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Feiten en cijfers

Ingegeven door de doelstelling van het verslag werd het aantal referenties en cijfers beperkt tot een
minimum. Voor meer achtergrond verwijzen we naar een uitgebreide inventaris die recent door het
Steunpunt werd samengesteld. Deze thematisch opgebouwde lijst van publicaties, documenten en
rapporten is consulteerbaar op onze website.

De site bevat eveneens een rubriek “feiten en cijfers”. We trachten in deze rubriek een antwoord te
geven op enkele vaak gestelde vragen i.v.m. armoede en sociale uitsluiting in België. De vragen
worden onmiddellijk gevolgd door een beknopt antwoord. Dit antwoord wordt vervolgens uitvoerig
toegelicht.

 Hoeveel mensen leven in België in armoede?

 Neemt de inkomensongelijkheid tussen arm en rijk toe in België?

 Op welke plaats staat België in de lijst van rijkste landen van de wereld?

 Hoeveel personen in België hebben te kampen met schuldoverlast?

 Hoeveel bedraagt het leefloon en hoeveel mensen moeten ermee rondkomen?

 Hoeveel werklozen telt ons land?

 Biedt tewerkstelling voldoende bescherming tegen armoede?

 Hoeveel sociale woningen zijn er in België en hoeveel mensen staan op een wachtlijst?

 Hoeveel procent van de bevolking leeft in een niet-kwalitatieve woning?

 Hoeveel dak- en thuislozen zijn er in België?

 Is er meer armoede in de stad dan op het platteland?

 Hebben mensen die in armoede leven een slechtere gezondheid?

 Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden?

 Hoeveel mensen in België zijn ongeletterd?

 Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten?

 Hoeveel mensen doen beroep op voedselbedeling?

 Is er werkelijk een digitale kloof?

Voor de antwoorden wordt informatie uit verschillende bronnen samengebracht. We hebben ons
hoofdzakelijk gebaseerd op enkele "standaardwerken": in eerste plaats het Nationale Actieplan
Sociale Insluiting (NAPIncl). Andere veelgebruikte bronnen zijn: FOD Economie: afdeling statistiek
(vroegere Nationaal Instituut voor de Statistiek), Eurostat, Institut wallon de l'évaluation, de la
prospective et de la statistique (IWEPS), Administratie planning en statistiek (Vlaamse overheid),
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Onderzoeksgroep
Armoede en sociale uitsluiting (OASeS) (Universiteit Antwerpen): basisgegevens armoede en sociale
uitsluiting. Voor bepaalde thema's (zoals bvb. dak-en thuislozen, platteland, schuldoverlast en
voedselbedeling) hebben we ons op bijkomend materiaal gebaseerd.
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Bij het bekijken van de cijfers mag zeker niet uit het oog verloren worden dat bepaalde groepen uit de
maatschappij (voornamelijk mensen in extreme armoede) niet vertegenwoordigd zijn in de
gegevensbanken en dus niet terug te vinden zijn in de cijfers. De getoonde resultaten moeten
bijgevolg voorzichtig benaderd worden. In het algemeen moeten we trouwens opletten dat statistieken
niet te simplistisch of kortzichtig geïnterpreteerd worden.

www.armoedebestrijding.be


