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Figuur 1: Kerncijfers over armoede in België.
% Belgische bevolking
onder armoedegrens (1)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

man 13,6% 13,4% 13,9% 14,6% 14,7%
vrouw 15,8% 15,7% 15,2% 16,0% 15,9%
totaal 14,7% 14,6% 14,6% 15,3% 15,3%
Belgische armoedegrens
(1) in euro per maand.
alleenstaande € 899 € 966 € 973 € 1000 € 1014
koppel met
€ 1888 € 2028 € 2044 € 2101 € 2129
2 kinderen (<14 jaar)
% kinderen geboren in
een kansarm gezin.

8,6%

9,7%

93

95

10,5% 11,2%

Aantal
leefloonontvangers (2)
per 10 000 inwoners
België (11 milj inwoners)

85

89

95

98

Antwerpen (0,5 milj)

98

100

Genk (0,070 milj)

37

42

Aalst (0,080 milj)

53

52

Gent (0,250 milj)

154

155

Oostende (0,070 milj)

110

125

Brussel (1 milj)

258

267

Werkloosheidsgraad in %
(3)
België (11 milj inwoners)
Vlaanderen (6 milj)

10,6% 11,2% 11,4% 10,5% 10,6% 10,9% 11,2%
6,0%

6,7%

7,1%

6,3%

6,5%

7,0%

7,4%

Wallonië (4 milj) 16,4% 16,5% 16,0% 14,9% 15,0% 15,2% 15,3%
Brussel (1 milj) 20,1% 21,2% 23,3% 20,0% 20,0% 19,9% 20,3%
Jeugdwerkloosheidsgraad
19,6% 20,7% 18,7% 17,8% 18,4% 18,4% 17,2%
(<25 jaar) in % (4)

(1): 60% van het nationaal mediaan equivalent huishoudinkomen.
(2): Wie geen middelen van bestaan heeft om een menswaardig leven te lijden, heeft recht
op een maandelijkse financiële tegemoetkoming.
(3): Het aantal niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van de totale beroepsbevolking.
(4): Verhouding niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking.
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Armoede in cijfers (tekst 1)
Materiële armoede betekent: te weinig financiële middelen bezitten om een menswaardig
bestaan te kunnen leiden. De Europese Unie verzamelt jaarlijks informatie over de
huishoudinkomens via de EU-SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditionsenquête). Het gaat in België om een representatief, roterend panel van 5 910 huishoudens
(837 uit Brussel, 3 088 uit Vlaanderen en 1 985 uit Wallonië), waarin 14 300 personen
leven, die gedurende 4 jaar worden gevolgd: jaarlijks is er een bevraging over het
huishouden en het inkomen van het jaar voordien. Elk jaar vloeit één vierde van het panel af
en wordt het aangevuld met nieuwe huishoudens. De absolute cijfers van de EU-SILCenquête laten niet toe om landen onderling te vergelijken, terwijl de trends (binnen één
land) wel betrouwbaar zijn.
Een gezinsinkomen geeft niet dezelfde financiële mogelijkheden als eenzelfde inkomen voor
één persoon. Om diverse huishoudens onderling te vergelijken, wordt het inkomen omgezet
naar een ‘equivalentie-inkomen’ van een standaardhuishouden. Hiervoor deelt men het
totale gezinsinkomen door het aantal gezinsleden, via de aangepaste OESO-schaal: één
volwassene telt als 1, elk bijkomend gezinslid van 14 jaar of ouder telt als 0,5; en elk kind
jonger dan 14 jaar telt als 0,3.
Om te bepalen of een persoon in (materiële) armoede leeft, gaat men na of het
equivalentie-inkomen van het huishouden onder een bepaalde inkomensgrens valt: 60% van
het mediaan equivalent huishoudinkomen, berekend vanuit de jaarlijkse bevraging van de
EU-SILC-enquête. In 2012 bedroeg het mediaan equivalent huishoudinkomen in ons land
ongeveer 20 000 euro op jaarbasis (inkomen van 2011). De armoedegrens van een
equivalentie-inkomen lag in 2012 voor België op 12 000 euro. Exact gerekend, bedraagt de
armoedegrens 1 014 euro per maand voor een alleenstaande (zie figuur 1), en 2 129 euro
per maand voor een gezin van 2 volwassenen met 2 kinderen, jonger dan 14 jaar.
In België leefde in 2011 zo’n 15% van de bevolking in een huishouden met een equivalentieinkomen onder de EU-armoedegrens (zie figuur 1). Voor Vlaanderen gaat het om 11% van
de bevolking. Risicofactoren om in een huishouden onder de armoedegrens te leven,
betreffen de volgende gezins-en persoonlijke kenmerken: geboren buiten de EU (35% van
hen leeft in huishouden < armoedegrens), werklozen (27%), huurders (24%),
eenoudergezinnen (22%), koppels met 1 persoon > 65 jaar (20%) en laaggeschoolden
(19%). Huurders hebben een 5,5 keer meer kans om in armoede te leven dan
huiseigenaars. Deze vaststelling blijft overeind bij correctie voor andere factoren, zoals
huishoudtype en opleidingsniveau. Een huishouden met een gezinshoofd afkomstig uit een
land buiten de EU heeft 2,5 keer verhoogde kans om in armoede te leven. Dit verhoogde
risico kan niet louter toegeschreven worden aan een lager opleidingsniveau, of het type van
huishouden.
De EU-drempel voor materiële armoede leeft, wordt bekritiseerd. Kijkend naar het jaar 2012
leeft bij een drempel van 50% van de mediaan 8% van de Belgische bevolking in een
huishouden onder de armoedegrens; en bij een drempel van 70% gaat het om 24%. Zo
heeft 4% van de bevolking in België een inkomen dat lager ligt dan 40% van de mediaan
(minder dan 676 euro per maand voor een alleenstaande). In Vlaanderen heeft
respectievelijk 3%, 6% en 19% een inkomen lager dan de 40%-, 50%- en 70%-drempel.
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Wat verstaat men onder het roterend panel huishoudens?

