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Dit document is een eerste versie van een «welzijnsbarometer», waarin een 

reeks indicatoren worden verzameld die betrekking hebben op 

verschillende aspecten van armoede in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (1). De barometer moet het mogelijk maken de socio-economische 

situatie van de Brusselaars te volgen in de tijd. Het is in de eerste plaats 

een beleidsondersteunend instrument.

Het is niet mogelijk om alle dimensies van armoede in dit instrument te 

vatten. Armoede kan niet samengevat worden in enkele cijfers. Het is een 

complexe en veranderende realiteit, enkel te begrijpen door het 

samenbrengen van verschillende benaderingen – waaronder de perceptie 

van mensen die zelf betrokken zijn – en door rekening te houden met de 

tijdsdimensie.

We presenteren de meest recente momenteel beschikbare gegevens. 

Bedoeling is om het te actualiseren. De keuze van de voorgestelde 

gegevens weerspiegelt de actuele beschikbaarheid van de gegevens (heel 

wat gegevens zijn nog niet beschikbaar) en de actuele kwaliteit van de 

gegevens (bepaalde bestaande gegevens zijn onvoldoende gevalideerd om 

in het kader van een barometer gebruikt te worden).

Andere publicaties van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn zijn 

complementair en verruimen het beeld (de Gezondheidsindicatoren, de 

dossiers). Om de grote ruimtelijke heterogeniteit van het welzijn en de 

gezondheid in Brussel beter te vatten, zal er in 2006 een Welzijns- en 

gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad beschikbaar zijn. Deze atlas zal 

de ruimtelijke spreiding van heel wat socio-economische, demografische 

en gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart 

brengen. Meer informatie op het niveau van de gemeente wordt 

beschikbaar gesteld in de gemeentelijke fiches met welzijns- en 

gezondheidsstatistieken (www.observatbru.be).

1. INLEIDING

(1) De welzijnsbarometer is een aanpassing en actualisering van het deel « indicatoren » van het 
7e, 8e en 9e Brusselse armoederapport.

http://www.observatbru.be
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2. DE EUROPESE INDICATOREN

Op vraag van de Europese Commissie 
schrijven alle Europese lidstaten een 
driejaarlijks Nationaal Actieplan Sociale 
Insluiting (NAPincl). Dit kadert binnen een 
strategie beslist op de Europese Top van 
Lissabon in maart 2000 om armoede en 
sociale uitsluiting te bestrijden. 

Het actieplan bevat verplicht ook een 
indicatorenbijlage met de Europese 
«indicatoren van Laken», eventueel 
aangevuld met nationale indicatoren.  
De leden van de Verenigde Vergadering 
van de GGC vroegen in hun 
aanbevelingen van 15/4/2005 deze 
indicatoren ook voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te berekenen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de beschikbaarheid van de 
indicatoren per dimensie.

Dimensie

Aantal indicatoren te berekenen 
met EU-SILC, niet beschikbaar 

voor Brussel  
(alternatieve berekening mogelijk via 

andere databank)

Aantal indicatoren, 
die WEL voor Brussel 

berekend kunnen 
worden

Indicatoren die niet 
per gewest worden 

berekend

Totaal aantal 
indicatoren in het 

NAPIncl

Inkomen 14 (3) 1 15

Arbeid 3 5 8

Huisvesting 5 (5) 2 1 8

Gezondheid 2 (2) 9 0 11

Onderwijs 4 3 7

Maatschappelijke integratie en participatie 2 4 2 8

Totaal 23 23 11 57

In totaal kunnen 23 indicatoren van het 
NAPIncl voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest worden berekend. 23 andere 
indicatoren worden echter op basis van 
EU-SILC (2) berekend en zijn niet 
beschikbaar voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, omdat de 
Brusselse steekproef voor deze enquête 
onvoldoende groot is. Voor de indicatoren 

rond huisvesting biedt de socio-
economische enquête (die de 10-
jaarlijkse volks- en woningtelling 
vervangt) een alternatief. Voor de 
gezondheidsindicatoren kunnen de 
Gezondheidsenquête en de statistische 
formulieren van geboorte en sterfte 
volwaardige alternatieven bieden. Voor 
de indicatoren in verband met het 

inkomen zijn er nauwelijks alternatieven 
beschikbaar.

De beschikbare NAPincl-indicatoren 
worden uiteraard in deze barometer 
opgenomen. Ze worden aangeduid met 
de vermelding (NAPincl).

(2) EU-SILC is de Europese enquête die in de toekomst een belangrijke bron zal zijn om vanuit 
een multi-dimensionele benadering het geheel van factoren inzake sociale inclusie van 
huishoudens en individuen in de maatschappij te vatten. Ze moet vergelijkingen tussen de 
verschillende lidstaten mogelijk maken.
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Op 1 januari 2005 telde 
het Brussels Gewest 
officieel 1 006 749 
inwoners (483 586 mannen 
en 523 163 vrouwen); 
bovendien waren er 26 310 
mensen opgenomen in 
het wachtregister.

Tussen 1/1/2004 en 
1/1/2005, steeg de bevolking 
met 6 850 mensen, dat is 
een stijging met 0,69%.

3. DEMOGRAFISCHE CONTEXT
3.1  Bevolkingsstructuur naar leeftijd en geslacht

Tabel 1:  Evolutie van de kenmerken van de Brusselse bevolking tussen 1998 en 2004.

1998 2001 2004

% < 20 jaar 23,2 % 23,5 % 23,7 %

% 20-64 jaar 59,6 % 60,0 % 60,7 %

% 65 jaar en ouder 17,2 % 16,5 % 15,6 %

Verouderingsindex (>= 65 jaar/0-19 jaar) 74,0 % 70,5 % 66,0 %

Afhankelijkheidsindex ((0-19 jaar)+(>=65 jaar)/(20-64 jaar) 67,8 % 66,7 % 64,8 %

Index van intensiteit van de veroudering (> 80 jaar/>=65 jaar) 26,3 % 26,7 % 29,6 %

Bron: NIS, Rijksregister.

�����
�����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�����
������
������
������
������

���
���
���
�����
�����
�����
�����
�����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

�����
�����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

�����������

������

����������

������� ���� ��������� ������������

���������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
��������
��������

��������������������������

Figuur 1:  Bevolkingshistogram van het Brussels Gewest op 1/1/2004.

Het aandeel jongeren stijgt licht 
en het aandeel mensen ouder 
dan 65 jaar neemt sterk af. Deze 
dubbele evolutie verklaart de 
daling van de verouderingsindex.  
De intensiteit van de veroudering 
stijgt echter gevoelig: het aantal 
Brusselaars van 80 jaar en ouder 
evolueerde van 43 064 in 1998 tot 
46 227 in 2004, een stijging met 
7,3%.
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Meer dan de helft van de Brusselse huishoudens (50,1%) zijn 
huishoudens van één persoon. Opgelet, het gaat om het aandeel 
huishoudens, en niet het aandeel personen dat alleen woont. 
31,3% van de meerderjarige bevolking woont alleen. 

