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“Armoede is als een straf voor een
misdaad die je niet begaan hebt”.
(Anoniem)

“Es ergeben sich ganz neue Wendungen,
sobald die Pflicht des Gebenden an Stelle des Rechts
des Empfangenden den Ausgangspunkt bildet.”
(Georg Simmel, Der Arme)
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België kampt met een hoog armoedecijfer, ondanks een hoge levensstandaard en
hoge sociale overheidsuitgaven. Over het algemeen blijft dit cijfer stabiel, behalve in
sommige categorieën van de meest kwetsbare personen.
Bijna 1 op 5 Belgen riskeert sociale uitsluiting of in armoede te belanden. Zij komen
in deze situatie terecht door verschillende oorzaken: werkloosheid, geen spaargeld,
huisvestingsproblemen, slechte schoolresultaten of schooluitval, depressie, ... De
moeilijkheden stapelen zich op, blijven duren, en worden van generatie op generatie
doorgegeven.
Beleidsinitiatieven inzake armoedebestrijding kunnen “de schade beperken”, maar
slagen er niet in een einde te maken aan de lijdensweg. Daarom is het noodzakelijk dat
we deze beleidsinitiatieven evalueren en verbeteren.
Op basis van gegevensanalyse en gesprekken met actoren op het terrein, legt Itinera
enkele overwegingen en precieze aanbevelingen voor. Deze studie bestaat uit drie
delen: dit document, dat dieper ingaat op de cijfers, wordt gevolgd door een analytisch
kader en door een reeks van aanbevelingen.
Dit verslag was niet mogelijk geweest zonder de hulp en bereidwilligheid van zij die hun
kennis en ervaringen wilden delen, en hun tijd aan ons wilden besteden. Hun namen
staan in de bijlage. Onze studie houdt voor hen geen verplichtingen in en wij dragen
zelf de volledige verantwoordelijkheid. Wij danken hen van harte.
Jean Hindriks en Joël Van Cauter
24/02/2022
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Overzicht van de armoede

Cijfers zijn een waardevolle bron van informatie waarmee voorzichtig moet worden omgesprongen. Wat leren ze
ons?

1.1.

Algemene tendens: een macabere constante

Het armoederisicopercentage (AROP)
Het armoederisicopercentage (AROP) is in België globaal genomen al twintig jaar stabiel. Maar voor sommige
categorieën van mensen stijgt dit cijfer. Het armoederisicopercentage meet het percentage van de bevolking
dat leeft in een huishouden waarvan het equivalent beschikbaar inkomen (na belastingen en na transfers) lager
is dan 60% van het nationaal mediaan inkomen (armoededrempel).1 Concreet stemt dat voor 2019 overeen met
een huishouden dat een lager inkomen heeft dan 1.284 € netto per maand voor een alleenstaande of 2.696 €
voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen jonger dan 14. De foutmarges geven de
onzekerheden weer over de gegevens van een onderzoek bij een steekproef bij de bevolking. Het armoederisico is
in Wallonië (20%) dubbel zo groot en in Brussel (30%) driemaal groter dan in Vlaanderen (10%).2

Evolutie van het armoederisicopercentage (AROP) in België

Bron: Eurostat EU SILC

Ons beleid slaagt er niet in om het armoederisico in te dijken. In vergelijking met onze buurlanden is bij ons het
risico groter dan gemiddeld.

1
Voor gezinnen wordt een equivalentieschaal toegepast die aan de eerste volwassene 1 consumptie-eenheid toekent, 0,5 eenheden voor elk bijkomend gezinslid
ouder dan 14 jaar en 0,3 eenheden voor kinderen jonger dan 14. Dat betekent dat een alleenstaande goed is voor 1 consumptie-eenheid, terwijl een gezin met twee
volwassenen en twee kinderen (jonger dan 14) gelijk is aan 2,1 consumptie-eenheden.
2

Bron IWEPS
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Internationale vergelijking van het risico op monetaire armoede (AROP)

Bron: Eurostat EU SILC 2019

Het risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE)
Als we dit risico op monetaire armoede (AROP) combineren met het risico op lage werkintensiteit (13% van de
bevolking) of op ernstige materiële deprivatie (5% van de bevolking), bekomen we een ruimere indicator, die het
risico op armoede of sociale uitsluiting meet: de belangrijkste Europese armoede-indicator in het kader van de
“Europa 2020”-strategie (AROPE). In 2019 gaat het om 19,5% van de bevolking. Deze armoede is ongelijkmatig over
het grondgebied verdeeld.
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Het percentage blijvende armoede
Met de SILC-enqu tes kan ook het risico op blijvende armoede worden ingeschat, dat wordt gedefinieerd als de
verhouding van de bevolking die in de loop van ten minste twee van de drie voorafgaande jaren een armoederisico
heeft gekend. Voor Belgi‘ stellen we vast dat dit risico op blijvende armoede lichtjes gestegen is. Tussen 2007 en
2018 steeg het risico op blijvende armoede voor mensen in de werkende leeftijd van 5,6 tot 9,4%, terwijl het bij
ouderen daalde van 17,0 tot 8,9%.

Bron: Eurostat EU SILC 2019

Het percentage ernstige materiële deprivatie
Er wordt gesteld dat een huishouden of alleenstaande zich in een situatie van ernstige materiële deprivatie bevindt
als dit huishouden of deze alleenstaande niet ten minste vier van de onderstaande dingen kan verwezenlijken:
(1) facturen tijdig betalen (huur, water, elektriciteit, enz.); (2) per jaar één week vakantie buitenshuis nemen; (3)
minstens om de twee dagen vlees, kip, vis of een vegetarisch alternatief eten; (4) in staat zijn om een onvoorziene
uitgave te doen; (5) een telefoon bezitten; (6) een kleurentelevisie bezitten; (7) een wasmachine bezitten; (8) een
personenwagen bezitten; (9) de woning voldoende kunnen verwarmen. De onderstaande tabel geeft dit percentage
ernstige materiële deprivatie weer voor verschillende groepen. We zien dat de lage werkintensiteit en de kosten
voor de woning belangrijke risicofactoren zijn voor deze ernstige materiële deprivatie. Verder stellen we vast dat
ernstige materiële deprivatie in België frequenter voorkomt dan in de andere landen.
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Bron: Eurostat SILC 2019

1.2.

Risicogroepen

Het kwetsbaarst zijn werklozen (47,9%), eenoudergezinnen (34,6%), huurders (32,3%), laaggeschoolden (25,3%)
en mensen die in dichtbevolkte gebieden wonen (22,7%). Het minst kwetsbaar zijn Belgen die in matig bevolkte
gebieden wonen (10,7%), hooggeschoold zijn (5,8%), werk hebben (4,8%) of eigenaar zijn van hun woning (8,2%).
Personen die in een huishouden wonen bestaande uit twee volwassenen jonger dan 65, lopen eveneens minder
risico (7%). Aangezien armoede gemeten wordt op het niveau van het huishouden en niet van het individu, moeten
de cijfers als volgt geïnterpreteerd worden: 32,5% van de huurders en 47,9% van de werklozen leeft in een arm
huishouden.
Uit de cijfers blijkt ook dat het armoederisico in de categorie 16-25 jaar (25%) het hoogst en na 55 jaar (18%) het
laagst is. Armoede lijkt bij jongeren minder zichtbaar dan bij ouderen. Een verhoging van de pensioenen komt vaker
aan bod dan een hoger leefloon, waarvan vooral jongeren de begunstigden zijn (meer dan 33%). Verder blijkt uit
de cijfers dat de helft van de eenoudergezinnen gevaar loopt voor armoede of uitsluiting. Een buitenlander van de
EU loopt anderhalve keer meer risico op armoede of uitsluiting dan een Belg, een buitenlander van buiten de EU
drie keer meer. Dat zet aan tot nadenken als je weet dat 60% van de Brusselaars van buitenlandse origine is.3 Een
laaggeschoolde heeft vier keer meer kans op armoede of uitsluiting dan iemand die hogere studies heeft gedaan.
Het gemiddelde armoederisico bij de bevolking is dan wel stabiel, er is een verschuiving van armoede bij
65-plussers naar mensen op arbeidsleeftijd (18-64 jaar), met tussen 2007 en 2018 een armoederisico-omkering
tussen beide groepen. De armoede kreeg een nieuw, jonger gezicht.
Onze armoedecijfers liggen vaak onder het gemiddelde van de Europese landen.