<A>

Elk jaar worden 5910 huishoudens geselecteerd.

<B>

Elk jaar wordt ¼ van het panel vervangen.

<C>

Om de 4 jaar worden 5910 huishoudens geselecteerd.

<D>

Om de 4 jaar wordt ¼ van het panel vervangen.

Waar ligt de armoedegrens van een land, als het mediaan equivalent huishoudinkomen
18 000 euro per jaar bedraagt?

<A>

1 014 euro.

<B>

10 800 euro.

<C>

12 000 euro.

<D>

13 200 euro.

Het huishoudinkomen in een land wordt getransformeerd naar een ‘equivalentieinkomen’ via de aangepaste OESO-schaal om

<A>

cijfers van de verschillende landen beter met elkaar te kunnen vergelijken.

<B>

cijfers van verschillende jaren onderling te kunnen vergelijken.

<C>

de arbitraire EU-drempel te compenseren.

<D>

huishoudens van verschillende grootte onderling te kunnen vergelijken.

Welk huishouden heeft de grootste kans om in armoede te leven?

<A>

Werkloze, alleenstaande Belgische moeder met 1 kind.

<B>

Werkloos Belgisch koppel met 1 kind.

<C>

Man en vrouw van 72 jaar die samen in hun eigen huis wonen.

<D>

Turkse familie met 2 kinderen: man en vrouw hebben een job.

Wat was het percentage van de Vlaamse bevolking onder de EU-armoedegrens in 2012
wanneer men als drempel 50% van het mediaan equivalent huishoudinkomen zou
nemen?

<A>

6%

<B>

8%

<C>

11%

<D>

15%
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% in multidimensionele armoede

Figuur 2A: De y-as geeft het % personen in multidimensionale armoede weer in functie van
de werkintensiteit* binnen het huishouden (x-as).
Multidimensionale armoede naar werkintensiteit.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 tot 19 %

20 tot 45 %

46 tot 55%

56 tot 85 %

86 tot 100 %

Werkintensiteit* binnen het huishouden.
*het aantal effectief gewerkte dagen gedurende de voorbije 12 maanden van alle leden van
het huishouden tussen 18 en 60 jaar die arbeidsgeschikt zijn (en niet studeren), gedeeld
door het maximaal aantal mogelijke arbeidsdagen in die 12 maanden.

