, wat erop kan wijzen dat de stijging tot 2019 aanhield. 

Onlangs is het minimumniveau van sommige uitkeringen een aantal keren verhoogd. Het valt nog te 
bezien hoe dit in de adequaatheidsindicatoren tot uiting zal komen. 

Betere toereikendheid van de pensioenen, stabiele algemene inkomenspositie van ouderen. Zoals 
in de vorige punten is besproken, is het armoederisico van de bevolking van 65+ aanzienlijk lager dan 
tien jaar geleden en is de toereikendheid van de pensioenen verbeterd. Ook de totale vervangingsratio 
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(mediaan pensioen van 65-74/arbeidsinkomen van de 50-59) is de afgelopen jaren licht gestegen 
(wanneer de situatie tot 2018 wordt bekeken), terwijl de relatieve mediane inkomensratio (mediaan 
inkomen 65+/mediaan inkomen van -65) vrij stabiel is gebleven. Ondanks de verbetering van de 
pensioenen is de relatieve inkomenssituatie van ouderen ten opzichte van de jongere generatie dus 
stabiel gebleven. Er kan worden aangenomen dat vooral de lagere pensioenen van vrouwen zijn 
verbeterd, wat tot deze resultaten heeft bijgedragen (SCA, 2020, blz. 10). 

Het uitstellen van medische zorg blijft licht boven het EU-niveau voor lage inkomens. In eerdere 
verslagen werd het niveau van de uitstel van medische zorg aangemerkt als een indicator om in de 
gaten te houden. Het uitstel van medische zorg meet het percentage personen dat aangeeft dat zij het 
afgelopen jaar medische/tandheelkundige zorg moesten uitstellen en wel om financiële redenen, 
vanwege de wachttijd of om geografische redenen. Hoewel het algemene niveau van deze indicator 
de afgelopen jaren ongeveer gelijk was aan het EU-gemiddelde, lag het voor het eerste 
inkomenskwintiel duidelijk boven dit gemiddelde. Hoewel het niveau in 2017 en 2018 enigszins daalde, 
bleef het boven het EU-gemiddelde. De resultaten van de nieuwe methode veranderen het beeld 
enigszins, zij het niet volledig. Het algemene niveau van onvervulde behoefte aan medische zorg blijft 
in 2019 min of meer op hetzelfde niveau als het EU-gemiddelde (BE: 1,8%, EU27: 1,9%). In het eerste 
inkomenskwintiel ligt het Belgische onvervulde behoeftepeil nog steeds boven het EU-niveau voor het 
eerste kwintiel, zij het in veel beperktere mate in vergelijking met de cijfers van de vorige jaren (BE: 
4,3%, EU27: 3,2%). Toch blijft dit resultaat opmerkelijk en moet het verder worden onderzocht, gezien 
de uitgebreide Belgische maatregelen om catastrofale uitgaven te voorkomen wanneer men met 
ziekte wordt geconfronteerd. 

 

2. Het verhoogde armoederisico van (quasi-)werkloze gezinnen: zwakkere 
profielen, en aanhoudende inadequaatheid 

 

De stijging van het armoederisicopercentage van quasi-werkloze huishoudens werd in deel 1 belicht 
als een van de belangrijkste tendensen van de voorbije 15 jaar. Deze ontwikkeling wordt in het 
jaarverslag van het Comité voor sociale bescherming van de EU ook consequent naar voren gehaald 
als een "trend to watch" voor België. Zoals eerder gezegd, is het moeilijk te beoordelen of deze trend 
zich in de meest recente EU-SILC heeft doorgezet. Hoewel de resultaten voor deze ronde lager zijn in 
vergelijking met voorgaande jaren, wijzen de cijfers voor 2019 niettemin nog steeds op een zeer hoog 
armoedepercentage. 

(Quasi-)werkloze huishoudens vormen een zeer interessante categorie, zowel vanuit het oogpunt van 
sociale inclusie als van sociale bescherming. Ze geven een indicatie van de (gebrekkige) inclusie op de 
arbeidsmarkt en dit op het niveau van het huishouden. Het armoederisico van deze categorie is een 
sterke indicatie van de toereikendheid van de sociale uitkeringen, aangezien kan worden aangenomen 
dat deze categorie voor haar inkomen volledig of in grote mate afhankelijk is van sociale overdrachten. 
Om meer kennis te verwerven over de oorzaken van de stijging van het armoederisicocijfer van deze 
categorie, heeft de FOD Sociale Zekerheid een kort onderzoek laten uitvoeren door het Centrum voor 
Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen)47. Drie factoren worden onderzocht: het profiel van (quasi-
)werkloze gezinnen, de toegang tot uitkeringen en de adequaatheid van de uitkeringen. 