3

Zie Karim Douieb “Brussels. A lovely melting pot” (JetPAck.AI).
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Bron: Eurostat EU SILC 2020 (inkomstenjaar 2019)

1.3.

Beperkt spaarvermogen

In de enqu te SILC 2020 (inkomsten van 2019) vroeg Statbel 7.000 Belgische huishoudens (v——r de COVID-crisis)
naar hun schuldenlast en levensstandaard.4 Uit die enqu te blijkt dat 60% van de Belgen in staat was om tijdens een
typische maand te sparen. In Vlaanderen kon 68% van de inwoners sparen. Dat cijfer daalt tot 50% in Brussel en tot
46% in Walloni‘. Achter die gemiddelden gaat echter een heel andere realiteit schuil als we kijken naar de situatie
van de Belgen van wie geacht wordt dat ze een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE) lopen, en die van de
andere Belgen.5

4 EU-SILC, module schuldenlast en levensstandaard 2020. Statbel. De SILC-enquête werd in 2019 grondig herwerkt om de resultaten nauwkeuriger te kunnen
berekenen en de verschillende landen beter met elkaar te kunnen vergelijken. De vragenlijst werd ingekort om de ondervraagde personen minder te belasten. Om die
redenen moeten we voorzichtig te werk gaan als we de resultaten van 2019 vergelijken met die van de voorgaande jaren.
5 We zouden kunnen stellen dat een hypotheeklening een vorm van gedwongen sparen is, maar, zoals we reeds eerder aanhaalden, zijn arme huishoudens
doorgaans huurders.
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Dat betekent dat slechts 22,1% van de Belgen met een risico voor armoede of sociale uitsluiting kon sparen (drie
keer minder dan het Belgische gemiddelde), terwijl 60,9% nauwelijks de eindjes aan elkaar kon knopen (tegenover
gemiddeld 25% op Belgisch niveau), moest 10,9% zelfs zijn spaargeld aanspreken (twee keer het Belgische
gemiddelde) en moest 6,1% een lening aangaan om er te komen (zes keer het Belgische gemiddelde).

Bron: Statbel (2021): module schuldenlast en levensstandaard 2020 EU-SILC.

De huishoudens werd gevraagd in hoeverre ze, indien ze onverwacht hun inkomen zouden verliezen, in staat
zouden zijn om hun levensstandaard te behouden door hun spaargeld aan te spreken. 40,3% van de Belgen kan niet
langer dan drie maanden exclusief van zijn spaargeld leven.
Ook hier stellen we de gebruikelijke verschillen tussen de gewesten vast: 57,6% en 55,6% van de inwoners van
respectievelijk Brussel en Walloni‘ kan niet langer dan drie maanden van zijn spaargeld leven. In Vlaanderen blijft
dat percentage beperkt tot 28,6%.
Ook tussen de sociale categorie‘n zijn er uitgesproken verschillen. 72% van de werklozen verklaart niet langer
dan drie maanden volgens dezelfde levensstandaard te kunnen leven. Die verhouding bedraagt 70% voor
eenoudergezinnen en huurders, en 52% bij laaggeschoolden. Belgen die tot de groep met risico op armoede en
sociale uitsluiting behoren, hebben duidelijk minder spaargeld ter beschikking, aangezien 75% onder hen niet
gedurende drie maanden volgens dezelfde levensstandaard zou kunnen blijven leven (tegenover 33% voor de
andere).
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Bron Statbel (2021): module schuldenlast en levensstandaard 2020 EU-SILC.

De SILC-enquête leert ons ook dat 8% van de Belgen leeft in een huishouden waar meer dan 40% van het
beschikbare inkomen besteed wordt aan huisvestingskosten, zoals huur, intresten van de lening en energiekosten.

1.4.

Levensverwachting

Armen hebben een kortere levensverwachting. We verwijzen hier naar het werk van Joël Girès en Pierre Marisal,
van de ULB; zij creëerden decielen met een synthetische indicator die rekening houdt met het inkomen, het
diploma en het vermogen6.

Bron: Belgisch Observatorium Maatschappelijke ongelijkheid (2020)

6 Girès, J. en Marissal, P. (2020). Inégaux face à la mort, online op Belgisch Observatorium Maatschappelijke ongelijkheid. Zie ook Thierry Eggerickx, Jean-François
Léger, Jean-Paul Sanderson en Christophe Vandeschrick, Inégalités sociales et spatiales de mortalité dans les pays occidentaux. Les exemples de la France et de la
Belgique, Espace populations sociétés [online], 2018/1-2 | 2018
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De levensverwachting van de armsten is voor mannen 10,6 en voor vrouwen 7,8 jaar korter dan voor de rijksten.
Die duur is goed voor 15% van de levensduur van de mannen van het eerste deciel en voor 9% bij de vrouwen.
Dat verschil stellen we ook vast als we kijken naar de gezondheidsverwachting (of levensverwachting zonder
invaliditeit (LVZI)). In 2011 bedroeg, op de leeftijd van 25 jaar, het verschil in LVZI tussen de laagstgeschoolden en de
hoogstgeschoolden 10,5 jaar voor de mannen en 13,4 jaar voor de vrouwen.7

1.5.

Inkomen en vermogen

Het bestaansmiddelenniveau wordt door twee elementen bepaald – het inkomen en het vermogen – die
ongelijkmatig over de bevolking verdeeld zijn.
Inkomen en vermogen worden in België en in tal van andere landen anders verdeeld: het vermogen is aanzienlijk
ongelijker verdeeld dan het inkomen.8

Verdeling van het jaarlijks bruto-inkomen en van het nettovermogen
per deciel in België (2014)

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Hoewel de niveaus verschillen, hebben de verdelingscurven een vergelijkbare vorm. Er is met andere woorden een
concentratie van de inkomens en vermogens. Personen met een laag inkomen hebben ook een laag vermogen.9

7

Zie gezondbelgie.be

8 Zie de twee documentatienota’s van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven over de inkomensverdeling (CRB 2016-1548 ) en de vermogensverdeling
(CRB 2018-0779 )
9 Nationale Bank (2017), voorstelling van de resultaten van de enquête Household Finance and Consumption Survey (HFCS) door Philippe De Caju en Christophe
Piette.
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Bron: NBB HFCS 2017

Met deze ongelijke verdeling van inkomen en vermogen in het achterhoofd heeft de Staat een grootschalig
belastings- en transferbeleid doorgevoerd. Door de rijkdommen via belastingen en sociale prestaties te
herverdelen, kunnen ongelijkheid en armoede noemenswaardig worden beperkt. Zonder transfersysteem zou het
armoedeniveau, als al de rest gelijk zou blijven, twee keer hoger liggen dan nu het geval is. Met andere woorden:
door herverdeling via belastingen en transfers daalt het armoederisico met meer dan de helft (bij ongewijzigd
inkomen vóór belasting en transfers).10
In België is de herverdelende impact stabiel in de tijd. Dat is een uitzondering op de algemene tendens in de
OESO-landen, waar we sinds de jaren negentig vaststellen dat de herverdelende impact van de belastingen
en sociale prestaties afneemt11. Herverdeling via de fiscaliteit en de prestaties gebeurt via een gratis- en
kortingenbeleid voor een hele waaier van overheidsdiensten (sociale huisvesting, sociale tarieven voor gas,
elektriciteit of kinderdagverblijven, …) en niet-verhandelbare diensten die in meer of mindere mate gesubsidieerd
zijn en in meer of mindere mate door de individuen/huishoudens geactiveerd worden naargelang van een
aantal parameters (gezondheid, onderwijs, cultuur, ...); het geheel is zo ruim dat het vrij moeilijk is om de netto
herverdelende impact te meten.
Bij dit meetprobleem komt ook nog eens een weliswaar weinig zichtbaar, maar toch reëel “Mattheuseffect”, dat
gelinkt is aan vroegtijdige sterfte. Onze sociale zekerheid herverdeelt immers impliciet de bestaansmiddelen
van arme personen met een kortere levensverwachting aan rijkere personen met een langere levensverwachting.
Concreet gesproken hebben mensen met een laag inkomen vier keer meer risico om te overlijden vóór ze 65 zijn,
dan de rijkere (24% tegenover 6%).12
Kortom, het herverdelingssysteem en het socialezekerheidsstelsel herverdelen in het algemeen de
bestaansmiddelen wel op een efficiënte manier, maar dat verhindert niet dat het verschil tussen rijk en arm zich
tweemaal laat voelen. Dat blijkt uit de inkomensverdeling, geïllustreerd door de “parade van dwergen en enkele