Minstens 31% van de huishoudens hebben kinderen. Een derde 
van de huishoudens met kinderen zijn éénoudergezinnen. Dit zijn 
vooral moeders met kinderen, maar er zijn in het Brussels Gewest 
ook meer dan 7000 alleenstaande vaders met kinderen.

3.2 Huishoudensamenstelling

Tabel 2:  Huishoudensamenstelling in het Brussels Gewest op 1/1/2004 (typologie CBGS).

Aantal huishoudens % huishoudens

Alleenwonende man 116 758 23,8 %

Alleenwonende vrouw 128 990 26,3 %

Paar zonder inwonende kinderen 81 891 16,7 %

Paar met inwonende kinderen 100 993 20,6 %

Alleenstaande moeders met inwonende kinderen 44 288 9,0 %

Alleenstaande vaders met inwonende kinderen 7 019 1,4 %

Andere huishoudenstypes 8 642 1,8 %

Huishoudenstype onbekend 2 714 0,6 %

Totaal aantal private huishoudens 491 295 100,0 %

Collectieve huishoudens 308

Totaal aantal huishoudens 491 603

Bron: Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS).
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De meeste niet-Belgen (55%) komen uit de 15 landen van de voormalige 
Europese Unie (4).

Onder de niet-Belgen is de Marokkaanse gemeenschap (16% van de niet-
Belgen) de grootste, gevolgd door de Fransen (15% van de niet-Belgen), de 
Italianen (12% van de niet-Belgen), de Spanjaarden (8% van de niet-
Belgen) en de Portugezen (4% van de niet-Belgen).

3.3 Multiculturaliteit

Tabel 3:  De voornaamste nationaliteiten in het 
Brussels Gewest, 2004.

Nationaliteit Aantal %

België 736 448 73,7%

Marokko 41 987 4,2%

Frankrijk 39 138 3,9%

Italië 27 953 2,8%

Spanje 20 428 2,0%

Portugal 15 958 1,6%

Turkije 11 595 1,2%

Verenigd Koninkrijk 9 230 0,9%

Griekenland 8 922 0,9%

Duitsland 7 778 0,8%

Kongo 7 269 0,7%

Andere 73 193 7,3%

Totaal 999 899 100,0%

Bron: NIS, Rijksregister.

(3) Het gaat duidelijk over de nationaliteit, en niet over de origine.

(4) Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden. 

In 2004 had 26,3 % van de Brusselse bevolking 
niet de Belgische (3) nationaliteit.
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Figuur 2:  Verdeling van de niet-Belgische bevolking in het Brussels 
Gewest op 1/1/2004.
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10% van de belastingaangiften betreffen 
een aangifte van meer dan € 44 784. 
Deze huishoudens bezitten 32,7% 
van het belastbaar inkomen. De 10% 

kleinste aangiften betreffen inkomens 
van minder dan € 6606 per aangifte en 
maken 1,4% van het totale belastbare 
inkomen uit. Men mag niet vergeten dat 

heel wat armen niet in deze statistieken 
zijn opgenomen omdat hun inkomen 
zo laag is dat het niet wordt belast.

4. INKOMEN EN INKOMENSBRON
4.1 Gemiddeld en mediaan inkomen

Tabel 4:  Het gemiddeld en het mediaan inkomen in euro per jaar per belastingaangifte, (inkomens 1995-2002, aangifte 1996-2003).

 Gemiddeld inkomen per aangifte Mediaan inkomen per aangifte

1995 2002 Evolutie 1995 2002 Evolutie

Brussels Gewest 21 512 € 23 776 € +10,5 % 16 512 € 17 588 € +6,5 %

Antwerpen 20 632 € 22 124 € +7,3 % 16 423 € 17 359 € +5,7 %

Gent 21 830 € 22 445 € +2,8 % 17 479 € 17 247 € -1,3 %

Liège 19 608 € 22 033 € +12,4 % 15 821 € 17 434 € +10,2 %

Charleroi 18 463 € 18 123 € -1,8 % 15 134 € 14 149 € -6,5 %

België 21 961 € 24 621 € +12,1 % 17 479 € 18 914 € +8,2 %
Bron : Fiscale statistieken, NIS.
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Figuur 3:  Verdeling van het belastbaar inkomen per deciel (inkomens 2002, aangifte 2003), Brussel.
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Het aantal rechthebbenden op een verhoogde tussenkomst van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging is een indicator voor het 
aantal mensen dat in financieel moeilijke omstandigheden leeft. 

In principe is de minderjarige bevolking niet rechtstreeks 
gerechtigd op deze tussenkomst maar er zijn uitzonderingen, 
onder andere 136 jongeren die OCMW-steun krijgen (ten 
laste genomen door de federale staat) en 277 wezen.

4.2  Mensen met een minimum- of vervangingsinkomen (1)

Tabel 5:  Aantal belastingplichtigen die recht hebben op een verhoogde tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging op 1 januari 2004.

Aantal gerechtigden naar leeftijd % in de bevolking

19-63 >= 64 Total 19-63 >= 64 Total

WIGW 11 994 28 691 40 685 2,0 % 17,4 % 5,3 %

OCMW-steuntrekkers (ten laste genomen door de 
federale staat)

18 230 475 18 705 3,0 % 0,3 % 2,4 %

Inkomensgarantie voor ouderen of  rentebijslag 262 9 354 9 616 0,0 % 5,7 % 1,2 %

Mensen met een handicap 8 876 4 608 13 484 1,5 % 2,8 % 1,7 %

Oudere langdurig werklozen 8 484 569 9 053 1,4 % 0,3 % 1,2 %

Totaal aantal gerechtigden (>= 19 jaar) 47 846 43 697 91 543 7,8 % 26,5 % 11,8 %

Bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
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4.2  Mensen met een minimum- of vervangingsinkomen (2)
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Figuur 4:  Evolutie van het aantal belastingplichtigen die recht hebben op een verhoogde tussenkomst van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging in het Brussels Gewest.

Behalve de WIGW’s stijgt het aandeel van alle 
categorieën tussen 2001 en 2004.
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Bijna 1/6 van de actieve bevolking in het Brussels 
Gewest leeft van een vervangingsuitkering.

Tabel 6:  Aantal personen die leven van een minimum- of vervangingsinkomen op 
1/1/2004 in het Brussels Gewest, naar leeftijdscategorie.

Aantal %

Jongeren (18-25 jaar) 89 537 100,0 %

OCMW: leefloon + equivalent leefloon 6 118 6,8 %

Werkloosheidsuitkering (UVW) 9 447 10,6 %

Invaliditeitsuitkering 477 0,5 %

Totaal aantal jongeren met een uitkering 16 042 17,9 %

Actieve bevolking (18-64 jaar) 628 573 100,0%

OCMW: leefloon + equivalent leefloon 25 201 4,0 %

Werkloosheidsuitkering (UVW) 63 016 10,0 %

Invaliditeitsuitkering 10 845 1,7 %

Totaal aantal mensen op actieve leeftijd met een uitkering 99 062 15,8 %

Ouderen (>= 65 jaar) 156 415 100,0 %

Inkomensgarantie voor ouderen (5) 11 857 7,6 %

Invaliditeitsuitkering 6 637 4,2 %

Totaal aantal ouderen met een uitkering 18 494 11,8 %

Bron: POD Maatschappelijke integratie, BGDA, FOD Sociale Zekerheid, Rijksdienst voor pensioenen.