 
47 Hermans, K., et. al. (2020), Het armoedereducerend vermogen van de Belgische sociale zekerheid. Een analyse van het 

toegenomen armoederisico bij quasi-jobloze huishoudens, Een rapport in opdracht van de FOD Sociale Zekerheid. 
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Een zwakker sociaal profiel: oudere koppels, alleenstaanden en alleenstaande ouders met 
gezondheidsproblemen, en personen met een migrantenachtergrond. Het aandeel van de quasi-
werkloze huishoudens van werkende leeftijd in België is gedaald (van 19,6% in 2005 tot 13,0% in 2018) 
en hun profiel is kwetsbaarder geworden. Quasi-werkloze huishoudens bestaan steeds vaker uit 
laaggeschoolden, migranten, alleenstaanden en gezinnen met kinderen, personen zonder persoonlijk 
inkomen of die enkel leven van een ziekte- of invaliditeitsuitkering. Bovendien wordt deze groep steeds 
vaker geconfronteerd met gezondheidsproblemen, gaat het vaker om mensen die in Wallonië wonen 
en zijn ze vaker huurder dan eigenaar van een woning. Door de profielkenmerken te groeperen via een 
latente klassenanalyse, worden drie verschillende types van (quasi-)werkloze huishoudens 
geïdentificeerd: oudere koppels, alleenstaanden en alleenstaande ouders met 
gezondheidsproblemen, en personen met een migrantenachtergrond die vaak geen eigen inkomen 
hebben. De eerste groep lijkt een iets sterker sociaal profiel te hebben dan de laatste twee. 

Een verminderde toegang tot werkloosheidsuitkeringen. Om de toegankelijkheid van de uitkeringen 
te beoordelen, wordt een dekkingsgraad berekend. Dit is de verhouding tussen de (zelf opgegeven) 
sociale status (b.v. werkloos of ziek) en het ontvangen van de bijbehorende uitkering. Het aandeel 
werklozen dat daadwerkelijk een werkloosheidsuitkering ontvangt, is in de loop van de tijd gedaald, 
terwijl het aandeel werklozen zonder uitkering is gestegen. Dit betekent dus dat de dekkingsgraad van 
de werkloosheid is gedaald. Daarentegen kon deze trend niet worden waargenomen voor ziekte- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Uit een overzicht van de maatregelen in verband met de toegang 
tot de werkloosheids- en ziekte- en invaliditeitsregelingen blijkt dat deze op enquêtes gebaseerde 
bevindingen samenvallen met een reeks activeringsmaatregelen die ook de toegang beperken, met 
name in het geval van werkloosheidsuitkeringen. 

Aanhoudende ontoereikendheid van de uitkeringen tussen 2008-2018. Ten slotte werd de 
generositeit van de verschillende uitkeringen besproken voor vier gezinstypes. In het algemeen is het 
minimuminkomen tussen 2008 en 2018 ontoereikend gebleven en dit voor alle gezinstypes.  Voor 
koppels met twee kinderen werden, naast het leefloon, ook de invaliditeitsbijstand en het 
minimumloon minder adequaat. Ten slotte werden ook alleenstaanden met een 
werkloosheidsuitkering minder adequaat beschermd tegen armoede. De toereikendheid van de 
werkloosheidsuitkeringen in de verschillende fasen van de werkloosheid werd ook geëvalueerd. Het is 
duidelijk dat de toegenomen degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen sinds 2012 heeft geleid 
tot een daling van de toereikendheid van het netto-inkomen van langdurig werklozen. De verschillen 
tussen 2008 en 2018 zijn echter te klein om tot een duidelijke significante vermindering van de 
toereikendheid van de uitkeringen te concluderen. 

De toegenomen armoede van huishoudens zonder baan is het resultaat van een combinatie van 
profiel- en beleidsgerelateerde factoren. Het verhoogde armoederisico bij (quasi-)werkloze 
huishoudens hangt samen met verschillende factoren, waarbij zowel het kwetsbaardere profiel van 
mensen in (quasi-)werkloze huishoudens als de toegankelijkheid en toereikendheid van uitkeringen 
een rol spelen. Meer concreet blijkt uit de resultaten van een decompositieanalyse, waarbij wordt 
getracht de relatieve bijdrage van de verschillende factoren aan de veranderingen te beoordelen, dat 
het verhoogde armoederisico in (quasi-)werkloze huishoudens 4 tot 8 procentpunten lager zou zijn 
geweest als hun profiel niet was veranderd, met name wat betreft gezinstype, migratieachtergrond, 
inkomensbron en leeftijdsstructuur. 

