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INLEIDENDE BESCHOUWINGEN

Dit document is een update van de indicatoren die de eindselectie hebben gehaald in het
‘Indicatorenrapport 2009, met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede'.

Deze update 2015 is de logische opvolger van de update van 2012, waar de gegevens tot 2010
werden gemonitord. Dit rapport is een barometer over de staat van armoede in Gent. De



indicatoren zijn objectief en bieden de mogelijkheid om de evolutie van bevolkingsgroepen met
een armoederisico en bevolkingsgroepen met een expliciete armoedeproblematiek op te volgen.
Dit rapport bevat omgevingsindicatoren: dit wil zeggen dat niet de maatregelen van het Gentse
armoedebeleid in beeld worden gebracht, maar wel de armoedetoestand waar het Gentse beleid
iets aan wil veranderen.

We vertrekken vanuit de multidimensionaliteit van armoede. De inspiratie hiervoor vinden we terug
in de definitie van Prof. Dr. Jan Vranken: daarin wordt naar armoede gerefereerd als: ‘Een netwerk
van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en
collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de
samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.’ Armoede is dus meer dan
louter een gebrek aan financiële middelen, het gaat over het samengaan van een gebrek aan
voldoende middelen (in termen van financieel, maar ook sociaal of cultureel kapitaal),
maatschappelijk uitgesloten worden en meervoudige deprivatie (het gebrek aan middelen en de
maatschappelijke uitsluiting versterken elkaar op vele vlakken: gezondheid, wonen, enz.) (Bouverne
– De Bie, 2003)

De definitie van Jan Vranken kreeg een aanvulling door Prof. Dr. Tine Van Regenmortel: ‘De
armoedekloof kan enkel worden overbrugd wanneer de samenleving ook een appel doet op het
psychologisch kapitaal van personen die in armoede leven en van hun omgeving. De samenleving
maakt daarbij de economische, sociale en culturele kapitaalvormen voor hen toegankelijk. Zo krijgt
iedereen gelijke kansen op niet-kwetsende sociale en maatschappelijke interacties en op
waardevolle bindingen met zichzelf, de anderen, de maatschappij en de toekomst’

Een aantal keuzes zijn gemaakt in dit rapport. De eerste keuze is dat armoede enkel wordt
onderzocht aan de hand van kwantificeerbare gegevens. Om armoede als totaalconcept te meten,
zal er ongetwijfeld aanvullend kwalitatief materiaal nodig zijn. Deze pragmatische keuze leidt
vanzelf tot het werken met indicaties van armoede. Het gebruik van indicatoren is een bekende
methodiek, hierbij is het de kunst om op zoek te gaan in het cijfermateriaal naar een set van
indicatoren die als geheel de realiteit wat vereenvoudigt en overzichtelijk maakt.

Een tweede keuze betreft het omgaan met de verschillende domeinen waarin armoede en sociale
uitsluiting kunnen voorkomen. Een netwerk van uitsluiting wijst expliciet op het samen voorkomen
van uitsluiting en deprivatie, wat armoede meten gecompliceerder maakt. Gevolg is dat een
armoede-indicator meer dan één levensdomein zou moeten omvatten. Dit is – met uitzondering
van de kansarme geboorten – zelden mogelijk. De keuze om binnen de domeinen naar situaties
van armoede op zoek te gaan, en om dan deze verschillende domeinen naast elkaar te zetten, is
de enige mogelijke.

Dit houdt in dat:

dit document verder bouwt op het Indicatorenrapport 2009 en de update van 2012;

het uitgaat van dezelfde indicatoren en dezelfde bronnen als de update van het Indicatorenrapport in

2012, op 2 uitzonderingen na:

de indicatoren betreffende herkomst hebben nu als bron de Kruispuntbank Sociale Zekerheid

(KSZ),

de indicator over de fiscale inkomens beneden de kritische grens (alleenstaanden) uit de

Stadsmonitor is gewijzigd, als alternatief zijn nu de geïndexeerde fiscale inkomens genomen van

de Algemene Directie Statistiek (ADS).



4 indicatoren zijn toegevoegd: de voorkeursregeling in de ziekteverzekering is een extra indicator

geworden binnen het domein gezondheid en het aandeel afgesloten toegangspunten en het aandeel

budgetmeters (gas en elektriciteit) zijn nieuw en geven een beeld van de energiearmoede. Ook het

thema kinderarmoede is nu opgenomen, met de kansarme geboorten van Kind en Gezin.

de aangehaalde indicatoren uit dit rapport gebundeld beschikbaar zijn op de website 'Gent in cijfers', de

website waar deze indicatoren ontsloten zijn: http://stad.gent/gentincijfers.

Deze actualisering moet ons in staat stellen om een antwoord te bieden op de volgende vragen:

1. Welke evoluties zien we in de bevolkingsgroepen met een verhoogd armoederisico?

2. Stijgt of daalt de armoede in Gent?

Om op deze beide vragen te antwoorden is uiteindelijk deze lijst van 28 indicatoren gebruikt over
verschillende domeinen heen:

Demografie

Alleenstaanden

Alleenstaande ouders

Herkomst (5 deelindicatoren, waarvan er 4 worden weerhouden 

in het kader van relevantie voor het armoedebeleid)

Inkomen en arbeid

Geïndexeerde fiscale inkomens

Aandeel personen met overmatige schuldenlast

Werkloosheidsdruk jongere werkzoekenden

Werkloosheidsdruk langdurige werkzoekenden

Werkloosheidsdruk EU15

Werkloosheidsdruk EU13

Werkloosheidsdruk Turkse/Marokkaanse herkomst

Aandeel begunstigden RMI of RMH (zonder medische kaart)

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en Gewaarborgd Inkomen voor Ouderen (GIB)

Aandeel rechthebbenden op een tegemoetkoming voor gehandicapten

Moeilijk te registreren kansengroepen

Mensen zonder wettig verblijf: personen die minimum 1 medische kaart hebben ontvangen

Onderwijs, gezondheid en huisvesting

Schoolse achterstand

Subjectieve gezondheid

Objectieve psychische gezondheid

Rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming

Kandidaat-huurders sociale huisvesting

http://stad.gent/gentincijfers


Uithuiszettingen

Hulp

Budget- en schuldhulpverlening

Energie

Aandeel afgesloten toegangspunten elektriciteit

Aandeel afgesloten toegangspunten aardgas

Kinderarmoede

Aandeel geboorten in kansarme gezinnen

TECHNISCHE BESCHOUWINGEN

Elke databank heeft een eigen ontsluitingstempo. Dit wil zeggen dat wat ‘recent’ is voor de ene
reeks, al 2 jaar oud is voor een andere reeks. meer uitleg Bij deze actualisering is het beter de
logica van de jaartallen te volgen. Als ijkpunt is dus het eindpunt genomen van de basis die gelegd
is in de actualisering van het Indicatorenrapport in 2012, namelijk 2010.

Vandaar de keuze voor het bepalen van de evolutie van een welbepaalde indicator: namelijk de
periode tussen 2010 en 2014. In dit rapport worden dus voornamelijk de evoluties tussen 2010 en
2014 in kaart gebracht. Uitzonderingen hierop zijn:

Herkomst (5 deelindicatoren): 2010 - 2013

Geïndexeerde fiscale inkomens: 2010 - 2012

Aandeel personen met overmatige schuldenlast: 2010 - 2013

Werkloosheidsdruk-indicatoren: 2010 - 2015

Mensen zonder wettig verblijf: personen die minimum 1 medische kaart

hebben ontvangen: 2010 - 2013, met een breuk (nulmeting) voor 2014

Subjectieve gezondheid: 2011 - 2014

Budget- en schuldhulpverlening: 2012 - 2013

Energie-indicatoren: 2011 - 2013

Zoals hierboven vermeld, kent een aantal indicatoren wijzigingen ten opzichte van de update van
het rapport van 2012, en er zijn 4 nieuwe indicatoren geïntroduceerd. Deze wijzigingen en
nieuwigheden worden hier iets meer in de diepte besproken.

De indicator etnisch-culturele minderheden wordt verlaten. Een aantal zaken zijn aan deze
beslissing voorafgegaan:

De Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) heeft ondertussen het Datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming opgericht. Deze toepassing geeft een overzicht van
de socio-economische samenstelling van de Belgische bevolking. Binnen deze toepassing
is er gewerkt aan de operationalisering van de herkomstvariabele.

http://gent.buurtmonitor.be/info/Brondata - aantal inwoners (bevolkingsregister).htm 


Vlaanderen nam het initiatief en werkte deze definitie en operationalisering uit in
samenwerking met sociale partners en partners op alle beleidsniveau (federaal, Vlaams en
lokaal). In mei 2015 is deze definitie bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Deze uniforme
definitie maakt een monitoring mogelijk over beleidsdomeinen en beleidsniveaus heen.

Deze indicator kende een belangrijke tekortkoming: door haar definitie vatte deze indicator
steeds minder het reëel aandeel etnisch-culturele minderheden. Doordat de definitie van
deze indicator gebaseerd is op de huidige en de vorige nationaliteit van een persoon,
worden steeds meer mensen uitgesloten uit deze indicator. Dit is het geval voor migranten
die als Belg geboren worden.

Hoewel er geen armoedecijfers bekend zijn per herkomst, wijzen studies (Van Robaeys, 2011) in
de richting van een verhoogd armoederisico voor de 'oude' migrantengroepen zoals Maghrebijnen
en Turken en voor 'nieuwe' migrantengroepen zoals de EU13 en de vluchtelingen.

Door deze evoluties is er gekozen om herkomst verder te monitoren aan de hand van de data van
de KSZ. We maken hierbij onderscheid tussen personen met een buitenlandse herkomst, de
personen van Turkse en Maghrebijnse herkomst (de 'oude' migrantengroepen), de EU15 herkomst
(de 'traditionele' EU landen), de EU13 herkomst (de 'nieuwe' migrantengroepen) en ten slotte de
groep met een buitenlandse herkomst, min de EU en niet Turks of Maghrebijns.