4.2  Mensen met een minimum- of vervangingsinkomen (3)

(5) Ook ouderen in het uitdovende statuut van gewaarborgd inkomen voor bejaarden zijn in dit 
cijfer opgenomen.
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Sinds de invoering van de wet op maatschappelijke integratie, steeg 
het aantal gerechtigden op het leefloon continu. Tussen december 
2002 en december 2004 steeg het aantal gerechtigden op het leefloon 
met 24% (stijging met 11% tussen december 2002 en december 
2003 en met 8% tussen december 2003 en december 2004).
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Figuur 5:  Evolutie van het aantal gerechtigden op het leefloon en equivalent leefloon.

4.2  Mensen met een minimum- of vervangingsinkomen (4)
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4.3 Overmatige schulden 

Eind 2004 waren 39 983 Brusselaars of 5,1% van de 
Brusselse meerderjarige bevolking geregistreerd bij de 
Kredietcentrale voor Particulieren van de Nationale 
Bank omwille van achterstallige contracten. In België 
bedroeg dit 4,2%. (bron: Nationale Bank van België) 
(NAPincl). Eind 2003 was deze verhouding 5,3% voor 
het Brussels Gewest en 4,3% voor het land. 

Deze indicator omvat enkel schulden inzake 
consumentenkrediet.

Dat betekent dat andere soorten schulden zoals voor 
huur, gezondheidszorg, alimentatie, belastingen, 
energie en water, … niet worden geregistreerd.
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In het Brussels Gewest worden 50% van de 
mannen en 39,7% van de vrouwen beschouwd als 
beroepsbevolking, dat betekent dat ze werk hebben of 
werk zoeken. Het aandeel van de beroepsbevolking dat 
werk heeft, is lager in Brussel dan in het land of dan in 
de grote steden in Vlaanderen, maar hoger dan in de 
Waalse grote steden.

Tabel 7:  Bevolking naar aard van werkzaamheid (aantal en (% van de totale bevolking)), in Brussel en de andere grote 
steden, 2001.

Beroepsbevolking

Werkend Op zoek naar een job Op zoek naar een 1ste job Totale beroepsbevolking

Brussels Gewest 316 437  (36,5 %) 54 229  (6,3 %) 16 471  (1,9 %) 387 137  (44,6 %)

Antwerpen 157 011  (37,2 %) 16 203  (3,8 %) 3 516  (0,8 %) 176 730  (41,8 %)

Gent 89 378  (41,4 %) 8 337  (3,9 %) 1 614  (0,7 %) 99 329  (46,0 %)

Liège 54 923  (32,3 %) 12 554  (7,4 %) 5 141  (3,0 %) 72 618  (42,7 %)

Charleroi 58 001  (30,8 %) 14 911  (7,9 %) 5 166  (2,7 %) 78 078  (41,5 %)

België 3 942 304  (40,0 %) 375 219  (3,8 %) 97 207  (1,0 %) 4 414 730  (44,8 %)

Bron: NIS, Socio-economische enquête 2001.

5.  ARBEID
5.1 Actieve bevolking (1)
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55,4% van de Brusselse bevolking behoort niet tot de 
beroepsbevolking, dat betekent dat ze geen beroep 
uitoefent en ook geen werk zoekt. Bij de niet-actieve 
bevolking is het aandeel jongeren in Brussel groter dan 
in de rest van het land. Het aandeel gepensioneerden 
is kleiner. Dit is een weerspiegeling van de regionale 
demografie (Tabel 8).

5.1 Actieve bevolking (2)

Tabel 8:  Bevolking zonder beroep naar aard van de inactiviteit (aantal en % van de totale bevolking), Brussel en de andere 
grote steden, 2001.

Bevolking zonder beroep

< 18 jaar
Studen-ten 
>=18 jaar

Heeft nooit  
beroep 

uitgeoefend en 
zoekt geen job

Op pensioen
Op brug-
pensioen

Inactief omwille 
van familiale of 
gezondheids-

redenen

Denkt geen 
beschikbare job  

te vinden
Andere

Brussels 
Gewest

193 187 
22,3 %

36 726 
4,2 %

32 183 
3,7 %

150 713 
17,4 %

12 772 
1,5 %

39 906 
4,6 %

11 064 
1,3 %

3 401 
0,4 %

Antwerpen
84 293 
20,0 %

13 507 
3,2 %

16 799 
4,0 %

87 063 
20,6 %

8 517 
2,0 %

28 522 
6,8 %

5 486 
1,3 %

1 522 
0,4 %

Gent
41 445 
19,2 %

6 810 
3,2 %

5 979 
2,8 %

43 715 
20,3 %

3 841
1,8 %

11 275
5,2 %

2 475
1,1 %

993
0,5 %

Liège
32 846
19,3 %

6 717
3,9 %

7 564
4,4 %

35 387
20,8 %

3 381
2,0 %

8 369
4,9 %

2 899
1,7 %

415
0,2 %

Charleroi
40 852
21,7 %

5 829
3,1 %

10 469
5,6 %

35 164
18,7 %

4 380
2,3 %

9 546
5,1 %

2 977
1,6 %

794
0,4 %

België
2 101 548

21,3 %
353 458

3,6 %
337 198

3,4 %
1 789 883

18,2 %
197 292

2,0 %
523 114

5,3 %
104 357

1,1 %
30 951
0,3 %

Bron: NIS, Socio-economische enquête 2001.
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Binnen de beroepsbevolking varieert het aantal 
werkenden en werkzoekenden naargelang de leeftijd en 
het geslacht.

5.1 Actieve bevolking (3)

Tabel 9:  Werkende en niet-werkende beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht ten opzichte van de totale bevolking in de 
leeftijdsgroep, Brussel 2001.

Mannen Vrouwen

Werkend
Op zoek naar een 

job
Op zoek naar een 

1ste job
Werkend

Op zoek naar een 
job

Op zoek naar een 
1ste job

18-24 jaar 29,3 % 6,3 % 6,7 % 25,6 % 4,0 % 8,3 %

25-49 jaar 67,3 % 10,8 % 2,0 % 57,7 % 5,3 % 3,0 %

50-59 jaar 59,8 % 7,5 % 0,1 % 44,6 % 1,5 % 0,1 %

60-64 jaar 26,0 % 3,0 % 0,0 % 10,9 % 0,3 % 0,0 %

Bron: NIS, Socio-economische enquête 2001.
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(6) Totaal aantal uitkeringsgerechtigde werklozen (UVW) / bevolking van 15 – 64 jaar.