Ten slotte zij erop gewezen dat in alle analyses de alleenstaanden steeds naar voren komen als een 
specifieke risicogroep: alleenstaanden maken een steeds groter deel uit van de (quasi-)werkloze 
gezinnen, er is een grote toename in deze groep van mensen die geen eigen inkomen hebben en de 
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toereikendheid van bepaalde uitkeringen is voor alleenstaanden minder adequaat geworden in 
vergelijking met andere gezinstypes. 

 

3. De sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie in België: grotendeels 
opgevangen door maatregelen, maar duur van de afhankelijkheid en 
herstel zijn bepalend voor het eindresultaat 

 

Op een geaggregeerd niveau lijkt het effect op inkomens en armoede relatief beperkt te zijn, zeker 
gezien de omvang van de schok. Dit "milde" effect is uiteraard in grote mate te danken aan de 
genomen sociale steunmaatregelen, die er in sterke mate toe hebben bijgedragen dat de schok is 
opgevangen. 

Stabiele arbeidsmarktindicatoren... De tewerkstellingsgraad is in 2020 vrijwel stabiel gebleven rond 
70%, terwijl het werkloosheidscijfer tijdens de zomer is gestegen tot 6,9% (komende van 5,3% in 
januari en februari 2020), maar in het najaar weer is gedaald. Uit administratieve 
werkgelegenheidsgegevens blijkt dat er in de particuliere sector geen nettoverlies aan banen is 
geweest. 

... als gevolg van de tijdelijke werkloosheidsregeling, het overbruggingsrecht en andere 
maatregelen. Terwijl het percentage werkenden stabiel bleef, daalde het arbeidsvolume sterk tijdens 
de lockdown-perioden. Er werd onmiddellijk en massaal een beroep gedaan op de noodmaatregelen 
inzake arbeidstijdverkorting en steun voor zelfstandigen. Het beroep op de tijdelijke 
werkloosheidsregeling liep op tot bijna 40% van de arbeidskrachten en het beroep op het 
overbruggingsrecht voor zelfstandigen liep op tot 50% van alle zelfstandigen. Werknemers in tijdelijke 
werkloosheid hebben duidelijk een zwakker profiel. De inkomensvervangende werking van de 
voornaamste maatregelen is vrij adequaat voor de lagere loonniveaus, hoewel voor de lage inkomens 
zelfs een relatief kleine inkomensdaling problematisch kan zijn. Bovendien zal een langdurige 
(gecumuleerde) afhankelijkheid van tijdelijke werkloosheid tot grotere inkomensverliezen leiden. 

Er zijn aanwijzingen dat het effect op de inkomens van de huishoudens en de armoede beperkt is 
gebleven, maar een potentieel groter effect blijft mogelijk. Volgens macro-economische ramingen 
zal het effect op de geaggregeerde inkomens van de huishoudens beperkt zijn. In een nowcast-studie 
(van het Covivat-consortium) wordt de toename van het armoedecijfer als gevolg van tijdelijke 
werkloosheid geraamd op 1,2 procentpunt voor de maand april 2020. De indicator voor materiële en 
sociale deprivatie is tussen 2019 en 2020 stabiel gebleven. Het aantal begunstigden van sociale 
bijstand (leefloon) is iets meer gestegen dan in voorgaande jaren. De extra sociale steun (voedselhulp, 
extra financiële steun, schuldhulpverlening, ...) nam daarentegen toe, wat wijst op toegenomen 
behoeften voor bepaalde groepen. Het effect van de concentratie van een langere duur van 
afhankelijkheid van de noodmaatregelen bij meer kwetsbare werknemers moet nog worden 
beoordeeld. Ook het herstel en de arbeidsintensiteit daarvan zullen een cruciale factor zijn om te 
voorkomen dat een groter deel van de bevolking in een meer permanente uitkeringsafhankelijkheid 
en armoede vervalt. 