Het percentage inkomens van alleenstaanden onder 60% van het mediaaninkomen is een indicator
uit de Stadsmonitor die niet meer op dezelfde manier ontsloten wordt. We hebben er voor
gekozen om de geïndexeerde belastingschijven op te nemen als indicator. Bij de belastingschijven
onder een bepaalde grens krijg je het effect dat het aandeel personen dat onder een bepaalde
(fiscale inkomens-) grens steeds kleiner wordt, wat weinig extra informatie oplevert.

Gezien de evoluties op de energiemarkt is energiearmoede een aspect van armoede dat van
belang is om zicht te krijgen op de Gentse armoede. Deze indicatorenreeks is nu al opgenomen,
maar zal allicht in de jaren die komen de steeds duurder wordende energiemarkt reflecteren.

Ten slotte is kinderarmoede bij deze korf opgenomen, omdat de kansarme geboorten van Kind en
Gezin kunnen beschouwd worden als een samenvattende maat over armoede in Gent. Deze
indicator handelt immers over (zo goed als) alle geboorten, ook de geboorten bij bv. mensen
zonder wettig verblijf.

DEMOGRAFIE

ALLEENSTAANDEN EN ALLEENSTAANDE OUDERS

Sommige bevolkingsgroepen kennen een verhoogd armoederisico: alleenstaanden, alleenstaande
ouders, senioren. Senioren zijn als groep te heterogeen en zijn dus niet eenduidig af te bakenen als
een bevolkingsgroep met verhoogd armoederisico. De indicator ‘senior’ haalt dan ook de
eindselectie niet binnen het domein demografie. (In een volgend domein wordt een betere
indicator gevonden om senioren met verhoogd armoederisico te beschrijven).



Deze indicator wordt berekend door het aantal alleenstaanden af te zetten op het aantal
huishoudens (of gezinnen) in Gent.

In Gent bedraagt het aandeel alleenstaanden 41,9 % van de gezinnen in 2014. Tussen 2001 en
2007 is deze indicator jaarlijks gestegen met enkele percentpunten. De totale stijging bedraagt in
deze periode 1,8% (van 42,0 % in 2001 tot 43,8 % in 2007). Het aandeel alleenstaanden is sinds
2008 licht aan het dalen.

In Gent leven veel alleenstaanden. Iets minder dan de helft van alle Gentse huishoudens zijn
alleenstaanden. Hun aantal groeide de voorbije jaren voortdurend aan, met het jaar 2011 als
kentering: in dat jaar heeft de daling zich ingezet. De cijfers over de hoge aandelen van
alleenstaanden moeten wel met voorzichtigheid gehanteerd worden. Dit is een fenomeen dat we
terugvinden in elke stad. Bovendien is de basis van de telling steeds het domicilie. Wanneer
mensen samenwonen, maar (nog) niet beide op datzelfde adres gedomicilieerd zijn, komen ze in
dit rapport naar voren als ‘alleenstaand’.

SAMENVATTENDE TABEL

P E R C E N T A G E  A L L E E N S T A A N D E N  -  G E N T

P e r c e n t a g e
a l l e e n s t a a n d e n

2010 43,5

2014 41,9

Bron: Bevolkingsregister Stad Gent (bevolkings- en vreemdelingenregister)



Trend 2010 - 2014: lichte daling

Deze indicator is de verhouding tussen het aantal eenoudergezinnen en het totaal aantal
huishoudens.

Het aandeel eenoudergezinnen is in de periode 2001 -2014 vrij stabiel. In 2010 bedroeg dit
aandeel 7,8 % van de gezinnen. Tussen 2010 en 2014 blijft deze indicator stabiel om in 2014 uit te
komen op 7,7 %.

SAMENVATTENDE TABEL

P E R C E N T A G E  E E N O U D E R G E Z I N N E N  -  G E N T

P e r c e n t a g e
e e n o u d e r g e z i n n e n

2010 7,8

2014 7,7

Bron: Bevolkingsregister Stad Gent (bevolkings- en vreemdelingenregister)

Trend 2010 - 2014: stabiel



HERKOMST

De indicator etnisch-culturele minderheden wordt verlaten. Deze indicator kende een belangrijke
tekortkoming: door haar definitie vatte deze indicator steeds minder het reëel aandeel etnisch-
culturele minderheden. Doordat de definitie van deze indicator gebaseerd is op de huidige en de
vorige nationaliteit van een persoon, is deze indicator ‘uitdovend’: migranten die als Belg geboren
worden zijn niet opgenomen in deze indicator.

Er is gekozen om de administratieve gegevens te presenteren over de herkomst van de volledige
Gentse bevolking. Dat is het resultaat van een koppeling tussen de gegevens uit het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens van het Rijksregister over de nationaliteitshistoriek van
een persoon en diens ouders.

‘Om de herkomst van een persoon te bepalen worden 4 criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de
moeder. Is één van deze 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon
beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Deze operationalisering sluit aan bij
de afbakening van de doelgroep van het Vlaamse integratiebeleid zoals bepaald in artikel 3 van het
Vlaamse Integratiedecreet van 2009: “personen die legaal en langdurig in België verblijven en die
bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens één van de ouders bij
geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat”.

Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt
eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader. Is dat een vreemde nationaliteit, dan
wordt de persoon ingedeeld in de herkomstgroep die met die vreemde nationaliteit overeenkomt.
Is de geboortenationaliteit van de vader onbekend of Belgisch dan wordt gekeken naar de
geboortenationaliteit van de moeder. Is die onbekend of Belgisch dan wordt gekeken naar de
geboortenationaliteit van de persoon zelf. Is die onbekend of Belgisch wordt gekeken naar de
huidige nationaliteit van de persoon.

Bij de opdeling naar nationaliteitshistoriek wordt onderscheid gemaakt tussen niet-Belgen
(personen met huidige niet-Belgische nationaliteit), Belgen geboren als niet-Belg (personen met
huidige Belgische maar eerste niet-Belgische nationaliteit) en Belgen geboren als Belg (personen
met Belgische huidige en geboortenationaliteit maar van buitenlandse herkomst op basis van niet-
Belgische geboortenationaliteit van minstens 1 van de ouders).’ (Metadata Personen van
buitenlandse herkomst, Lokale Statistieken, Vlaanderen)

De definitie van herkomst bij de KSZ is ook een onderschatting. We illustreren dit met een
voorbeeld: we nemen de situatie van een als Belg geboren kind van Belgische ouders met een
buitenlandse herkomst, die later huwt met een Belg en kinderen krijgt. Deze kinderen zullen niet
voorkomen bij deze indicator, omdat de herkomst van de vader Belg is, en die van de moeder ook.
Je kan je natuurlijk de vraag stellen tot hoever je de herkomst van een persoon wil opvolgen. In
ieder geval is de herkomst van de KSZ een meer volledige benadering van de herkomst, dan het
concept van de etnisch-culturele minderheden.



Het aandeel personen van buitenlandse herkomst in Gent neemt jaar na jaar toe. Deze indicator op
basis van de data van de KSZ geeft ons een exacter beeld van de diversiteit van Gent. Deze
indicator nam toe van 27,9% in 2010 tot een aandeel van 30,6% in 2013. Dus bijna een derde van
de Gentse bevolking is van buitenlandse herkomst.

Bij de verdere opsplitsing van de buitenlandse herkomst in 4 groepen valt het op dat alle groepen
blijven toenemen: het aandeel personen met Turkse en Maghrebijnse herkomst blijft toenemen van
11,5% (2010) naar 11,9% (2013) evenals het aandeel personen met een EU13 meer uitleg
herkomst: van 4% (2010) naar 4,8% (2013). Opvallend hierbij is dat het aandeel personen met een
Turkse en Maghrebijnse herkomst tussen 2012 en 2013 amper is toegenomen (+0,1%). Ook het
aandeel buitenlandse herkomst min de herkomstgroepen van de Turken en Maghrebijnen, en min
de EU-landen, blijft toenemen van 7,9% (2010) naar 9,0% (2013). De personen met een herkomst
uit de EU15 neemt toe van 4,5% (2010) naar 4,9% (2012).



SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  P E R S O N E N  V A N  -  G E N T

2 0 1 02 0 1 3
buitenlandse herkomst 27,9 30,5

Turkse en Maghrebijnse
herkomst

11,5 12,0

buitenlandse herkomst -
andere landen (nietEU en
niet-Turk&Maghrebijn)

7,9 8,9

EU15 herkomst 4,5 4,9

EU13 herkomst 4,0 4,8

Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid - Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale
Bescherming

Trends 2010-2013:

buitenlandse herkomst: stijgend

Turkse en Maghrebijnse herkomst: licht stijgend

buitenlandse herkomst min andere landen (niet-EU en niet-Turks en niet-Maghrebijns): stijgend

EU15 herkomst: stijgend

EU13 herkomst: stijgend

INKOMEN EN ARBEID

Voor de actieve bevolking is het interessant om het multifactoriële van armoede in te delen in 3
domeinen en circuits. Of, armoede ontstaat als 3 beschermingsmechanismen falen (Van den
Bosch, e.a., 2009):

Het eerste mechanisme valt onder demografische ontwikkelingen en gezinsvorming, zoals
eerder aan bod gekomen. Gezinsvorming is van groot belang voor inkomens- en
welvaartsverdeling. Ook personen zonder eigen inkomen kunnen bestaansonzekerheid mijden door
samen te wonen met andere personen met voldoende inkomen.

Het tweede mechanisme omvat inkomsten uit arbeid en maatschappelijke participatie via het
hebben van werk, welke bestaanszekerheid en relatieve welvaart verzekert. Inkomen en de
verdeling ervan zijn steevast eerste insteken als het om het meten van armoede gaat.

