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Hieronder vind je een overzicht van:
-

Criteria waaraan de gezinnen moeten voldoen:
• Gezinnen met kinderen die in armoede leven en niet voldoende geld hebben om aan
minimale behoeften van kinderen te voldoen.
• Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de Europese armoedenorm opgegeven hierna.
• Gezinnen met kinderen onder de 18 en waarvan de kinderen voor minimaal 80% van de
tijd aantoonbaar thuis wonen.
• Gezinnen moeten zelfstandig wonen en een eigen huishouding voeren.
• In de gezinnen mag geen verslavingsproblematiek aanwezig zijn.
• De gezinnen wonen in de lokale regio’s Vlaamse Ardennen (17 steden en gemeenten in OostVlaanderen); Scheldeland (14 van de 19 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen en 6 van
de 11 Antwerpse steden en gemeenten); Leiestreek (17 van de 22 steden en gemeenten in
West-Vlaanderen en in 4 van de 7 steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen),
Noordwest-Brabant (in 5 van de 9 steden en gemeenten).

-

De EU-SILC armoedenorm die wij gebruiken:

Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten
(loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.
Een gezin is: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet
met familieband)
Toelichting:
De cijfers die op nationaal en Europees niveau gebruikt worden om armoede en sociale uitsluiting in
kaart te brengen, zijn afkomstig van de EU-SILC enquête ('European Union – Statistics on Income and
Living Conditions' of 'Statistiek naar Inkomens en Levensomstandigheden'). Deze enquête wordt in
België georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de F.O.D.
Economie, KMO, Middenstand en Energie. Jaarlijks worden ongeveer 6.000 gezinnen (11.000
personen) bevraagd. Een aantal groepen (mensen in onwettig verblijf, dak- en thuislozen, collectieve
huishoudens,...) worden niet bevraagd omdat ze ontbreken in het rijksregister van de natuurlijke
personen. Om deze leemte op te vullen, werd in 2010 een enquête over inkomens en leefomstandigheden
van dak- en thuislozen en mensen in onwettig verblijf georganiseerd om te onderzoeken of het in de
toekomst mogelijk zou zijn om deze groepen op te nemen in de enquêtes over armoede (onderzoek
uitgevoerd door het HIVA (KU Leuven), op vraag van het Steunpunt, met financiering van het Federaal
Wetenschapsbeleid).
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De resultaten voor de EU-SILC 2016 enquête zijn de meest recente resultaten voor armoede.
Hieronder volgen de armoedepercentages volgens de indicator: (1) monetaire armoede,
1. Monetaire armoede
De maatstaf die wordt gehanteerd voor monetaire armoede is de grens van 60% van het mediaan
beschikbaar inkomen op individueel niveau. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een woning in
eigendom. Personen met een inkomen dat zich beneden deze inkomensgrens situeert, worden
geconfronteerd met een armoederisico. (bron: Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgium:
Armoederisico en Glossarium EU-SILC). Volgens de gegevens van EU-SILC 2016 behoorde 15,5 %
van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico. Dit betekent concreet dat 15,5 % van de
bevolking leeft in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen afgerond € 13.377 netto per jaar (=
60% v/h mediaan beschikbaar inkomen in België: 21.993 euro) of afgerond 1.115 € netto per maand
(=13.377 : 12) voor een alleenstaande en van 28.092 € netto per jaar of afgerond 2.341 € (=13.377 x
factor 2,1 en gedeeld door 12) netto per maand voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en
twee kinderen (jonger dan 14 jaar). Die 2.1 is het resultaat van volgende optelsom: een ‘gewicht’ van 1
wordt toegekend aan het gezinshoofd, 0.5 aan de tweede volwassene in het gezin en uiteindelijk 0.3 aan
elk kind. Elke bijkomende volwassene in een gezin wordt maar voor de helft meegerekend (factor 0,5),
kinderen jonger dan 14 jaar krijgen factor 0,3 (1.115 x 0,3 = 334,50 euro optellen bij € 1.115) en
kinderen ouder dan 14 jaar krijgen factor 0,5 (1.115 x 0,5 = 557,50 euro optellen bij € 1.115).
(bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie).
Het maximaal toegelaten gezinsinkomen is afhankelijk van aantal ouders (één ouder of twee ouders) +
het aantal kinderen onder de 14 jaar + het aantal kinderen boven de 14 jaar. Aan ieder hiervoor genoemd
persoon wordt een factor toegekend die staat aangegeven in de tabel ‘FACTORBEREKENING’.
De inkomensnorm is niet strikt.
- We houden ook rekening met:
 Verhoogde medische kosten.
Indien dit het geval is, bezorg ons dan een attest van verhoogde tegemoetkoming van
de mutualiteit. Dit attest kan je opvragen bij jouw mutualiteit (ziekenfonds).
 Schulden
 En hebben aandacht voor huisvesting, voeding, kinderopvang, opvoeding en
ontwikkelingskansen van kinderen, sociale en culturele aspecten, vorming, toegang tot
de arbeidsmarkt en mobiliteit

Om het maximaal toegelaten gezinsinkomen te berekenen moet men eerst met de tabel hieronder de
ALGEMEEN TOTAAL FACTOR GEZIN bepalen.
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Het maximaal toegelaten gezinsinkomen =
ALGEMEEN TOTAAL FACTOR GEZIN x maximaal toegelaten inkomen voor alleenstaande per jaar
of per maand =
ALGEMEEN TOTAAL FACTOR GEZIN
PER JAAR
PER MAAND
X €13.377 = € …………
……………..
X €1.115 = € …………
Om op grond van privacy wetgeving en Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (AVG) niet aangemerkt te worden als
verwerkingsverantwoordelijke worden geen persoonsgegevens genoteerd maar enkel bij de betrokkenen gecontroleerd door uitsluitend bezielster Anny De
Windt. Zij spant er zich voor in dat op die wijze persoonsgegevens bij de betrokkenen blijven.
Zo voorkomen wij ongeautoriseerde of openbaar making van persoonsgegevens en moeten dus, als vrijwilligersorganisatie, ook geen dure verdere fysieke,
elektronische en organisatorische procedures instellen om informatie te beveiligen.
BiJeVa maakt dus geen gebruik van analoge en digitale databases waarin persoonsgebonden gegevens, ook niet geanonimiseerd, worden opgeslagen.
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