10 Zie Bakker V., Caminda K., Goudswaard K. en Van Liet O. (2019). Inkomensherverdeling en armoedereductie door sociale uitkeringen en belastingen in België en
Nederland. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, p. 307.
11

Causa O. en M. Hermansen. (2019). Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries. Working paper 1453,

12

Zie Baurin A. & Hindriks J. (2022) Intergenerational consequences of pension reforms: tension between democracy and equality, LIDAM DP 2022/08
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reuzen” van Jan Pen13, en uit de vermogensverdeling14. Om de ongelijkheden van inkomens- of vermogensverdeling
op klassieke wijze te meten, wordt gebruikgemaakt van de Gini-coëfficiënt. We moeten evenwel vaststellen dat
deze coëfficiënt niet tot de verbeelding spreekt en dat het feit dat deze coëfficiënt van 35% naar 45% stijgt,
niet bepaald veel zegt. In 1970 stelde Jan Pen voor om gebruik te maken van de “parade van dwergen” om de
omvang van de ongelijkheden beter te illustreren. Hij stelt de ongelijkheid in bestaansmiddelen voor door middel
van individuen van wie de grootte in verhouding staat tot deze ongelijkheid. De inkomensverdeling (links) en de
vermogensverdeling (rechts) in België worden dan als volgt in tabellen geïllustreerd. In deze parade zijn er enkele
reuzen en veel dwergen.

				

1.6.

Inkomensverdeling				

Vermogensverdeling

Werk en werkgelegenheidsval

Het risico op armoede en sociale uitsluiting is recht evenredig met het statuut van werk. Zo is het risico voor
werklozen tien keer groter dan voor werkenden.

Bron: Indicators.be

De werkgelegenheidspercentages in België zijn te laag en dat is des te meer het geval voor armoederisicogroepen,
zoals we uit de onderstaande grafiek kunnen afleiden.

13 Capéau B. et al., (2021) Well being in Belgium: beyond happiness and income, Springer. Zie ook: Haugton J. en Khanker, S. (2009). Handbook on Poverty and
Inequality. Washington: World Bank.
14

De Caju Ph. en Piette C, op.cit., p. 13
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Werkgelegenheidspercentage volgens groep (2019)

Bron: Marx & Horemans (RBSS 2020) op basis van Eurostat Labour Force Survey 2019

Het armoederisico bij werklozen en laaggeschoolden is in België zeer groot.15 Een voor de hand liggende
interventiemaatregel zou zijn om voor deze categorie de toegang tot het arbeidsproces te bevorderen. Wat voor de
lage lonen een aanzienlijke hindernis vormt voor deze toegang, is onze fiscaliteit en het feit dat het verschil tussen
het minimumloon en de werkloosheidsuitkering niet groot is. Dit dubbel effect wordt in de onderstaande grafiek
weergegeven. Bij het effectieve belastingtarief voor werklozen wordt rekening gehouden met de mate waarin
fiscaal en parafiscaal wordt aangezet/ontmoedigd om te werken, in vergelijking met werkloosheid. Dit effectieve
belastingtarief is gelijk aan 1 (het verschil tussen het nettoloon en de werkloosheidsuitkering / loonkost). Zoals uit
de onderstaande grafiek afgeleid kan worden, benadert dit effectieve belastingtarief de 100% voor de lage lonen,
wat betekent dat het om een heuse “werkgelegenheidsval” gaat.

15 Opgelet bij internationale vergelijkingen: in Duitsland zijn er veel meer werknemers met een zeer laag inkomen, maar de bijstand (bv. voor huisvesting) is er veel
groter.
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Bron: Van Heukelom & Decoster, Effectieve aanslagvoeten in België, 2021

Het lage werkgelegenheidspercentage bij migranten van buiten de EU in België (55% tegenover meer dan 65% in
Nederland en Duitsland) is volgens ons niet alleen te wijten aan een gebrek aan opleiding. De niet-EU-migranten
zijn immers niet noodzakelijk lager geschoold dan die in Duitsland of Nederland. We moeten ons hier afvragen of
het gaat om cognitieve biases bij de werkgevers. Een recent artikel uit de NY Times illustreert hoeveel invloed
cognitieve biases kunnen hebben op de gendergelijkheid. In het spel van trapsgewijze sociale promoties leidt een
tekortschatting van 3% van de beroepsbekwaamheid van vrouwen ertoe dat vrouwen geleidelijk verdwijnen van de
directieposten. Dat resultaat is teleurstellend, maar tegelijkertijd ook bemoedigend, want het leert ons dat er maar
weinig nodig is (deze bias van 3% corrigeren) om het glazen plafond boven de sociale mobiliteit van vrouwen te
doorbreken. Op dezelfde manier kunnen we overwegen om het sociale plafond te doorbreken door onze cognitieve
biases ten overstaan van migranten van buiten de EU te corrigeren.

Bron: Karim Douieb (Jetpack.AI) Economics Graduation Ceremony 2021,
Louvain-la-Neuve, 26 november 2021 (toestemming van de auteur)
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Het werkgelegenheidspercentage is op zijn beurt gelinkt aan het opleidingsniveau. Logischerwijze is het
armoederisico voor iemand zonder werk groter. En de laagstgeschoolden hebben de meeste moeite om aan werk
te komen of aan het werk te blijven.

Werkgelegenheidspercentage volgens opleidingsniveau bij de Waalse bevolking

Bron: Karim Douieb (Jetpack.AI) Economics Graduation Ceremony 2021,
Louvain-la-Neuve, 26 november 2021 (toestemming van de auteur)

Het verband tussen armoede en tewerkstelling komt ook tot uiting in de band tussen het armoederisico en het
aandeel van het van werk afkomstige inkomen voor het huishouden, d.w.z. van de werkintensiteit. Dat risico ligt
voor huishoudens met een zeer lage werkintensiteit (minder dan 20% van het inkomen is van werk afkomstig),
zowat 30 keer hoger dan voor huishoudens met een zeer hoge werkintensiteit (meer dan 80% van het inkomen is
van werk afkomstig).16
In vergelijking met andere landen is het risico op armoede door een lage werkintensiteit in België bijzonder groot.

16

Nota CRB 2016 – 2048, op. cit., p. 39
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Opleiding

Het opleidingsniveau is een van de kernvariabelen inzake armoede: een laaggeschoolde heeft toegang tot
minder goed betaald en onzekerder werk. Het risico op armoede of sociale uitsluiting is dan ook recht evenredig
met het opleidingsniveau. Het risico op armoede of sociale uitsluiting is bij laaggeschoolden 4 keer groter dan bij
hogergeschoolden.

Bron: Indicators.be

Als we met onze buurlanden vergelijken, stellen we vast dat dit veelvoud bij ons bijzonder hoog is.

Bron: Eurostat

18

DUURZAME AANPAK VAN ARMOEDE

1.8.

DEEL 1

Gezondheid en sociale betrekkingen

Uit de gegevens van het Planbureau, dat met kwintielen werkt, blijkt dat de mensen met het laagste inkomen een
minder goede gezondheid hebben.
Die vaststelling geldt voor de lichamelijke gezondheid (meting van de beperkingen van de dagelijkse activiteiten17
en van de chronische aandoeningen18).

Bron: Indicators.be

Bron: Indicators.be

Bron: Indicators.be

17

Online op https://www.indicators.be/nl/i/G03_LUA/nl

18

https://www.indicators.be/nl/i/G03_LSI/nl
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De vaststelling geldt ook voor de geestelijke gezondheid (meting van de psychologische ontreddering19 of
depressie20).

Bron: Indicators.be

Bron: Indicators.be

19

https://www.indicators.be/nl/i/G03_PSD/nl, https://www.indicators.be/nl/i/G03_DEP/nl en https://www.indicators.be/nl/i/G03_SAT/nl

20 https://www.indicators.be/nl/i/G03_DEP/nl en https://www.indicators.be/nl/i/G03_SAT/nl
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En ze geldt ook voor de zogenaamde “sociale gezondheid”, d.w.z. de manier waarop mensen met elkaar in contact
treden en met elkaar omgaan (meting van de frequentie van de sociale contacten, het gevoel dat je op de omgeving
kan rekenen, en de ontevredenheid wat contacten betreft).21
Het percentage mensen die verklaren maar weinig sociale contacten te hebben, d.w.z. minder dan één keer per
week, ligt hoger voor laaggeschoolden (zonder diploma of alleen lagere school) dan voor mensen met een diploma
hoger onderwijs.