Een derde mechanisme is dat van de sociale zekerheid in ruime zin, naast

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2009-05-12-ssv2009.aspx


werkloosheidsuitkeringen ook sociale bijstand, leefloon en equivalent leefloon.' (Indicatorenrapport,
Stad Gent, 2009)

Als mensen hun plaats op de arbeidsmarkt niet (meer) vinden, is er het sociale vangnet aan
uitkeringsmaatregelen. Hun individueel inkomen is laag, wat niet noodzakelijk betekent dat hun
levensstandaard laag is, want vaak leven ze in een huishouden dat nog inkomen uit arbeid kent.

Toch geeft onderzoek aan dat werklozen een traditioneel kwetsbare categorie zijn. Er wordt zelfs
aangegeven dat er na 1992 een groeiende kloof is tussen gemiddeld arbeidsinkomen en
gemiddeld vervangingsinkomen.(Van den Bosch, e.a., 2009)

'Selectieve verhogingen van deze inkomens na het jaar 2000 hebben deze trend tijdelijk kunnen
afremmen maar niet kunnen doorbreken. Het gevolg is dat we een duidelijke toename zien van de
armoede bij de gezinnen op actieve leeftijd die uitsluitend van uitkeringen moeten leven. Deze
trend is bijzonder veelbetekenend bij de huishoudens waar een werkloosheidsuitkering de enige
bron van inkomsten is. Ook armoedepercentages onder werklozen vertonen een vrij sterk stijgende
lijn.' (Indicatorenrapport, Stad Gent, 2009) Waar een werkloze in Vlaanderen in 2009 een
armoederisico had van 19,0% (ADS, EU-SILC) is dit anno 2012 opgelopen tot 27,0% (Vlaamse
Armoedemonitor 2014)

In het Indicatorenrapport 2012 zijn de volgende indicatoren gemonitord op het gebied van
werkloosheid: de werkloosheidsdruk voor Gent en daarnaast de werkloosheidsdruk voor de
jongeren en langdurig werklozen. Verder is de werkloosheidsdruk in kaart gebracht naar herkomst
voor de volgende groepen: mensen met een EU-13, EU-15, Marokkaanse en Turkse herkomst.

De aandacht voor langdurig werkzoekenden wordt ingegeven door een afname van kansen op
arbeidsmarktre-integratie en dus impliciet ook door een verhoogde kans op armoede. De aandacht
voor jongerenwerkloosheid wordt beargumenteerd vanuit het overgangsproces van onderwijs naar
arbeidsmarkt dat vaak als lang en precair wordt beschreven. De eerste stappen op de
arbeidsmarkt kunnen in sterke mate de verdere arbeidsloopbaan en -kansen bepalen, evengoed de
kans om al dan niet in armoede verzeild te geraken. (Oases, Jaarboek Armoede en sociale
uitsluiting, 2008)

Bij de werkloosheidsdruk wordt het aandeel niet werkende werkzoekenden (nwwz) op
beroepsactieve leeftijd afgezet (18 t.e.m. 64 jaar) ten opzichte van alle inwoners op
beroepsactieve leeftijd (18 t.e.m. 64 jaar) (= nwwz op beroepsactieve leeftijd / bevolking op
beroepsactieve leeftijd (met andere woorden: de potentiële beroepsbevolking)).

Naast de werkloosheidsdruk zijn hieronder ook andere aspecten besproken die gerelateerd zijn
aan het inkomen, met name geïndexeerde fiscale inkomens, personen met een overmatige
schuldenlast, personen met een recht op het leefloon of het equivalent leefloon, het aandeel
gerechtigden (>= 65 jaar) op een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden en de Inkomensgarantie
voor Ouderen, en ten slotte het aandeel personen met een handicap.

FISCALE INKOMENS

Fiscale statistieken kennen een langere ontsluitingstijd dan de meeste statistieken of indicatoren.
Deze statistieken zijn immers gelinkt aan de verwerking van de belastingaangiften. Het jaar
refereert naar het inkomstenjaar.

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/StadGentArmoederapportLR.pdf
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2009-05-12-ssv2009.aspx
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/StadGentArmoederapportLR.pdf
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/welzijn/bijlagen/2014-07-01-armoedemonitor2014.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2456/files/Projecten/Jaarboek/2008 Jaarboek.pdf


Onder netto inkomen wordt verstaan: het brutoloon na aftrek van sociale bijdragen en
beroepskosten, vermeerderd met andere belastbare netto inkomsten (uit onroerende goederen, uit
kapitaal en roerende goederen, en uit diverse andere bronnen). Het betreft enkel het belastbaar
inkomen, niet-belastbare componenten zijn dus niet opgenomen in dit concept.

De belastingplichtigen worden ingedeeld in 13 inkomensklassen en een aparte klasse voor de nul
inkomens. Het betreft geïndexeerde inkomensgrenzen met referentiejaar 2007. Het niveau is het
individu of de belastingplichtige en dus niet de belastingaangifte. De inkomensschijven zijn met
andere woorden berekend op individueel niveau. Belastingplichtigen die omwille van het ontbreken
van een inkomen of omwille van hun gezinslasten niet belastbaar zijn vormen de categorie nul
inkomens. Standaard komen zij echter niet voor in de fiscale statistieken.

Verschillende sociale uitkeringen, zoals het leefloon, zijn fiscaal vrijgesteld en worden dus niet in
aanmerking genomen voor de berekening van het belastbaar inkomen. Ter volledigheid geven we
mee dat we de nul inkomens meegenomen hebben omdat vele belastingplichtigen, omwille van
hun inkomen (jongeren zonder inkomen) of omwille van hun gezinslasten niet belastbaar zijn,
anders niet voorkomen in de statistiek. (Metadata fiscale inkomens, Gent in cijfers website)
(Metadata fiscale inkomens, Gent in cijfers website)

In de grafiek zijn 14 klassen opgenomen:

De nul inkomens

De klasse tot 5000 euro netto inkomen

Tussen de 5001 en 10000 euro netto inkomen

Tussen 10001 en 15000 euro netto inkomen

…

Tussen 90001 en 100000 euro netto inkomen

Meer dan 100000 euro netto inkomen

http://gent.buurtmonitor.be/Info/Metadatafiche Indicatoren fiscale inkomens op basis van  netto fiscaal inkomen.htm


De evolutie van deze laagste inkomensschijven toont aan dat het aandeel nul inkomens is
gestegen van 7,1% in 2007 naar 7,8% in 2012. Het aandeel inkomens tot 5000 euro nam in
dezelfde periode af van 10,6% naar 9,3% Een zelfde daling valt waar te nemen in de inkomensschijf
van 5001-10000 euro: van 15,7% naar 13,0%. De inkomensschijf van 10001-15000 euro kent het
grootste aandeel: deze is stabiel gebleven (19,2% in 2007 en 19,1% in 2012).

We beperken ons tot de bespreking van deze 4 laagste schijven omdat deze staan voor de lage
inkomens. Een laag inkomen wordt hier beschouwd als een inkomen van 15000€ of minder. De
onderste 5 categorieën samen evolueren als volgt:



Het aandeel van de belastingplichtigen met nul inkomens en een netto inkomen tot 15 000 €
neemt af in de periode 2010 – 2012. Toch bedraagt dit aandeel 49,2% in 2012. Dit wil zeggen dat
bijna de helft van de belastingplichtigen in Gent het moet stellen met een netto inkomen van 15
000 € of minder per jaar. Deelt men deze 15 000 € door 12, dan bekom je een netto inkomen van
1250 € per maand.

SAMENVATTENDE TABEL

Aandeel van de belastingplichtigen met nul inkomens en een netto inkomen tot 15 000 €

2010: 51,6%

2012: 49,2%

Trend 2010 - 2012: dalend

AANDEEL PERSONEN MET OVERMATIGE SCHULDENLAST

De indicator rond overmatige schuldenlast uit de Stadsmonitor kent een wijziging. De Centrale voor
Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België (NBB) heeft in 2011 een wijziging
doorgevoerd aan de manier waarop zij de betalingsachterstanden registreert. Vanaf dan gaat het
enkel nog om niet-geregulariseerde betalingsachterstanden. Betalingsachterstanden die volledig
zijn aangezuiverd worden niet meer meegeteld in de statistieken (wat vroeger wel gebeurde). Het
zijn deze gegevens die gebruikt zijn in de nieuwste Stadsmonitor waardoor deze niet meer
vergelijkbaar zijn met de gegevens gepubliceerd in eerdere edities van de Stadsmonitor. Wel is het
zo dat de Kredietcentrale ook haar oudere statistieken op deze manier herrekende (vanaf begin
2007).



In de teller van deze indicator staan het aantal personen met minstens 1 wanbetaling bij de
Centrale voor Kredieten aan Particulieren op 31 december van jaar X. In de noemer staat de
bevolking van 18 jaar en ouder. Schulden zijn inherent aan vele armoedesituaties, waardoor de
evolutie van deze indicator van een bijzonder belang is. Deze indicator kan je in relatieve termen als
licht stijgend omschrijven. Er is een evolutie op te tekenen van 3,5% van de bevolking van 18 jaar
en ouder tot 3,8% in 2013.

SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  M E N S E N  M E T  O V E R M A T I G E
S C H U L D E N L A S T  -  G E N T

2 0 1 02 0 1 3
Aandeel mensen met
overmatige schuldenlast

3,5 3,8

Bron: Stadsmonitor, Vlaamse Overheid

Trend 2010 - 2013: licht stijgend



WERKLOOSHEIDSDRUK BIJ 18-24 JARIGEN

Voor de werkloosheidsdruk bij kansengroepen bespreken we cijfers vanaf 2000. We hebben voor
de berekening weer onze eigen bevolkingskubussen gebruikt in plaats van de website Lokale
Statistieken.

