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voorwoord

Dit rapport is de weerslag van een uniek project: de Belgian Gender and Income Analysis (BGIA). 
De doelstelling was een genderbewuste analyse van bestaande inkomensgegevens creëren en het 
ontwikkelen van indicatoren rond gender en inkomen. Dat bleek om verschillende redenen nood-
zakelijk. Een eerste en wellicht meest voor de hand liggende reden is gender mainstreaming: een 
goede beleidsvoorbereiding vereist immers dat er op alle domeinen rekening wordt gehouden met 
de situatie van mannen én vrouwen. Dat geldt zeker ook voor het domein van armoedepreventie en 
-bestrijding, een beleidsdomein waar inkomensindicatoren reeds lang een gevestigde waarde vor-
men. Een tweede, belangrijke reden is het verder uitdiepen en exploreren van de mogelijkheden van 
bestaande inkomensgegevens. Het verzamelen en verwerken van kwaliteitsvolle statistieken wint 
aan waarde, wanneer deze gegevens ook maximaal worden benut. De derde reden is wetenschap-
pelijk: het spanningsveld tussen de analyse van gegevens op huishoudniveau dan wel op individu-
eel niveau vormt binnen de wetenschappelijke wereld een terugkerend thema. Beide benaderingen 
hebben hun waarde. In het armoede-onderzoek ontbrak de analyse op individueel niveau echter 
grotendeels. Onder andere in de context van het debat rond de individualisering van de sociale ze-
kerheidsrechten is het belangrijk om de beide analyses naast elkaar te kunnen plaatsen.

Aan de basis van het BGIA-project lag een samenwerking tussen het Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en het Federaal 
Wetenschapsbeleid. De opdracht werd toegekend aan het onderzoekscentrum Toegepaste Econo-
mie van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA).

Het BGIA-project heeft een lange voorgeschiedenis. In 2001 berekende professor dr. Mieke Van 
Haegendoren in haar studie “Mannen en vrouwen op de drempel van de 21e eeuw” op basis van 
fiscale gegevens dat tachtig procent van de hoogste inkomenscategorie uit mannen bestond.1 In mei 
2002 vond onder de impuls van de toenmalige minister van Werkgelegenheid en Gelijkekansenbe-
leid, Laurette Onkelinx en de toenmalige minister van Economie en Wetenschappelijk onderzoek, 
Charles Picqué, de studiedag “Vrouwen en mannen zichtbaar maken in de statistieken” plaats. Eén 
van de belangrijkste conclusies van deze studiedag was dat statistieken in verband met inkomen 
een knelpunt vormen: 

‘Over de verdeling van het inkomen binnen de huishoudens is onvoldoende informatie be-
kend. Veelal wordt ofwel het individu als maateenheid genomen, ofwel het huishouden op 
basis van een equivalentieschaal en waarna het inkomen over alle leden van dat huishouden 
wordt verdeeld. In het eerste geval wordt het inkomen van vrouwen die beroep kunnen doen 
op (een gedeelte van) het inkomen van de partner onderschat, in het tweede geval wordt het 
inkomen van vrouwen die niet meebeslissen over het gehele gezinsinkomen overschat. Het 
inkomen kan binnen het huishouden op verschillende manieren verdeeld worden (één per-
soon beslist alles, één partner beslist alleen over het huishoudgeld, beide partners beslis-
sen alles samen, beide partners hebben een afzonderlijk budget).’2

Goede gegevens in verband met gender en inkomen zijn onmisbaar. Het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen was dan ook vragende partij voor een genderbewuste analyse van inko-
mensgegevens en heldere en toegankelijke genderindicatoren ter zake die jaarlijks kunnen worden 
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1 Mieke Van Haegendoren e.a. (2001) Mannen en vrouwen op de drempel van de 21e  eeuw. Gebruikershandboek genderstatistiek-
en. Brussel: Federaal Ministerie Tewerkstelling en Arbeid. p.212.
2 Vrouwen en mannen zichtbaar maken in de statistieken. Verslag van de studiedag van 6 mei 2002.  (2003) Brussel: FOD Werkgele-
genheid, Arbeid en Sociaal Overleg,  Directie van de gelijke kansen. p.70.



geüpdatet. Het BGIA-project werd ontwikkeld om aan deze nood aan genderbewuste inkomenssta-
tistieken tegemoet te komen. 

De bestaande inkomens- en armoede-indicatoren hebben eveneens een lange voorgeschiedenis. 
Tijdens het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 werd een uitgebreide set indi-
catoren goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, de zogenaamde “indicatoren van Laken”. 
Behalve indicatoren omtrent een ontoereikend inkomen, omvat deze set ook indicatoren rond de 
andere dimensies van armoede, namelijk de onvoldoende toegang tot betaalde arbeid, goede huis-
vesting, gezondheidsvoorzieningen, onderwijs en sociale integratie en participatie. Deze set vormt 
de basis van de indicatorenbijlage van het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie. De armoedebaro-
meter is een beperkte selectie hieruit. Vooral de jaarlijks gepubliceerde armoederisicopercentages 
zijn inmiddels sterk ingeburgerd. Hoewel deze percentages ook worden uitgesplitst naar sekse, 
bevatten ze een specifieke vertekening naar gender. In de indicatorenbijlage bij het rapport 2005-
2006 wordt dat als volgt verwoord:

‘Met betrekking tot de monetaire indicatoren geeft deze kruising slechts gedeeltelijke infor-
matie over de comparatieve situatie van mannen en vrouwen tegenover de armoede, in de 
mate dat het het totale inkomen van het huishouden is (som van alle individuele inkomens) 
dat in deze analyse wordt gebruikt. Bij dit type berekening is de onderliggende hypothese dus 
dat elk lid van het huishouden een gelijke toegang heeft tot het inkomen van het huishouden. 
Al is deze hypothese niet onrealistisch (in de mate dat men ervan uit kan gaan dat de situatie 
van een individu tegenover de armoede inderdaad bepaald wordt door de inkomsten van haar/
zijn huishouden), ze verdoezelt de verschillende situatie van mannen en vrouwen binnen het 
huishouden. De gepubliceerde armoede(risico)percentages naar geslacht geven slechts in-
direct informatie over man/vrouw welvaartsverschillen in de mate dat ze verschillend zullen 
zijn indien de situatie van mannen en vrouwen die alleen leven (of die leven in huishoudens die 
een ongelijke samenstelling man/vrouw hebben) verschillend is.’3

De gendervertekening is met andere woorden een gevolg van de analyse: de verschillende inko-
mens in een huishouden worden samengeteld en herverdeeld volgens een bepaalde verdeelsleutel 
die uitgaat van het principe dat een huishouden een conflictloze zone is waarin middelen volgens 
de behoeften van de leden worden besteed. Dit beantwoordt niet aan de concrete situatie van heel 
wat vrouwen, die geen zeggenschap hebben over het hele inkomen of bepaalde uitgaven, maar 
wel het grootste deel van de verantwoordelijkheid dragen voor de noden van het gezin. Enkel bij 
alleenstaanden kan ervan uit worden gegaan dat de inkomens die in de analyse aan het individu 
worden toegekend ook werkelijk van de vrouw of man zelf zijn. Om een correct beeld te vormen van 
armoederisico’s en meer in het algemeen van de inkomenssituatie van vrouwen en mannen is het 
dus nodig de inkomensgegevens van huishoudens anders te verwerken. 

Een tweede beperking van de klassieke armoederisicopercentages is het feit dat het om een mo-
mentopname gaat. Doordat gezinnen minder stabiel zijn dan enkele decennia geleden, bestaat er 
een soort verborgen bestaansonzekerheid binnen gezinnen, zeker wanneer men op langere termijn 
gaat kijken. De huidige cijfers belichten onvoldoende de relatie tussen inkomen, of de persoonlijke 
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3 Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2005-2006. Indicatoren. Brussel: FOD Sociale Zekerheid. p.26-27.



toegang daartoe, en gebeurtenissen in de levensloop. Zo wordt de ‘kost’ voor het hebben van kin-
deren, in de zin van het derven van inkomen op korte of langere termijn en in de toekomst, oneven-
redig gedragen door vrouwen. De hoge armoederisico’s van oudere alleenstaande vrouwen hangen 
bijvoorbeeld rechtstreeks samen met de genderverschillen in opgebouwde pensioenrechten. De 
analyse van armoederisico’s op het niveau van huishoudens biedt met andere woorden te weinig 
informatie over de bestaansonzekerheid van de verschillende gezinsleden bij een eventuele breuk. 
In de context van de gezinsdestabilisering is dit een pertinente vraag. 

De opzet van het BGIA-project was het overstijgen van deze beperkingen. België beschikt immers 
over goede inkomensgegevens, die evenwel onvoldoende geanalyseerd worden vanuit een gender-
invalshoek. De jaarlijkse armoederisicopercentages worden berekend op basis van de Enquête 
naar de inkomens en levensomstandigheden (Statistics on Income and Living Conditions – SILC). 
Deze enquête wordt door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie jaarlijks ge-
organiseerd bij gezinnen. Naast een reeks vragen over het huishouden, omvat de enquête ook een 
individuele vragenlijst die aan alle leden van het huishouden van 16 jaar of ouder wordt voorgelegd. 
Het voorhanden zijn van informatie waarin individuele gegevens zijn gekoppeld aan gegevens op het 
niveau van de huishoudens biedt unieke mogelijkheden voor alternatieve analyses en de ontwikke-
ling van nieuwe indicatoren. Bovendien is de enquête een gedeeltelijke panelstudie: gezinnen uit de 
steekproef worden een aantal jaren na elkaar bevraagd, zodat het mogelijk is longitudinale analyses 
te maken. 

België is op het vlak van armoede-indicatoren toonaangevend geweest in Europa. Een genderbe-
wuste analyse van inkomensgegevens is in feite opnieuw pionierswerk. De moeilijkheid om gen-
derverschillen in inkomen te bestuderen op basis van de huidige indicatoren is immers geen speci-
fiek Belgisch probleem. Hoewel fiscaliteit en sociale zekerheid zeker verschillen tussen Lidstaten, 
wordt de methodologie achter de ontwikkelde indicatoren in detail toegelicht. Bovendien bevat het 
rapport een uitgebreide vergelijking tussen acht Lidstaten. Op deze manier kunnen methodologie 
en resultaten zeker nuttig en relevant zijn in een Europese context. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar Aziz Naji en Margarida Freire van de POD Federaal Weten-
schapsbeleid, naar Annie Versonnen, Lydia Merckx, Geneviève Geenens en Patrick Lusyne van de 
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, naar Hildegard Van Hove en Geraldine 
Reymenants van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, naar Danièle Meulders, 
Síle O’Dorchai, Robert Plasman, François Rycx, Kim Fredericq Evangelista, Zouhair Alaoui Amine, 
Leila Maron en Natalie Simeu van het Departement Toegepaste Economie van de Université Libre 
de Bruxelles en tenslotte naar de leden van het begeleidingscomité, die in de loop van het onderzoek 
deskundige feed back gaven. 

michel Pasteel
Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

annie versonnen
Directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
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Het project “Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren - Belgian Gender and In-
come Analysis (BGIA)” is een samenwerking tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, het Federaal Wetenschaps-
beleid en het departement Toegepaste economie van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA). 
Het project heeft tot doel een analyse te maken van de gegevens die betrekking hebben op het inko-
men van vrouwen en mannen in de verschillende databanken die in België beschikbaar zijn, de on-
gelijkheden te meten die er bestaan tussen het individuele inkomen van mannen en van vrouwen, 
een statistisch en econometrisch onderzoek te verrichten naar deze inkomensverschillen, indicato-
ren te ontwikkelen voor opvolging hiervan en verder het individuele inkomen te onderzoeken van de 
partners binnen een koppel en de effecten van een breuk op de individuele inkomens te analyseren.
Vernieuwend aan deze studie is dat zij dieper ingaat op het persoonlijk inkomen van individuen, het 
inkomen waarover zij beschikken door hun werk, door overdrachten die hun worden uitgekeerd, 
door inkomsten uit onroerende en roerende goederen… en dit ongeacht hun leefwijze of het gezin 
waartoe zij behoren. Wij nemen hierbij radicaal afstand van de traditionele benaderingen van ar-
moede en inkomen, die uitgaan van het gezin als analyse-eenheid, waarbinnen een gelijke verdeling 
zou bestaan. 