Contacts sociaux peu fréquents
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Moyenne

Sans diplôme ou primaire

Diplôme de l'ens. Sup.

Bron: Braekman et al. (2020).

Het percentage van mensen die verklaren slechts beperkt op sociale ondersteuning te kunnen rekenen, daalt
naarmate het opleidingsniveau stijgt.

Niveau de soutien social perçu
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Moyenne

Sans diplôme ou primaire

Diplôme de l'ens. Sup.

Bron: Braekman et al. (2020).

21

Zie Braekman E., Berete F., Charafeddine, R en Drieskens S. (2020). Gezondheidsenquête 2018 van Sciensano.
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De module “socioculturele participatie” van de SILC-enquête van 2015 geeft vergelijkbare indicaties met het
armoederisico als criterium, en niet het opleidingsniveau.22
De burgerparticipatiegraad door toedoen van vrijwilligerswerk neemt toe naarmate het opleidingsniveau stijgt
en dus de rijkdom groter is: mensen met een masterdiploma zetten zich 6 keer meer in dan mensen met een
diploma basisonderwijs.23

Bron: Dudal en Hustinx (2020)

1.9.

Huisvesting

De mensen met het laagste inkomen zijn het minst goed gehuisvest: ze zijn ook minder vaak eigenaar.24

Bron: Belgisch Observatorium Maatschappelijke ongelijkheid.

22 Zie Statbel
23 Zie P. Dudal en L. Hustinx. (2020). Le volontariat en Belgique. Chiffres-clés.
24 Girès, J. en Marissal, P. (2020), op.cit. online op de website van het Belgisch Observatorium Maatschappelijke ongelijkheid
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Nagenoeg 10% van de huishoudens wordt geconfronteerd met huisvestingsproblemen: overbevolking (voor 1,3%
van de huishoudens), onvermogen om naar behoren te verwarmen (5,3%), vochtproblemen of schimmels (4,1%).
De kwaliteit van de huisvesting heeft gevolgen voor de gezondheid (chronische aandoeningen, infectieziekten,
ongevallen, ...) en voor het sterftecijfer.25
De algemene tendens is dat de kwaliteit van de huisvesting in België erop vooruitgaat, maar tegelijkertijd stellen
we ook vast dat de prijzen stijgen. Daardoor is het, vooral dan voor de laagste inkomens, moeilijk om huisvesting te
vinden en eigenaar te worden. In vergelijking met andere Europese landen is dit fenomeen in België uitgesproken
aanwezig26.

Bron: Europese index voor slechte huisvesting

25 Zie Damiens, Joan Jany; Eggerickx, Thierry; Gourbin, Catherine; Majérus, Paul; Masquelier, Bruno; et al. (2019), CAUSINEQ. Causes of health and mortality
inequalities in Belgium: multiple dimensions, multiple causes. Zie ook Otavova, M. (2021). Inequalities in mortality associated with housing conditions in Belgium
between 1991 and 2019.
26 De Europese index voor slechte huisvesting werd opgesteld in het kader van de Overview of Housing Exclusion in Europe, gepubliceerd door FEANTSA en de
Fondation Abbé Pierre, p. 51.
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Welzijn

Het werk van Capéau et al.27, gebaseerd op een grootschalige enquête bij een representatieve steekproef van
3400 volwassenen uit 2000 Belgische gezinnen, toont aan dat je arm én gelukkig tegelijk kunt zijn: zowat 9% van
personen met een laag consumptieniveau, een slechte gezondheid en slechte huisvesting oordelen dat ze meer
tevreden zijn over hun leven dan 70% van de personen die in een objectief gezien betere situatie verkeren.
Dit onderzoek probeert een evenwicht tot stand te brengen tussen de materiële maatregelen tegen armoede
en de eerder subjectieve maatregelen. De subjectieve maatregelen tegen armoede geven immers een sterk
vertekend beeld vanwege de persoonlijke ambities en verwachtingen. Wie zijn ambities niet kan waarmaken,
zal zich ongelukkiger voelen, ook al heeft hij dan een comfortabelere materiële situatie dan iemand die geen
enkele materiële ambitie nastreeft. Omgekeerd houden objectieve maatregelen tegen armoede geen rekening
met het variabele belang dat mensen toekennen aan de verschillende dimensies van het materiële leven
(consumptie, inkomen, huisvesting, ...). Victor Hugo zei het al: “Wie geen armoede kan doorstaan, is niet in staat
om vrij te zijn.” Het vrijheidsgevoel is echter een krachtig gelukselixir. Het is dan ook geen verrassing dat er in
tevredenheidsonderzoeken ook gelukkige armen zitten.

Bron: Capéau et al., Regards Economiques, nr. 144, januari 2019

Deze vaststelling is begrijpelijk, maar in het kader van een beleidsvoering en gezien de eis voor sociale
rechtvaardigheid doet ze toch vragen rijzen. Twee elementen moeten bij deze vaststelling in beschouwing worden
genomen.
Ten eerste is er het gewicht van de aantallen. Armen die gelukkiger zijn dan de rijken, vormen maar een minderheid.
Het inkomen blijft doorslaggevend. Dat we in ons dagelijkse leven een bepaald minimum nodig hebben, is evident
en blijkt ook uit het feit dat de tevredenheid met het leven, onder een zekere drempel, in grote mate gelinkt is aan
een toename van het beschikbare inkomen. Boven die drempel is het inkomen nog steeds belangrijk, maar het is
minder doorslaggevend.

27 Capéau B. et al. (2021). Well being in Belgium: beyond happiness and income, Springer, en de voorstelling daarvan in het nr. 144 van Regards Économiques.
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Bron: Capéau et al., Regards Economiques, nr. 144, januari 2019

De verticale lijn geeft het inkomen weer op de risicodrempel voor armoede en sociale uitsluiting, op 60% van
het mediaan inkomen. Daarboven, en niet op het exacte bedrag, zien we dat de tevredenheid “zachtjes” begint te
stijgen.
Het noodzakelijke minimum kan immers niet gereduceerd worden tot een uniek en statistisch gegeven.
Integendeel: het varieert naargelang de situatie. In een studie over de referentiebudgetten voor een menswaardig
inkomen (REMI) werd gedefinieerd hoe dit minimumbedrag gemeten kan worden met geïndividualiseerde criteria.
In heel wat situaties liggen deze bedragen hoger dan de uitkeringen of minimumlonen.
Het tweede element is het onderscheid tussen geluk en welzijn, dat de auteurs ertoe bracht om een nieuwe
welzijnsindicator voor te stellen. Dit werk is uitermate interessant, maar valt buiten het voorwerp van ons verslag.
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Sociale mobiliteit en armoedeval

In het kader van de EU-SILC-enquête bestudeerde Statbel de intergenerationele overdracht van armoede. Aan de
respondenten van de enquête, die tussen 25 en 59 jaar oud waren, werd gevraagd hoe hun levensomstandigheden
er in hun tienertijd uitzagen. Uit de antwoorden bleek dat 30,4% van degenen die in een huishouden met
financiële moeilijkheden hadden geleefd, in 2019 onder de geldarmoedegrens leefde. Omgekeerd bleek dat voor
wie in een huishouden met een gezonde financiële situatie had geleefd, het huidige armoedecijfer maar een vierde
van dat cijfer (hetzij 7,7%) bedroeg.

Bron: Statbel: intergenerationele overdracht van armoede (EU SILC 2019)

Ook het opleidingsniveau van de ouders bepaalt in sterke mate het armoederisico van het kind op latere
leeftijd. 31,2% van de personen van wie de vader laaggeschoold is, heeft hogere studies afgerond, tegenover
56,8% van de personen met een matig geschoolde vader en 79,4% van de personen met een vader met een
diploma hoger onderwijs. Het verband met het onderwijsniveau van de moeder is vergelijkbaar en zelfs nog iets
meer uitgesproken: als de moeder hooggeschoold is, is 81% van de respondenten dat ook. Een indicator die deze
intergenerationele overdracht van armoede via opleiding goed samenvat, is de correlatie tussen het studieniveau
van de ouders en het armoederisico van de kinderen op latere leeftijd. Het huidige armoederisicopercentage ligt
dubbel zo hoog voor iemand uit een huishouden waar de ouders ten opzichte van anderen lager geschoold zijn.