Deze NAPincl-indicator wordt berekend 
op basis van de arbeidskrachtenenquête. 
De meest recente gegevens werden 
al opgenomen in Nationaal Actieplan 
Sociale Insluiting 2005-2006.  

De langdurige werkloosheidsgraad is 
gelijk aan langdurig werkloze bevolking 
(>= 12 maanden, ILO-definitie) als 
percentage van de totale actieve 
bevolking van 15 jaar en ouder.  

De langdurige werkloosheidsgraad is 
hoger in Brussel dan in de rest van het 
land en Europa, zowel voor de mannen 
als voor de vrouwen.

5.2 Werkloosheid
 5.2.1  Langdurige werkloosheid (NAPincl)

De gegevens in figuur 6 zijn gebaseerd 
op een enquête waaraan slechts een 
beperkt aantal Brusselaars deelnam 
maar die toch toelaat om Brussel met de 
andere gewesten te vergelijken.

De BGDA levert cijfers in dezelfde orde 
van grootte als de Europese statistieken. 

Op 1 januari 2004 telde het Brussels 
Gewest 41 727 langdurig werklozen. Dat 
was 6,3% van de bevolking tussen 15 
en 64 jaar. Mannen en vrouwen hebben 
dezelfde langdurige werkloosheidsgraad: 
6,4% voor mannen en 6,3% voor de 
vrouwen.

De totale werkloosheidsgraad (6) 
bedroeg 9,9% voor mannen en 9,2% 
voor vrouwen. Tussen 1 januari 2004 en 
1 september 2005 steeg het totaal aantal 
uitkeringsgerechtigde werklozen (UVW) 
met 10%. Op 1 september 2005 waren in 
totaal 69 589 Brusselaars UVW.
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Figuur 6:  Langdurige werkloosheidsgraad naar geslacht, vergelijking met de andere gewesten en Europa, 2003.
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5.2 Werkloosheid
 5.2.2  Spreiding van de werkloosheidsduur
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Figuur 7:  Spreiding van de werkloosheidsduur in het Brussels Gewest, september 2005.
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Figuur 8:  Werkloosheidsduur in het Brussels Gewest, gecumuleerd aandeel, september 2005.

Voor heel wat mensen is de 
werkloosheidsuitkering geen 
tijdelijke oplossing maar een 
situatie die langere tijd 
duurt. 48% van de 
werklozen is minstens 2 jaar 
werkloos en 69% is 
minstens 1 jaar werkloos. 
20% van de werkloze 
vrouwen en 16,1% van de 
werkloze mannen is 
minstens 5 jaar werkloos.
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5.3 Toegang tot de werkgelegenheid (NAPincl) (1)
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Figuur 9:  Verschil in werkzaamheidgraad voor verschillende groepen, Brussels Gewest en België (in procentpunten), 2003.

De toegang tot de werkgelegenheid 
van verschillende groepen van 
de bevolking wordt gemeten 
aan de hand van het verschil in 
werkzaamheid- en werkloosheidsgraad 
(in procentpunten) tussen:

a) De bevolking van vreemde 
nationaliteit die niet tot het Europa 
van de 15 lidstaten (EU 15) behoort en 
de bevolking met EU 15-nationaliteit

b) De bevolking met een laag 
opleidingsniveau (maximum 
lager secundair onderwijs) 
en de totale bevolking

c) De bevolking met een handicap 
en de totale bevolking.

Figuur 9 toont het verschil in 
werkzaamheidgraad tussen de 
verschillende groepen, bijvoorbeeld 

tussen de personen met een laag 
opleidingsniveau en de totale 
bevolking. Voor de mannen is de 
werkzaamheidgraad van personen 
met een laag opleidingsniveau 18% 
lager dan de werkzaamheidgraad van 
de totale mannelijke bevolking.

De arbeidsmarkt is minder toegankelijk voor niet-Europeanen dan voor 
Europeanen, en minder toegankelijk voor mensen met een laag 
opleidingsniveau en mensen met een handicap dan voor de totale 
bevolking. De discriminaties omwille van nationaliteit zijn minder belangrijk 
in het Brussels Gewest dan in het land, maar ze zijn groter voor mensen 
met een handicap.
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5.3 Toegang tot de werkgelegenheid (NAPincl) (2)
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Figuur 10:  Verschil in werkloosheidsgraad voor verschillende groepen, Brussels Gewest en België (in procentpunten), 2003.

Figuur 10 toont het verschil in werkloosheidsgraad 
tussen de verschillende groepen, bijvoorbeeld tussen 
mensen met een laag opleidingsniveau en de totale 
bevolking. Voor mannen met een laag opleidingsniveau 
is de werkloosheidsgraad 9% hoger dan de 
werkloosheidsgraad voor de totale bevolking.

Niet-Europeanen, mensen met een laag opleidingsniveau en mensen met 
een handicap worden meer getroffen door werkloosheid dan Europeanen 
en de totale bevolking. De uitsluiting op de arbeidsmarkt is minder 
belangrijk voor niet-Europeanen in Brussel dan in het land. Voor mensen 
met een laag opleidingsniveau en voor mensen met een handicap is de 
uitsluiting echter duidelijker aanwezig in Brussel.
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5.4 Bevolking in een huishouden zonder betaald werk (NAPincl)

Het aandeel mensen in een huishouden zonder inkomen uit arbeid is het 
hoogst in het Brussels Gewest: 27,2% van de kinderen en 23,8% van de 
volwassenen leven in zo’n huishouden.
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Figuur 11:  Bevolking in een huishouden zonder betaald werk naar leeftijd, geslacht en Gewest, vergelijking met Europa, 2003.
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6. HUISVESTING (1)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het 
aandeel woningen dat wordt bewoond door 
de eigenaar lager dan in de andere grote 
steden. Het aandeel sociale woningen is lager 
dan in de meeste andere grote steden.

In Brussel wonen er gemiddeld 2,4 mensen per 
woning bewoond door de eigenaars. In de gehuurde 
woningen varieert het aantal naargelang het type 
eigenaar: 2,1 bewoners in de woningen van een 
sociale huisvestingsmaatschappij of een andere 
overheidsinstantie en 1,8 bewoners in woningen van 
private eigenaars (particulieren of organisaties).

Tabel 10:  Aantal en aandeel bewoonde woningen volgens statuut, 
Brussel en de andere grote steden, 2001.

Woningen bewoond door  
de eigenaar

Woningen bewoond door  
een huurder

Aantal
% van de 
woningen

Aantal
% van de 
woningen

Brussel 163 014 42,6 % 219 665 57,4 %

Antwerpen 104 591 54,3 % 87 934 45,7 %

Gent 51 878 54,1 % 44 032 45,9 %

Liège 41 412 50,7 % 40 190 49,3 %

Charleroi 48 736 59,6 % 33 091 40,4 %

België 2 715 228 69,4 % 1 195 809 30,6 %

Bron: Socio-economische enquête 2001.

Tabel 11:  Aantal en aandeel bewoners volgens statuut van de woning, 
Brussel en de andere grote steden, 2001.