In de traditionele benadering van armoede bestudeert men het gezin in zijn geheel, omdat het vol-
gens de micro-economische theorie beschouwd wordt als de basisentiteit voor het nemen van be-
slissingen. Mensen worden omschreven als “arm”, wanneer zij deel uitmaken van een als “arm” 
geïdentificeerd gezin, ongeacht hun persoonlijk inkomen. Uit de keuze van het gezin als analyse-
eenheid vloeien twee hypotheses voort: de eerste, “aggregatie” genoemd, of “gemeenschappelijk 
gebruik van de inkomens” veronderstelt dat het inkomen gemeenschappelijk wordt gebruikt en 
door de gezinsleden gedeeld wordt. Volgens deze benadering heeft elk gezinslid toegang tot de 
gemeenschappelijke middelen en worden persoonlijke middelen samengebracht. Osberg (2000) en 
Sierminska et al. (2008) verantwoorden de keuze voor een dergelijke hypothese door de beperkin-
gen verbonden aan het gebruik van databanken, die bepaalde gegevens niet individualiseren. De 
gegevens waarmee een relevante analyse van de ongelijkheidsstructuur binnen het gezin mogelijk 
is, zijn zeldzaam omdat het complex en duur is om ze te  verzamelen (Wright & Findlay 1996, Suther-
land 1997). De tweede hypothese is het gevolg van de eerste en gaat ervan uit dat arme gezinsleden 
leven met een identieke toestand van gebrek en dit met eenzelfde intensiteit. Ruspini (1999) verwijt 
deze benadering dat ze de armoede van vrouwen maskeert.

Op grond van de empirische werkzaamheden uit de jaren '70 over de middelenverdeling binnen het 
gezin in de ontwikkelingslanden, op buitengewone wijze omschreven door Sen (1984), is men deze 
hypotheses in vraag gaan stellen. Zo blijkt dat vrouwen en meisjes in India niet dezelfde toegang 
hebben tot de middelen van het gezin als mannen en jongens en dat sommigen onder hen honger 
leden hoewel ze behoorden tot een “niet-arm” gezin. 
Deze werkzaamheden zorgden voor de eerste barsten in de traditionele benadering van de armoe-
de. Nadien stelden meerdere auteurs (Daly 1992, Haddad & Kanbur 1990, Lazear & Michael 1986) 
dat de hypothese van de gelijke middelenverdeling binnen het gezin niet realistisch is, aangezien zij 
geen rekening houdt met individuele voorkeuren en interacties in het besluitvormingsproces binnen 
het gezin. Daardoor strekt zij ertoe de armoede van mannen te overschatten en die van vrouwen te 
onderschatten (Wright & Findlay 1996, blz.336) aangezien vrouwen die in werkelijkheid “arm” zijn, 
deel kunnen uitmaken van een zogenaamd “niet-arm” gezin. Deze onderschatting van de armoede 
van vrouwen in de traditionele benadering is overgenomen door talloze economisten (Folbre 1986, 
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Kabeer 1994, Woolley & Marshall 1994, Nelson 1996). Zo werd het gezin in zekere zin de schaamlap 
voor de armoede. Borooah & McKee (1994) toonden aan dat in het geval van een gelijke inkomens-
verdeling tussen de partners 33% van de koppels arm zijn; wanneer echter het aandeel van de man 
en de vrouw vastgelegd wordt op respectievelijk 70% en 30%, blijkt 66% van de vrouwen arm te zijn, 
ten opzichte van 14% van de mannen.

Men kan zich dan ook legitiem de vraag stellen in hoeverre deze hypothese die is overgenomen uit 
de neo-klassieke benadering, toen het gezin beschouwd werd als een zwarte doos die functioneert 
als “één man” en waarbij het nut van het gezin maximaal een onbaatzuchtige invulling krijgt, nog 
opgaat. 
Het verontrustende hieraan is dat deze sterke hypothese dat alle middelen van de gezinnen volledig 
worden gedeeld, nog steeds wordt gebruikt in de meeste studies die zich toeleggen op armoede en 
in de Europese indicatoren inzake sociale insluiting. Bovendien wordt in deze studies en bij de op-
eenvolging van de indicatoren de hypothese dat alle middelen van de gezinnen volledig worden ge-
deeld niet ter discussie gesteld en evenmin als sterke hypothese voorgesteld door hun auteurs. Ze 
stellen hun resultaten voor alsof deze universeel zijn, zonder te vermelden in welke mate zij aan 
deze aanvangshypothese onderhevig zijn. 

Ook al maakt deze hypothese het ondanks alles mogelijk de toestand van gezinnen in verschillende 
landen te vergelijken, bij brede internationale vergelijkingen die aan de genderproblematiek voor-
bijgaan, toch moet de validiteit van de resultaten in vraag worden gesteld, wanneer het gaat over de 
analyse van individuele kenmerken die tot armoede kunnen leiden. Men kan er immers van uitgaan 
dat er een sterke correlatie bestaat tussen verschillende individuele kenmerken en het gezinstype 
waartoe men behoort. Bijgevolg zullen de resultaten van het armoederisico naar individuele ken-
merken berekend volgens de hypothese van het onderling delen en gemeenschappelijk gebruik van 
inkomen leiden tot valse conclusies. Op basis van de analyse van het armoederisico voor gezinnen 
is het niet mogelijk de bestaansonzekerheid te meten van individuen bij ontbinding van het gezin. 
Cantillon en Nolan formuleren het als volgt (2001): “A major objection that feminist economics rai-
ses to traditional neoclassical theory is that it neglects what goes on within families.”…..“Conventional 
methods analyzing poverty and income inequality take the household as the income recipient unit, 
and assume resources are shared so that each individual in a given household has the same 
standard of living. If different individuals within the household are likely to experience different le-
vels of well-being, this could have major implications for our understanding of poverty and for the 
way anti-poverty policies are framed... In particular, conventional practice could lead to the extent 
and nature of gender differences in the experience of poverty being understated, and to the capa-
city of policy to improve living standards being seriously impaired.”

De vraag die zich opdringt, is deze naar de verdeling van middelen tussen de gezinsleden onderling 
en het armoederisico van elk gezinslid afzonderlijk. Verscheidene studies hebben geprobeerd het 
beheer van middelen en uitgaven binnen het gezin in kaart te brengen door in te gaan op de machts-
verhoudingen tussen partners, op de wijze waarop beslissingen tot stand komen en op het belas-
tings- en overdrachtenstelsel (Pahl 1980, 1983, 1989, Vogler 1989, Vogler & Pahl 1993, 1994, Woolley 
& Marshall 1994). Anderen hebben getracht de verdeelregels te identificeren door gezinsuitgaven 
uit te splitsen op basis van de verworven goederen of diensten (Browning, Bourguignon, Chiappori 
en Lechene 1994). Nog anderen berekenden de verdelingsgraad van het inkomen binnen het gezin 
en de mate waarin deze onderhevig is aan wijzigingen in het belastings- en overdrachtenstelsel 
(Lundberg, Pollak en Wales 1997). 
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Volgens een studie van Sierminska et al. (2008) die vertrekt van de module 2002 van het German 
Socio-Economic Panel, lijkt de gelijke verdeling van het inkomen slechts effectief te bestaan voor 
15% van de koppels. 

Voor dit project nemen wij volledig afstand van de traditionele benadering die steunt op het gezin. 
Het is onze doelstelling om het individueel inkomen van vrouwen en mannen te onderzoeken en hun 
persoonlijk risico op armoede en afhankelijkheid in te schatten.

Hiervoor hebben wij in een eerste fase een nieuwe methodologie uitgewerkt om het individueel in-
komen van vrouwen en van mannen te berekenen aan de hand van de databank SILC (European 
Statistics on Income and Living Conditions): de financiële gegevens zijn volledig geïndividualiseerd 
zodat ongelijkheden in het inkomen gemeten kunnen worden en voor ieder individu het risico op 
armoede wordt berekend. 
Met deze methode onderzoekt men de situatie van de individuen in geval van ontbinding van het 
gezin. De hypothese dat de individuele inkomsten niet worden gedeeld, is niet extremer dan deze 
van een volledige middelendeling. 
Andere pogingen om het meten van de armoede te individualiseren, beperkten zich tot alleenwo-
nende individuen of namen enkel de individuele inkomens in aanmerking, zonder rekening te hou-
den met de gemeenschappelijke inkomsten op gezinsniveau (Daly & Rake 2002).

Ongelijkheid en armoede zijn veelduidige begrippen en daarom hebben wij getracht uit te maken 
welke andere ongelijkheden benaderd konden worden in de databanken die in België beschikbaar 
zijn. De meerdimensionale benadering kreeg aanzienlijke steun in het werk van Amartya Sen (1981, 
1985, 1992, 1995), die de begrippen ongelijkheid en armoede heeft herzien vertrekkende van de 
“menselijke bekwaamheden”. Het vermogen van een persoon om te participeren in de maatschappij 
en een behoorlijk leven te leiden, wordt samengevat in een welbepaald aantal manieren van functi-
oneren, van zeer eenvoudig (eten tot men verzadigd is, drinken, …) tot zeer complex (deelnemen aan 
het gemeenschapsleven, …) en armoede wordt geformuleerd als het gebrek aan bekwaamheden 
(opleiding, middelen, tijd, …) om dit functioneren te volbrengen (Jenkins & Micklewright 2007, blz.9).

Dit rapport is opgedeeld in vijf hoofdstukken.