Hoogste onderwijsniveau
van de ouders

Risico op geldarmoede

Laag

16%

Matig

8%

Hoog

7%

Bron: Statbel: intergenerationele overdracht van armoede (EU SILC 2019)
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Om deze correlatie te begrijpen moeten we kijken naar de maatschappelijke ongelijkheid die zich in heel ons
onderwijssysteem laat voelen. De onderstaande grafieken hierna tonen hoe in ons land de sociale lift blijft
steken. Studenten wier vader een hoge sociale status heeft, zijn massaal oververtegenwoordigd in het hoger
onderwijs; studenten wier vader daarentegen het statuut heeft van een laaggeschoolde werknemer, zijn massaal
oververtegenwoordigd in de groep van gediplomeerden van het lager secundair onderwijs.

Bron: Karim Douieb (Jetpack.AI) Economics Graduation Ceremony 2021,
Louvain-la-Neuve, 26 november 2021 (toestemming van de auteur)
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Het gevaar voor schooluitval is ook sterk gecorreleerd met de sociale afkomst van de leerlingen. Dewitte en
Hindriks (2017) toonden op basis van de PISA-enquête van 2015 aan dat een kind uit een kansarm milieu 7 keer meer
kans loopt om op zijn 15e minstens één keer te moeten zittenblijven dan een kind uit een kansrijk milieu.

Bron: Dewitte en Hindriks (2017) De geslaagde school (Skribis).

Massief schoolfalen in bescheiden gezinnen gaat vaak gepaard met een verschuiving in de aanpassing van het
schooltraject. Zoals blijkt uit het rapport van UNIA van 2017, heeft een kind van bescheiden sociale afkomst of
van immigratieafkomst twee keer meer kans dat hij wordt doorverwezen naar het technisch of beroepsonderwijs
dan een Belgisch kind uit een gegoed gezin (56% tegenover 33%). Deze verschuiving in de aanpassing van het
schooltraject doet vragen rijzen.
De schooluitval wordt ook sterk getekend door de sociale afkomst van de leerling en versterkt mee de
overdracht van de armoede van de ene naar de andere generatie. Om de woorden van Barack Obama vrij weer
te geven: “Wie zijn studies laat varen en voortijdig afhaakt op school, maakt niet alleen een kruis over zijn eigen
toekomst, maar ook over die van zijn gezin en zijn land”.
Jongeren tussen 18-24 die hun middelbare studies niet hebben afgemaakt en geen studies of opleidingen meer
volgen, worden beschouwd als voortijdig schoolverlaters. Ze riskeren sociale en economische uitsluiting. Van
deze jonge voortijdig schoolverlaters was 60% werkloos. In deze groep was slechts 66% actief op zoek naar
werk, wat wil zeggen dat 34% van de voortijdig schoolverlaters afziet van een beroepsloopbaan. Het percentage
schooluitval verschilt ook van gewest tot gewest: 7% in Vlaanderen, 12,9% in Wallonië en 14,4% in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze cijfers doen dalen is niet makkelijk: het probleem is immers even hardnekkig als het
armoedeprobleem.
Bovendien is er een noemenswaardig verschil tussen de schooluitval bij jongens en die bij meisjes (respectievelijk
11,8% en 7,7%) en binnen de verschillende subgroepen: in achtergestelde buurten, waar veel schooluitval voorkomt
(17% uitval), bij leerlingen die meermaals moeten zittenblijven (tussen 28% en 44% uitval), bij allochtone leerlingen
van buiten de EU (38% uitval) en bij leerlingen wier moeder laaggeschoold is (18%).
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Gevaar voor schooluitval (in %)
aanzienlijke

Wijk

schoolachterstand

17

Taal die thuis wordt

andere taal dan op school

22

gesproken

dezelfde taal als op school

7

Onderwijsniveau van de

basisonderwijs

moeder

meer dan basisonderwijs

Schoolachterstand

Nationaliteit

18
6

meer dan 2 jaar

44

2 jaar

28

1 jaar

10

geen

1

Niet-Belgisch, niet-EU

38

Niet-Belgisch, EU

24

Belgisch

10

Bron: Dewitte en Hindriks (2017) De geslaagde school (Skribis).

Dat de sociale afkomst van leerlingen zo’n grote invloed heeft op schoolresultaten, bepaalt ook mee de
overdracht van armoede van ouders naar kinderen. Arenas en Hindriks (2021a,b) toonden aan dat deze overdracht
uitdrukkelijker voorkomt in onderwijssystemen waarin schoolongelijkheid gepaard gaat met sociale segregatie.28
Jammer genoeg geldt dat ook voor het Belgische – Franstalige én Nederlandstalige – onderwijssysteem: het
percentage sociale segregatie en schoolongelijkheid tussen scholen behoort tot de hoogste in de OESO.29

28 Arenas en Hindriks (2021a): Intergenerational mobility and unequal school opportunity, The Economic Journal, vol. 131, pp. 1027-1050. Arenas en Hindriks
(2021b), Intergenerational mobility and school inequality in the US, Research Outreach nr. 123, 122-125, juni 2021.
29 Dewitte en Hindriks (2017), De geslaagde school, Skribis.
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Middelen en resultaten

2.1.

De uitgaven voor sociale bescherming

DEEL 1

In vergelijking met de buurlanden en andere vergelijkbare landen30 zijn de sociale overheidsuitgaven in verhouding
tot het bbp in België het hoogst. Het moet enkel Frankrijk laten voorgaan. De uitgaven zijn goed voor 28,9% van het
bbp, tegenover gemiddeld 20% in de OESO. Het gaat hier over alle sociale overheidsuitgaven die door de centrale
en lokale overheidsbesturen en de socialezekerheidsinstellingen worden beheerd. Dat komt neer op ongeveer
10.000 euro per inwoner. Twintig jaar geleden waren deze uitgaven goed voor 24,7% van het bbp.
Nederland is een interessant geval: het armoedecijfer ligt onder het gemiddelde en is vergelijkbaar met dat van
Frankrijk, maar het niveau van de sociale uitgaven t.o.v. het bbp ligt twee keer lager dan in Frankrijk. Dat is het
gevolg van de budgettaire restricties die Nederland, en ook andere landen, ertoe hebben genoopt om strengere
criteria toe te passen voor het recht op sociale bijstand, om de aanpassing van de uitkeringen te minderen en
de “sociale uitgaven te privatiseren” door een grotere verantwoordelijkheid te leggen bij de werkgever voor wat
betreft de tenlasteneming van zieke of gehandicapte werknemers. Een voorbeeld: tussen 1990 en 2010 daalden
in Nederland de sociale overheidsuitgaven van 23,5% naar 17,5 % van het bbp. Deze spectaculaire daling is
grotendeels het gevolg van de hervorming van het gezondheidszorgstelsel in 2006, die leidde tot een daling van het
aandeel van de overheidsuitgaven; de financiering van de verplichte basisziekteverzekering steunt sindsdien op
privéfondsen. Daar komt nog bij dat vanaf 1994 het ziekteverlof ten laste is van de werkgever.
We wijzen er hierbij op dat de kwaliteit van de gegevens over het effect van de belastingstelsels (vaak ramingen
op basis van fiscale modellen) en over de particuliere sociale uitgaven en de uitgaven van de lokale overheden
(door niet-aangifte), minder goed is dan de kwaliteit van de informatie over de sociale overheidsuitgaven. Daarom
gebruiken we liever deze laatste als basis voor de internationale vergelijking (in tegenstelling tot de volledigere
benadering van de sociale uitgaven die Eurostat hanteert). Als we rekening houden met de particuliere sociale
uitgaven (al dan niet verplicht voor de werkgever) en met de impact van fiscale maatregelen (belastingvoordelen
voor sociale doeleinden), vervagen de verschillen tussen de landen voor wat de sociale uitgaven betreft.

Bron: Databank over de sociale uitgaven (OESO 2020)

30 Op basis van de Eurostat-gegevens hebben we België vergeleken met Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
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# GEZINNEN EN KINDEREN
De sociale uitgaven die in België aan gezinnen en kinderen worden besteed, zijn goed voor minder dan 8% van alle
socialezekerheidsprestaties. Ze daalden van
7,99% elf jaar eerder naar 7,46% nu. Deze uitgaven liggen onder het gemiddelde van de buurlanden, nl. 9,04%.
Het uitgavenpercentage van Luxemburg bedraagt dubbel zoveel als het onze, dat van Duitsland ligt ongeveer 50%
hoger. Frankrijk situeert zich op hetzelfde niveau als wij en het Verenigd Koninkrijk ligt 25% hoger.