Figuur 2B: Inkomensarmoede (huishoudinkomen < 60% mediaan equivalentie-inkomen) en
subjectieve armoede naar herkomst; in percentages, België.
Nationaliteit

% met inkomensarmoede

% subjectieve armoede.

Belg

12%

16%

Marokkaan

54%

59%

Zuid-Europeaan

22%

31%

Oost-Europeaan

36%

32%

Noordwest-Europeaan

18%

21%

Niet-Europeaan

37%

43%
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Indicatoren van multidimensionale armoede (tekst 2)
Mensen in armoede leven in een kluwen van sociale uitsluitingen op verschillende domeinen,
waarvan het te beperkte inkomen (inkomensarmoede) slechts één aspect is. De
verschillende aspecten van uitsluiting op diverse levensdomeinen zijn te beschouwen als
determinanten van multidimensionale armoede. Het huishoudinkomen en de inkomenskloof
met de rest van de samenleving vormt de diepte van de armoede. De breedtedimensie is het
aantal verschillende levensdomeinen waarin armoede zich manifesteert: huisvesting,
tewerkstelling, welzijn/gezondheid, vrijetijdsbesteding. Ten slotte is er nog een
hoogtedimensie van armoede: het aantal mensen dat in armoede leeft.
Multidimensionale armoede vaststellen, gebeurt via objectieve indicatoren, zoals inkomen,
en subjectieve (de alledaagse beleving van armoede). Beide soorten indicatoren (subjectief
en objectief) moeten zoveel mogelijk verwijzen naar de beperkingen die het huishouden of
de persoon ondervindt, in plaats van naar persoonlijke voorkeuren.
Een indicator vat een complexe realiteit samen in een cijfer. Dat laat toe om een bepaalde
toestand af te toetsen aan een standaard, bijvoorbeeld het maandelijkse huishoudinkomen
vergelijken met de armoedegrens. Vergelijkingen in de tijd zijn het meest betrouwbaar,
waarbij de verschillen tussen diverse tijdsmomenten een nauwkeurige maat zijn van de
evolutie van de indicator, én een nauwkeurig beeld geven van de evolutie van de complexe
problematiek die erachter schuil gaat.
Vlaanderen hanteert voor het in kaart brengen van multidimensionale armoede drie
domeinen: huisvesting (staat van de woning), financiële stress (betalingsproblemen) en
financiële middelen (mogelijkheid om zich bepaalde zaken te veroorloven). Voor elk
levensdomein worden 4 criteria in kaart gebracht. Voor huisvesting bijvoorbeeld zijn dat de
volgende criteria: sanitair, aantal kamers, verwarming en de kwaliteit van de woning. In
totaal zijn er dus 12 indicatoren van multidimensionale armoede. Een persoon (of
huishouden) verkeert in multidimensionale armoede, als minstens 4 indicatoren (van de 12)
aangeven dat er ‘deprivatie’ is op het beschouwde vlak. Multidimensionale armoede is
zichtbaarder in steden, maar komt even vaak voor in rurale gebieden. In Vlaanderen leven
19% van de alleenstaanden en 30% van de alleenstaande ouders in multidimensionale
armoede. Naarmate er meer kinderen zijn in een gezin, neemt het risico toe. Wanneer het
‘gezinshoofd’ een slechte gezondheid heeft, is het risico 33%. Voor huishoudens met een
gezond gezinshoofd bedraagt het risico 9%.
De Europese indicator voor armoede, de EU-2020-armoede-indicator, steunt op drie pijlers.
Ten eerste: inkomensarmoede (inkomen < 60% mediaan equivalentie-inkomen). Ten
tweede: de werkintensiteit van het huishouden (zie figuur2A). Een werkintensiteit onder de
20% wordt als armoede-indicator aanzien. Ten derde, is er de mate van materiële
deprivatie: betalingsachterstanden (huur, hypotheek, nutsvoorzieningen), het aankunnen
van onverwachte uitgaven, de mogelijkheid om woonst te verwarmen, de kwaliteit van de
voeding en de aanwezigheid van huishoudelijke apparaten.
De drempel voor inkomensarmoede (< 60% mediaan equivalentie-inkomen) is een arbitraire
maat, maar een objectieve indicator. Subjectieve armoede peilt naar de ‘moeilijkheden om
de eindjes aan mekaar te knopen’ en vertoont grote verschillen (zie figuur 2B).
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In het kader van multidimensionale armoede bepalen huisvesting, financiële stress en
tewerkstelling de

<A>

breedtedimensie.