In het eerste hoofdstuk stellen wij een methodologie voor om het individueel inkomen van vrouwen 
en van mannen in België te berekenen uitgaand van de gegevens SILC 2006 en 2007. Op grond van 
dit geïndividualiseerd inkomen gaan we de ongelijkheden meten en analyseren die bestaan tussen 
het inkomen van vrouwen en van mannen. Deze analyses worden uitgevoerd in functie van de soci-
aal-economische kenmerken van deze personen (leeftijd, samenlevingsstatuut, gezinstype, oplei-
dingsniveau en activiteitsstatus) en ook de verschillende bestanddelen van het inkomen worden 
onderzocht (inkomen uit de economische activiteit: loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, andere 
inkomens dan die uit arbeid, enz., alsook de overdrachten van de Staat: pensioenen, werkloosheid, 
invaliditeits- of ziekte-uitkering, enz.). Die analyses moeten leiden tot een reeks basisindicatoren 
waarmee de ongelijkheden gemeten kunnen worden tussen het geïndividualiseerd inkomen van 
vrouwen en dat van mannen.
Deze studie wordt aangevuld met een gedetailleerd onderzoek naar de verdeling van de personen 
per deciel en met twee econometrische analyses: de ontleding van de gendergebonden ongelijkheid 
gemeten door de Gini-coëfficiënt en de Oaxaca-ontleding van de inkomensverschillen tussen vrou-
wen en mannen. Op basis van deze analyse worden eveneens een aantal indicatoren voorgesteld.
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Vervolgens stellen wij het begrip financiële afhankelijkheid of individuele armoede voor dat erin 
bestaat het risico op armoede te meten zonder uit te gaan van de hypothese van een gedeeld gebruik 
van inkomens binnen een koppel. Er worden meerdere indicatoren voor financiële afhankelijkheid 
voorgesteld die het relatieve risico op armoede meten waaraan vrouwen en mannen individueel zijn 
blootgesteld. Deze indicatoren worden onderworpen aan een vergelijking met de Europese armoe-
derisicopercentages berekend op grond van de hypothese dat de beschikbare middelen door alle 
gezinsleden gemeenschappelijk gebruikt en volledig gedeeld worden. Wij analyseren eveneens de 
effecten van de staatstussenkomst op de financiële afhankelijkheid en we testen hoe gevoelig onze 
resultaten zijn bij toepassing van een equivalentieschaal die rekening houdt met kinderen ten laste.
Het einde van het eerste hoofdstuk wordt gewijd aan de analyse van de effecten die verschillende 
kenmerken hebben op de kans op financiële afhankelijkheid aan de hand van de raming van een 
probit-model waarmee de specifieke effecten van meerdere sociaal-economische variabelen ge-
isoleerd kunnen worden en de determinante factoren in financiële afhankelijkheid zichtbaar wor-
den. 

In het tweede hoofdstuk wordt dezelfde methodologie gehanteerd voor de berekening van het ge-
individualiseerd inkomen van vrouwen en van mannen en de ongelijkheidsindicatoren voor negen 
Europese landen: België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en Zweden. Voor elk van deze landen worden de ongelijkheden in het inkomen van vrou-
wen en van mannen vergeleken en de verschillen tussen de financiële afhankelijkheidsgraad en het 
Europees armoederisicopercentage voor vrouwen en voor mannen gemeten.

In het derde hoofdstuk zullen wij trachten de zwarte doos te openen waarvoor het gezin wordt aan-
zien via analyse van de ongelijkheid tussen het geïndividualiseerd inkomen van de partners in een 
koppel. De analyse geschiedt per deciel en in functie van de omvang en de richting van de verschil-
len tussen het inkomen van de partners.
De financiële afhankelijkheid wordt onderzocht door de koppels onder te brengen in vier groepen: 
koppels waar elk van de partners financieel afhankelijk is, koppels waar geen enkele van de part-
ners financieel afhankelijk is, koppels waar de vrouw financieel afhankelijk is en koppels waar de 
man financieel afhankelijk is. 
Bij de analyses wordt rekening gehouden met een reeks kenmerken zoals de leeftijd, het aantal 
kinderen ten laste, de activiteitsstatus en het opleidingsniveau.

In het vierde hoofdstuk meten en analyseren we de effecten van een breuk in de relatie of het over-
lijden van een partner op het netto geïndividualiseerd inkomen en op de financiële afhankelijkheid 
van vrouwen en van mannen in België. Daarbij is het in de eerste plaats belangrijk het inkomen en 
de financiële afhankelijkheid van gescheiden personen en weduwen en weduwnaars te vergelijken 
met dat van personen die deel uitmaken van een koppel en dit in de context van hun persoonlijke 
kenmerken (leeftijd, opleidingsniveau, activiteitsstatus, aantal kinderen ten laste). 
Vervolgens maken wij gebruik van de longitudinale gegevens van de Europese SILC om de effecten 
van een breuk te meten op het geïndividualiseerd inkomen van vrouwen en van mannen. Daartoe 
vergelijken wij het netto geïndividualiseerd inkomen één jaar vóór en één jaar na de ontbinding van 
het gezin. Wij voeren ook econometrische ramingen uit om inzicht te krijgen in de factoren die een 
doorslaggevende rol spelen in de evolutie van het netto-inkomen van de vrouw na de breuk, waarbij 
de verklarende variabelen enerzijds individuele kenmerken zijn en anderzijds elementen verbonden 
aan het soort welvaartsstaat.
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In het vijfde hoofdstuk leggen wij ons toe op andere ongelijkheden tussen vrouwen en mannen die 
men kan meten aan de hand van Belgische databanken en stellen wij vast dat de gegevens met be-
trekking tot het tijdsgebruik de enige ongelijkheden zijn die berekend kunnen worden aangezien 
informatie over consumptie niet op individueel niveau bestaat.
Wij analyseren de tijd besteed aan een bezoldigde beroepsactiviteit, aan niet bezoldigd werk (huis-
houdelijke taken en opvoeding en verzorging) en aan de overblijvende tijd (die benut kan worden om 
te rusten, voor ontspanning, voor maatschappelijke en culturele activiteiten, enz.) in een benadering 
die refereert naar het begrip tijdsarmoede. Wij stellen vijf indicatoren samen voor ongelijk tijdsge-
bruik tussen vrouwen en mannen in functie van sociaal-economische kenmerken zoals leeftijd, 
samenlevingsstatuut, gezinstype, opleidingsniveau, aantal kinderen ten laste, activiteitsstatus en 
armoedestatuut, berekend op grond van het geïndividualiseerd inkomen.

tot slot belichten wij de implicaties van onze resultaten voor het beleid en formuleren we aanbeve-
lingen. We gaan daarbij dieper in op drie thema’s:

• Hoe kunnen we de bestaande databanken verbeteren met het oog op een betere benadering van 
ongelijkheden en risico's die vrouwen en mannen ondergaan?

• Welke indicatoren moeten we weerhouden om de evolutie van de ongelijkheden tussen vrouwen 
en mannen te identificeren en op te volgen, zonder daarbij de risico's voor vrouwen te minimali-
seren?

• Hoe moeten we vermijden dat het beleid verkeerd georiënteerd wordt als gevolg van het gebruik 
van onvolledige indicatoren en maatregelen?



HooFdstUk 1 

analyse van de individuele inkomens en van de financiële 
afhankelijkheid van vrouwen en mannen in België
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Dit hoofdstuk geeft de resultaten weer van de analyse van de individuele inkomens van vrouwen en 
mannen en van hun risico’s op financiële afhankelijkheid in België. De berekeningen en ramingen 
gebeurden aan de hand van de databank SILC-België 2006, het Belgische deel van EU-SILC (Statis-
tics on Income and Living Conditions).4 De databank van 2006 over België bevat 5.860 gezinnen en 
14.329 individuen waarvan er 11.314 16 jaar of ouder zijn. De verkregen resultaten werden geüpdatet 
aan de hand van de Belgische SILC 2007 die iets meer vaststellingen bevat dan in 2006 (6.348 gezin-
nen en 12.322 individuen van 16 jaar of ouder). De cijfers afkomstig uit de SILC-België 2007 bevinden 
zich in de laatste kolom van de synthesetabellen.
De studie handelt over de volwassenen opgenomen in SILC-België 2006 en 2007 die wij hebben on-
derverdeeld in personen ouder dan 24 jaar en personen tussen 18 en 24 jaar die actief zijn op de ar-
beidsmarkt (die werken of inzetbaar zijn en actief werk zoeken volgens de definitie van de Internati-
onale Arbeidsorganisatie).

De databank SILC steunt op twee afzonderlijke vragenlijsten (één voor het gezin en één voor de in-
dividuen waaruit het gezin bestaat) en heel wat variabelen die worden samengevoegd binnen het 
gezin, dat de basiseenheid van deze statistiek blijft. Het is dus niet eenvoudig om op basis van deze 
bron nauwkeurig de individuele inkomens van de verschillende gezinsleden te onderscheiden, aan-
gezien verschillende bestanddelen van de inkomens binnen het gezin worden samengevoegd. Dit is 
het geval voor de inkomens uit vermogen (roerend en onroerend), de regelmatige overdrachten tus-
sen gezinnen, de kinderbijslag, het leefloon (ook al zou deze variabele vanaf SILC 2007 geïndividua-
liseerd moeten zijn) en de belastingen (gegevens die enkel voor de gezinnen beschikbaar zijn). Wij 
hebben dus, in een eerste fase, deze geaggregeerde gegevens ontleed om binnen de gezinnen de 
eigen individuele inkomens van de verschillende volwassenen gezinsleden te onderscheiden.

In het eerste deel van dit hoofdstuk komen de individuele inkomens van Belgische vrouwen en man-
nen in 2006 aan bod.  De ongelijkheden tussen vrouwen en mannen worden in eerste instantie geme-
ten via de berekening van de verhouding tussen deze inkomens en hun verschillende bestanddelen. 
Deze verhoudingen vormen een eerste groep basisindicatoren. De analyse wordt aangevuld met een 
gedetailleerd onderzoek van de verdeling van de personen in inkomensdecielen en met twee econo-
metrische analyses: de ontleding van de ongelijkheid gemeten volgens de Gini-coëfficiënt naar ge-
slacht en een Oaxaca-ontleding van de inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen.

Het tweede deel is gewijd aan de berekening van de indicatoren van financiële afhankelijkheid. De 
voorgestelde indicatoren zijn gebaseerd op de berekening van het individuele armoedepercentage 
dat wij de financiële afhankelijkheidsgraad noemen. Volgens deze indicator is elk individu wiens 
geïndividualiseerd inkomen lager ligt dan 60% van het individueel mediaaninkomen financieel af-
hankelijk of dreigt er een individueel armoederisico: het persoonlijk inkomen is onvoldoende om de 
eigen behoeften te vervullen. Bijgevolg loopt het individu het risico in armoede terecht te komen als 
zijn relatie met de andere gezinsleden die verondersteld worden hun inkomens met hem te delen, 
verbroken wordt. Het afhankelijkheidscijfer is gebaseerd op de individuele inkomens. Het verschilt 
van het Europees armoederisicopercentage dat uitgaat van de hypothese van een volledige verde-
ling van de inkomens van het gezin onder alle gezinsleden. 
Er wordt ook een simulatie uitgevoerd met de toepassing van een equivalentieschaal die rekening 
houdt met de kinderen ten laste om de gevoeligheid van onze resultaten voor deze hypothese te me-
ten.

4  De statistieken van de Europese Unie over het inkomen en de levensomstandigheden (EU-SILC) zijn een instrument om actuele en 
vergelijkbare multidimensionale, transversale en longitudinale microgegevens te verzamelen over inkomen, armoede, sociale uit-
sluiting en levensomstandigheden. Voor meer informatie over de EU-SILC: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/eusilc/library.
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Het derde deel bestudeert de effecten van de verschillende kenmerken op de kans op financiële 
afhankelijkheid. Door analyse via de probit-methode kan de specifieke impact van de verschillende 
variabelen worden gemeten. Verschillende kenmerken worden bestudeerd: de activiteitsstatus, de 
leeftijd, de opleiding, het gezinstype en de nationaliteit. De resultaten worden vergeleken met de 
“klassieke” armoede-risicocijfers die worden berekend door de toepassing van de Europese defini-
tie op onze steekproef. Er wordt een probit-analyse uitgevoerd om de effecten van elk van de varia-
belen te onderscheiden. 
In de verschillende delen van het hoofdstuk worden indicatoren voorgesteld. In de conclusie worden 
deze hernomen in een samenvattende tabel. 