Woningen bewoond door  
de eigenaar

Woningen bewoond door  
een huurder

Aantal
% van de 
woningen

Aantal
% van de 
woningen

Brussel 397 029 49,2 % 410 445 50,8 %

Anvers 250 548 62,7 % 149 167 37,3 %

Gand 128 470 62,5 % 77 085 37,5 %

Liège 94 091 58,7 % 66 235 41,3 %

Charleroi 118 966 65,9 % 61 641 34,1 %

België 7 086 678 74,9 % 2 373 386 25,1 %

Bron: Socio-economische enquête 2001.
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10,5% van de Brusselse bevolking woont in een woning gehuurd 
van een openbare of gemeenschapsinstelling; 8,6% in een woning 
van een sociale huisvestingsmaatschappij en 1,9% in een woning 
van een andere overheidsinstelling (OCMW, gemeente …).

In 2001 woonden 22 385 Brusselaars in een gemeubelde kamer, 
dat is 3% van de bevolking (5,5% van de huurders).
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Figuur 12:  Aandeel van de bevolking in een woning gehuurd van een sociale 
huisvestingsmaatschappij of een openbare of gemeenschapsinstelling (NAPincl).

6. HUISVESTING (2)

Op 31 december 2003 waren er 
38 870 sociale woningen in het 
Brussels Gewest (bron: BGHM). Het 
aandeel sociale woningen (verhuurd 
door de sociale huisvestingsmaat-
schappijen erkend door de BGHM) ten 
opzichte van het totaal aantal private 
huishoudens bedraagt 7,9% (NAPincl). 

In november 2005 stonden er 23 140 
huishoudens op de wachtlijst voor een 
sociale woning in het Brussels Gewest, 
dat is 59,5% van het aanbod aan sociale 
woningen (bron: BGHM) (NAPincl).
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Het Brusselse woningpark is oud. 42,1% van de 
woningen waarvan het bouwjaar gekend is, dateert 
van voor 1946 (7). Het aantal woningen waar grote 
herstellingen nodig geacht worden is erg hoog. 
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Figuur 13:  Aandeel woningen zonder basiscomfort, 2001.

6. HUISVESTING (3)

(7) Woningen gebouwd voor 1945 kunnen loodhoudende verf bevatten, wat een risico inhoudt voor 
vergiftiging, vooral voor jonge kinderen en zwangere vrouwen.

Tabel 12:  % van de huishoudens dat grote herstellingen aan hun woning nodig acht voor bepaalde aspecten, 2001.

Woonplaats
Elektrische  
installatie

Binnen-muren Buiten-muren Ramen Dakgoot Dak

Brussels Gewest 6,4 % 5,3 % 6,6 % 10,0 % 6,5 % 5,9 %

Antwerpen 5,5 % 4,0 % 5,4 % 8,5 % 4,5 % 5,5 %

Gent 5,5 % 4,5 % 5,5 % 8,4 % 4,9 % 5,7 %

Liège 6,6 % 4,6 % 5,4 % 11,5 % 7,0 % 6,7 %

Charleroi 6,0 % 4,8 % 5,8 % 8,7 % 7,1 % 7,3 %

België 3,9 % 3,1 % 4,1 % 6,5 % 4,9 % 5,2 %
Bron: NIS, Socio-economische enquête 2001.

Volgens de definitie van het NIS bestaat 
basiscomfort uit een bad of douche, stromend 
water en een toilet in de woning. In het Brussels 
Gewest beschikken 9,2% van de woningen niet 
over basiscomfort.

Gas is de belangrijkste energiebron voor de 
verwarming in het Brussels Gewest (64,7% van 
de woningen). 29,3% van de woningen worden 
verwarmd met stookolie en 4% met elektriciteit. 

80% van de Brusselse woningen zijn uitgerust met 
centrale verwarming. 

De woningen zonder centrale verwarming (19,6% 
van de woningen), worden voor 78,9% verwarmd 
met gas, 10% met elektriciteit, 4,5% met stookolie 
en 3,9% met steenkool. (Bron: socio-economische 
enquête 2001).
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Foeto-infantiele sterfte (de 
sterfte tijdens de foetale 
periode en tussen de 
geboorte en 1 jaar) wordt 
als een belangrijke indicator 
voor de welzijns- en 
gezondheidssituatie van een 
land of regio beschouwd.

7. GEZONDHEID
7.1 Gezondheid van moeder en kind (1)

(8) 93% van de moeders in deze groep hebben de Marokkaanse nationaliteit.

Tabel 13:  Spreiding van de geboorten volgens het aantal inkomens uit arbeid in het 
huishouden en volgens de nationaliteit van de moeder in de periode 1998-2003  
(87 931 geboorten),  Brussel.

Aantal % van de geboorten

Aantal ouders met een inkomen uit arbeid

0 22 337 26,6 %

1 30 473 36,3 %

2 31 105 37,1 %

Nationaliteit van de moeder

België 47 572 54,2 %

Maghreb en Egypte (8) 11 752 13,4 %

Europese Unie (15 landen zonder België) 11 507 13,1 %

Sub-Saharisch Afrika 4 863 5,5 %

Oost-Europa en Rusland 4 763 5,4 %

Turkije 3 119 3,6 %

Zuid-Oost-Azië 1 495 1,7 %

Centraal- en Zuid-Amerika en  Caraïben 1 245 1,4 %

Noord-Azië en Midden-Oosten 879 1,0 %

Noord-Amerika 393 0,4 %

Andere Europese landen 111 0,1 %

Australië 38 0,0 %
Bron: Statistische formulieren voor geboorte en overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

In de periode 1998-2003 werden 26,6% van de kinderen geboren in 
een huishouden zonder inkomen uit arbeid. Dit aandeel bleef constant 
gedurende de laatste jaren: 26,6% in 1998,  26,7% in 1999, 27,1% in 2000, 
25,9% in 2001, 26,6% in 2002, en 26,8% in 2003.

Tijdens deze periode werden 13 198 bevallingen van alleenstaande 
moeders geregistreerd (2275 en 2003), dit betreft 15,2% van de moeders. 
Dit aandeel blijft constant gedurende de periode. 
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Het aantal inkomens uit arbeid in het huishouden, het 
aandeel alleenstaande moeders en het aandeel erg 
jonge moeders of moeders met al 3 of meer kinderen 
(bevalling van het vierde kind of meer) variëren sterk 
volgens de nationaliteit van de moeder (tabel 14).

Tabel 14:  Socio-demografische kenmerken in functie van de nationaliteit van de moeder, Brussel 1998-2003.