De werkloosheidsdruk is de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden (op
31/03/X) en het aantal inwoners van 18 tot en met 64 jaar (op 31/12/X-1). De werkloosheidsdruk
bij inwoners van 18 tot en met 24 jaar is dan de verhouding tussen de niet-werkende
werkzoekenden van 18 tot en met 24 jaar (op 31/03, deze datum is gekozen omdat in het
werkveld een consensus bestaat dat eind maart een stabiel en representatief cijfer is om de
jaarlijkse werkloosheidscijfers op te baseren) en de potentiële beroepsbevolking van 18 tot en met
24 jaar (op 31/12/X-1).

In 2005 stond de jongerenwerkloosheidsdruk op 16%, om daarna te dalen tot 9,5% in 2008. Vanaf
dan is de invloed van de economische crisis merkbaar. De curve is na 2008 stijgend, met een
uitzondering voor het jaar 2011, waar de jongerenwerkloosheid terug daalde tot 10,8%.



SAMENVATTENDE TABEL

N I E T  W E R K E N D E  W E R K Z O E K E N D E N
( V D A B )  -  G E N T

2 0 1 02 0 1 5
Werkloosheidsdruk 8,6 9,6

Werkloosheidsdruk bij 18 tot
24-jarigen
(jongerenwerkloosheidsdruk)

12,1 12,3

Bron: vdab

Jongerenwerkloosheidsdruk:

2010: 12,1%

2015: 12,3%

Trend 2010 - 2015: licht stijgend

LANGDURIGE WERKLOOSHEIDSDRUK (+2 JAAR)

De langdurige werkloosheidsdruk is de werkloosheidsdruk van personen die langer dan 2 jaar
werkzoekend zijn. Deze wordt berekend door in de teller het aantal niet-werkende werkzoekenden
te nemen en in de noemer de potentiële beroepsbevolking, met andere woorden: de Gentenaars
van 18 tot en met 64 jaar. In de tabel hieronder is de langdurige werkloosheidsdruk geplaatst
naast de algemene werkloosheidsdruk voor Gent.



De langdurige werkloosheidsdruk volgt minder de algemene werkloosheidsdruk dan de
jongerenwerkloosheidsdruk. Dit wil zeggen dat de langdurige werkzoekenden minder snel de
effecten zullen voelen van een gunstige conjunctuur. Dit valt op voor de jaren 2014 en 2015. Daar
waar de algemene werkloosheidsdruk tussen deze beide jaren is gestabiliseerd, is dit niet het
geval voor de langdurige werkzoekenden. Hun aandeel is blijven stijgen in de periode 2014 -2015.
Wanneer we de periode 2010 - 2015 beschouwen, dan is de trend van deze indicator stijgend: in
2010 stond de langdurige werkloosheidsdruk op 2,3%, in 2015 op 2,9%.

SAMENVATTENDE TABEL

L A N G D U R I G E  W E R K L O O S H E I D S D R U K  ( + 2  J A A R )  -  G E N T

L a n g d u r i g e  w e r k l o o s h e i d s d r u k  ( + 2
j a a r )

2010 2,3

2015 2,9

Bron: vdab

Trend 2010 - 2015: stijgend



WERKLOOSHEIDSDRUK EUROPESE, TURKSE EN
MAROKKAANSE HERKOMST

De werkloosheidsdruk van personen van buitenlandse herkomst (bijvoorbeeld Marokkaanse
herkomst) wordt berekend door de verhouding van het aantal niet-werkende werkzoekenden van
Marokkaanse herkomst (Marokkanen en Belg geworden Marokkanen ) op 31/03 t.o.v. het aantal
personen van Marokkaanse herkomst (Marokkanen - Belg geworden Marokkanen) op 01/01
(tussen 18 en 64 jaar) af te zetten.

De totale werkloosheidsdruk in Gent bedraagt in Gent 9,6% in 2015 (en in 2014). De algemene
werkloosheidsdruk kent een stijgende trend sinds 2011, waar de werkloosheidsdruk 7,9%
bedroeg.

De werkloosheidsdruk naar herkomst geeft het volgende beeld: de werkloosheidsdruk van
personen met een EU15 herkomst (inclusief de personen van Belgische herkomst) is als vrij stabiel
te bestempelen, al zie je een lichte stijging vanaf 2012. In 2015 bedraagt deze druk 5,7%. De EU15
herkomst is duidelijk de groep die het minst getroffen is door de werkloosheid.

De werkloosheidsdruk bij personen van Turkse en Marokkaanse herkomst verloopt vrij gelijkaardig,
al is deze druk hoger bij personen van Marokkaanse herkomst (in 2015: 18,0%) dan bij personen
van Turkse herkomst (in 2015: 15,6%). Na te zijn gedaald in de periode 2010-2012, zijn deze
indicatoren gestegen in 2013, om terug te dalen in 2014 voor de personen met een Marokkaanse
herkomst. Deze daling zette zich in, een jaar later, voor de personen van Turkse herkomst. Deze
laatste indicator vertoont een piek in 2014, met een druk van 17,0%. Het staat echter vast dat de
werkloosheidsdruk voor personen van Turkse en Marokkaanse herkomst minstens 3 keer zo hoog
is als de werkloosheidsdruk voor personen met een herkomst uit de EU15 (inclusief de Belgen).



De indicator voor de nieuwe EU-landen toont ons de kwetsbare positie van deze groep. In 2013
was de werkloosheidsdruk voor personen met een herkomst uit de EU13 net niet het dubbele van
de werkloosheidsdruk van de EU15 (inclusief de Belgen). Anno 2015 staat deze indicator bijna 4
keer hoger (20,2%) dan de werkloosheidsdruk van de EU15 (inclusief de Belgen) (5,7%). Het laatste
jaar is de groei van deze indicator terug afgenomen: waar in de periode 2013-2014 de indicator is
toegenomen met 9,9%, is deze groei voor de periode 2014-2015 0,2%. De grote stijging tussen
2013 en 2014 heeft te maken met het wegvallen van de overgangsmaatregelen voor de nieuwe
EU-landen op 1 januari 2014: zo hadden Roemenen en Bulgaren voor die datum geen volledige
toegang tot de arbeidsmarkt. Als gevolg van deze beperkte toegang tot de arbeidsmarkt hadden
deze nationaliteiten ook onvolledige toegang tot de VDAB, waardoor veel werkzoekende
Roemenen en Bulgaren voor 1 januari 2014 niet in de cijfers vertegenwoordigd waren.

SAMENVATTENDE TABEL

W E R K L O O S H E I D S D R U K  B I J  P E R S O N E N
V A N  -  G E N T

2 0 1 02 0 1 5
EU15 origine (inclusief
personen van Belgische
origine)

5,6 5,7

EU13 origine 13,1 20,2

Marokkaanse origine 21,2 18,0

Turkse origine 17,7 15,6

Bron: vdab

Trends 2010 - 2015:

EU15 origine: stabiel

EU13 origine: stijgend

Marokkaanse origine: dalend

Turkse origine: dalend



BEGUNSTIGDEN OP RMI EN RMH (ZONDER MEDISCHE
KAART)

Na een daling te hebben gekend tussen 2010 en 2012, is deze indicator terug aan het stijgen.

De stijging van het aantal begunstigden per 1000 inwoners is volledig toe te schrijven aan de
stijging bij de jongeren of RMI- en RMH cliënten met leeftijdsklassen 18-19, 20-24, en 25-29.
(Jaarverslag 2014, OCMW Gent)

http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_leefloon.htm
http://www.ocmwgent.be/assets/documents/Over OCMW Gent/Publicaties/OCMW Jaarverslag 2014.pdf


Binnen de begunstigden RMI en RMH (zonder medische kaart) evolueert de verdeling van het
aandeel begunstigden RMI en RMH als volgt: tussen 2010 en 2014 is het aandeel RMI
begunstigden gestegen van 81,8% naar 93,9%. Het aandeel begunstigden RMH is consequent
afgenomen van 18,2% naar 16,1%.

F I N A N C I Ë L E  S T E U N  O C M W  -  G E N T

2 0 1 02 0 1 4
Aantal rechthebbenden
op een RMI of RMH per
1000 inwoners
[/1000inwoners]

24 20

Percentage
rechthebbenden RMI [%]

81,8 83,9

Percentage
rechthebbenden RMH [%]

18,2 16,1

Bron: OCMW Gent

Trends 2010 - 2014:

Aantal begunstigden RMI en RMH (zonder medische kaart) per 1000 inwoners: stabiel

Aandeel (%) begunstigden RMI op het totaal RMI en RMH: stijgend



Aandeel (%) begunstigden RMH op het totaal RMI en RMH: dalend

GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN (GIB) EN DE
INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN (IGO)

Zowel het GIB als de IGO zijn bijstandsregelingen die de overheid verstrekt aan ouderen die de
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die door omstandigheden geen of geen
voldoende loopbaan hebben kunnen opbouwen. Het is een soort leefloon dat wordt toegekend
aan ouderen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.

Het aantal gerechtigden op een GIB of IGO per 1000 inwoners >= 65 jaar kent sinds 2007 (60,4
gerechtigden per 1000 inwoners >= 65 jaar) een lichte stijging. Anno 2013 staat deze indicator op
65,5 gerechtigden per 1000 inwoners >= 65 jaar. Het aandeel ouderen met een GIB of IGO neemt
toe in Gent. Een mogelijk gedeeltelijke verklaring is dat het OCMW inspanningen levert om de
ouderen in precaire levensomstandigheden op te sporen en hun rechten te laten gelden.

SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  G E R E C H T I G D E N  ( > =  6 5  J A A R )  O P  E E N  G I B  O F  I G O  P E R  1 0 0 0  6 5 - P L U S S E R S  -  G E N T

A a n d e e l  g e r e c h t i g d e n  ( > =  6 5  j a a r )  o p  e e n  G I B  o f  I G O  p e r  1 0 0 0
6 5 - p l u s s e r s

2010 63

2014 67

Bron: Rijksdienst voor Pensioenen



Trend 2010 - 2014: stijgend

GERECHTIGDEN OP GELIJK WELKE TEGEMOETKOMING AAN
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Om deze indicator te construeren is het aantal gerechtigden op een tegemoetkoming aan
personen met een handicap als teller genomen, en de totale Gentse bevolking in de noemer. De
indicator omvat de begunstigden van de huidige nog actieve stelsels van tegemoetkomingen,
zowel voor personen op actieve leeftijd als voor personen die bejaard zijn. Alle begunstigden van
zowel het uitdovende oude stelsel van 1969 (gewone en bijzondere tegemoetkoming,
tegemoetkoming voor hulp van derden, aanvullende tegemoetkoming, tegemoetkoming ter
aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden), als van het stelsel van 1987
(inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
zijn opgeteld.

In 2010 kent deze indicator een opvallende stijging. De laatste jaren blijft deze indicator toenemen.
In de Vlaamse Armoedemonitor 2014 - waar enkel de inkomensvervangende tegemoetkoming en
de integratietegemoetkoming is opgenomen - is een vergelijkbare trend waar te nemen. Mogelijke
verklaringen (voor Vlaanderen) zijn de vergrijzing van de bevolking, een betere bekendheid van het
stelsel en een snellere behandeling van de aanvragen. (Vlaamse Armoedemonitor 2014) Gent
vergrijst echter niet (Gentenaars en Gentgebruikers, Stad Gent, 2013). In Vlaanderen is een
recordaantal aanvragen opgetekend in 2014. Een van de verklaringen die gegeven wordt is het
wijzigen van de wetgeving over de inschakelingsuitkering. De Directie-generaal Personen met een



handicap heeft proactief en prioritair de dossiers van personen met een handicap behandeld, die
hun inschakelingsuitkering verloren. (Jaarverslag 2014, DG Personen met een handicap).

SAMENVATTENDE TABEL

G E R E C H T I G D E N  O P  T E G E M O E T K O M I N G  A A N  P E R S O N E N  M E T  E E N  H A N D I C A P  -  G E N T

G e r e c h t i g d e n  o p  t e g e m o e t k o m i n g  a a n  p e r s o n e n  m e t  e e n
h a n d i c a p

2010 23,9

2014 25,1

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Trend 2010 - 2014: stijgend

MOEILIJK TE REGISTREREN KANSENGROEPEN

Met ingang van 01/01/2014 werd de werking rond de medische kaart binnen de dienst
Gezondheidszorg grondig hervormd. Daardoor zijn gegevens van voor 2014 niet meer
vergelijkbaar met 2014. Omdat er met het enige resultaat van 2014 geen evolutieperspectief kan
geboden worden, stellen we hier de gegevens voor tot en met 2013. De gegevens van 2014 vind
je terug in tabelvorm.

Omdat deze indicator een beeld wil geven van het aantal mensen zonder wettig verblijf in Gent, is
deze indicator niet afgezet op de bevolking: we willen met deze indicator immers peilen naar het
aantal mensen of gezinnen zonder wettig verblijf, en niet naar hun percentage binnen de Gentse
bevolking.

http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/jaarverslag-handicap-2014-nl_0.pdf


Het aantal personen met minstens 1 medische kaart is in de periode 2010-2013 gedaald van
2746 personen naar 2556 personen. Het laagste aantal sinds het begin van de registratie is
genoteerd in 2012, waar het aantal personen met minstens 1 medische kaart 2115 bedroeg. Je
kan dus stellen dat er in 2013 minstens 2556 personen in Gent waren zonder wettig verblijf. Het
echte aantal mensen zonder wettig verblijf zal natuurlijk hoger liggen gezien niet iedereen binnen
deze groep ziek wordt. Bovendien blijkt voor sommigen het OCMW nog altijd een onoverkomelijke
drempel. Daarnaast speelt het nieuwe OCMW-beleid sinds 2011 een grote rol. Eerst worden alle
andere rechten uitgeput, vooraleer het OCMW een medische kaart uitreikt. Dit kan ook gezien
worden als een van de redenen waarom deze indicator een daling kende in de periode 2010 tot en
met 2012.



Voor 01/01/2014 werden dossiers niet behandeld door een individuele en vaste maatschappelijk
werker, maar werkte de voltallige dienst voor het volledige dossierbestand. De dienst verzorgde
zelf ook het eerste onthaal van nieuwe aanmeldingen en infovragen met betrekking tot dringende
medische hulp. Met het oog op het verbeteren van de opvolging van en hulpverlening aan
individuele situaties en het verhogen van de toegankelijkheid en aanspreekbaarheid (voor cliënten
en zorgverstrekkers) werd geopteerd om het eerste onthaal van nieuwe (info-)vragen op te nemen
binnen de algemene onthaalwerking en de werkwijzen en principes van individuele
dossierbehandeling op te nemen in de werking van dienst Medische Kaart. Gezien het
uitgangspunt van de werking van de dienst ingrijpend is veranderd en de onthaalfunctie werd
overgenomen door de dienst Onthaal Campus, zijn vanaf 01/01/2014 de cijfergegevens niet meer
vergelijkbaar met vorige jaren. (OCMW Gent, Jaarverslag 2014) Een evolutieperspectief is dus niet
mogelijk. Toch geven we hier indicatief de gegevens van 2014 mee.

Nieuwe aanvragen:

schriftelijk : 498

via aanmelding bij onthaal : 378

Aantal afgeleverde medische kaarten (alle medische in 2014):

Aantal kaarten : 6064



Aantal dossiers met
(minimum 1) medische
kaart (2014)

Individuele dossiers met een
medische kaart

1510

Sociale dossiers met
minstens 1 medische kaart

784

Opmerking: een medische kaart is slechts 3 maanden geldig, vandaar het grote verschil tussen het totaal aantal medische kaarten voor 2014 (6064) en het

aantal individuele dossiers met een medische kaart (1510).

Hierbij staat een individueel dossier voor een persoon en een sociaal dossier voor meerdere
personen. Een sociaal dossier is een cliëntsysteem wonend op hetzelfde adres. Een cliëntsysteem
- gezien binnen de context van het OCMW - omvat doorgaans het gezin van de cliënt.

We kunnen dus stellen dat er in 2014 minimaal 1510 personen in Gent wonen zonder wettig
verblijf.

ONDERWIJS, GEZONDHEID EN HUISVESTING

ONDERWIJS

Het is welgekend dat de kans om uit armoede te breken vaak gepaard gaat met het behalen van
een diploma, om toetreden tot de diplomagerichte arbeidsmarkt mogelijk te maken en de kans op
inkomen door werk te realiseren. Schoolse vertraging of schoolachterstand is een
schoolloopbaankenmerk dat wijst op een hoger risico om de schoolcarrière niet te voltooien en
om een lagere eindkwalificatie en bijgevolg een maatschappelijk zwakkere positie als volwassene
te bereiken. Deze indicator wijst erop dat onderwijskansen niet gelijk verdeeld zijn over alle lagen
van de bevolking (Stadsmonitor). Vandaar het belang om de grootte van het aandeel leerlingen
met een schoolse vertraging op te volgen.

De indicator binnen het domein onderwijs is de verhouding van het aantal leerlingen ingeschreven
in het vierde leerjaar van het gewoon lager onderwijs met een of meerdere jaren schoolse
vertraging en het totaal van de leerlingen ingeschreven in het vierde leerjaar gewoon lager
onderwijs.

Schoolse vertraging is het verschil in leerjaren tussen het leerjaar waarin de leerling op grond van
zijn geboortejaar en bij normale studievordering zou moeten ingeschreven zijn, en het leerjaar
waarin de leerling daadwerkelijk is ingeschreven.

Leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs en leerlingen die onderwijs volgen in een
specifieke pedagogische methode (Steiner, Freinet, Leefschool,…) zijn niet opgenomen in deze
indicator, omdat deze leerlingen niet geregistreerd worden volgens het klassieke leerjarenpatroon.



De indicator is dalend sinds het schooljaar 2011/2012: waar de schoolse vertraging in dit
schooljaar nog 31,1% bedroeg, is dit voor het schooljaar 2013/2014 afgenomen tot 25,9%.
Hoewel dit een vrij ruime daling is, noopt deze indicator niet tot optimisme: nog steeds een kwart
van de schoolbevolking in het vierde leerjaar van het lager onderwijs zit met een schoolse
achterstand.

SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  ( % )  V A N  D E  L E E R L I N G E N  M E T  S C H O O L S E  V E R T R A G I N G  I N  H E T  V I E R D E  L E E R J A A R
V A N  H E T  L A G E R  O N D E R W I J S  -  G E N T

A a n d e e l  ( % )  v a n  d e  l e e r l i n g e n  m e t  s c h o o l s e  v e r t r a g i n g  i n  h e t
v i e r d e  l e e r j a a r  v a n  h e t  l a g e r  o n d e r w i j s

2010 29

2013 26

Bron: Stadsmonitor, Vlaamse Overheid

Trend 2010 - 2014: dalend

GEZONDHEID

Gezondheidsenquêtes tonen aan dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt: uit deze
cijfers blijkt dat mensen met een lagere sociale status (opleidingsniveau, activiteitstatus,



inkomensniveau) vaak in slechtere gezondheid verkeren, een verminderde toegang tot de
gezondheidszorg hebben en vroeger sterven dan mensen met een hogere positie op de sociale
ladder. (www.armoedebestrijding.be)

OBJECTIEVE PSYCHISCHE GEZONDHEID

De beide indicatoren over gezondheid komen uit de Leefbaarheidsmonitor van de Stad Gent. Dit
onderzoek heeft 4 edities: 2003, 2006, 2010 en 2014, waarvoor het veldwerk gebeurde in 2002,
2005, 2009 en 2013.