# WERKLOOSHEID
België geeft voor werkloosheid verhoudingsgewijs meer uit dan het gemiddelde van de andere landen: in 2018
bedragen de uitgaven 40% meer dan het gemiddelde in de landen uit de vergelijking, voor een werkloosheidscijfer
dat 15% meer bedraagt dan het gemiddelde, hetzij een ratio van 122%.

# PENSIOENEN
De uitgaven voor pensioenen stegen in België tot 12,6% van het bbp, tegenover 11,1% elf jaar eerder; ze liggen hoger
dan het gemiddelde van de landen uit de vergelijking nl. 12,06%; de stijging is 1,5 keer groter bij ons dan die van het
gemiddelde van de andere landen. Frankrijk is het enige land waar de uitgaven hoger liggen en meer gestegen zijn.
De onderstaande tabel bevat de verschillende indicatoren, hun evolutie (stijging + of daling -), hun niveau en het
gemiddelde niveau van de buurlanden.
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We onthouden vooral het volgende:
•

In vergelijking met het gemiddelde van onze buurlanden, liggen de sociale overheidsuitgaven van
België in % van het bbp globaal genomen hoger;

•

De werkingskosten zijn van dezelfde orde van grootte als het gemiddelde;

•

De uitgaven voor de gezinnen en kinderen dalen en liggen op een niveau onder het gemiddelde van
de buurlanden;

•

De uitgaven voor werkloosheid dalen, maar liggen verhoudingsgewijs hoger dan het gemiddelde
van de buurlanden, gezien ons werkloosheidscijfer;

•

De pensioenuitgaven stijgen en liggen verhoudingsgewijs hoger dan in het gemiddelde van de
buurlanden.

2.2.

Verhouding uitgaven / resultaten

Zijn de overheidsuitgaven in België in vergelijking met onze buurlanden efficiënter en doeltreffender in de strijd
tegen armoede?
In ons land is het risico op armoede en sociale uitsluiting stabiel doorheen de tijd, rond de 20%. Dat betekent dat
we er globaal gezien niet in slagen om het te doen dalen en dat we dus niet efficiënt zijn.
Uit de cijfers blijkt dat België de armoede niet efficiënt aanpakt.
Enerzijds is het risico op armoede of uitsluiting groter dan bij onze buren, anderzijds zijn de sociale
overheidsuitgaven hoger dan het gemiddelde van de buurlanden (en ook van de OESO).
Meer bepaald:
-

Het risico op armoede of uitsluiting is in België voor kinderen en jongeren onder de 16 en voor
eenoudergezinnen groter dan in de buurlanden. De uitgaven voor sociale prestaties die aan dit deel van de
bevolking gewijd zijn, dalen en liggen minder hoog dan bij onze buren;

-

Het risico op armoede of uitsluiting voor personen tussen de 25 en de 54, het actiefste deel van de
bevolking, stijgt en ligt vergelijkenderwijs hoger in België. Nochtans liggen de uitgaven voor werkloosheid
verhoudingsgewijs in België hoger dan in de andere landen;

-

Het risico op armoede of uitsluiting voor 55-plussers is groter dan het gemiddelde van de vergeleken
landen, ook al neemt het af. De pensioenuitgaven stijgen evenwel en zijn groter dan in bijna alle andere
landen (met uitzondering van Frankrijk).

Behalve de verschillen tussen de bevolkingsgroepen moeten ook de verschillen tussen de landen onder de
aandacht worden gebracht.
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De twee landen waar het AROPE-percentage het sterkst gedaald is, nl. Frankrijk en Duitsland, zijn die landen
waar de sociale overheidsuitgaven het grootst zijn in verhouding tot het bbp. In deze landen zijn deze uitgaven
per inwoner ten opzichte van het bbp per inwoner ook het meest gestegen.
Omgekeerd heeft Nederland, waar het risico op armoede en uitsluiting het kleinst is, ook de laagste uitgaven
voor sociale bescherming uitgedrukt in percentage van het bbp (17% tegenover 30% voor Frankrijk).
Dat leert ons dat België beter kan, veel beter. We zouden inspiratie kunnen halen in Nederland (maar ook
in Denemarken), waar minder armoede en minder sociale uitgaven zijn. Uiteraard dalen de sociale uitgaven
automatisch als het aantal armen afneemt, maar de werkelijkheid overtreft deze budgetvergelijking. De methode
en organisatie van de sociale dienstverlening zijn bij ons anders.
Voor armoedebestrijding zijn middelen nodig, maar die moeten beter worden toegekend. In België is de sociale
bescherming op grote schaal gericht op de ouderen, die nochtans een minder groot armoederisico kennen (twee
keer minder dan inactieve personen en drie keer minder dan werklozen).31 De helft van onze sociale zekerheid
(begroting van 100 miljard, d.w.z. 8.700 euro per inwoner) wordt opgeslokt door de onafgebroken stijgende
pensioenuitgaven (15 miljard bijkomende uitgaven per jaar ten opzichte van 2010, waarvan driekwart gelinkt is aan
herwaarderingen van de pensioenen).32 Meer dan een kwart van het budget van onze sociale zekerheid gaat naar de
gezondheidszorg, waarvan de ouderen de voornaamste gebruikers zijn. Door de vergrijzing, en het feit dat België
niet voorbereid is op de impact daarvan voor chronische ziekten, zullen we onze sociale dienstverlening moeten
rationaliseren als we niet willen rantsoeneren.

31

Zie deel 1.6

32 Baurin en Hindriks (2019), Financiering van de pensioenen en de individuele pensioenrekening, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2/2019, 333-359

33

DUURZAME AANPAK VAN ARMOEDE

3.

DEEL 1

De kosten van niet-handelen

Om dit armoedeoverzicht in cijfers af te ronden, willen we de aandacht vestigen op het prijskaartje van armoede
voor de hele samenleving.
Ook hier is voorzichtigheid geboden: een dure actie heeft immers niet noodzakelijk impact. Dat konden we
vaststellen aan de hand van de gegevens over de sociale uitgaven: de vele financiële middelen die werden
geïnvesteerd, waren niet genoeg om de armoede terug te dringen. Dat blijkt ook uit de gesprekken met de actoren
op het terrein.
Wel staat vast dat niet-handelen zeer duur uitvalt. Met deze dimensie wordt in de studies en de politieke debatten
maar met mate rekening gehouden. Niet-handelen heeft geen zichtbare gevolgen. En toch is dit van cruciaal
belang. Economen spreken van “opportuniteitskosten”. Het is belangrijk dat we dieper ingaan op wat we vandaag
de dag doen en uitgeven, maar het is nog belangrijker dat we ons verdiepen in wat we niet doen en wat de gevolgen
daarvan zijn; en dan moeten we vergelijken.
De kostprijs van armoede kan in drie types worden onderverdeeld. Het eerste betreft de rechtstreekse kosten, die
op hun beurt bestaan uit transferkosten, of allerhande uitkeringen, en de kosten van de begeleiding van mensen
door de sociale voorzieningen. Het tweede type zijn de onrechtstreekse kosten, die gelinkt zijn aan de gevolgen
van de armoede: zittenblijven op school, kinderarmoede, voedingstekorten of de toename van de toevlucht tot
spoedhulp. Het derde type ten slotte betreft de sociale kosten. Dat houdt onder meer de creatie in van rijkdom, die
niet tot stand komt en ook niet tot stand zal komen, alsook belastingen die niet geïnd (zullen) worden. We kunnen
echter ook de sociale wanverhoudingen in overweging nemen, in het bijzonder dan degene die aan de armoede
gelinkt zijn (zoals de gele hesjes in Frankrijk), maar deze zijn moeilijker te meten.
Dit type werd gemeten voor de werkloosheid. IDEA bijvoorbeeld vergeleek de kosten voor een werkloze met het
inkomen gegenereerd door een werkende en dat in zes landen.33 Het werk mag dan al verouderd zijn en kreeg ook
kritiek34, het geeft wel een orde van grootte: de gemiddelde jaarlijkse kostprijs voor een werkzoekende ging in 2012
van 18.000 € in het Verenigd Koninkrijk tot 33.000 € in België. Voor twee derde was deze kost het resultaat van het
mogelijke verlies van inkomsten voor de staat. Als we dit bedrag in onze hypothese behouden, rekening houdend
met het huidige aantal werklozen in ons land – 350.000 personen in 2020 – komen we op een jaarlijkse kostprijs van
12 miljard euro, hetzij ongeveer 2,6% van het bbp.
Voor zover ons bekend werd deze vergelijking niet gemaakt voor de armoede in België. Dit type van onderzoek werd
echter wel elders gerealiseerd, met name in Québec en de Verenigde Staten.35