België
Andere 

Europese 
landen

Oost-Europa Turkije Maghreb
Sub-Saharisch 

Afrika

Aantal inkomens uit arbeid in 
het huishouden

0 18,9 % 10,7 % 64,6 % 42,3 % 34,5 % 66,9 %

1 31,6 % 36,2 % 26,0 % 47,7 % 57,8 % 26,2 %

2 49,6 % 53,1 % 9,4 % 9,9 % 7,7 % 7,0 %

Moeders < 20 jaar 2,5 % 1,4 % 6,5 % 9,8 % 4,5 % 5,0 %

4e kind of meer 9,0 % 5,6 % 6,8 % 14,9 % 22,3 % 14,1 %

Bron: Statistische formulieren voor geboorte en overlijden, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

7.1 Gezondheid van moeder en kind (2)



Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

Welzijnbarometer
26

Editie 2005/1

De sociale ongelijkheid bij de perinatale 
en infantiele gezondheid is duidelijk 
merkbaar in Brussel (Figuur 14). Kinderen 
die geboren worden in een huishouden 
zonder inkomen uit arbeid  hebben 2,2 
keer meer kans om te sterven in de 
perinatale periode en 2,4 keer meer 
tussen 7 dagen en 1 jaar dan kinderen 
geboren in een huishouden met twee 
inkomens uit arbeid (9). 

De ongelijkheid inzake laag 
geboortegewicht en prematuriteit 
is minder duidelijk, deels omdat de 
Marokkaanse en Turkse moeders 
minder vaak een baby met een laag 
geboortegewicht of een premature 
bevalling hebben, ondanks de hogere 
perinatale sterfte.

7.1 Gezondheid van moeder en kind (3)

(9) De indicator die in het NAPincl wordt voorgesteld betreft het sterftecijfer volgens socio-
professioneel profiel van de vader. Door rekening te houden met de situatie van beide ouders 
krijgen we echter een beter beeld van de realiteit. Het vermijdt onder andere om de kinderen 
van een alleenstaande moeder uit te sluiten (meer dan 15% van de geboorten in Brussel). 
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Figuur 14:  Foeto-infantiele sterfte, laag geboortegewicht en prematuriteit in functie van het aantal ouders in het huishoudens  
met een inkomen uit arbeid, Brussel 1998-2003.
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De impact van armoede op de 
gezondheid treft alle leeftijden. De 
sociale ongelijkheid inzake gezondheid 
van de Brusselse bevolking wordt met 
een aantal gegevens geïllustreerd in de 
Gezondheidsindicatoren 2004. 

Hieronder worden de 
gezondheidsindicatoren uit het NAPincl 
opgenomen.

Om de sociale situatie te meten, wordt 
meestal het onderwijsniveau als indicator 
gebruikt. Dezelfde soorten ongelijkheid 
worden teruggevonden indien men het 
equivalent inkomen van het huishouden 
als indicator gebruikt.

Voor gezondheidsproblemen die sterk 
verbonden zijn met de leeftijd of het 
geslacht, werden de gegevens in 

de figuren naar leeftijd en geslacht 
gestandaardiseerd. Hierdoor is het 
mogelijk om te vergelijken «bij gelijke 
leeftijd en hetzelfde geslacht».

De prevalentie van obesitas (BMI > 30) bedraagt 12,2% bij de Brusselse 
bevolking van 18 jaar en ouder (PANincl). Het aandeel is 3 maal zo hoog 
bij mensen zonder diploma dan bij mensen met een diploma van het hoger 
onderwijs.

7.2 Gezondheid op volwassen leeftijd
 7.2.1  Risicofactoren (1)
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Figuur 15:  Prevalentie van obesitas volgens opleidingsniveau,  
Brussel 2001.
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10,3% van de Brusselse bevolking van 15 jaar en 
ouder rookt 20 of meer sigaretten per dag (NAPincl).

Er is duidelijk sociale ongelijkheid inzake tabaksgebruik.

7.2 Gezondheid op volwassen leeftijd
 7.2.1  Risicofactoren (2)
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Figuur 16:  Aandeel rokers (%) die dagelijks 20 of meer sigaretten roken 
naar opleidingsniveau, Brussel 2001.
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De levensverwachting van de Brusselaars (NAPincl) 

bedraagt:

mannen vrouwen

Bij de geboorte 75,75 jaar 81,12 jaar

Op de leeftijd van 1 jaar 75,06 jaar 80,54 jaar

Op de leeftijd van 60 jaar 19,94 jaar 24,23 jaar
(Bron: NIS)

7.2 Gezondheid op volwassen leeftijd
 7.2.2  Gezondheidssituatie (1)

�

��

��

��

��

��

��

��

���������������

���������������

���������������

���������������

��������������������
������������������������

������������������������
������������������������

��������������������
������������������������

�����������������

���� ���� ����
����

����

����

����
����

����

���� ����
����

����
���� ����

����
������

�

��

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ����

����
����

����
����

����

���� ����
����

���� ���� ����

����
�������

������������������������������������������������������������

Figuur 17:  Levensverwachting en levensverwachting in goede gezondheid op 25 jaar volgens opleidingsniveau,  
Brussel, 1997 (NAPincl).

Op 25-jarige leeftijd bedraagt het verschil in levensverwachting tussen 
personen met een diploma van het hoger onderwijs en mensen met 
enkel een diploma van het basisonderwijs 5,1 jaar voor de mannen en 
2,8 jaar voor de vrouwen. 

Het verschil in levensverwachting in goede gezondheid op 25-jarige 
leeftijd volgens opleidingsniveau is veel groter: het verschil bedraagt 
20,6 jaar voor de mannen en 17,9 jaar voor de vrouwen. Voor de 
levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen vinden we een 
verschil van 11,2 jaar voor de mannen en 8,4 jaar voor de vrouwen.
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Het aandeel van de bevolking van 15 jaar en meer dat 
zijn eigen gezondheid slecht acht (van heel slecht tot 
gemiddeld), verschilt naargelang de sociale status (10).

7.2 Gezondheid op volwassen leeftijd
 7.2.2  Gezondheidssituatie (2)

(10) De indicator in figuur 17 lijkt erg op een indicator van het NAPincl. De indicator van het NAPincl 
meet het aandeel van de bevolking in het hoogste en laagste quintiel van de equivalente 
inkomensverdeling dat zijn gezondheid slecht of zeer slecht acht.
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Figuur 18:  Aandeel van de bevolking dat zijn gezondheidssituatie slecht 
acht volgens opleidingsniveau, Brussel 2001.
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In het Brussels Gewest wordt 10% van de bevolking  
van 15 jaar en ouder (13% van de vrouwen en 6% van 
de mannen) als depressief gekwalificeerd (NAPincl).

7.2 Gezondheid op volwassen leeftijd
 7.2.2  Gezondheidssituatie (3)
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Figuur 19:  Prevalentie van depressieve problemen naar opleidingsniveau, 
Brussel, 2001.



Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

Welzijnbarometer
32

Editie 2005/1

18,6% van de bevolking in het Brussels Gewest wordt 
omwille van een ziekte in zijn dagelijkse activiteiten 
gehinderd. 

7.2 Gezondheid op volwassen leeftijd
 7.2.2  Gezondheidssituatie (4)
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Figuur 20:  Aandeel van de bevolking met beperkingen in het dagelijks leven ten gevolge van 
één of verschillende ziekten of één of verschillende handicaps van lange duur naar 
opleidingsniveau, Brussel 2001.