De 'algemene' psychische gezondheid is opgesplitst in het aandeel van de bevolking dat een
middelmatig en het aandeel dat een slecht psychisch welbevinden ervaart, volgens de 'Gevoels-
balans schaal' van Bradburn. Omdat deze indicator voortbouwt op survey-data is er voor de 4
edities nagegaan of het verschil over de jaren heen wel degelijk significant is, en niet te wijten aan
het toeval.

Tussen 2010 en 2014 is er een significante daling voor de personen met een slecht psychisch
welbevinden van 6,4% naar 3,7%. Voor het middelmatig psychisch welbevinden is de daling niet
significant. Wanneer we beide aandelen samentellen dan komen we uit op 11,6% van de bevolking
die in 2014 een slechte of middelmatige psychische gezondheid heeft.

SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  V A N  D E  B E V O L K I N G  M E T  -
G E N T

2 0 1 02 0 1 4
middelmatig psychisch
welbevinden

9,9 7,9

slecht psychisch
welbevinden

6,4 3,7

Bron: Leefbaarheidsmonitor Stad Gent

Aandeel personen met een middelmatige en slechte psychische gezondheid:

2010: 16,3%

2014: 11,6%

Trend 2010 - 2014: stabiel (geen significante daling!)

SUBJECTIEVE GEZONDHEID

De vraagstelling voor deze indicator is gewijzigd in de Leefbaarheidsmonitor van 2014. Waar er tot
de editie 2010 werd gepeild naar de confrontatie met een persoonlijk gezondheidsprobleem
(ziekte of handicap) en waar op kon geantwoord worden op een 4-puntenschaal, is deze vraag in
de versie van 2014 gealigneerd met de vraag uit de Survey van de Gezondheidsenquête (Hoe is je

http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_gezondheid.htm


gezondheid over het algemeen?). Voor deze indicator is het spoor gekozen om gebruik te maken
van de data van de Stadsmonitor omdat we dan 2 meetpunten hebben. Doordat de vraag: 'Hoe is
je gezondheid over het algemeen?' voor de eerste keer is gesteld bij de Leefbaarheidsmonitor
2014, kunnen we geen tijdreeks voorleggen op basis van deze bron. De indicator geeft het aandeel
(%) weer van de inwoners dat de eigen gezondheid als minder goed beschouwt. De respondenten
konden antwoorden met 'Heel erg slecht', 'Slecht', 'Redelijk, 'Goed' en 'Heel erg goed'. Mensen die
goed of heel erg goed antwoordden beschouwen we als gezond. Degenen die heel erg slecht,
slecht of redelijk antwoordden, beschouwen we als in minder goede gezondheid.

SAMENVATTENDE TABEL

S U B J E C T I E V E  G E Z O N D H E I D  -  G E N T

2 0 1 12 0 1 4
Subjectieve gezondheid 25,8 24,2

Bron: Stadsmonitor, Vlaamse Overheid

Subjectieve gezondheid, Gent, 2014

2011 2014
Betrouwbaarheidsinterval

ondergrens
Betrouwbaarheidsinterval

bovengrens

25,8 24,2 21,4 27,3

Bron: Stadsmonitor 2014

Je kan enkel besluiten dat de subjectieve gezondheid stabiel is gebleven tussen 2011 en 2014,
omdat de - op het eerste zicht - dalende indicator niet significant gedaald is.

Doordat deze indicator uit de Stadsmonitor komt, is het voor ons mogelijk om de cijfers van de 13
centrumsteden ernaast te leggen. Voor de 13 steden geeft gemiddeld 26% van de inwoners aan
over een minder goede gezondheid te beschikken. Gent bevindt zich hier net onder het
gemiddelde.

AANDEEL RECHTHEBBENDEN OP EEN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

Het aandeel (%) rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming (in de ziekteverzekering)
wordt als volgt berekend: in de teller vind je het aantal rechthebbenden met recht op een
verhoogde tegemoetkoming (inclusief OMNIO) en in de noemer vind je het totaal aantal
rechthebbenden van de verplichte ziekteverzekering.



Deze indicator is stijgend sinds 2006, waar het percentage rechthebbenden op een verhoogde
tegemoetkoming 14,1% van het totale aantal rechthebbenden betrof. In 2010 staat deze indicator
al op 17,5%. Van 2011 tot en met 2013 bleef de indicator vrij stabiel, om dan terug toe te nemen
in 2014 tot 18,5%. Vanuit OCMW Gent en Stad Gent stimuleren we rechtenopname en ook vanuit
de mutualiteiten worden acties uitgevoerd om actiever toe te kennen. Bij deze indicator in het
bijzonder zorgt dit ervoor dat we niet kunnen besluiten dat deze toename een stijging is in de
armoede, dan wel een betere rechtenopname.

SAMENVATTENDE TABEL

V E R H O O G D E  T E G E M O E T K O M I N G  -  G E N T

V e r h o o g d e
t e g e m o e t k o m i n g

2010 17,5

2014 18,5

Bron: IMA-atlas

Trend 2010 - 2014: stijgend



HUISVESTING

KANDIDAAT HUURDERS SOCIALE HUISVESTING

Een kandidaat-huurder is een persoon die zich bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) als
kandidaat heeft ingeschreven voor een sociale huurwoning. Die persoon is dus ingeschreven in het
register van de kandidaat-huurders (ook wel wachtlijst genoemd).

Per SHM waar hij/zij zich kandidaat voor heeft gesteld, heeft een kandidaat-huurder in principe één
dossier. Een persoon kan dus meerdere dossiers hebben bij meerdere SHM's.

Om de 2 jaar wordt er een actualisatie van de wachtlijsten doorgevoerd waarbij uit de aanvragen
ook het aantal uniek geïdentificeerde kandidaat-huurders wordt bepaald.

Centraal (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) worden de kandidaten niet alleen uniek
gemaakt per gemeente, maar ook per provincie om een statistiek voor het Gewest samen te
stellen. Dat wil zeggen dat als van een kandidaat-huurder meerdere adressen bekend zijn
(bijvoorbeeld bij verschillende SHM's), dat de kandidaat slechts één keer wordt meegeteld.
(VMSW, 2013)

De indicator is berekend door het aantal unieke kandidaat-huurders met als woonplaats een adres
in Gent te nemen en ze af te zetten op de bevolking van hetzelfde jaar. De productiedatum voor
beide statistieken is 31/12/20XX.

De reeks is geëvolueerd van 37,3 kandidaat huurders per 1000 inwoners in 2011 naar 37,2
kandidaat huurders per 1000 inwoners in 2014. De stijging in 2012 is allicht te wijten aan de 2
jaarlijkse actualisatie van de gegevens. Om de 2 jaar is daardoor een piek te noteren bij deze



indicator. Gelet bovenstaande bedenkingen kunnen we spreken van een stabiele indicator voor de
periode 2011-2014.

SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  K A N D I D A A T - H U U R D E R S  S O C I A L E  H U I S V E S T I N G  P E R  1 0 0 0  I N W O N E R S  -  G E N T

A a n d e e l  k a n d i d a a t - h u u r d e r s  s o c i a l e  h u i s v e s t i n g  p e r  1 0 0 0
i n w o n e r s

2011 37,3

2014 37,2

Bron: VMSW

Trend 2011 - 2014: stabiel

UITHUISZETTINGEN

Het OCMW wordt op de hoogte gebracht van iedere vordering tot gerechtelijke uithuiszetting. In
een eerste instantie zal een poging tot verzoening worden ondernomen (tussen huurder en
verhuurder) bij de vrederechter. Dus niet iedere procedure geeft aanleiding tot een effectieve
uithuiszetting. Deze indicator brengt het aantal meldingen bij het OCMW in beeld van het inzetten
van deze gerechtelijke procedure, per 1000 huishoudens.

De indicator vertoonde een hoogtepunt in 2010 met 7,7 procedures tot uithuiszetting per 1000



huishoudens. Tussen 2010 en 2012 daalde de indicator tot 5,9 procedures per 1000
huishoudens. 2013 kende weer een hoogtepunt met 7,4 procedures per 1000 huishoudens. In
2014 is de indicator terug gedaald tot 6,3 procedures per 1000 huishoudens. In de periode tussen
2011 en 2014 is deze indicator als grillig te bestempelen, met hoogtes (7,4 in 2013) en laagtes
(6,3 in 2014) die niet de hoogtes (7,7 in 2010) en de laagtes (5,8 in 2006) van de vorige periode
evenaren.

SAMENVATTENDE TABEL

A A N T A L  U I T H U I S Z E T T I N G E N  P E R  1 0 0 0  H U I S H O U D E N S  -  G E N T

A a n t a l  u i t h u i s z e t t i n g e n  p e r  1 0 0 0
h u i s h o u d e n s

2010 7,7

2014 6,3

Bron: OCMW Gent

Trend 2010 - 2014: daling met grillig patroon

HULP

BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING

De basisregistratie voor schuldhulpverlening is grondig hertekend in 2012. Daarom presenteren we
hier enkel gegevens voor 2012 en 2013. Bij het publiceren van deze gegevens, waren de gegevens
voor 2014 nog niet vrijgegeven door Vlaanderen, waardoor we hier enkel deze beperkte reeks
kunnen weergeven.

Deze indicator omvat gegevens van het OCMW Gent en het CAW. De gegevens bevatten alle
vormen van hulpverlening: budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling en is
opgemaakt voor gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve
schuldenregeling liep, als voor gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar wel een procedure
collectieve schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als
schuldbemiddelaar, als ten slotte voor gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar wel een procedure
collectieve schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld. Er werd
gekeken naar het aantal gezinnen, en niet naar het aantal personen. Daarmee wordt de noemer van
deze indicator ook logischerwijze: het totaal aantal Gentse gezinnen.



SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  ( % )  G E Z I N N E N  I N
B U D G E T B E G E L E I D I N G ,  B U D G E T B E H E E R
E N  S C H U L D B E M I D D E L I N G  -  G E N T

2 0 1 22 0 1 3
Aandeel (%) gezinnen in
budgetbegeleiding,
budgetbeheer en
schuldbemiddeling

3,4 3,6

Bron: Vlaams Centrum Schuldenlast

Trend 2012 - 2013: Het aandeel van de gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en
schuldbemiddeling is toegenomen met 0,2% tussen 2012 en 2013

ENERGIE

De eerste indicator met betrekking tot energiearmoede komt uit de Stadsmonitor en omvat het
aandeel afgesloten toegangspunten elektriciteit (of aardgas) na advies van de lokale
adviescommissie (LAC) ten opzichte van het aantal toegangspunten elektriciteit (of aardgas) in de
stad.

'Het aandeel afgesloten toegangspunten voor aardgas ligt veel hoger dan voor elektriciteit. De
schulden bij aardgasafnemers lopen vaak sneller op omdat het aandeel van de aardgaskost in het
gezinsbudget meestal hoger is dan de elektriciteitskost. De netbeheerders hebben de indruk dat
afnemers ook sneller geneigd zijn hun elektriciteitsrekening te betalen omdat voor verwarming op
aardgas alternatieven mogelijk zijn, wat voor elektriciteit niet het geval is.' (Stadsmonitor)

## Presentation is not valid ##

Het aandeel afgesloten toegangspunten elektriciteit en aardgas zijn beiden toegenomen tussen
2011 en 2013.

De volgende indicatoren geven informatie rond energiearmoede in Gent zoals verzameld door de
VREG. De gegevens zijn aangeleverd door de netbeheerders. De cijfers kunnen gelinkt worden aan
het aantal huishoudelijke elektriciteits- en aardgasafnemers dat ook per gemeente beschikbaar is.
We gaan er van uit dat elk gezin ook aangesloten is op het elektriciteitsnet. Voor aardgas is dit niet
zo: niet elk gezin heeft een aardgasaansluiting. Gezinnen kunnen ook koken op elektriciteit,
verwarmen via een andere energiebron (bijvoorbeeld elektriciteit of stookolie).

Gezinnen waarvan het contract werd opgezegd door hun commerciële leverancier wegens
wanbetaling, worden verder van energie voorzien door de netbeheerder. Als ze ook bij de
netbeheerder hun facturen niet correct betalen, plaatst de netbeheerder een budgetmeter. Een
gezin kan dan pas energie verbruiken als ze eerst hun budgetmeterkaart gaan opladen in een



OCMW of in het klantenkantoor van de netbeheerder. Ze betalen dan een bedrag dat op de kaart
gezet wordt. Als ze de kaart in de meter stoppen, kunnen ze de vooraf betaalde energie verbruiken.
Als het gezin geen schulden meer heeft bij de netbeheerder en een contract ondertekent met een
commerciële leverancier, dan wordt de budgetmeter terug uitgeschakeld. (Metadata
energiearmoede, Lokale Statistieken)

De indicatoren zijn geconstrueerd door het aantal geplaatste ingeschakelde (actieve)
budgetmeters op 31/12/20NN (momentopname) af te zetten op het aantal huishoudelijke
elektriciteitafnemers/aardgasafnemers aangesloten op het distributienet op 31/12/20NN.

ELEKTRICITEIT

Het aandeel geplaatste budgetmeters vertoont stabiliteit over de periode 2011 -2013. In 2011 had
2,9% van de aangesloten elektriciteitsafnemers een actieve budgetmeter. In 2013 was dat 2,8%
van de huishoudens.

GAS



Het aandeel geplaatste budgetmeters vertoont een stijging over de periode 2011 -2013. In 2011
had 2,4% van de aangesloten gasafnemers een actieve budgetmeter. In 2013 was dit 2,7%.



SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  A C T I E V E  B U D G E T M E T E R S  O P
H E T  T O T A A L  A A N T A L  H U I S H O U D E L I J K E
-  G E N T

2 0 1 12 0 1 3
elektriciteitsafnemers 2,9 2,8

aardgasafnemers 2,4 2,7

Bron: VREG

Trends 2011-2013:

afgesloten toegangspunten elektriciteit per 1000 toegangspunten [per 1000 toegangspunten]:
stijgend

afgesloten toegangspunten aardgas per 1000 toegangspunten [per 1000 toegangspunten]:
stijgend

actieve budgetmeters op het totaal aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers [%]: stabiel

actieve budgetmeters op het totaal aantal huishoudelijke aardgasafnemers [%]: stijgend

KINDERARMOEDE

DE KANSARME GEBOORTEN VAN KIND EN GEZIN.

Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknot worden in hun
kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals
onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame
toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.

Uit deze definitie werden zes toetsingscriteria afgeleid. Wanneer er op 3 of meer van deze
toetsingscriteria zwak wordt gescoord door de medewerkers van Kind en Gezin, dan wordt het
gezin als kansarm beschouwd.

1. Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min

schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er

wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de

kinderbijslag. (Het is mogelijk dat er in de nabije toekomst hierin verandering zal komen door de

screening op dit criterium te laten overeenkomen met de gegevens uit de EU-SILC-enquête.)

2. Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager

secundair onderwijs en/of analfabeet.



3. Arbeidssituatie ouders: precaire tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders

of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.

4. Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs

en/of moeilijkheden verzorging kinderen.

5. Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te

klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, centrale verwarming,...).

6. Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de

gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Het aandeel geboorten in kansarme gezinnen wordt als volgt voorgesteld: voor bijvoorbeeld 2014
wordt het aandeel geboorten in kansarme gezinnen genomen voor de jaren 2014, 2013 en 2012
ten opzichte van het totaal aantal geboorten voor dezelfde jaren, en gemiddeld.

Het aandeel kansarme geboorten in Gent in sinds 2004 blijven toenemen. In Gent is in 2014 meer
dan 1 op 5 geboorten een geboorte in een kansarm gezin (22,6%). In 2014 is er voor de eerste
keer sinds lange tijd een stabilisatie in deze indicator te zien is.

SAMENVATTENDE TABEL

A A N D E E L  ( % )  G E B O O R T E N  I N  K A N S A R M E  G E Z I N N E N  -  G E N T

A a n d e e l  ( % )  g e b o o r t e n  i n  k a n s a r m e
g e z i n n e n

2010 15,4

2014 22,6



Bron: Kind en Gezin

Trend 2010 - 2014: stijgend, met een stabilisatie in het jaar 2014

BESLUIT

De kern van de zaak blijft dezelfde als voor het Indicatorenrapport armoede 2009: neemt armoede
in Gent toe of af?

Voor de indicatoren die peilen naar bevolkingsgroepen met een verhoogd armoederisico, kan
gesteld worden dat de aandelen van de alleenstaanden licht gedaald zijn in de periode 2010-2014.
De alleenstaande ouders zijn stabiel gebleven. Deze beide groepen blijven echter wel groot qua
omvang: samen staan ze voor +/- 50 % van de huishoudens in Gent.

De personen met een buitenlandse herkomst blijven toenemen tussen 2010 en 2013, met 2,7 %
op 4 jaar tijd. Bij het verder onderverdelen naar herkomst, is er de vaststelling dat de personen van
Turkse en Maghrebijnse herkomst, als de personen met EU13 herkomst, als de restgroep van
buitenlandse herkomst (niet EU en niet Turks of Maghrebijns) (ook derdelanders genoemd), allen
blijven toenemen. De EU15 herkomst is stabiel. Samengevat kan je vaststellen dat de groepen met
een herkomst uit de EU13, met Turkse of Maghrebijnse herkomst, en de derdelanders (de groepen
die voor het armoedebeleid het meest relevant zijn) allen toegenomen zijn in de periode 2010 -
2013.

De geïndexeerde fiscale inkomensschijven tot 15.000 € zijn dalend tussen 2010 en 2012.

Het aandeel personen met overmatige schuldenlast is stijgend in de periode 2010 - 2013.

De werkloosheidsdruk van de jongere werkzoekenden is toegenomen voor de periode 2010-2015.
In de periode 2013-2015 is echter een lichte daling waar te nemen. De langdurige
werkloosheidsdruk (+2 jaar) is eveneens toegenomen in de periode 2010 - 2015. Als we het
criterium herkomst bekijken, dan valt het op dat zowel de werkloosheidsdruk voor mensen van
Turkse herkomst als voor die van Marokkaanse herkomst is stabiel tussen 2010 en 2015. De
werkloosheidsdruk voor de groep met een herkomst uit de EU15 is vrij stabiel gebleven tussen
2010 en 2015. De werkloosheidsdruk voor de 13 is in diezelfde periode blijven toenemen, met
uitzondering van het jaar 2013. De meeste van deze werkloosheidsindicatoren volgen de
conjunctuur, voor de EU13 geldt echter dat de overgangsregels een impact hebben gehad op deze
indicator, waardoor de stijging tussen 2013 en 2014 vrij groot is.

Het aandeel personen met een recht op een tegemoetkoming voor personen met een handicap is
in de periode 2010-2014 toegenomen: voor 2014 bedraagt het aandeel 25,1 per 1000 inwoners.

Voor het domein onderwijs is vastgesteld dat de indicator schoolse achterstand in het in het
vierde leerjaar van het lager onderwijs gedaald is over de periode van schooljaar 2011/2012 tot en
met schooljaar 2013/2014.

Binnen het domein gezondheid is de subjectieve gezondheid van de Gentse bevolking tot stabiel
gebleven tussen 2010 en 2014, evenals de het aandeel personen met een middelmatig en slecht



psychisch welbevinden. We kunnen dus spreken van stabilisatie van de indicatoren rond
gezondheid. Naast de bovenstaande gezondheidsindicatoren is er ook gekeken naar het aandeel
rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming. Dit aandeel is in de periode 2010 - 2014
stijgend.