1 analyse van de verdelinG van de individUele inkomens van vroUwen en mannen 

In het eerste deel van dit werk analyseren wij de verdeling van het geïndividualiseerd inkomen tus-
sen mannen en vrouwen op basis van SILC-België 2006. Deze analyse zal uitvoerig worden be-
schreven per inkomenscategorie, voor verschillende individuele kenmerken en per deciel.
Eurostat gebruikt de inkomens van het vorige jaar als beste proxy om die van het lopende jaar te 
benaderen. Zo baseert SILC-België 2006 zich op de inkomens van het jaar 2005. Bijgevolg hebben 
onze berekeningen en resultaten op basis van SILC-België 2006 betrekking op de inkomens van 
mannen en vrouwen in 2005. 

1.1 definitie en berekening van de individuele inkomens van vrouwen en mannen 

In het kader van het BGIA-project werd een methode uitgewerkt om op basis van de SILC-enquête 
de individuele netto-inkomens te berekenen van alle personen ouder dan 24 en van de individuen 
tussen 18 en 24 jaar die actief zijn op de arbeidsmarkt (die werken of inzetbaar zijn en actief werk 
zoeken volgens de definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie).

In zijn definitie van het inkomen onderscheidt de Canberragroep5 vijf inkomenscategorieën:

• Het inkomen van werknemers
• Het inkomen van zelfstandigen
• Het inkomen uit het verhuren van eigendommen (behalve gronden)
• Het inkomen uit intresten en dividenden, en het verhuren van gronden
• De ontvangen overdrachten (zonder onderscheid tussen de overdrachten ontvangen van andere  
 gezinnen en de overdrachten van de overheid)

De som van deze inkomens vormt wat de Canberragroep het “totale inkomen” noemt, waarvan de 
betaalde overdrachten (de belastingen betaald aan de overheid en de overdrachten betaald aan 
andere gezinnen) worden afgetrokken om tot het “beschikbaar inkomen” te komen. Tot slot ver-
meldt de Canberragroep de mogelijkheid om een “aangepast beschikbaar inkomen” (adjusted dis-
posable income) te berekenen door van het “beschikbaar inkomen de ontvangen “sociale over-
drachten in natura” (STIK: Social transfers in kind) af te trekken die door de overheid geleverde 
prestaties en diensten bevatten, zoals opleiding, gezondheid of culturele diensten, gratis of aan 
verminderingstarieven. 

5  International Expert Group on Household Income Statistics (‘Canberra Group’) (2001), Final Report and Recommendations, Ot-
tawa, Ontario: Statistics Canada, pp. 22-25. Zie ook de tabel in bijlage.
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De logica van de Canberragroep is een logica van “geldstromen”, de meting van het netto-inkomen 
wordt voorgesteld als de som van alle  “inkomsten”  (inkomens en positieve overdrachten) min alle 
“uitgaven” (negatieve overdrachten). Om de gevolgen van de overheidstussenkomst duidelijk te kun-
nen onderscheiden, hebben wij een licht verschillende definitie weerhouden: het bruto-inkomen 
wordt gedefinieerd als de som van de inkomens vóór de overheidstussenkomst (inkomens uit de 
economische activiteit + inkomens uit vermogen + netto-inkomsten uit overdrachten tussen gezin-
nen), het netto-inkomen wordt omschreven als gelijk aan het bruto-inkomen waarvan de belastin-
gen worden afgetrokken en waaraan de overdrachten van de overheid worden toegevoegd.

Onze definitie van het inkomen is dus:

Bruto-inkomen = Inkomens uit economische activiteit + Inkomens uit vermogen + Inkomens uit 
overdrachten tussen gezinnen 

netto-inkomen = Bruto-inkomen + Overdrachten van de overheid - Belastingen 

In SILC-België 2006 werd uitgegaan van hypotheses over de verdeling tussen de gezinsleden van de 
niet-individuele inkomens: het gaat om roerende en onroerende inkomens, inkomens uit financiële 
investeringen, overdrachten tussen gezinnen, uitkeringen voor het gezin en om belastingen:6

• De roerende en onroerende inkomens, de inkomens uit financiële investeringen en de overdrachten 
tussen gezinnen werden in gelijke delen opgesplitst tussen de aanwezige volwassenen in het gezin. 

• De kinderbijslag werd verdeeld over de in het gezin aanwezige ouders. 
• De belastingen werden in twee fases onderverdeeld. In een eerste fase werden de belastingen op 

individuele inkomens geïdentificeerd door het verschil tussen de bruto- en nettobedragen van deze 
inkomens op te tellen. In een tweede fase werden de belastingen waarover SILC-België 2006 geen 
individuele informatie geeft, verdeeld over de verschillende gezinsleden op basis van het eerder 
berekende relatieve deel van de individuele belastingen. Er kunnen zich echter specifieke gevallen 
voordoen:

 • Ingeval het bedrag van de individuele belastingen van de volwassen gezinsleden nihil is, 
maar het bedrag van de belastingen van het gezin positief is, draagt elke volwassene met een 
gelijk bedrag bij aan de betaling van deze belastingen. 

 • Als het bedrag van de individuele belastingen van alle volwassen gezinsleden negatief is, 
wordt de proportionaliteitsregel omgekeerd toegepast. Naargelang ieders individuele be-
lasting relatief minder negatief is, zal elk gezinslid méér betalen.

 • Als een gezinslid een negatieve individuele belasting en een ander gezinslid een positieve 
individuele belasting heeft, zal deze laatste het geheel van de gezinsbelastingen betalen. 

 • Als de belastingen negatief zijn, zal het belastingkrediet worden aangerekend evenredig met 
ieders individuele belasting.

1.2 analyse van de individuele inkomens 

De rode en cursieve cijfers in alle tabellen van het document geven een observatiegetal lager dan 
100 weer, wat overeenstemt met de relevantiedrempel weerhouden door Eurostat.
De eerste 5 tabellen alsook de samenvattende tabellen 13 en 23 werden aangevuld met de cijfers 
van SILC-België van 2007 om de stabiliteit van de resultaten te testen. 

6 Voor meer details over de beschrijving van de inkomensvariabelen in SILC-België 2006, de definitie van het inkomen die wij heb-
ben aangenomen en onze verdelingshypothesen, zie de technische bijlage. 



22

Individueel netto-inkomen naar leeftijdscategorie:

Het gemiddeld netto-inkomen van vrouwen is in alle leeftijdscategorieën lager dan dat van mannen 
(Tabel 2). Het verschil is het kleinst in de jongste leeftijdscategorieën: jonger dan 25 jaar en tussen 
25 en 34 jaar. Het verschil wordt groter voor de volgende klassen en is het grootst voor de groep van 
55-64 jaar: in deze klasse bedraagt het gemiddeld inkomen van vrouwen de helft van dat van man-
nen. 

1.2.1 Individuele bruto- en netto-inkomens 

Volgens de Canberragroep is de omvang van het netto-inkomen gelijk aan de som van alle “inkom-
sten” (lonen en positieve overdrachten) min de “uitgaven” (negatieve overdrachten). Hier wordt de-
zelfde benadering toegepast: het netto-inkomen is gelijk aan: de som van de inkomens uit economi-
sche activiteit, de inkomens uit vermogen, de netto-overdrachten tussen gezinnen, de overdrachten 
van de overheid min de belastingen (inkomensbelasting en sociale bijdragen).

Het gemiddelde en de mediaan van de individuele inkomens worden berekend per geslacht, op jaar-
basis. De resultaten worden weergegeven in Tabel 1. Het gemiddeld bruto-inkomen van vrouwen is 
gelijk aan 55% van het gemiddeld bruto-inkomen van mannen en het gemiddeld netto-inkomen is 
62%. De overheidstussenkomst heeft dus tot gevolg dat het verschil tussen de inkomens van vrou-
wen en mannen vermindert. Gemiddeld is het netto-inkomen van vrouwen hoger dan hun bruto-
inkomen terwijl dit voor mannen het omgekeerde is.

taBel 1 • Gemiddelden en medianen van de Geïndividualiseerde bruto- en netto-
inkomens naar GeslacHt (totale PoPUlatie)7

vrouwen mannen totaal
v/m ratio 

van de ge-
middelde
inkomens 

2006

v/m ratio 
van de ge-
middelde 
inkomens 

2007inkomens waarne-
mingen

Gemid-
delde mediaan waarne-

mingen
Gemid-
delde mediaan waarne-

mingen
Gemid-
delde mediaan

Bruto-
inkomen 
2006

4 970 12 603 4 320 4 660 22 962 22 468 9 630 17 660 13 800 0,55 0,56

Netto-
inkomen 
2006

4 970 12 938 12 610 4 660 20 881 18 702 9 630 16 816 15 730 0,62 0,63

Bron: SILC-België 2006 en 2007 (laatse kolom), eigen berekeningen

7  In Tabel nr. 1 geeft de kolom “Waarnemingen” de waarnemingen weer met een inkomen dat niet nihil is en die aanwezig zijn in 
de steekproef. In de rest van het document geeft deze kolom belangrijke informatie over de significantie van de steekproef (in het 
bijzonder voor de probitanalyse). Alle andere cijfers worden gewogen en gelden bijgevolg voor de totale Belgische populatie voor 
zover de SILC-steekproef representatief is. 
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Individueel netto-inkomen naar het gezinstype waartoe het individu behoort:

De gezinstypes vloeien voort uit de variabele “HT. Household type” in SILC-België 2006.
Het verschil tussen de gemiddelde netto-inkomens van vrouwen en mannen is het hoogst voor indi-
viduen die in een gezin leven bestaande uit twee volwassenen zonder kinderen ten laste en waarvan 
minstens één gezinslid ouder is dan 65 jaar (63%). Het kleinste verschil stelt men vast bij alleen-
staande ouders (12%).8

taBel 3 • Gemiddelden van de Geïndividualiseerde netto-inkomens naar Gezinsty-
Pe en GeslacHt 

netto-inkomens 2006 verhouding van de 
(netto) gemiddelden 

vrouwen /mannen 
2006

verhouding van de 
(netto) gemiddelden 

vrouwen/mannen 
2007leeftijdscategoriën vrouwen mannen

‹ 25 8 463 10 906 0,78 0,78

25-34 15 161 19 599 0,77 0,76

35-44 16 275 24 665 0,66 0,68

45-54 15 065 24 882 0,61 0,62

55-64 10 776 21 551 0,50 0,52

› 64 9 254 16 176 0,57 0,57

Bron: SILC-België 2006 en 2007 (laatse kolom), eigen berekeningen

8 Door het kleine aantal mannen in de categorie “alleenstaande ouders” in onze steekproef moeten de cijfers voor deze categorie 
voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

netto-inkomens 2006 v/m ratio van de 
gemiddelde

inkomens 2006

v/m ratio van de 
gemiddelde

inkomens 2007type gezin vrouwen mannen

Alleenstaande 14 775 18 573 0,80 0,83

2 volwassenen zonder 
kind ten laste (‹ 65) 11 901 19 922 0,60 0,62

2 volwassenen zonder 
kind ten laste (tenmin-
ste 1 volwassene is 65 
jaar of ouder)

6 343 16 927 0,37 0,40

Andere gezinnen 
zonder kind ten laste 10 476 18 311 0,57 0,56

Alleenstaande ouders 21 252 24 079 0,88 0,90

2 volwassenen, 1 kind 
ten laste 14 088 22 663 0,62 0,60

2 volwassenen, 2 
kinderen ten laste 15 822 26 915 0,59 0,58

2 volwassenen, 3 of 
meer kinderen ten 
laste 

16 708 32 213 0,52 0,54

3 volwassenen of meer 
met kinderen ten laste 11 285 20 155 0,56 0,60

Bron: SILC-België 2006 en 2007 (laatse kolom), eigen berekeningen

taBel 2. Gemiddelden van de GeÏndividUaliseerde netto-inkomens naar leeFtijds-
klasse en GeslacHt 
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Geïndividualiseerd inkomen naar activiteitsstatus:

De activiteitsstatus wordt gedefinieerd op basis van de SILC-variabele “ACTSTA. Activity status”. 
Deze variabele is gebaseerd op de kalender: een persoon die gedurende meer dan zes maanden van 
een jaar werkloos is geweest zal het statuut “werkloze” toebedeeld krijgen, zelfs als hij de 5 overige 
maanden heeft gewerkt. 
Binnen de werkende populatie wordt het onderscheid tussen voltijds en deeltijds werk eveneens 
gemeten aan de hand van het aantal relatieve maanden dat in elke werkregeling werd doorge-
bracht: iemand die meer maanden voltijds dan deeltijds werkt, zal als voltijdse werknemer worden 
beschouwd. 