De prevalentie van tuberculose bedroeg in 2003 in het 
Brussels Gewest 36,1 nieuwe gevallen per 100 000 inwoners 
(NAPincl). De incidentie is hoger dan in andere gewesten en 
andere grote steden in België. (Bron: Fares/VRGT).
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De toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg verslechtert voor een 
belangrijk deel van de bevolking: in 
2001 zeiden 20,4% van de Brusselse 
huishoudens dat ze gezondheidskosten 
hadden moeten uitstellen omwille van 
financiële redenen (19,0% in 1997) 
(NAPincl). Het aandeel is hoger bij 
huishoudens met een lager equivalent 
inkomen (Tabel 15). Huishoudens 
met het laagste inkomen besteden 
15% van het huishoudenbudget aan 
gezondheidskosten. In de huishoudens 
met een equivalent inkomen van € 1500 
of meer is dat slechts 4%.

7.2 Gezondheid op volwassen leeftijd
 7.2.3  Toegang tot de gezondheidszorg (1)

Tabel 15:  Aandeel van de huishoudens dat aangeeft dat ze gezondheidskosten 
omwille van financiële redenen hebben moeten uitstellen, gewesten en 
België, 2001.

Brussel Vlaanderen Wallonië België

Geslacht

Mannen 17,9 4,7 8,9 7,2

Vrouwen 26,1 8,7 16,8 12,9

Leeftijdsgroep

15-24 jaar 26,7 10,2 8,3 14,1

25-34 jaar 14,0 3,0 9,9 5,8

35-44 jaar 23,0 5,2 11,7 8,9

45-54 jaar 31,0 7,7 12,1 11,5

55-64 jaar 23,3 11,3 9,1 11,9

65-74 jaar 14,2 4,1 11,7 7,3

75 jaar en + 10,6 2,3 7,6 4,4

Type huishouden

Alleenstaanden 19,4 6,9 12,1 9,6

Eénoudergezin 37,9 16,2 29,3 22,9

Koppel zonder kinderen 15,4 4,9 8,4 6,9

Koppel met kinderen 18,1 3,6 8,7 6,7

Equivalent inkomen (11)

< € 500 41,7 7,1 31,5 19,2

€ 500 - 750 37,1 11,8 23,4 18,0

€ 750 - 1000 22,1 6,2 15,1 10,1

€ 1000 - 1500 17,3 4,4 7,2 6,6

> € 1500 4,7 2,5 2,2 2,7

Totaal

1997 19,0 4,2 10,6 8,5

2001 20,4 5,7 12,1 8,6
Bron: WIV, Gezondheidsenquête 2001.

(11) In de gezondheidsenquête bedraagt het equivalent inkomen het inkomen van het huishouden 
gedeeld door de som van de wegingen voor elk individu in het huishouden (de referentiepersoon 
krijgt waarde 1, elke bijkomende volwassene van 18 jaar of meer krijgt waarde 0,5 en elk kind 
ten laste krijgt waarde 0,3).
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7.2 Gezondheid op volwassen leeftijd
 7.2.3  Toegang tot de gezondheidszorg (2)

De ongelijke toegankelijkheid van de gezondheidszorg 
is ook zichtbaar bij preventieve zorgen. In 2001 liet 
43,6% van de Brusselse vrouwen in de loop van de 
voorbije 3 jaar geen uitstrijkje nemen ter opsporing 
van baarmoederhalskanker (NAPincl). Dit aandeel is 
twee maal zo groot bij vrouwen zonder een diploma 
als bij vrouwen met een diploma van hoger onderwijs. 
Baarmoederhalskanker komt echter meer voor bij 
vrouwen uit maatschappelijk achtergestelde groepen.
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Figuur 21:  Aandeel van de vrouwen dat gedurende de voorbije 3 jaar geen 
uitstrijkje liet nemen ter opsporing van baarmoederhalskanker 
naar opleidingsniveau, Brussel 2001.



Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

Welzijnbarometer
35

Editie 2005/1

8. OPLEIDINGSNIVEAU (1)

Het aandeel jongeren zonder diploma dat geen 
onderwijs of vorming meer volgt, is hoger in Brussel 
dan in de rest van het land.
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Figuur 22:  Aandeel van de jongeren tussen 18 en 24 jaar met maximum een diploma van het lager secundair onderwijs die 
vroegtijdig de school verlieten en die geen onderwijs of vorming meer volgen, 2003 (NAPincl).

44,7% van de jonge (18-24 jaar) werkloze Brusselaars heeft maximum een 
diploma van het lager secundair onderwijs.
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8. OPLEIDINGSNIVEAU (2)
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Figuur 23:  Aandeel van de bevolking van 25 jaar en ouder dat maximum over een diploma van het 
lager secundair onderwijs beschikt , 2003 (NAPIncl).

In de Brusselse volwassen bevolking is het aandeel 
mensen met maximum een diploma van het lager 
secundair onderwijs lager dan in de andere gewesten 
(Figuur 23). Dit is niet het geval voor de jongeren. 
Beneden 34 jaar is het aandeel met een laag 
opleidingsniveau hoger in Brussel dan in de rest van 
het land (Figuur 24).
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8. OPLEIDINGSNIVEAU (3)
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Figuur 24:  Aandeel van de bevolking van 25 jaar en ouder met maximum een diploma van het lager secundair onderwijs beschikt, 
naar leeftijd, 2003 (NAPIncl).
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8. OPLEIDINGSNIVEAU (4)
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Figuur 25:  Aandeel van de bevolking met maximum een diploma van het lager secundair onderwijs in de totale bevolking van 25 
jaar en ouder, naar aard van de activiteit, 2003 (NAPIncl).
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8. OPLEIDINGSNIVEAU (5)
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Figuur 26:  Aandeel van de bevolking met maximum een diploma van het lager secundair onderwijs in de totale bevolking van 25 
jaar en ouder, naar nationaliteit, 2003 (NAPIncl).

Het aandeel volwassenen met een laag opleidingsniveau is hoger bij de 
niet-actieven en werklozen, evenals bij de mensen met een niet-Europese 
nationaliteit.
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9. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN PARTICIPATIE (1)
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Figuur 27:  Sociale contacten en sociale ondersteuning naar opleidingsniveau, Brussel 2001.

De maatschappelijk integratie en 
participatie kunnen gemeten worden aan 
de hand van de kwaliteit en de frequentie 
van sociale contacten en de sociale steun 
waarover mensen beschikken.

In het Brussels Gewest hebben 9% van 
de bewoners weinig frequente contacten 
(minder dan één keer per week) met 
de ouders, de kinderen, vrienden of 
kennissen (12). 

Het sociaal netwerk van de inwoners van 
het gewest omvat gemiddeld 9 mensen 
(13). 17% van de bewoners heeft slechts 
een beperkt netwerk van 0 tot 3 personen 
(NAPincl). 