<B>

intensiteit van de armoede.

<C>

diepte van de armoede.

<D>

hoogte van de armoede.

In het kader van multidimensionale armoede laat het gebruik van indicatoren toe om

<A>

gegevens te vereenvoudigen door ze kwalitatief in te delen.

<B>

het verschil te berekenen tussen huishoudinkomen en armoedegrens.

<C>

persoonlijke voorkeur op te nemen als evaluatie van een situatie van
armoede.

<D>

verschillen tussen tijdsmomenten objectief vast te stellen.

In Vlaanderen spreekt men van multidimensionale armoede, zodra er zich problemen
voordoen op

<A>

slechts 1 van de 3 levensdomeinen.

<B>

meer dan 1 levensdomein.

<C>

minstens één criterium van elk levensdomein.

<D>

minstens een derde van de criteria.

Bepaalde karakteristieken van huishoudens verhogen het risico om in
multidimensionale armoede te belanden. Welke karakteristiek hoort daar NIET bij?

<A>

Alleen wonen.

<B>

Een andere nationaliteit dan de Belgische hebben.

<C>

Een slechte gezondheid hebben.

<D>

In de stad wonen.

10. Welke factor heeft invloed op de EU-2020-armoede-indicator ?

<A>

Cultuurverschillen inzake subjectieve armoede tussen Europese landen.

<B>

Migratie binnen een land van rurale naar stedelijke gebieden.

<C>

Verandering van de drempelwaarde voor inkomensarmoede.

<D>

Verandering van het aantal jaarlijkse verlofdagen.
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Figuur 3: Energiearmoede in België.
2009

2010

2011

14,2%

13,7%

14,7%

14,2%

14,2%

14,6%

Gemeten energiearmoede(1)
Aandeel energiekost (mediaan %)
% gemeten energiearmoede (2)
België (11 miljoen inwoners)
Vlaanderen (6 miljoen)

10,7%

11,0%

10,5%

Wallonië (4 miljoen)

20,0%

19,5%

19,5%

Brussel (1 miljoen)

13,9%

13,5%

17,6%

Gemiddelde diepte (3) van de
gemeten (2) energiearmoede.
België (11 miljoen inwoners)

59,7
euro/maand

57,2
euro/maand

60,2
euro/maand

4,7%

4,5%

3,4%

87,7
euro/maand

84,6
euro/maand

95,2
euro/maand

4,7%

5,2%

6,0%

% verborgen energiearmoede (4)
België (11 miljoen inwoners)
Diepte (5) van verborgen (4)
energiearmoede in euro.
België (11 miljoen inwoners)
% subjectieve (6) energiearmoede
België (11 miljoen inwoners)
Vlaanderen (6 miljoen)

1,8%

2,0%

2,7%

Wallonië (4 miljoen)

6,9%

7,1%

8,3%

Brussel (1 miljoen)