De variabele voor de activiteitsstatus is gebaseerd op de antwoorden op vraag I40 van de individuele 
vragenlijst. Het gaat om de activiteitsstatus zoals de geïnterviewde deze omschrijft. Deze variabele 
wordt echter gecontroleerd om na te gaan of de inkomens wel degelijk overeenstemmen met de ge-
selecteerde activiteitsstatus. Zo worden individuen als “gepensioneerd” beschouwd, wanneer zij  heb-
ben aangegeven dat ze tijdens het grootste deel van de referentieperiode een pensioen ontvingen.

Volgens deze classificatie is het inkomensverschil het grootst tussen inactieve mannen en vrouwen 
(58%). Voor gepensioneerden bedraagt het verschil 34%. Het kleinste verschil wordt gevonden bij 
werklozen: 16%.

taBel 4 • Gemiddelden van de Geïndividualiseerde netto-inkomens naar activi-
teitsstatUs en GeslacHt 

De classificatie weergegeven in tabel 4 en de berekende inkomensverschillen zijn vertekend door-
dat verschillende statuten gedurende eenzelfde jaar naast elkaar kunnen bestaan.
Om dit nadeel op te vangen, geeft tabel 5 de informatie weer over de individuen die gedurende het 
ganse jaar hetzelfde statuut hebben behouden.

netto-inkomens 2006
v/m ratio van de 

gemiddelde
inkomens 2006

v/m ratio van de 
gemiddelde

inkomens 
2007activiteitsstatus vrouwen mannen

Voltijdse werknemers 20 117 25 154 0,80 0,81

Deeltijdse werknemers 15 734 19 899 0,79 0,77

Werklozen 10 846 12 979 0,84 0,85

Gepensioneerden 10 954 16 533 0,66 0,68

Inactieven 4 019 9 667 0,42 0,46

Bron: SILC-België 2006 en 2007 (laatse kolom), eigen berekeningen
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taBel 5 • Gemiddelden van de Geïndividualiseerde netto-inkomens (zelfde statuut 
GedUrende 12 maanden) 

netto-inkomens 2006 verhouding van 
de gemiddelden 

vrouwen/mannen 
2006

verhouding van 
de gemiddelden 

vrouwen/mannen 
2007activiteitsstatus vrouwen mannen

Voltijdse werknemers 20 360 25 408 0,80 0,82

Deeltijdse werknemers 16 000 19 577 0,82 0,74

Werklozen 10 210 12 759 0,80 0,85

Gepensioneerden 10 930 16 362 0,67 0,67

Inactieven 3 899 11 885 0,33 0,39

Bron: SILC-België 2006 en 2007 (laatse kolom), eigen berekeningen

Analyse van de bestanddelen van het netto-inkomen:

Het nettoloon is samengesteld uit vier inkomenscategorieën:

• De inkomens uit economische activiteit: deze bestaan uit de inkomens uit arbeid van werkne-
mers en de inkomens uit arbeid van zelfstandigen.

 Voor de werknemers bestaat het inkomen uit de lonen, de premies, de inkomens uit een aanvul-
lende activiteit en de inkomens in natura en de andere voordelen verbonden aan de tewerkstel-
ling. De bedragen zijn brutobedragen: noch de sociale bijdragen van de bediende noch de voor-
heffingen die aan de bron door de werkgevers worden afgehouden zijn hiervan afgetrokken. 

 Voor de zelfstandigen bevat het inkomen de winst of het verlies uit de zelfstandige activiteit als 
hoofdactiviteit of als aanvullende beroepsactiviteit. De bedragen zijn brutobedragen. Ze bevat-
ten dus de voorafbetalingen van de belastingen en de sociale bijdragen. 

• De inkomens uit vermogen: dit zijn de inkomens uit de individuele privépensioenen, de inko-
mens uit eigendom, de verhuurde gronden (na aftrek van de lasten) en de inkomens en intresten 
op kapitaal en de financiële investeringen. 

• De overdrachten van de Staat: deze omvatten de werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen, de 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, het zwangerschapsverlof, het overlevingspensioen, de ver-
goedingen voor loopbaanonderbreking, de studiebeurzen en het leefloon. 

 Dit zijn brutobedragen. 

• De overdrachten tussen gezinnen: die bestaan uit alimentatiegeld en regelmatig ontvangen en 
betaalde financiële steun. Deze categorie wordt in twee posten onderverdeeld: de ontvangen 
regelmatige overdrachten tussen gezinnen en de betaalde regelmatige overdrachten tussen 
gezinnen.
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1.2.2 Gedetailleerde analyse van de bestanddelen van het inkomen 

De inkomens uit economische activiteit:

Tabel 7 ontleedt de eerste inkomenscategorie: de inkomens uit economische activiteit. Het gaat om 
het inkomen van werknemers, andere inkomens dan die uit arbeid die enkel de bedrijfswagen en 
inkomens uit een zelfstandige activiteit in 2006 bevatten.

Aangezien de inkomens uit vermogen en de overdrachten tussen gezinnen door ons over de gezins-
leden werden verdeeld, zullen wij de verdeling ervan tussen vrouwen en mannen niet analyseren. 
Tabel 6 geeft het gemiddelde en de mediaan van de inkomens uit economische activiteit en de over-
heidsoverdrachten weer. De berekening gebeurde per begunstigde op jaarbasis. 
Bij de overheidsoverdrachten is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen het laagst aangezien 
het gemiddelde van de overdrachten die vrouwen ontvangen 75% bedraagt van deze die mannen 
ontvangen. Vervolgens komen de inkomens uit economische activiteit met een verschil van 28%. De 
vrouwen die over die inkomens beschikken zijn minder talrijk (44% tegen 56% voor de mannen, wat 
overeenstemt met de cijfers van de Enquête over de Arbeidskrachten voor de periode 2000-2007: 
43% van de werkende actieven zijn vrouwen en 57% zijn mannen).9

taBel 6 • Gemiddelden en medianen van de bruto-inkomens naar inkomenscateGorie, 
BeGUnstiGde en GeslacHt 

vrouwen mannen totaal verhou-
ding van 

de gemid-
delden 

vrouwen/
mannen 

inkomens % Gemid-
delde mediaan % Gemid-

delde mediaan waarne-
mingen

Gemid-
delde mediaan

1. Inko-
men uit 
econo-
mische 
activiteit 

44% 24 808 23 500 56% 34 544 30 396 5 614 30 264 27 372 0,72

2. 
Over-
heids-
over-
drachten 

52% 7 229 5 172 48% 9 675 7 440 6 340 8 410 6 000 0,75

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

9  Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - Enquête naar de arbeidskrachten.
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vrouwen mannen totaal
verhou-
ding van 

de gemid-
delden 

vrouwen/
manneninkomens % Gemid-

delde mediaan % Gemid-
delde mediaan waarne-

mingen
Gemid-
delde mediaan

1.1 Inkomens 
van 
werknemers 

46% 25 119 23 848 54% 35 002 31 151 5 013 30 480 27 755 0,72

1.2 Andere 
inkomens 
dan uit arbeid 
(bedrijfswa-
gen)

19% 1 675 1 637 81% 1 948 2 024 382 1 895 2 024 0,86

1.3 
Inkomens uit 
zelfstandige 
activiteit 

30% 17 232 15 070 70% 25 793 20 220 729 23 241 18 626 0,67

Bron: SILC België 2006, eigen berekeningen

taBel 7 • inkomens afkomstiG uit economische activiteit naar beGunstiGde 

Alle inkomens uit de economische activiteit zijn gemiddeld lager voor vrouwen. Het verschil tussen 
de inkomens van de werknemers is van dezelfde orde als dat voor het totaal van de inkomens uit de 
economische activiteit (voor vrouwen lager dan 28%). Het verschil is groter voor de inkomens uit een 
zelfstandige activiteit. Vrouwen hebben minder vaak een bedrijfswagen en deze heeft vaak een la-
gere waarde (-14%).

Het inkomen van de werknemers:

Het eerste bestanddeel van de inkomens uit economische activiteit is het inkomen van de werkne-
mers (lijn 1.1 van tabel 7). Tabel 8 verdeelt deze categorie in:

• basiswedde (het eigenlijke loon) 
• onregelmatig werk 
• premies
• inkomens uit een aanvullende activiteit (als werknemer)
• ontslagvergoeding

De cursief gedrukte cijfers geven de inkomenscategorieën weer waarvoor in de steekproef onvol-
doende waarnemingen werden gedaan (informatie beschikbaar in de kolom “Waarnemingen”), de 
gemiddelde inkomens en de mediaan van deze posten moeten omzichtig worden geïnterpreteerd. 
Met uitzondering van de inkomens uit aanvullende activiteiten zijn alle bestanddelen van de inko-
mens van bedienden gemiddeld hoger voor de mannen die deze ontvangen. De verschillen schom-
melen tussen 26% voor het basisloon en 53% voor de ontslagvergoedingen. 
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De premies:

De premies (lijn 1.1.3 tabel 8) worden in tabel 9 ontleed.
Ook hier zijn in alle rubrieken de premies die vrouwen ontvangen lager dan die van mannen. Mannen 
ontvangen eveneens vaker dergelijke premies. Deze tabel moet omzichtig worden geïnterpreteerd 
gelet op het lage aantal begunstigden voor sommige premies. Wat de eindejaarspremie, het vakantie-
geld en de dertiende maand betreft, versterken de verschillen – die schommelen tussen 30% en 39% 
– nog de vastgestelde verschillen tussen de basislonen van vrouwen en mannen. 

