
Armoede: achterstallige betalingen voor wonen, nutsvoorzieningen en leningen 

Hoe gemeten? Percentage personen van 0 tot 17 jaar dat leeft in een huishouden met minstens 1 

achterstallige betaling inzake hypotheek/huur, nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water) 

en leningen (aankopen op afbetaling of andere leningen) tijdens het afgelopen jaar, naar 

geslacht, leeftijd, huishoudtype, inkomen, opleidingsniveau en geboorteland van de ouders  

Wanneer gemeten?  Evolutie: jaarcijfers; situatie per groep: gemiddelde van de jaren 2014, 2015 en 2016 

Bron   EU-SILC, Algemene Directie Statistiek (ADS), bewerking SVR 

 

Evolutie 

 

Situatie per groep 
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DUIDING  

In 2016 woonde 8% van de Vlaamse kinderen in een gezin met minstens 1 achterstallige betaling in het afgelopen jaar 

voor de hypotheek of huur, de nutsvoorzieningen of een lening. Dat aandeel schommelt sinds 2011 tussen 8% en 10%. 

Naar leeftijd zijn er weinig verschillen. Het aandeel ligt duidelijk hoger bij eenoudergezinnen en bij grote gezinnen (3 of 

meer kinderen) dan bij kinderen die opgroeien bij een koppel met een of twee kinderen. We zien nog hoge scores bij 

kinderen die leven in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel, kinderen waarvan de ouders laagopgeleid 

zijn en kinderen in een gezin met minstens 1 volwassene die buiten de EU werd geboren.  

Het Kinderrechtenverdrag (art. 27) waarborgt het recht van kinderen op een levensstandaard die hen toelaat zich te 

ontwikkelen en dat op lichamelijk, geestelijk, intellectueel, zedelijk en maatschappelijke vlak. De ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken zijn hiervoor, aldus het Kinderrechtenverdrag, de eerste verantwoordelijken. De overheid 

moet hen daarin evenwel bijstaan. Zo nodig moet de overheid voorzien in programma’s voor materiële bijstand en 

ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. Het Kinderrechtencomité uitte in de 

slotbeschouwingen van 2010 zijn bezorgdheid over het feit dat de sociale uitgaven in vergelijking met andere OESO-

landen laag liggen en dat het aantal kinderen in armoede hoog is en de laatste jaren gestegen is. Vooral gezinnen van 

vreemde herkomst en eenoudergezinnen worden hierdoor getroffen, aldus het Comité. Aandacht voor (discriminatie van) 

kinderen in armoede is een rode draad in de slotbeschouwingen.  

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

De cijfers in de grafiek met de evolutie zijn berekend op basis van de verschillende edities van de EU-SILC-survey. 

Om een opdeling te kunnen maken binnen de groep kinderen naar onder meer leeftijd, huishoudsamenstelling, inkomen, 

opleidingsniveau en geboorteland van de ouders (grafiek situatie per groep), werd gebruik gemaakt van een dataset 

waarin de 3 meeste recente edities van de EU-SILC-survey (EU-SILC 2014, EU-SILC 2015 en EU-SILC 2016) werden 

samengevoegd. Dat verhoogt het aantal kinderen opgenomen in de steekproef en vergroot zo de betrouwbaarheid van 

de resultaten voor kleinere subgroepen. 

Kind in gezin onder de armoededrempel: leeft in een gezin met een gestandaardiseerd beschikbaar huishoudinkomen 

onder de Belgische armoederisicodrempel na sociale transfers. De Belgische armoederisicodrempel (= 60% van het 

mediaan gestandaardiseerde huishoudinkomen) lag volgens de EU-SILC-survey van 2016 voor een alleenstaande op 

13.377 euro per jaar of 1.115 euro per maand. Voor elke bijkomende volwassene in het huishouden wordt dat bedrag 

verhoogd met een factor 0,5, voor elk kind onder 14 jaar met een factor 0,3. Voor een gezin met 2 volwassenen en 2 

kinderen (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ligt de armoederisicodrempel zo op 2.341 euro per maand (= 1.115 euro x 2,1). Er wordt 

vanuit gegaan dat personen die leven in een huishouden dat moet rondkomen met een inkomen onder die drempel, een 

verhoogd risico lopen op armoede.  

Deze indicator wordt berekend op basis van het beschikbare huishoudinkomen in het jaar vóór de survey. De cijfers van 

de survey van 2016 hebben dus eigenlijk betrekking op het huishoudinkomen van 2015. 

 

Kind in laagopgeleid gezin: geen van de volwassen leden van het gezin heeft een diploma hoger secundair onderwijs. 

Kind in EU-gezin: alle volwassen leden van het gezin zijn geboren binnen de EU. 

Kind in niet-EU-gezin: minstens 1 volwassene is geboren buiten de EU. 

Meer informatie over de bron? 

De ‘European Union Statistics on Income and Living Conditions’ (EU-SILC) is een enquête naar inkomens en andere 

levensomstandigheden, met als voornaamste doel het opstellen van vergelijkbare indicatoren in het kader van armoede 

en sociale insluiting binnen de Europese Unie. De uitvoering van de EU-SILC-survey is sinds 2004 bij Europese 

verordening verplicht voor alle lidstaten. De SILC wordt gecoördineerd door Eurostat en voor België uitgevoerd door de 

Algemene Directie Statistiek (ADS) van de FOD Economie (http://statbel.fgov.be/silc). 

Het betreft een enquête die wordt afgenomen bij een steekproef van private huishoudens uit het Rijksregister, waarbij de 

referentiepersoon van het huishouden (gezinshoofd) wordt geïnterviewd evenals elk huishoudlid van 16 jaar en ouder. 

Deze aanpak resulteert in een dataset op huishoud- en individueel niveau. Vanaf 2004 is de SILC opgebouwd als een 4 

http://statbel.fgov.be/silc/


jaar durend roterend panel. Dat betekent dat elk jaar een kwart van de huishoudens vervangen wordt door een nieuwe 

steekproef van huishoudens. 

In de EU-SILC-survey worden in het Vlaamse Gewest jaarlijks via de huishoud- en individuele vragenlijst gegevens 

verzameld voor ca. 3.000 gezinnen en 7.500 personen.  

Meer informatie over het onderwerp?   

Vlaamse Armoedemonitor: http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vlaamse-armoedemonitor-2017 
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