11,1%

12,7%

13,2%

(1): % huishoudbudget dat aan energie besteed wordt is: de maandelijkse energieonkosten gedeeld
door maandelijks huishoudbudget. De drempelwaarde is: 2 x het mediaan percentage.
(2): % inwoners met een energiekost boven de drempelwaarde (2 x mediaan percentage).
(3): Diepte van de gemeten energiearmoede: het verschil tussen de reële maandelijkse uitgaven aan
energie en de redelijke uitgaven (2 x de mediaan), op basis van het beschikbare budget.
(4): Wie minder energiekosten heeft dan de helft van de energieonkosten van een
standaardhuishouden, leeft in verborgen energiearmoede.
(5): Diepte van de verborgen energiearmoede is het verschil tussen de maandelijkse normale energie
uitgaven van een standaardhuishouden en de reële uitgaven voor energie.
(6): Een negatief antwoord op de vraag: ‘Kan uw huishouden het zich veroorloven om de woning
voldoende te verwarmen?’
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Wonen en energiearmoede (tekst 3)
Het beschikbare huishoudinkomen is niet gelijk aan de financiële middelen om van te leven.
De huisvestingskosten (huur, afbetaling lening) en nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas,
stookolie en waterverbruik, zijn vaste en belangrijke onkostenposten die ook in rekening
moeten worden gebracht. De tweejaarlijkse huishoudenquête in België toont aan dat
personen in het laagste inkomenskwartiel 39% van hun inkomen besteden aan huisvesting:
huur, lening, kosten voor gemeenschappelijke ruimtes en kleine reparaties. Hoe hoger op de
sociale ladder, hoe kleiner het aandeel van huisvesting in het huishoudbudget: 33% voor
mensen in het tweede inkomenskwartiel, 27% in het derde kwartiel en 24% in het hoogste
inkomenskwartiel. Sinds 2007 stijgt het aandeel ‘wonen’ in het huishoudbudget. In Wallonië
besteden arme huishoudens tot 46% van het gezinsbudget aan huisvesting, terwijl de
Waalse mediaan rond de 23% schommelt.
Ook de onkosten voor nutsvoorzieningen nemen een aanzienlijke hap uit het
huishoudbudget. Bij wanbetaling neemt de distributiemaatschappij maatregelen:
vermogensbegrenzer voor elektriciteit, plaatsing van een budgetmeter (voorafbetaling van
het verbruik) of afsluiting van de nutsvoorziening. In het jaar 2013 werden 1150
huishoudens afgesloten van het elektriciteitsnet, en eind 2013 hadden 42 891 gezinnen in
Vlaanderen een actieve budgetmeter voor elektriciteit (1,6% van de elektriciteitsmeters in
Vlaanderen), in 2008 betrof het 1,3% van de huishoudens. Eind 2013 hadden 27 554
huishoudens (1,6% van de huishoudens in Vlaanderen) een budgetmeter voor aardgas en
werden 1 695 huishoudens afgesloten van gastoevoer. De laatste jaren nemen de
opgevolgde, alsook de niet-nageleefde afbetalingsplannen toe.
Een jaarlijkse Europese bevraging bij een representatief staal van Belgische huishoudens
peilt naar het aandeel van het huishoudbudget dat naar de energiefactuur gaat en vergelijkt
het met een drempelwaarde, bepaald aan de hand van de maandelijkse uitgaven voor
energie van een panel van 5 910 huishoudens in België. In 2011 lag de mediaan van de
maandelijkse uitgaven voor energie op 161 euro. De mediane energiekosten gedeeld door
het mediane huishoudbudget geeft het mediane % energiekost. Als drempelwaarde voor
energiearmoede geldt: het dubbele van het mediaan percentage.
Wie schulden heeft, kan ervoor kiezen om de energiefactuur te beperken door zeer weinig te
verbruiken om zo de aangroei van de schulden te vermijden. Uiteindelijk leven deze mensen
ook in een situatie van energiearmoede, maar dat zal niet blijken uit hun uitgavenpatroon.
Wie minder dan de helft energie verbruikt van een vergelijkbaar standaardhuishouden, leeft
in een situatie van verborgen energiearmoede. In 2011 gaat het om 3,4% van de
huishoudens in België (zie figuur 3). Een subjectieve indicator van energiearmoede is een
negatief antwoord op de vraag: “Kan uw huishouden het zich veroorloven om de woning
voldoende te verwarmen?”. Figuur 3 laat zien dat in het jaar 2011, 6% van de huishoudens
ontoereikende middelen had om het huis te verwarmen.
De diepte van de energiearmoede geeft de ernst ervan weer. Want 20% van het budget
spenderen aan energiekosten is voor een huishouden met maandelijks 900 euro inkomen
een andere situatie dan een gezin dat elke maand 1800 euro ter beschikking heeft. De
berekening van de diepte van energiearmoede is verschillend voor de ‘gemeten
energiearmoede’ en de ‘verborgen energiearmoede’ (zie figuur 3).
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11. Wat kan men afleiden uit de gegevens van de Belgische huishoudenquête?