vrouwen mannen totaal
verhou-
ding van 

de gemid-
delden 

vrouwen/
mannen

inkomens % Gemid-
delde mediaan % Gemid-

delde mediaan waarne-
mingen

Gemid-
delde mediaan

1.1.1 Loon 45% 23 359 22 008 55% 31 444 27 600 4 860 27 771 25 200 0,74

1.1.2 
Onregelmatig 
werk

58% 12 406 9 100 42% 16 451 11 214 143 14 096 9 520 0,75

1.1.3 Premies 45% 2 720 2 299 55% 4 675 3 801 3 894 3 796 2 988 0,58

1.1.4 
Aanvullende 
activiteiten 

30% 4 519 3 000 70% 3 192 1 600 53 3 593 2 012 1,42

1.1.5 Ontslag-
vergoeding 43% 7 375 4 500 57% 17 507 4 527 55 13 122 4 527 0,42

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

taBel 8 • inkomen van werknemers naar beGunstiGde en Geslacht 
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taBel 9 • de premies naar beGunstiGde en Geslacht 

vrouwen mannen totaal verhou-
ding van 

de gemid-
delden 

vrouwen/
mannen

inkomens % Gemid-
delde mediaan % Gemid-

delde mediaan waarne-
mingen

Gemid-
delde mediaan

1.1.3.1  
Vakantiegeld 45% 1 022 900 55% 1 683 1 400 3 665 1 385 1 100 0,61

1.1.3.2 Einde-
jaarspremie 46% 682 550 54% 1 011 818 2 879 861 700 0,68

1.1.3.3  
Dertiende 
maand 

39% 1 262 1 150 61% 1 801 1 600  580 1 589 1 400 0,70

1.1.3.4  
Overuren 18% 1 138 639 82% 1 842 1 000 116 1 717 1 000 0,62

1.1.3.5 Winst-
deelname 35% 1 042 800 65% 2 338 1 319 102 1 886 1 000 0,45

1.1.3.6 An-
dere aanvul-
lende inko-
mens

39% 1 221 900 61% 2 080 1 500 139 1 745 1 200 0,59

1.1.3.7  
Commissies 29% 2 265 1 200 71% 3 142 1 600 36 2 886 1 320 0,72

1.1.3.8 Fooien 39% 472 500 61% 485 250 24 480 350 0,97

1.1.3.9 Ver-
koops- of 
productiepre-
mie 

34% 1 834 1 041 66% 2 670 982 83 2 386 1 000 0,69

1.1.3.10 Veer-
tiende maand 25% 1 448 1 600 75% 1 620 1 500 47 1 577 1 500 0,89

1.1.3.11 Aan-
delen bedrijf, 
werkplaats

26% 471 600 74% 2 085 1 500 16 1 659 1 482 0,23

1.1.3.12 Ver-
goedingen 
voor werk in 
het buitenland

24%  906 500 76% 4 556 1 500 31 3 691 1 339 0,20

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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De overdrachten van de overheid:

Tabel 10 bevat de verschillende overdrachten van de overheid. Alle overheidsoverdrachten zijn jaarlijks 
gemiddeld lager voor vrouwen. Uitzonderingen zijn het ouderschapsverlof, het educatief verlof, de moe-
derschapsuitkering en het overlevingspensioen.
De grootste verschillen bedragen 32% voor de werkloosheidsuitkeringen en 34% voor de pensioenen. De 
kleinste verschillen worden vastgesteld voor de invaliditeits- (17%) en ziekteuitkeringen (8%).
De aanwezigheid van mannen onder de ontvangers van de moederschapsuitkering is het gevolg van de 
manier waarop de vraag was geformuleerd in de enquête SILC-België 2006: de vragenlijst voorzag geen 
mogelijk antwoord voor mannen die vaderschapsverlof hebben genomen (dit werd gecorrigeerd in SILC 
2007). Van de ondervraagde mannen werden diegenen die verklaarden dat ze een vaderschapsuitkering 
hadden ontvangen onder dezelfde variabele ingevoerd. Het verschil tussen de duur van het vaderschaps- 
en moederschapsverlof verklaart het verschil tussen de uitkeringen die vrouwen en mannen ontvingen. 
Wat het ouderschapsverlof betreft, zijn er aanzienlijk minder mannen dan vrouwen die deze vorm van 
verlof opnemen. Wanneer mannen er gebruik van maken is dit voor een kortere duur. De verschillende 
duur komt tot uiting in het verschil tussen de ontvangen uitkeringen.

taBel 10 • overdrachten van de overheid naar beGunstiGde en Geslacht 

vrouwen mannen totaal verhou-
ding van 

de gemid-
delden 

vrouwen/
mannen

inkomens % Gemid-
delde mediaan % Gemid-

delde mediaan waarne-
mingen

Gemid-
delde mediaan

4.1 Pensioen 50% 12 065 11 040 50% 18 319 16 080 1 849 15 188 13 200 0,66

4.2 Werkloos-
heidsuitkering 53% 6 863 6 000 47% 10 064 9 600 1 273 8 378 7 608 0,68

4.3 Invalidi-
teitsuitkering 47% 8 608 8 760 53% 10 370 10 480 336 9 551 9 344 0,83

4.4 Ziekteuit-
kering 55% 4 613 3 708 45% 4 999 3 900 185 4 785 3 800 0,92

4.5 Studie-
beurs 51% 455 240 49% 469 220 145 462 222 0,97

4.6 Moeder -
schaps/
vaderschaps-
uitkering 

87% 3 715 3 135 13% 690 725 97 3 332 2 551 5,39

4.7  
Overlevings-
pensioen 

95% 13 360 12 000 5% 9 022 11 040 81 13 136 12 000 1,48

4.8 Ouder-
schapsverlof 74% 1 508 1 208 26% 601 480 47 1 272 990 2,51

4.9 Leefloon 69% 6 641 7 500 31% 6 095 7 150 70 6 469 7 380 1,09

Bron: SILC België 2006, eigen berekeningen
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Werkloosheidsuitkeringen:

taBel 11 • werkloosheidsuitkerinGen naar beGunstiGde en Geslacht 

Een van de belangrijkste uitkeringen waaruit de overheidsoverdrachten bestaat is de werkloosheids-
uitkering (post 4.2). Wij beschikken over meer details voor dit type overdrachten in SILC-België 2006. 
De onderverdeling ervan is weergegeven in tabel 11.
In de subcategorieën van de werkloosheidsuitkering is er binnen de eigenlijke “werkloosheidsuitke-
ring” een verschil van 11%, de vergoeding voor loopbaanonderbreking wordt aan dubbel zo veel vrou-
wen10 uitgekeerd en verschilt met 7%. De brugpensioenen kennen daarentegen een groot aandeel 
mannen,11 het inkomensverschil bedraagt 12%.
Het verschil bedraagt voor de totale werkloosheidstak 32% (Tabel 10), terwijl dit voor de verschillende 
hoofdbestanddelen (tabel 11) schommelt tussen 7 en 12%. Dit komt omdat de mannen talrijker zijn in 
de categorieën met de hoogste uitkeringen (brugpensioenen) en de vrouwen meer vertegenwoordigd 
zijn in de categorieën waaraan de laagste uitkeringen zijn gekoppeld. 
 

vrouwen mannen totaal verhou-
dingen 
van de 
gemid-
delden 

vrouwen/
mannen

inkomens % Gemid-
delde mediaan % Gemid-

delde mediaan waarne-
mingen

Gemid-
delde mediaan

4.2.1 Werk -
loosheids -
uitkering 

59% 6 499 6 687 41% 7 322 7 800 868 6 837 7 200 0,89

4.2.2 Brug-
pensioen 26% 16 013 15 600 74% 18 285 16 126 246 17 700 16 126 0,88

4.2.3 Vergoe-
dingen voor 
loopbaanon-
derbreking 
(tijdskrediet)

66% 2 431 2 004 34% 2 618 2 004 103 2 495 2 004 0,93

4.2.4 Inko-
mensgaran-
tie-uitkering 

65% 2 984 2 720 35% 3 114 2 076 16 3 030 2 248 0,96

4.2.5 Uitke-
ring van het 
fonds voor 
bestaansze-
kerheid

23% 2 437 999 77% 1 481 720 21 1 699 720 1,65

4.2.6 Ontvan-
gen toeslag 
voor het vol-
gen van een 
beroepsoplei-
ding/ voltooi-
ingspremie

58% 1 446 500 42% 1 608 900 21 1 514 512 0,90

4.2.7 Wacht-
uitkering voor 
schoolverla-
ters 

76% 3 499 3 000 24% 3 646 5 400 10 3 534 3 000 0,96

4.2.8 Andere 39% 3 226 1 800 61% 3 197 1 800 24 3 208 1 800 1,01

Bron: SILC België 2006, eigen berekeningen

10 Het aantal vrouwen onder de ontvangers van de vergoeding voor loopbaanonderbreking verschilt naargelang van de statistieken 
van de RVA voor 2008 naargelang van de aard van de loopbaanonderbreking (volledig, halftijds,...). Zo zijn er bijna 3 maal meer 
vrouwen voor een volledige onderbreking en 2 maal meer vrouwen voor een gedeeltelijke onderbreking.
11 Het aantal vrouwen op brugpensioen bedraagt 17% voor het jaar 2005. Bron FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.



32

Tabel 12 toont aan dat bij de populatie die een werkloosheidsinkomen ontvangt – ook al ontvangt de 
meerderheid van de mannen en vrouwen werkloosheidsuitkeringen (76% van de vrouwen en 59% van 
de mannen) – de mannen veel talrijker zijn in de subcategorie brugpensioen (29,41% van de mannen 
tegenover 9,16% van de vrouwen).

taBel 12 • verdelinG van de individuen die werkloosheidsuitkerinGen ontvanGen 

M.a.w., vrouwen zijn talrijker dan mannen aanwezig in de subcategorieën waarin het inkomen ge-
middeld lager is. Dit verklaart dat het onevenwicht tussen mannen en vrouwen groter is in het totale 
gemiddelde dan in de verschillende bestanddelen van de uitkeringen van de werkloosheidstak. 

1.2.3 Synthese van de resultaten en basisindicatoren: verschillen tussen de inkomens van vrouwen  
  en mannen 

Uit het onderzoek van de gemiddelde verschillen tussen de inkomens van vrouwen en mannen blijken 
grote verschillen voor alle inkomenscategorieën en hun bestanddelen, steeds ten nadele van vrouwen. 
De verschillen zijn weergegeven in tabel 13. Ze vormen een eerste lijst van basisindicatoren. 

vrouwen mannen totaal

werkloosheids-
inkomen

waarne-
mingen

Percen-
tage van de 
vrouwelijke 

populatie 

Percen-
tage van 
de totale 
populatie 

waarne-
mingen

Percen-
tage van de 
mannelijke 
populatie 

Percen-
tage van 
de totale 
populatie 

waarne-
mingen

4.2.1 Werkloosheids-
uitkering 533 76,11% 40,09% 335 59,13% 27,98% 868

4.2.2 Brugpensioen 66 9,16% 4,82% 180 29,41% 13,92% 246

4.2.3 Vergoedingen 
voor loopbaanonder-
breking (tijdskrediet)

71 10,42% 5,49% 32 6,06% 2,87% 103

4.2.4 Inkomensgaran-
tie-uitkering 11 1,69% 0,89% 5 1,01% 0,48% 16

4.2.5 Uitkering van 
het fonds voor be-
staanszekerheid

5 0,77% 0,40% 16 2,90% 1,37% 21

4.2.6 Ontvangen toe-
slag voor het volgen 
van een beroepsop-
leiding/ voltooiings-
premie 

12 2,07% 1,09% 9 1,67% 0,79% 21

4.2.7 Wachtuitkering 
voor schoolverlaters 8 1,48% 0,78% 2 0,51% 0,24% 10

4.2.8 Andere 10 1,43% 0,75% 14 2,46% 1,16% 24

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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taBel 13 • samenvattende tabel van de verhoudinGen van de Gemiddelde inkomens 
vroUwen-mannen voor alle (sUB)inkomenscateGorieën: Basisindicatoren 

1.3 analyse van de individuele netto-inkomens per deciel 

In dit deel worden alle individuen in de steekproef in oplopende volgorde geplaatst van het netto-
inkomen waarover ze beschikken. Daarna worden ze ondergebracht in decielen. Het eerste deciel 
bevat de 10% individuen wiens netto-inkomen het laagst is en zo verder. 