33 Studie in opdracht van de Fédération Européenne des Services à la Personne: Maarten G., Valsamis D. en Van der Beken W. (2012). Pourquoi investir dans
l’emploi?
34 Met name door Jean Dadrey, in een artikel in Alternatives Economiques
35 Zie https://www.poorpeoplescampaign.org/resource/costs-of-poverty-fact-sheet/
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De werken van het Centre d’Étude sur la Pauvreté et l’Exclusion québécois stellen dat in 2008 de jaarlijkse
armoedekosten 15 à 17 miljard dollar bedroegen, hetzij ongeveer 6% van het bbp.36 De absolute cijfers kunnen niet
met die van België vergeleken worden en zelfs de percentages moeten met nog meer behoedzaamheid gehanteerd
worden, aangezien de armoedeniveaus aan weerszijden van de Atlantische Oceaan verschillen. Ze worden zelfs
anders gemeten. Het Centrum oordeelt echter dat de situatie in Québec vergelijkbaar is met die van een groep van
Europese landen, waaronder België.37 We kunnen dan ook stellen dat de armoedekosten in Québec toch wel met de
kostprijs in ons land vergeleken kunnen worden.
Dat wordt duidelijk als we een ruwe schatting maken: als we uitgaan van een bijzonder laag scenario, zouden we
kunnen stellen dat een arme op arbeidsleeftijd 30.000 € per jaar kost, d.w.z. minstens het leefloon samenwonende
+ het verlies voor de staat berekend in de studie van de kostprijs voor werkloosheid. Stellende dat 5,5 miljoen
mensen op arbeidsleeftijd zijn en dat het armoedecijfer in deze leeftijdscategorie 14% bedraagt, dan zijn er 770.000
armen op arbeidsleeftijd. Als we dit cijfer vermenigvuldigen met 30.000 €, komen we aan een jaarlijkse kostprijs
van 23 miljard euro, hetzij 5,5% van het bbp – percentage dat in de buurt ligt van het percentage voor Québec.
Het gaat hier dus om een lage schatting, aangezien geen rekening wordt gehouden met kinderen en jongeren,
gepensioneerden, de kosten voor begeleiding, aanvullende steunmaatregelen, bijvoorbeeld de sociale tarieven.
Deze jaarlijkse meting kunnen we aanvullen met een berekening over een langere periode. Als het armoedecijfer
niet daalt, wat al twintig jaar lang het geval is, blijft deze last behouden. Binnen twintig jaar, d.w.z. één generatie
later, zal de armoede aan de staat in totaal meer dan 450 miljard euro kosten, wat neerkomt op een grootteorde die
vergelijkbaar is met de volledige overheidsschuld van ons land vóór de COVID-crisis.
Nogmaals: dit zijn zeer ruwe schattingen en ze moeten met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd. De
kosten van niet-handelen kunnen ook ingeschat worden op basis van een vergelijkende analyse van de impact van
de resultaten van effectieve, voorbije en gerealiseerde beleidsinitiatieven (evaluatie a posteriori).
Een dergelijke studie werd gemaakt in de Verenigde Staten, door het onderzoekscentrum “policyimpacts.org”,
dat verbonden is aan de Harvard-universiteit. Hiervoor werden 133 beleidsinitiatieven onder de loep genomen.
Om ze met elkaar te kunnen vergelijken, werd gebruikgemaakt van het begrip “Marginal Value of Public Funds”
of MVPF, dat wil zeggen, het sociale (marginale) rendement van één dollar overheidsgeld die in verschillende
overheidsbeleidsinitiatieven wordt geïnvesteerd. Zo werd vastgesteld dat, als het erom gaat het sociale welzijn
te verbeteren, de beleidsinitiatieven met de hoogste “social value for money” die initiatieven zijn die zich
toespitsten op de gezondheid en de opvoeding van de kinderen uit lage-inkomensgezinnen. Voor dit type van
programma kan de MVPF maximum 8 bedragen. Soms is deze waarde oneindig, in die zin dat de nettokostprijs van
het programma (in de noemer) nul is, omdat het zichzelf financiert.

36 Met name het rapport van het Centre d’Etude sur la Pauvreté et l’Exclusion van Barayandema A. en Fréchet, G. (2011). Les coûts de la pauvreté au Québec selon le
modèle de Nathan Laurie.
37 Zie L’état de la situation 2019, p. 35
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Op verzoek van de Belgische Stichting Pelicano maakten studenten van de Vlerick School eenzelfde type van
berekening. Hun besluit is dat voor elke euro die in kinderarmoedebestrijding wordt geïnvesteerd, de staat
op termijn 5 € kan besparen. Dit keer gaat het om een projectie (ex-ante-evaluatie), en niet langer om een expostevaluatie, van de impact van bestaande beleidsinitiatieven.
Ongeacht hoe de armoedekost wordt benaderd, kunnen we besluiten dat we kampen met een zeer zware sociale
schuld, die van dezelfde aard is als de milieuschuld: als we nu niet in efficiënte acties investeren, zullen we in de
toekomst nog grotere lasten moeten dragen.
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De dode hoeken

Als het over armoede gaat, blijven veel dingen onzichtbaar of onzegbaar. Hoe nuttig de cijfers en statistieken
ook zijn, ze geven geen uitsluitsel. Ze moeten met de nodige nuances en een zeker inzicht in het terrein worden
geïnterpreteerd. Bovendien geven deze cijfers ons noch een globaal, noch een gedetailleerd beeld van de armoede.
Wat echt telt, komt soms niet eens in de metingen voor.

4.1.

Ongelijkheid tussen de armen

Eerst en vooral worden in de vaakst gebruikte statistieken individuen los gezien van hun bijzondere situatie. En
laat die situatie nu net doorslaggevend zijn. Twee elementen in het bijzonder zijn beslissend.
Ten eerste, de gezinssituatie. Hoewel er formules zijn om bij de berekening van het beschikbare inkomen rekening
te houden met de familiebanden, wordt bij de huidige aanpak verzuimd om in detail rekening te houden met de
situatie van de individuen in de gezinnen. Aan de hand van de reeds eerder geciteerde werken van Capéau over
het welzijn in België kunnen wel nuances in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld wat de genderverschillen
betreft. Het is echter een feit dat twee broers die onder hetzelfde dak wonen, beschouwd worden als
samenwonenden, terwijl twee vrienden die samenwonen, als alleenstaanden worden gezien. Ze hebben niet
dezelfde rechten, krijgen niet dezelfde steun en behoren niet tot dezelfde statistische categorie.
Het tweede element is het feit dat geen rekening wordt gehouden met concrete elementen, zoals voedselhulp,
de beschikking over een sociale woning of de gezondheidstoestand. Een voorbeeld: van twee personen die op
dezelfde wijze door het OCMW worden voortgeholpen, heeft de persoon die in een sociale woning woont, het
aanzienlijk makkelijker dan iemand die bij een privé-eigenaar moet huren. Een gescheiden moeder werkt en
verdient een inkomen waarmee ze boven de armoededrempel komt, maar ze moet een hoge huur betalen en haar
ex-man betaalt het alimentatiegeld met veel vertraging; en zo kan ook zij in een armoedesituatie terechtkomen.
Iemand met een slechte lichamelijke of mentale gezondheid kan al snel in armoede vervallen doordat zijn uitgaven
voor gezondheidszorg groot zijn of doordat hij ten gevolge van zijn psychologische ontreddering niet de juiste
keuzes maakt. Psychologische ontreddering is een van de belangrijkste oorzaken van zelfmoord, waarvoor België
houder is van een betreurenswaardig record, en het is ook een minder zichtbare vorm van armoede in onze cultuur:
doden tellen niet meer mee en ze brengen ook geen stem meer uit. Toch wordt deze mensen iets essentieels
ontnomen: levensjaren. Sommige auteurs beginnen ernstig na te denken over deze grote onrechtvaardigheid van
ons systeem van sociale bescherming, dat eerder voorrang geeft aan een lang leven dan aan een kort leven.38
Concreet komt het hierop neer dat uit uiteenlopende statussen en dus verschillende inkomens toch zeer
vergelijkbare situaties kunnen voortvloeien. Omgekeerd zijn identieke situaties compatibel meer zeer
uiteenlopende situaties.
Kortom: in de statistieken zit geen verklaring voor de ongelijkheid binnen bepaalde situaties en bij de manier
waarop met armoede rekening wordt gehouden en waarop armoede wordt voorgesteld. In feite beschikken we
nu over meer en betere gegevens dan vroeger. We moeten ze alleen nog beter gebruiken.