Sociale uitsluiting en ongelijkheid die verder gaan dan inkomen, met onderwijs als een structurele 
uitdaging. Hoewel de levensomstandigheden als gevolg van de insluitings- en uitsluitingsmaatregelen 
gedurende beperkte perioden gelijker zijn geworden, is het duidelijk dat de bestaande ongelijkheden 
op het gebied van levensomstandigheden en kansen zijn toegenomen. De verschillen in 
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huisvestingssituatie en leefomgeving waren groter door de beperkte mobiliteit, de verschillende 
gezondheidseffecten moeten nog volledig worden beoordeeld, maar in het algemeen kan de 
blootstelling aan COVID-19 groter zijn geweest voor de zwakkere categorieën. De toegang tot diensten 
kan voor meer kwetsbare categorieën beperkt zijn geweest als gevolg van de digitale kloof. Een van de 
waarschijnlijk meer structurele gevolgen van de pandemie betreft het onderwijs. De PISA-resultaten 
van 2018 wijzen opnieuw op relatief grote ongelijkheden in de resultaten van het Belgische 
onderwijssysteem. De maatregelen in het onderwijssysteem zoals afstandsonderwijs zullen een 
verschillende impact hebben voor leerlingen met verschillende achtergronden, waardoor de reeds 
bestaande ongelijkheden mogelijk nog groter zijn geworden. 

 

Afsluitende opmerkingen 

Zoals reeds aangegeven in het verslag van vorig jaar (2019), wijzen de sociale indicatoren consequent 
op dezelfde conclusies. In lijn met de analyse van de SDG's door het Federaal Planbureau48, wijst deze 
analyse, naast enkele sterke punten zoals de lage algemene inkomensongelijkheid, op een aantal 
negatieve evoluties. De kern van de uitdaging voor sociale bescherming en armoede in België is 
gelegen in de sterke en toegenomen polarisatie op de arbeidsmarkt en de afnemende adequaatheid 
van de sociale transfers voor de bevolking op arbeidsleeftijd en voor kinderen.   Ongeacht de 
beleidsinitiatieven van de afgelopen decennia is de arbeidsparticipatie van personen met een laag 
opleidingsniveau vrijwel stabiel gebleven op een zeer laag niveau, terwijl de toereikendheid van de 
uitkeringen is afgenomen.  In een recent verslag wijst de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid op het 
feit dat "(...) door de toegang tot werk voor personen met een laag opleidingsniveau te verbeteren, 
het groeipotentieel van de economie maar ook de integratie zou kunnen worden vergroot en de 
financiële afhankelijkheid en de inkomensongelijkheid onder de bevolking zouden kunnen worden 
verminderd"49. Het is echter duidelijk dat deze uitdaging niet met eendimensionale maatregelen kan 
worden aangepakt.  Dit blijkt duidelijk uit de analyse van het toenemende armoederisico van (quasi-
)werkloze huishoudens in dit verslag. Ook wijst de Hoge Raad erop dat naast financiële prikkels 
rekening moet worden gehouden met andere aspecten die bepalend zijn voor de toegang tot de 
arbeidsmarkt, zoals het verlies van andere sociale uitkeringen die samenhangen met werkloosheid, 
toegang tot kinderopvang en vervoer, sociale attitudes, fysieke en mentale gezondheid, 
huisvestingsomstandigheden, uittredingen, ... naast maatregelen die banen met een lage 
productiviteit ondersteunen. Deze aanbevelingen sluiten nauw aan bij de aanbevelingen van de EU 
inzake langdurige werkloosheid en actieve inclusie, waarbij in de laatste ook wordt gewezen op 
adequate inkomenssteun In een langer tijdsperspectief is het belangrijk te beseffen dat deze 
uitdagingen ook kinderen betreffen.  Het kinderarmoedecijfer, dat is gestegen en bijna gelijk is aan het 
EU-gemiddelde, en de aanhoudend grote ongelijkheid in onderwijsresultaten naar sociaaleconomische 
status zijn in dit verband belangrijke kwesties.  

Deze problemen verhinderden een grotere vooruitgang in de richting van de Europa 2020-doelstelling 
inzake de terugdringing van armoede en sociale uitsluiting. Het aanpakken van deze structurele 
uitdagingen is nog relevanter geworden in het licht van de COVID-19-crisis, die deze problemen 
aanzienlijk kan verergeren. Met het oog op nieuwe strategische uitdagingen en doelstellingen in het 
kader van het nieuwe actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en ter 
vergroting van de sociale weerbaarheid, zal het aanpakken van de gezamenlijke uitdaging van toegang 

 
48 Federaal Planbureau (2021), Aanvullende indicatoren naast het bbp. 
49 Hoge raad voor de Werkgelegenheid (2021) : « Quelle est la situation des personnes peu qualifiées sur le marché du travail 

en Belgique », Banque nationale 
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tot hoogwaardige werkgelegenheid en toereikende sociale uitkeringen echter van cruciaal belang zijn 
om vooruitgang te boeken.  
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