Huishoudens en het Gezin
a.

Middelen
1. De uitgaven voor gezinstoelagen (ongeveer 2 % van het bbp) zijn de laatste
acht jaren stabiel gebleven en liggen lichtjes onder EU15.

b.

Resultaten
1. Uit de verhouding (3,9) van de totale inkomens van 20 % van de bevolking
met de hoogste inkomens en de totale inkomens van 20 % met de laagste
inkomens kan met redelijke waarschijnlijkheid aangenomen worden dat de
ongelijkheid tussen de inkomens in België kleiner is dan in de EU15 (4,8).
2. Het armoederisicocijfer na sociale transfers bedraagt 15 %. Dit is 2 % -punt
lager dan EU15.
• voor de werkenden bedraagt dit cijfer 4 %; voor de EU15 8 %
• voor de niet werkenden 25 %; voor de EU15 24 %
Het risico op armoede is ook sterk afhankelijk van het opleidingsniveau:
• Hoger onderwijs 6 %
• Hoger secundair en plus 12 %
• Ten hoogste lager secundair 23 %
Voor deze drie categorieën zijn er praktisch geen verschillen tussen België
en EU15.
3. Het risico op armoede is ook sterk afhankelijk van het gezinstype:
3.1 Boven het nationaal armoedecijfer van 15 %:
i. alleenstaande ouder met afhankelijke kinderen
36 %
ii. één volwassene, ouder dan 65 jaar
29 %
iii. alleenstaande vrouw
28 %
iv. één volwassene, jonger dan 65 jaar
24 %
v. alleenstaande man
23 %
vi. twee volwassenen, ten minste één ouder dan 65 jaar
21 %
In deze groepen zijn er weinig verschillen met EU15.
3.2 Onder het nationaal gemiddelde:
vii. alle andere groepen, jonger dan 65 jaar, die bestaan uit ten
minste twee volwassenen met of zonder kinderen. De
armoedepercentages liggen tussen 6 en 15 % en zijn meestal
beduidend lager dan bij de overeenstemmende groepen in
EU15.
4. Armoederisico bij kinderen. Het aantal kinderen (in de leeftijdsgroep van 0
tot 17 jaar) dat in een huishouden leeft dat valt onder de armoederisicogrens
bedraagt 17 %. Dit is 2 % -punt lager dan in EU15. Dit cijfer is sinds 2004
gestegen terwijl het Europees gemiddelde lichtjes gedaald is.
5. Kinderen in huishoudens zonder betaald werk. Het aantal kinderen (in de
leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar) dat in een huishouden leeft waar niemand
aan het werk is bedraagt 12 %. Dit is 2,8 % -punt hoger dan EU15. De kloof
met EU15 is lichtjes gestegen.