Basisindicatoren:
verhoudingen van gemiddelde inkomens 

vrouwen-mannen 

inkomenscategorieën silc 2006 silc 2007

Bruto-inkomen 0,55 0,56

Netto-inkomen 0,62 0,63

1. inkomen afkomstig uit economische activiteit 0,72 0,71

     1.1 Inkomens van werknemers 0,72 0,70

       1.1.1  Loon 0,74 0,73

       1.1.2  Onregelmatig werk 0,75 0,86

       1.1.3  Premies 0,58 0,58

   Waarvan : 1.1.3.1  Vakantiegeld 0,61 0,61

                 1.1.3.2  Eindejaarspremie 0,68 0,66

                 1.1.3.3  Dertiende maand 0,70 0,72

                 1.1.3.4  Overuren 0,62 0,56

                 1.1.3.5  Winstparticipatie 0,45 0,53

                 1.1.3.6  Andere aanvullende inkomens 0,59 0,48

      1.2  Niet in loondienst verkregen inkomens (bedrijfswagen) 0,86 0,84

      1.3  Inkomens uit zelfstandige activiteit 0,67 0,68

2. overdrachten van de overheid 0,75 0,77

      2.1  pensioen 0,66 0,70

      2.2  Werkloosheid 0,68 0,71

   Dont : 2.2.1  Werkloosheidsuitkering 0,89 0,88

                2.2.2  Brugpensioen 0,88 0,91

                2.2.3  Vergoedingen voor loopbaanonderbreking  
              (tijdskrediet) 0,93 1,02

      2.3 Invaliditeitsuitkering 0,83 0,87

     2.4  ziekteuitkering 0,92 0,61

      2.5  Studiebeurs 0,97 0,61

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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Wij analyseren achtereenvolgens de samenstelling van elk deciel naar geslacht, leeftijd, activiteits-
status, verschillende inkomenscategorieën en opleidingsniveau.

percentage van mannen en vrouwen per deciel van het individuele netto-inkomen:

Uit de verdeling van mannen en vrouwen over de verschillende decielen blijkt dat vrouwen talrijk aan-
wezig zijn in de eerste decielen: 84% van de personen waaruit het eerste deciel bestaat zijn vrouwen. 
De gelijkheid wordt bereikt rond het 6de deciel aangezien het aandeel van vrouwen vermindert en in 
het laatste deciel nog slechts 23% bedraagt.

FiGUUr 1 • verhoudinG van vrouwen en mannen per deciel van het Geïndividuali-
seerd netto-inkomen 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■ Percentage vrouwen   ■ Percentage mannen

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Wij stellen voor om als indicator van de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in België het vol-
gende te weerhouden: 

• Het percentage van vrouwen in het eerste en laatste deciel: 84% en 23%
• De verhouding tussen het percentage vrouwen in het eerste en laatste deciel: 3,6
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FiGUUr 2 • verdelinG van vrouwen en mannen binnen de decielen voor verschil-
lende leeFtijdsGroePen 
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Wat de verdeling van de leeftijdscategorieën binnen de verschillende decielen betreft, situeren de 
-25-jarigen zich voornamelijk in de eerste twee decielen, de 25-34-jarigen bevinden zich voor de man-
nen in de laatste 5 decielen terwijl de vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn in de middenste decie-
len. Mannen tussen 35 en 54 jaar zijn in de meerderheid in de laatste decielen terwijl het leeftijds-
profiel van vrouwen erg verschillend is: tussen 35 en 44 jaar zijn ze vrij gelijkmatig verdeeld over de 8 
middelste decielen, tussen 45 en 54 jaar bevinden ze zich onderaan de ladder, in de eerste decielen. 
Tussen 55 en 64 jaar ligt het omgekeerde profiel (mannen in de laatste decielen en vrouwen in de eer-
ste) dicht bij datgene dat voor de vorige leeftijdscategorie werd vastgesteld. Tot slot zijn vrouwen na 
de leeftijd van 65 jaar sterk geconcentreerd in de eerste decielen terwijl mannen zich in de middenste 
decielen bevinden. 

FiGUUr 3 • verdelinG van vrouwen en mannen binnen de decielen naar activiteits-
statUs 
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Arbeidsongeschiktheid
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen



40

De verdeling in decielen van de individuen naar hun activiteitsstatus toont eveneens aan dat er aan-
zienlijke verschillen zijn tussen vrouwen en mannen: hoewel de mannelijke voltijdse werknemers zich 
voornamelijk in de hogere decielen bevinden, zijn de vrouwen sterker aanwezig in de decielen 6 tot 9. 
De verdeling in decielen van de deeltijdse werknemers levert een verschillend profiel op naar-
gelang van het geslacht (Figuur 3). Vrouwen bevinden zich in de eerste 5 decielen, mannen in 
de 5 laatste. Dit bevestigt dat deeltijds werk voor mannen en vrouwen een andere betekenis  
heeft: vrouwen zien zich genoodzaakt deeltijds te gaan werken door de moeilijkheid om de beroeps-
activiteit te combineren met het ouderschap. Voor mannen is deeltijds werken een keuze waardoor ze 
vrije tijd en een goed betaalde activiteit kunnen combineren. 
De statuten van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid hebben betrekking op de personen in de 
eerste decielen, dit is ook het geval voor studenten.12 Werkloze vrouwen zijn echter sterker vertegen-
woordigd in het tweede deciel. We moeten hier waarschijnlijk de gevolgen in zien van het feit dat de 
rechten inzake werkloosheid niet geïndividualiseerd zijn, wat zich vertaalt in lagere vergoedingen voor 
vrouwen.
Er doen zich grote verschillen voor bij de gepensioneerden: vrouwen bevinden zich in de eerste vier 
decielen en de mannen daarachter. 
Het feit dat vrouwen zich wijden aan huishoudelijke taken plaatst hen in een afhankelijk en zeer onze-
ker statuut. Ze bevinden zich zonder eigen inkomen in het eerste deciel en zijn volledig afhankelijk van 
de vrijgevigheid van hun partner. 

12 Volgens onze hypotheses voor de volwassenen bevat de categorie “Studenten” personen die verder studeren en die ouder zijn 
dan 25 jaar of tussen 18 en 25 jaar oud zijn en als economisch actief worden beschouwd (d.w.z. de personen in deze leeftijdsschijf 
wonen niet bij hun ouders, en als dit wel het geval is, werken ze of zoeken ze daadwerkelijk een baan). Zie de details van onze hy-
potheses voor volwassenen in de technische nota.

FiGUUr 4 • verdelinG van vrouwen en mannen binnen de decielen naar opleidinGs-
niveaU 
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Lager secundair onderwijs

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



42

FiGUUr 5 • JaarliJks Gemiddelde van de bruto- en netto-inkomens per deciel  
(vroUwen)

FiGUUr 6 • JaarliJks Gemiddelde van de bruto- en netto-inkomens per deciel  
(mannen) 

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■ Gemiddeld bruto-inkomen   ■ Gemiddeld netto-inkomen

■ Gemiddeld bruto-inkomen   ■ Gemiddeld netto-inkomen

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Ongeacht hun opleidingsniveau bevinden vrouwen zich steeds in een minder goede situatie dan man-
nen (Figuur 4). Vrouwen die geen diploma van hoger onderwijs hebben situeren zich voornamelijk 
in de eerste vijf decielen, terwijl mannen zich eerder in de centrale decielen bevinden en zelfs in de 
hoogste decielen als ze het hoger secundair onderwijs hebben afgemaakt. Enkel hoger onderwijs laat 
de vrouwen toe aan de eerste decielen te ontsnappen. 

De figuren 5 en 6 geven het effect van belastingen en overdrachten weer op de inkomens van vrouwen 
en mannen binnen de verschillende decielen: in de laagste decielen is het netto-inkomen over het al-
gemeen hoger dan het bruto-inkomen: de individuen betalen minder belastingen en ontvangen meer 
overdachten. De omgekeerde tendens komt voor in de hoogste decielen (7de deciel bij de mannen en 
6de deciel bij de vrouwen) waar de tussenkomst van de overheid het inkomen van de individuen eerder 
vermindert dan verhoogt. Het netto-inkomen is er dus lager dan het bruto-inkomen. 
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1.4 ontleding van de Gini-coëfficiënt naar geslacht 

De Gini-index (1921), berekend op basis van de Lorenzcurve (1905), meet de ongelijkheden in de in-
komensverdeling en de mate van concentratie van een inkomensverdeling. Wanneer de index naar 
1 neigt, betekent dit dat de inkomensverdeling ongelijk en de concentratie hoog is. Als de indicator 
daarentegen 0 benadert is de inkomensverdeling gelijker en is de concentratie laag. 

Via de ontleding van de ongelijkheidsindexen (Theil 1967 en Shorrocks 1980) kunnen interessante 
vergelijkingen worden gemaakt en de groepen worden bepaald die de neiging hebben de ongelijkheid 
binnen de bestudeerde populatie te vergroten. De ontleding kan gebeuren per kenmerk (afkomst, 
geslacht, geografische regio…) of per type inkomen (lonen, inkomens uit eigendom, overheidsover-
drachten …).

Zonder gebruik te maken van een ontleding, kunnen de ongelijkheidsindexen voor de subgroepen van 
de populatie nog steeds worden vergeleken als ze genormaliseerd zijn. Dit gebeurt door de bestu-
deerde subpopulaties te klasseren naar de ongelijkheden binnen deze groep. 
De vernieuwing van de techniek van de ontleding is dat deze toelaat de inkomensongelijkheid te ver-
klaren door de graad van betrokkenheid van de verschillende groepen waaruit de totale populatie 
bestaat. M.a.w. door een onderscheid te maken tussen de ongelijkheden binnen elke groep (intra-
groepenmaatregelen) en de ongelijkheden tussen de verschillende groepen (intergroepenmaatrege-
len) kan aan de hand van de ontleding worden bepaald in welke mate de ongelijkheden toe te schrijven 
zijn aan de inkomensverschillen binnen de groepen of aan de inkomensverschillen tussen de bestu-
deerde groepen. 

De Gini-coëfficiënt kan ontleed worden door gebruik te maken van de entropie-indexen (Theil, Bour-
guignon, Herfindhal)13 of door de methode van Dagum (1997).14 Wij gebruiken in dit hoofdstuk de 
tweede benadering, die het voordeel heeft dat deze een derde term doet ontstaan die de ongelijkheden 
inschat die afkomstig zijn uit de overlappingszone tussen de inkomensverdeling van de verschillende 
bestudeerde groepen, dit door de intergroepenongelijkheden te verfijnen.15

De toepassing van de ontleding van de Gini-coëfficiënt op de inkomens van mannen en vrouwen werpt 
een bijzonder licht op de gendergebonden ongelijkheden (Kaya & Senesen 2009).