<A>

Mensen met het laagste inkomen besteden verhoudingsgewijze meer aan
huisvestingskosten dan mensen met een hoger inkomen.

<B>

Het aandeel van het huishoudbudget dat naar huisvestingkosten gaat, blijft
relatief constant over de jaren heen.

<C>

In Vlaanderen besteden personen in het laagste kwartiel van inkomen 39%
van hun huishoudbudget aan huisvesting.

<D>

In Wallonië besteden huishoudens gemiddeld 23% van het huishoudbudget
aan huisvesting.

12. Welke strategie vermindert de energie-uitgaven het meest?

<A>

Een budgetmeter plaatsen en regelmatig opladen.

<B>

Kiezen voor een voorafbetaling van de energiefactuur.

<C>

Een vermogensbegrenzer laten installeren.

<D>

Een afbetalingsplan vragen aan de distributiemaatschappij.

13. Het verschil tussen de werkelijke uitgaven (in euro) aan energie en de als redelijk te
beschouwen uitgaven op basis van het huishoudbudget, weerspiegelt de

<A>

graad van subjectieve energiearmoede.

<B>

diepte van de gemeten energiearmoede.

<C>

diepte van de verborgen energiearmoede.

<D>

drempelwaarde voor energiearmoede.

14. Het grondig isoleren van de woning doet de energiekost dalen. Welke indicator geeft
dan een overschatting van de energiearmoede bij een huishouden waar meer werd
geïsoleerd dan bij een standaardhuishouden?

<A>

Gemeten energiearmoede.

<B>

Objectieve energiearmoede.

<C>

Subjectieve energiearmoede

<D>

Verborgen energiearmoede.

15. Wat is de diepte van energiearmoede?

<A>

De energie-uitgaven in euro’s in de plaats van het % van het huishoudbudget.

<B>

Een maat voor de impact van de energiekost op het huishoudbudget.

<C>

Het bedrag dat men uitspaart door minder te verbruiken.

<D>

Het dubbele van de mediaan van de energiebetalingen.
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Figuur 4A: Determinanten van gezondheid: het model van Whitehead en Dahlgren.
In de centrale cirkel staan factoren die relatief onveranderbaar zijn. Een eerste boog omvat
de persoonlijke gedrags- en leefstijlfactoren. Hoe mensen in de directe omgeving (sociale
netwerken) denken over gezondheid staat in een tweede boog. Een derde belicht de woon-,
leef- en werkomstandigheden, maar ook de toegankelijkheid van essentiële diensten en
voorzieningen. De buitenste boog bestaat uit de sociaaleconomische (socio-economische)
omgevingsfactoren.