16% van de Brusselse bevolking beschikt 
slechts over een zwakke instrumentele 
sociale ondersteuning, dit betekent dat 
zij niet kunnen rekenen op buren, familie 
of vrienden om te helpen in onverwachte 
nood (NAPincl). 

Tot slot heeft 9% van de Brusselaars  
geen kwaliteitsvolle functionele sociale 
ondersteuning, waarbij hun omgeving kan 
instaan voor instrumentele, informele, 
emotionele, recreatieve en/of affectieve 
hulp (NAPincl).

Onderstaande figuur toont de verschillen 
volgens opleidingsniveau voor de 
verschillende indicatoren (voor de 
bevolking van 15 jaar en ouder).

(12) De NAPincl-indicator bakent deze dimensie strikter af omdat die het aandeel mensen telt dat 
minder dan één contact per maand heeft.

(13) Deze indicator is gebaseerd op de vraag «Hoeveel goede vrienden of goede verwanten heeft 
u ongeveer (mensen  waarbij u zich goed voelt en waarmee u kan praten over wat u bezig 
houdt).»
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9. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN PARTICIPATIE (2)

Volgens de socio-economische enquête beschikt 24% 
van de Brusselaars niet over een vast telefoontoestel 
en 22% niet over een GSM. Voor heel het land 
bedraagt dit aandeel respectievelijk 14% en 24%.

Wat de toegankelijkheid van nieuwe technologieën 
betreft; 32% van de Brusselaars (27% van 
de huishoudens) beschikt over minstens één 
internetconnectie. Dit aandeel bedraagt 35% van de 
bevolking (28% van de huishoudens) voor heel het 
land (Socio-economische enquête 2001) (NAPincl).

Al dan niet over een auto beschikken zou - vooral 
in grote steden - beschouwd kunnen worden als 
een keuze in levensstijl, toch blijft deze indicator 
een maat voor materiële armoede. In het Brussels 
Gewest beschikken 40% van de huishoudens niet 
over een auto, ten opzichte van 23% in het land.
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CONCLUSIE EN SAMENVATTING

De Brusselse bevolking blijft verder groeien. De demografische 
evolutie van het gewest wordt gekenmerkt door een toename 
van het aantal jongeren en een daling van het aantal inwoners 
ouder dan 65 jaar, maar eveneens door een groeiend aandeel 
hoogbejaarden (85 jaar en meer).

De helft van de huishoudens zijn huishoudens van één persoon. 
1 huishouden op 10 is een éénoudergezin.

Het gewest wordt gekenmerkt door haar multiculturaliteit, vooral 
bij de jonge bevolking. 73,7% van de bevolking ingeschreven in 
het rijksregister heeft de Belgische nationaliteit. Slechts 54,2% 
van de Brusselse kinderen die geboren worden hebben een 
Belgische moeder.

Het gemiddeld en mediaan inkomen per aangifte ligt hoger 
dan in de andere grote steden, maar lager dan in België. De 
inkomensongelijkheid is erg groot binnen het Brussels Gewest.

Steeds meer Brusselaars missen een stabiele job en bijgevolg 
een menswaardig inkomen dat hen toelaat een toekomst uit te 
bouwen. 17% van de jongeren en 16% van de actieve bevolking 
(18-64 jaar) leeft van een vervangingsinkomen. 26,5% van 
de ouderen (>= 64 jaar) heeft een zodanig beperkt inkomen 
dat ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming voor 
geneeskundige verzorging. 27% van de kinderen (0-17 jaar) leeft 
in een huishouden zonder inkomen uit arbeid, dat is twee maal 
zoveel als voor heel het land. 

Sinds de invoering van het recht op maatschappelijke integratie 
in oktober 2002 steeg het aantal leefloners continu. Tussen 
december 2002 en december 2004 steeg het aantal leefloners 
met 24%.

Het Brussels Gewest kent een hoge werkloosheidsgraad: 
6,3% van de actieve bevolking (15-64 jaar) is minstens een jaar 
werkloos. Eén op vijf Brusselse werklozen is dat minstens 5 
jaar. Niet-Europeanen, laaggeschoolden en personen met een 
handicap vinden minder toegang tot de arbeidsmarkt dan de rest 
van de bevolking.

Huisvesting blijft een belangrijk probleem in Brussel. 

Ondanks het grote aandeel mensen met een laag inkomen in 
het gewest woont minder dan 8% van de huishoudens (en 8,6% 
van de bevolking) in een sociale woning. Het aantal huishoudens 
op de wachtlijst omvat 60% van het aanbod. Het Brusselse 

woningbestand is oud, in 10% van de woningen zijn dringende 
herstellingen nodig voor minstens één probleem (dak, muren, 
elektrische installatie, enz.). 9,2% van het totaal aantal woningen 
heeft geen basiscomfort (stromend water, toilet en douche of 
bad).

De grote sociale ongelijkheid in het Brussels Gewest is ook 
duidelijk zichtbaar in de gezondheidssituatie van de Brusselaars. 
De jonge gezinnen worden het ergst getroffen. Meer dan 15% 
van de moeders zijn alleenstaand bij de geboorte. Bijna 27% 
van de geboorten betreft een huishoudens zonder inkomen uit 
arbeid. Deze kinderen hebben 2,2 keer meer kans te sterven in 
de perinatale periode, en 2,4 keer tussen 1 week en de leeftijd 
van 1 jaar dan kinderen uit een huishouden met twee inkomens 
uit arbeid.

Deze ongelijkheid inzake gezondheid treft mensen op alle 
leeftijden. Het gaat zowel om gezondheidsbeïnvloedende factoren 
zoals obesitas of tabaksgebruik als om de gezondheidssituatie 
zelf, zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Het verschil 
in levensverwachting in goede gezondheid tussen de mensen 
met een laag en een hoog opleidingsniveau is bijna 21 jaar voor 
mannen en 18 jaar voor vrouwen.

De toegankelijkheid van de gezondheidszorg verslechtert in 
het Brussels Gewest. Eén op 5 Brusselaars geeft aan 
gezondheidszorgen te moeten uitstellen omwille van 
financiële redenen. Vooral huishoudens met een laag inkomen 
en éénoudergezinnen worden hiermee geconfronteerd. Armere 
mensen genieten ook minder van preventieve onderzoeken.

Het aandeel Brusselse laaggeschoolden is lager dan in de rest 
van het land. Het gaat echter enkel om de bevolking van 35 
jaar en ouder. Voor de jongeren is het aandeel laaggeschoolden 
groter dan in de rest van het land: 26% van de 25 tot 34-jarige 
Brusselaars heeft maximum een diploma van het lager secundair 
onderwijs. 45% van de werkloze jongeren (18-24 jaar) heeft geen 
diploma hoger secundair onderwijs.

De gegevens die momenteel beschikbaar zijn, brengen de 
toename van de armoede en de grote kwetsbaarheid van de 
jongeren inzake toegang tot werkgelegenheid en vorming in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in beeld. Het Brussels Gewest 
«verjongt», maar de jonge bevolking leeft vaak in armoede.
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