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1 op 10 Vlamingen loopt risico op armoede
2% leeft in ernstige materiële deprivatie, 7% in huishouden met zeer lage werkintensiteit

1 op de 10 inwoners van het Vlaamse Gewest leefde in 2018 in een huishouden met een inkomen
onder de Belgische armoededrempel. 2% van de Vlamingen leefde in een huishouden in ernstige
materiële deprivatie. En 7% van de Vlamingen tot 60 jaar leefde in een huishouden met zeer lage
werkintensiteit. Dat zijn de belangrijkste Vlaamse resultaten van de meest recente EU-SILC-survey.
Deze cijfers bleven de voorbije jaren min of meer stabiel. Enkel bij het aandeel personen in zeer
lage werkintensiteit is er sinds 2014 sprake van een daling.
Vorige week publiceerde het Belgische statistiekbureau Statbel de Belgische resultaten van de EUSILC-survey 2018, een grootschalige bevraging over inkomen en armoede die jaarlijks in alle lidstaten
van de Europese Unie wordt uitgevoerd. Statistiek Vlaanderen maakt vandaag de cijfers voor
Vlaanderen bekend. Daaruit blijkt dat 10% van de inwoners van het Vlaamse Gewest in 2018 leefde
in een huishouden met een inkomen onder de Belgische armoededrempel. Het gaat om ongeveer
680.000 personen. Er wordt vanuit gegaan dat huishoudens met een inkomen onder de
armoededrempel een risico op armoede lopen. De Belgische armoededrempel lag in 2018 voor een
alleenstaande op 1.187 euro per maand, voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen op 2.493
euro per maand.
Het aandeel Vlamingen onder de armoededrempel bleef de afgelopen jaren vrij stabiel en schommelt
sinds 2004 tussen 10% en 11% van de bevolking. De schommelingen over de jaren zijn statistisch niet
significant.
De EU-SILC-resultaten van 2018 geven ook aan dat 2% van de Vlamingen of ongeveer 130.000
personen leefde in een huishouden in ernstige materiële deprivatie. Het gaat om huishoudens die
omwille van financiële redenen een aantal basisitems moeten missen (zoals een wasmachine, een
auto of degelijke verwarming) of een aantal zaken niet kunnen doen (zoals een week op vakantie
gaan, rekeningen op tijd betalen of een onverwachte uitgave kunnen doen). Het aandeel ernstig
materieel gedepriveerden schommelt sinds 2004 nagenoeg steeds tussen 2% en 3% van de Vlaamse
bevolking.
In 2018 leefde ook 7% van de Vlamingen tot 60 jaar in een huishouden met zeer lage werkintensiteit.
Dat komt overeen met ongeveer 330.000 personen. Het gaat om huishoudens waar door de
volwassenen niet of slechts beperkt wordt gewerkt. Dat aandeel lag in 2018 het laagst sinds 2004.
Tussen 2014 en 2018 is het aandeel Vlamingen in een huishouden met zeer lage werkintensiteit
gedaald van 10% tot 7%. Dat is een significante daling.
Het zijn telkens min of meer dezelfde groepen die minder goed scoren op de verschillende
armoedestatistieken. Het gaat dan vooral om eenoudergezinnen, werklozen en huurders. Zo lag het
aandeel personen onder de armoededrempel in 2018 bij werklozen op 37%, bij eenoudergezinnen op
28% en bij huurders op 26%. De opvallendste verandering over de jaren deed zich voor bij de

ouderen: hun situatie is de afgelopen jaren verbeterd. Zo lag in 2006 het armoederisico bij 65plussers nog op 23%. In 2018 is dat gedaald tot 15%.
Het Vlaamse Gewest scoort op de 3 statistieken telkens beter dan de andere Belgische gewesten.
Terwijl het aandeel personen onder de armoededrempel in het Vlaamse Gewest in 2018 op 10% lag,
ging het in het Brussels Gewest om 33% en in het Waalse Gewest om 22%. In België in zijn geheel lag
dat aandeel op 16%. Een gelijkaardige situatie doet zich voor bij de andere statistieken.
In vergelijking met de landen van de Europese Unie scoort Vlaanderen ten slotte telkens op het
niveau van de EU-landen met de laagste percentages.

Voor meer informatie
Voor meer informatie over deze statistieken, zie:
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-onder-de-armoededrempel
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-in-ernstige-materiële-deprivatie-0
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-in-een-huishouden-met-zeer-lage-werkintensiteit
Contact: Jo Noppe I T 0491 92 40 82 I jo.noppe@vlaanderen.be
Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken
ontwikkelen, produceren en publiceren. Statistiek Vlaanderen wil deze Vlaamse openbare statistieken
via één portaalsite voor iedereen vlot toegankelijk maken zodat burgers, organisaties en bedrijven
beschikken over correcte en gedetailleerde informatie over Vlaanderen. Statistiek Vlaanderen streeft
ernaar alle openbare statistieken te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en
internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