Figuur 4B: Gini-coëfficiënt.
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Armoede en gezondheid (tekst 4)
Hoe lager op de sociale ladder, hoe meer kans op ziekte en vroegtijdig overlijden. Figuur 4A
toont het model van Whitehead en Dahlgren met een overzicht van de verschillende
determinanten van gezondheid. In dat model maakt men een onderscheid tussen
beschermende (positieve) factoren en risicofactoren. Beschermende factoren (zoals
lichaamsbeweging) verminderen het risico op ziekte of bevorderen de weerstand ertegen:
vaccinaties, gezonde voeding en goede huisvesting. Risicofactoren dragen bij tot het
ontstaan van gezondheidsproblemen die in principe vermijdbaar zijn. Die kunnen verbonden
zijn met omgevingsfactoren, zoals luchtkwaliteit, maar ook met levensstijl, zoals roken.
Personen uit een lagere sociale klasse (bijvoorbeeld mensen met een lager opleidingsniveau)
komen met meer risicofactoren van het model in aanraking, waardoor de kans op ziekte
groter is. Wie laaggeschoold is, heeft vaker een ongezonde levensstijl en woont vaak in een
buurt met geluidsoverlast of slechte luchtkwaliteit. Dat leidt tot ongelijkheid in gezonde
levensverwachting (aantal jaren in goede gezondheid). Op de leeftijd van 25 jaar heeft een
hooggeschoolde vrouw in België nog meer dan 47 gezonde levensjaren te verwachten. Voor
een vrouw die enkel middelbaar onderwijs volgde, is dat 5 jaar minder. Wie enkel lager
onderwijs afrondde, heeft 11 jaar minder gezonde levensverwachting. Wie geen lager
onderwijs haalde, heeft op haar 25 jaar ruim 18 gezonde levensjaren minder te verwachten.
Hoe hoger de inkomensongelijkheid in een land, hoe groter de verschillen in
levensverwachting of kindersterfte. Een indicator voor de inkomensongelijkheid in een land
is de Gini-coëfficiënt, zie figuur 4B. Dat is een getal tussen 0 en 1. De waarde 0
correspondeert hierbij met "perfecte gelijkheid" (in dit geval heeft iedereen hetzelfde
inkomen) en 1 correspondeert met "perfecte ongelijkheid" (1 persoon heeft al het inkomen
en de rest geen inkomen). De Gini-coëfficiënt wordt berekend als een verhouding van
gebieden in de Lorenz-curve-grafiek: op de Y-as staat het cumulatieve percentage van het
inkomen van een land, en op de X-as het cumulatieve percentage van de bevolking dat een
bepaald percentage van het totale inkomen heeft. De volle lijn in figuur 4B toont een perfect
gelijke verdeling. De stippellijn in figuur 4B is de curve voor een concreet land en wordt
Lorenz-curve genoemd. Bij een perfect gelijke verdeling van de inkomsten onder de
bevolking valt de stippellijn (Lorenz-curve) samen met de volle lijn. In een concrete situatie
van inkomstenverdeling in een land, valt de Lorenz-curve niet samen met de volle lijn. Dan
is er een oppervlakte a zichtbaar tussen de diagonale (volle) lijn en de Lorenz-curve. Naast
het gebied a is er ook een oppervlakte b zichtbaar, het gebied onder de Lorenz-curve. De
Gini-coëfficiënt wordt als volgt berekend: a/(a+b). De Gini-index is de Gini-coëfficiënt als
percentage: Gini-coëfficiënt x 100.
In landen met een hoge Gini-coëfficiënt zijn macht en economische middelen zeer ongelijk
verdeeld. Dit brengt met zich mee dat bevolkingsgroepen die hoger op de sociale ladder
staan, doorgaans meer macht en mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld gezond te leven,
dan groepen lager op de sociale ladder. Hoger opgeleiden zijn actiever betrokken bij de
politieke besluitvorming en oefenen een beroep uit waarbij ze meer impact hebben op hun
werk- en leefomgeving. Ten slotte heeft de sociale positie ook een belangrijke invloed op het
psychisch welbevinden. Wie afhankelijk is van een vervangingsinkomen, heeft meer
psychische gezondheidsklachten. In de praktijk stelt men vast dat het terugdringen van
inkomensongelijkheid samengaat met de afname van sociale gezondheidsverschillen.
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16. Figuur 4A, eerste boog. Bepaalde eigenschappen kunnen een beschermende factor zijn
voor goede gezondheid en andere zijn eerder een risicofactor voor het ontwikkelen van
ziekte. Een beschermende factor inzake gezondheid is

<A>

wonen in een appartementsgebouw.

<B>

zich dagelijks te voet verplaatsen.

<C>

bij klachten meteen medicijnen innemen.

<D>

minstens éénmaal per jaar de dokter bezoeken.

17. Een genetische aanleg om kanker te ontwikkelen is

<A>

een leefstijlfactor.

<B>

een individuele factor.

<C>

een sociale determinant.

<D>

geen determinant van gezondheid.

18. Vraag 18 is geschrapt.
19. Als in figuur 4B de Lorenz-curve (stippellijn) samenvalt met de volle lijn, is de Ginicoëfficiënt

<A>

gelijk aan nul.

<B>

gelijk aan 1.

<C>

gelijk aan oneindig.

<D>

niet te berekenen.

20. Welke maatregel zou voor België de Gini-coëfficiënt (zie figuur 4B) kunnen doen
stijgen?

<A>

Onderwijs tot 18 jaar gratis maken.

<B>

Iedereen ongeacht werk of vermogen een gelijk basisinkomen geven.

<C>

De inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen wegwerken.

<D>

Een constante belastingheffing voor alle inkomens.
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