Het aantal kandidaat-huurders (per 1000 inwoners) van sociale woningen is stabiel gebleven in de
periode 2011-2013.

De indicatoren die bevolkingsgroepen vatten die daadwerkelijk met expliciete aspecten van
armoede worden geconfronteerd zijn:

de indicatoren over het RMI/RMH,

het GIB en de IGO,

de medische kaart voor mensen zonder wettig verblijf,

de uithuiszettingen,

de gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling,

de beide indicatoren over energie,

en de geboorten in kansarme gezinnen.

Voor de periode 2010 - 2014 merken we een dalende trend bij het RMI/RMH en een stijgende
trend bij het GIB/de IGO. Bij de telling van de 'mensen zonder wettig verblijf' is er voor 2014 een
nulmeting. Het evolutieperspectief voor 2010-2013 wijst op een daling. De uithuiszettingen per
1000 huishoudens zijn gedaald. De indicatoren over energie wijzen op een stijging van het aandeel
afsluitingen (zowel voor elektriciteit als voor gas). We kunnen dus stellen dat energiearmoede een
toenemend probleem is.

De geboorten in kansarme gezinnen nemen een bijzondere plaats in: doordat Kind en Gezin zo
goed als alle geboorten capteert, zou je kunnen spreken van een samenvattende maat voor
armoede. Ook de manier van registreren van deze geboorten gebeurt aan de hand van een
uitgebreide lijst van sub-indicatoren. Deze indicator kent een stijging tussen 2010 en 2014. Tussen
2013 en 2014 is er een teken van stabilisatie.

Bekijken we de volledige indicatorenset over de periode 2010 - 2014 (of anders, al naargelang de
data-beschikbaarheid), en houden we de indicator rond EU 15 herkomst buiten beschouwing,
wegens de vaak minder precaire omstandigheden waarin zij leven, dan stellen we vast dat voor de
indicatoren die peilen naar bevolkingsgroepen met een verhoogd armoederisico er 5 van de 20
indicatoren een daling kennen, 5 zijn er stabiel gebleven en 10 zijn gestegen.

De overige indicatoren peilen naar bevolkingsgroepen met een expliciete armoedeproblematiek.
Binnen deze set van 8 indicatoren zijn er 5 gestegen en 3 gedaald.

In totaal kunnen we dus spreken over 15 gestegen indicatoren, 5 stabiele en 8 gedaalde
indicatoren. We kunnen dus stellen dat armoede blijft toenemen in Gent.

Bovendien is Gent een groeiende stad. Met uitzondering van de indicator over de medische kaart,
waarvan de voornaamste bedoeling is om een minimumschatting te hebben over het aantal
mensen zonder wettig verblijf, zijn alle indicatoren relatief gemaakt (met andere woorden: er is een
teller en een noemer bij iedere indicator). Het feit dat een indicator stabiel blijft of zelfs daalt, kan
betekenen dat de indicator - bij een groei van de bevolking - toch grotere aantallen verbergt.



Het is niet de opzet van deze publicatie om verklaringen te geven voor de evoluties van de
besproken indicatoren, noch is er een eenduidig verklaringsmodel dat de verschillende trends kan
verklaren. Toch zijn er 2 duidelijke trends het vernoemen waard.

Een eerste fenomeen kan je bestempelen als de stijgende levenskost en onze consumptiegerichte
maatschappij. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de veralgemeende stijging van de energiekosten die
reeds enkele jaren aanhoudt. De indicatoren rond overmatige schuldenlast en budgetbegeleiding,
budgetbeheer en schuldbemiddeling wijzen erop dat een steeds grotere groep
betalingsmoeilijkheden ervaart. Hieronder valt ook een groep van werkende armen die vaak
geconfronteerd worden met een tijdelijke en laagbetaalde tewerkstelling. Zo is er in Vlaanderen
ook een stijging op te tekenen van het aantal dossiers schuldhulpverlening (Resultaten
basisregistratie, Vlaams Centrum Schuldenlast, 2010), van het aantal uithuiszettingen
(Tweejaarlijks verslag 2010-2011, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting, 2011), en is er in het overgrote deel van de centrumsteden een licht stijgende
trend te noteren voor wat betreft het aandeel personen met een overmatige schuldenlast
(Stadsmonitor, Studiedienst Vlaamse Regering, 2011).

Het tweede fenomeen is migratie. Talloze studies hebben al uitgewezen dat het armoederisico een
stuk hoger ligt voor personen van welbepaalde herkomst. Deze zijn vaak achtergesteld op
verschillende domeinen zoals tewerkstelling, onderwijs en huisvesting. De laatste jaren is er een
duidelijke migratiegolf vanuit de recente EU-landen naar de oudere EU-landen, ook wel de intra-
Europese migratie genoemd. Vaak gaat het om mensen die hun land verlaten vanuit een weinig
comfortabele situatie op zoek naar meer welvaart. Ook in Gent is een vrij grote groep nieuwe EU-
burgers neergestreken en dat hebben we gemerkt bij de indicatoren: hun aandeel neemt toe
binnen de bevolking en de werkloosheidsdruk van deze nieuwe EU-burgers (=EU13) neemt
eveneens toe.

Meer veralgemeend stellen we ook vast dat in Vlaanderen en België een aantal armoede-
indicatoren een stijgende trend vertonen. De stijgende cijfers in Vlaanderen rond het aantal
kinderen geboren in een kansarm gezin zijn bijvoorbeeld erg sprekend. De evoluties rond armoede-
aspecten in Gent dienen dus nog altijd binnen een bredere geografische en maatschappelijke
context geplaatst te worden en zijn onderhevig aan veralgemeende evoluties qua huisvesting,
opleiding, woonkosten en de arbeidsmarkt.

SAMENVATTENDE TABELLEN

BEVOLKINGSGROEP MET EEN VERHOOGD ARMOEDERISICO

Indicator 2010 2014 evolutie 2010 - 2014

Aandeel alleenstaande
huishoudens

43,5% 41,9% lichte daling

Aandeel eenoudergezinnen 7,8% 7,7% stabiel

Indicatoren over bevolking
naar herkomst

Buitenlandse herkomst 27,9% 30,6% (2013) stijgend (2010-2013)

http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/onderzoek_en_registratie/basisregistratie
http://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag6/volledigverslag.pdf
http://www.stadsmonitor.be/


Turkse en Maghrebijnse
herkomst

11,5% 11,9% (2013) licht stijgend (2010-2013)

Derdelanders 7,9% 9,0% (2013) stijgend (2010-2013)

EU13 herkomst 4,0% 4,8% (2013) stijgend (2010-2013)

Aandeel belastingplichtigen
met nul inkomens en netto
inkomen tot 15 000 €

51,6% 49,2% (2012) dalend (2010-2012)

Aandeel personen met
overmatige schuldenlast

3,5% 3,8% (2013) licht stijgend (2010-2013)

Indicatoren over
werkloosheidsdruk (2010-
2015)

Jongerenwerkloosheidsdruk 12,1% 12,3% (2015) licht stijgend (2010-2015)

Langdurige
werkloosheidsdruk

2,3% 2,9% (2015) stijgend (2010-2015)

Werkloosheidsdruk EU 15
herkomst

5,6% 5,7% (2015) stabiel (2010-2015)

Werkloosheidsdruk EU13
herkomst

13,1% 20,2% (2015) stijgend (2010-2015)

Werkloosheidsdruk
Marokkaanse herkomst

21,2% 18,0% (2015) dalend (2010-2015)

Werkloosheidsdruk Turkse
herkomst

17,7% 15,6% (2015) dalend (2010-2015)

Aantal gerechtigden op gelijk
welke tegemoetkoming aan
personen met een handicap
per 1000 inwoners

23,9 25,1 stijgend

Aandeel van de leerlingen
met schoolse vertraging in
het vierde leerjaar van het
gewoon lager onderwijs

29,2% (2010-2011) 25,9% (2013-2014) dalend

Middelmatige en slechte
psychische gezondheid

16,3% 11,6% stabiel (geen significante daling!)

Subjectieve gezondheid 25,8% (2011) 24,2% stabiel (geen significante daling!)

Aandeel rechthebbenden op
een verhoogde
tegemoetkoming

17,5% 18,5% stijgend

Aantal unieke kandidaat-
huurders sociale huisvesting 37,3 (2011) 37,2 stabiel (2011-2014)



per 1000 inwoners



BEVOLKINGSGROEP MET EXPLICIETE
ARMOEDEPROBLEMATIEK

Indicator 2010 2014 evolutie 2010 - 2014

Aantal rechthebbenden op
RMI en RMH (zonder
medische kaart) per 1000
inwoners

24,3 19,9 dalend

Aantal gerechtigden (>= 65
jaar) op een Gewaarborgd
Inkomen voor Bejaarden
(GIB) en de
Inkomensgarantie voor
Ouderen (IGO) per 1000
inwoners >= 65 jaar

63,1 67,6 stijgend

Aantal personen met
minstens 1 medische kaart

2746
personen

2556 personen (2013) 
Cijfer 2014: aantal individuele
dossiers
met minstens 1 medische
kaart: 1510

dalend (2010 - 2013)

Aantal uithuiszettingen per
1000 huishoudens

6,7 (2011) 6,3
daling met grillig patroon (2011-
2014)

Aandeel gezinnen in
budgetbegeleiding,
budgetbeheer en
schuldbemiddeling

3,4%
(2012)

3,6% (2013) stijgend (2012-2013)

Afgesloten toegangspunten
elektriciteit per 1000
toegangspunten

4 (2011) 5 (2013) stijgend (2011-2013)

Afgesloten toegangspunten
gas per 1000
toegangspunten

12 (2011) 13 (2013) stijgend (2011-2013)

Aandeel geboorten in
kansarme gezinnen

15,4% 22,6%
stijgend, met een stabilisatie in
het jaar 2014
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