38 Ponthière, G. (2022). Retraite et justice sociale: la logique de la retraite inversée, uitgeverij L’autreface. Zie ook Baland, J.M., Cassan, G. en Decerf, B. (2020) Too
young to die: deprivation measures combining poverty and premature mortality, American Economic Journal, vol. 13, pp 226-257.
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Onzichtbare armoede

Verder wordt in de statistieken ook geen rekening gehouden met een groot aantal onzichtbare armen. We komen
hierop terug in het gedeelte dat gewijd is aan de gesprekken met de actoren, die vaak op dit feit wijzen.
Behalve de hoger genoemde personen, die niet als armen worden beschouwd omdat ze zich niet in een
armoedesituatie bevinden, zijn er twee types van onzichtbare armen. Enerzijds personen aan de rand van de
samenleving, zoals illegalen, daklozen of mensen in psychologische ontreddering. Anderzijds personen die (al
dan niet vrijwillig) afzien van hun recht op steunmaatregelen, wat valt onder de ‘non-take-up’. Het Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad gaat uiterst voorzichtig te werk als het een cijfermatige
raming maakt van de non-take-up, omdat de kwestie zo complex is en omdat het moeilijk is om er rekening mee
te houden. Non-take-up van inschakelingsuitkeringen bijvoorbeeld is niet hetzelfde als het niet-aanvragen van de
terugbetaling van ziektekosten, en zelfs binnen de gezondheidszorg zijn er verschillen naargelang het type uitgaven
(huisarts, tandarts, oogarts, ...). Een studie van Eurofound leert ons dat het non-take-uppercentage varieert tussen
30% en 80%, naargelang de rechten en het Europese land in kwestie. Voor België verwijst het Observatorium naar
een studie uit 201139 waarin het, in aantal individuen, de non-take-up op het leefloon raamt op 57 à 73%.

4.3.

Beleving van armoede

Ook de subjectieve dimensie is moeilijk in cijfers uit te drukken. Deze dimensie is voor een deel gelinkt aan de
personen, hun materiële en andere levensomstandigheden, het perspectief waarin ze zich bevinden. Een jonge,
slecht betaalde advocaat-stagiair en een vijftiger die her en der klusjes uitvoert bijvoorbeeld; beide huren hun
woning en kunnen zich in een identieke financiële situatie bevinden. Zij zullen die situatie echter niet op dezelfde
manier ervaren: de ene staat aan het begin van zijn carrière en heeft uitzicht op betere tijden, terwijl de andere
vastgeroest is in een schijnbaar uitzichtloze armoedesituatie.
De subjectieve dimensie is ook gelinkt aan het karakter, het levensverhaal en de bijzondere omgeving van
personen. Om dat beter te begrijpen kunnen we vragen welke concrete moeilijkheden mensen ervaren om zich uit
die situatie te redden en om de eindjes aan elkaar te knopen, of zelfs gewoon hoe het voelt om arm te zijn.
Dan blijkt dat dit gevoel niet noodzakelijk coherent is met de objectieve situaties, met name wegens het isolement,
de psychologische ontreddering of het gezinsleven, die het armoedegevoel kunnen accentueren of eerder
afzwakken.40 Een enquête zal echter altijd maar in beperkte mate rekening houden met de pijn die en het lijden dat
veroorzaakt wordt door de dagelijkse moeilijkheden, de uitputtende strijd, de onzekerheid van een leven dat vastzit
in een “armoederuimte”, de angst en de stress voor morgen. Dynamisch responsabiliseren, contractualiseren en
activeren helpt om deze armoedestatuten te wijzigen.41
Ook de kwestie geestelijke gezondheid moet onder de loep worden genomen, wil men begrijpen hoe deze armoede

39 Bouckaert, N. en Schokkaert, E. (2011). Een eerste berekening van non-take-upgedrag bij leefloon. In: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, Ex-ante- en
ex-postanalyse van het beleid. 2011/4. Brussel: FOD Sociale zekerheid. pp. 609-634.
40 Zie Duvoux, N. & Papuchon, A. (2018). Qui se sent pauvre en France: Pauvreté subjective et insécurité sociale. Revue française de sociologie, 59, 607-647.
41 Zie No‘l, L. en Luyten, S. (2016). Femmes, précarités et pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. Des conjonctions de rapports sociaux vers des situations de
précarisation effective de femmes. In: Pannecoucke, I., Lahaye, W., Vrancken, J. en Van Rossem, R. (dir.) Pauvreté en Belgique, Annuaire 2016. Gent: Academia Press.
pp. 47-70.
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beleefd en ervaren wordt. De COVID-crisis heeft dát voordeel dat ze deze problematiek beter zichtbaar heeft
gemaakt.
Het armoedegevoel, hoe individueel en intiem ook, baant eigenaardig genoeg de weg naar de sociale dimensie van
de kwestie. Het verwijst immers naar de manier waarop iemand zijn plaats en zijn toekomst in de samenleving ziet.
Het gaat om positionering en niet alleen om geld. Welke plaats neem ik in in de wereld?

4.4.

De sociale kwestie

Statistieken lenen zich maar in beperkte mate voor een uitdieping van deze positioneringskwestie. Met tijdreeksen
kan de individuele dynamiek worden bestudeerd, maar die gegevens worden niet genoeg aangewend. In Frankrijk
blijkt uit onderzoek dat er tussen een “harde kern” van mensen die vastzitten in een armoedesituatie, en de
personen met een beperkt risico om arm te zijn, er een grote groep van kansarme mannen en vrouwen bestaat
die zich afwisselend wel en dan weer niet in een armoedesituatie bevinden, die zich met andere woorden in een
grijze zone, een “schemerzone” bevinden.42 De positionering varieert en hangt af van de individuele en collectieve
omstandigheden.
Een van de problemen van acties tegen armoede is de perceptie dat het de anderen aangaat, en niet onszelf.
Als een probleem ons niet rechtstreeks raakt, kunnen we wel blijk geven van medeleven, maar zijn we minder
geneigd om te handelen. Het leven zit echter vol onzekerheden en we kunnen allemaal pech hebben in het leven.
De organisatie Confrontingpoverty.org voerde een simulator in voor het armoederisico waarmee een Amerikaanse
man of vrouw de komende 5, 10 of 15 jaar kan kampen naargelang zijn/haar opleidingsniveau, huidskleur, leeftijd
en burgerlijke staat. De resultaten zijn duidelijk. Het armoederisico is groter dan de mensen denken. Het gaat niet
langer om “hen”, maar om “ons”. Een ander opmerkelijk resultaat van deze armoedesimulator is dat het huwelijk of
een leven in gemeenschap bescherming biedt, want het armoederisico wordt gedeeld; het werk van de ene partner
is een verzekering tegen het verlies van werk van de andere. Dat is geen wonder als je weet dat de armoede zich bij
ons concentreert in de eenoudergezinnen.
Tot slot moet ook zeker dit duidelijk gesteld worden: de cijfers geven geen beeld van de complexe en
multifactoriële dimensie van armoede. Als alle armen van het land als bij wonder plots elke maand 1000 €
extra zouden krijgen, wil dat nog niet zeggen dat er geen armoede meer zou zijn: de machtsverhoudingen, de
blikken van mensen op elkaar en op zichzelf, de problemen op het vlak van mentale gezondheid, de voedings- en
cultuurgewoonten, de sociale betrekkingen zouden niet van de ene dag op de andere veranderen.

42 Zie Auzuret, C. (2020). Que signifie sortir de la pauvreté? https://laviedesidees.fr/Que-signifie-sortir-de-la-pauvrete.html
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ATD Quart Monde en de Universiteit van Oxford realiseerden een onderzoek samen met armen, onderzoekers en
werknemers uit de sector om armoede beter te begrijpen en te meten. De studie werd uitgevoerd met honderden
mensen in Bangladesh, Bolivia, Frankrijk, Tanzania, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het resultaat
is een schets van de kern van de armoede (zie schema hierna): de onteigening van het vermogen om te handelen
(disempowerment), het lijden (in lichaam, geest en hart), de strijd en de weerstand. Daar komen nog de ontberingen
en relationele dynamiek bij, steeds met onderlinge wisselwerking en beïnvloed door externe of identiteitsfactoren.

Bron: ATD Quart Monde en Universiteit van Oxford
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