Het doel van de ontleding van de mate van ongelijkheid is de identificatie van de intergroepenongelijk-
heid, m.a.w. de mate van afstand tussen twee of meer verdelingen. 
De ongelijkheid tussen twee inkomensverdelingen die elkaar niet overlappen kan verminderen een-

voudigweg door het verschil tussen hun respectieve gemiddelden (Figuur 7).

13  Voor de modelvorming, zie Mussard et al., (2003).
14 Sinds de werkzaamheden van Bhattacharya & Mahalanobis (1967), heeft de Gini-ontleding vele ontwikkelingen doorgemaakt. 
De methode van Dagum (1997) blijkt in de literatuur de meest verregaande ontleding te zijn. Griffiths (2008) heeft anderzijds aan-
getoond dat de “traditionele ontleding” van de Gini-coëfficiënt (e.g., Silber 1989, Lambert & Aronson 1993) en die van Dagum (1997) 
in wezen identiek waren.
15 In de appendix bevinden zich de formules voor de ontleding van de Gini-coëfficiënt volgens de methodologie van Dagum (1997a, 
1997b).
Het in dit deel gebruikte instrument is een macro VBA ontwikkeld door Mussard et al. (2002) die beschikbaar is op de site van de 
universiteit van Montpellier1: http://www.lameta.univ-montp1.fr/online/gini.html. Deze wordt toegepast op het geïndividualiseerde 
netto-inkomen dat wij gedefinieerd hebben op basis van de Belgische SILC van 2006.
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FiGUUr 7 • twee inkomensverdelinGen zonder overlappinG

FiGUUr 8 • twee inkomensverdelinGen met overlappinG

Bron: gebaseerd op Kaya en Senesen 2010

A B C

VROUWEN MANNEN

Bron: gebaseerd op Kaya en Senesen 2010

VROUWEN MANNEN
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In het geval waarin beide verdelingen elkaar overlappen, en dit is beslist het geval in onze studie,16 
betekent het feit dat enkel rekening wordt gehouden met het gemiddelde voor de meting van de onge-
lijkheid dat de “transvariatie”17 van de inkomens tussen de subpopulaties, m.a.w. de overlappingszone 
van beide verdelingen (zone B van figuur 8) wordt genegeerd. Dit komt neer op een vereenvoudiging 
die zou leiden tot een overschatting van de ongelijkheden (Dagum, 1997a, pp.515-516).

Tabel 14 geeft informatie over de steekproef en de noodzakelijke gegevens voor de berekening van de 
Gini-coëfficiënt. Het aandeel van de vrouwen in de steekproef bedraagt 51% terwijl hun aandeel in het 
totale netto-inkomen slechts ongeveer 40% bedraagt. 
De Gini-coëfficiënt voor de totale verdeling is 0,36. De intragroepencoëfficiënt is hoger voor vrouwen 
(0,393 tegen 0,303 voor mannen). M.a.w. de verdeling van het inkomen van de vrouwen is meer ge-
spreid dan die van de mannen. 

Een eerste meting berekend door Dagum die ons een idee geeft van de inkomensongelijkheid tussen 
beide verdelingen is het begrip van de "relatieve economische afstand”18 die in ons geval een hoge 
waarde (0,605) heeft en op die manier aantoont dat het verschil tussen de inkomensverdelingen van 
mannen en vrouwen relatief hoog is. 

taBel 14 • Geïndividualiseerd netto-inkomen naar Geslacht (totale populatie) 

16 Want niettegenstaande het gemiddeld inkomen van vrouwen lager is dan dat van mannen, zijn er vrouwen die beschikken over 
een inkomen gelijk of hoger dan dat van bepaalde mannen (wat overeenstemt met de overlappingszone van beide verdelingen).
17 De term “transvariatie” duidt op de inkomensverschillen als gevolg van het snijvlak tussen beide verdelingen (Mussard et al. 
(2003) p.4). 
18 De relatieve economische afstand wordt ook directionele economische afstand of relatieve economische rijkdom genoemd, 
ligt tussen 0 en 1 en meet het verschil tussen de inkomensverdelingen van beide bestudeerde groepen. Hoe verder beide 
verdelingen zich van elkaar verwijderen, hoe meer de afstand neigt naar 1. Hij neemt waarde 0 aan wanneer beide verdelingen 
identiek zijn (zie Dagum (1980) p.1791-1792).

omvang van 
de steek-

proef

Gemiddeld 
inkomen

aandeel  
in de totale 
populatie 

aandeel in 
het totale 

netto-inko-
men 

Gini-coëfficiënt (G) relatieve 
economische 

afstand 
(d)

intra groep inter groep

Vrouwen 4 596 13 474,54 0,513 0,397 0,393
0,380 0,605

Mannen 4 841 21 535,15 0,487 0,603 0,303

Totaal 9 437 17 400,22 1,000 1,000 0,360

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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De ontleding van de Gini-coëfficiënt naar geslacht is weergegeven in tabel 15.
De formule is: G = Gw + Gnb + Gt.

Het eerste deel (Gw) is het percentage van de inkomensongelijkheid in de totale populatie (wat dus 
overeenstemt met de waarde van de Gini-coëfficiënt) dat toe te schrijven is aan de ongelijkheden bin-
nen de bestudeerde groepen zelf, d.w.z. de ongelijkheden binnen de groep van vrouwen en binnen de 
groep van mannen die bijdragen aan de ongelijkheid op het niveau van de totale populatie. 
Als Gw nihil is, betekent dit dat er helemaal geen ongelijkheid is binnen de groep: de individuen heb-
ben hetzelfde inkomen. 

Het percentage van de intergroepen-inkomensongelijkheid is opgesplitst in twee delen:
• Het percentage van de netto-intergroepenongelijkheid, weergegeven door parameter Gnb. Het be-

treft hier de verschillen tussen de inkomens van de populatie die gemiddeld het rijkst is (mannen) 
en die van de armste populatie (vrouwen).

• Tot slot Gt of het aandeel van de intergroepenongelijkheden voortgevloeid uit de overlapping tus-
sen de verdelingen. De overlapping betekent dat sommige individuen van de armste verdeling 
(vrouwen) inkomens hebben die hoger zijn dan die van de armste personen van de rijkste verde-
ling (mannen). Het gaat dus om ongelijkheden veroorzaakt door de hoge inkomens van de armste 
subpopulaties. 

taBel 15 • Gini-ontledinG naar Geslacht voor het Geïndividualiseerd netto-inkomen 

Het percentage van de intergroepenongelijkheden (Gw/G) bedraagt 47,14%, waarvan iets meer dan de 
helft (53%) betrekking heeft op ongelijkheden binnen de groep van de vrouwen. 

Uit tabel 16 blijkt dat het percentage van de totale ongelijkheid dat betrekking heeft op de ongelijk-
heden tussen mannen en vrouwen weergegeven wordt door de som Gnb + Gt = 52,86% (tabel 16). Dit 
toont aan dat de ongelijkheden tussen de inkomens van vrouwen en mannen verantwoordelijk zijn 
voor meer dan de helft van de vastgestelde ongelijkheid in de totale Belgische populatie van 2006. 
Zestig percent van deze ongelijkheden tussen de geslachten zijn het gevolg van netto-jaarinkomens 
van mannen die hoger zijn dan de netto-inkomens van vrouwen. 

vrouwen mannen totaal

Totale ongelijkheid (G) 0,393 0,303 0,360

Aandeel van de intragroepenongelijkheden (Gw) 0,089 0,080 0,169

Gw in percentage 53% 47% 100%

Aandeel van de bruto-intergroepenongelijkheid (Ggb) - - 0,191

Waarvan: - - 0,116

 - het aandeel van de netto-intergroepenongelijkheden (Gnb) - - 0,075

 - de transvariatie (Gt) - - 0,075

Source : SILC-Belgique 2006
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taBel 16 • aandeel van de ontlede delen van de Gini-index in het totale inkomens-
verscHil naar GeslacHt

Op basis van deze ontleding van de Gini-coëfficiënt, stellen wij ongelijkheidsindicatoren voor:

• De relatieve economische afstand (D): zijn waarde ligt tussen 0 en 1 en ligt dichter bij 1 naargelang 
de ongelijkheid groter is. In België bedraagt deze 0,605.

• De verhouding tussen de percentages van de intergroepenongelijkheden kunnen verklaard wor-
den door de overlapping van de verdelingen en de bruto-intergroepenongelijkheden (Gt/Ggb) zelf: 
wanneer de ongelijkheid zwak is, neigt deze verhouding naar 1. Ze bedraagt 0,395 voor België in 
2006.

1.5 ontleding van het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen aan de hand van  
 de methode van oaxaca (1973) en Blinder (1973)

De ontleding van de inkomensverschillen is gebaseerd op het baanbrekend werk van Oaxaca (1973) 
en Blinder (1973). Het doel van de ontleding is de individuele kenmerken te ontdekken die een invloed 
kunnen hebben op het inkomen en een techniek ontwikkelen die de weerslag van deze kenmerken 
onderscheidt van de effecten van discriminatie op de inkomensverschillen. Deze ontledingstechniek 
wordt meestal toegepast op loonverschillen maar kan ook dienen om inkomensverschillen te ontle-
den. 

1.5.1 Ontleding van het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen voor de totale populatie 

We hebben twee inkomensvergelijkingen geraamd aan de hand van de kleinste-kwadratenmethode, 
één voor mannen en één voor vrouwen. Als afhankelijke variabele namen we het gemiddeld jaarin-
komen van respectievelijk mannen en vrouwen. De onafhankelijke variabelen worden hierna gede-
tailleerd weergegeven. Ze bevatten de activiteitsstatus, de leeftijd, de opleidingsgraad, de regio van 
de woonplaats, de gezondheidstoestand, het gezinstype, de nationaliteit en een binaire variabele die 
weergeeft of de persoon eigenaar of huurder is van zijn woning. 

De ontleding splitst het verschil op in twee bestanddelen. Het eerste vertegenwoordigt de inkomens-
verschillen die worden geassocieerd met de gemiddelde verschillen in kenmerken tussen vrouwen en 
mannen. Het tweede bestanddeel is het percentage van de inkomensverschillen dat niet verklaard kan 
worden door de waargenomen kenmerken. Het wordt meestal gelijkgesteld met pure discriminatie of 
met niet-waargenomen kenmerken. 

vrouwen mannen totaal

Aandeel van de intragroepenongelijkheden (Gw) 24,69% 22,25% 47,14%

Aandeel van de bruto-intergroepenongelijkheden (Ggb) - - 52,86%

Waarvan: 53% 47% 100%

 - het aandeel van de netto-intergroepenongelijkheden (Gnb) - - 31,43%

 - de transvariatie (Gt) - - 21,43%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Voorstelling van de variabelen:

•	 De	activiteitsstatus:
De basisvariabele “ACTSTA - Activity status” geeft de activiteit van de persoon gedurende de referen-
tieperiode aan en bevat 4 categorieën: werknemers, werklozen, gepensioneerden en andere inactieven 
(studenten, huisvrouwen en –mannen, personen die arbeidsongeschikt zijn,…). De differentiatie tussen 
de voltijdse en deeltijds werknemers is gebaseerd op het aantal maanden dat in elk van deze statuten 
werd gewerkt (variabelen PL070 en PL072 van SILC-België 2006).
Voltijdse werknemers zijn de referentiecategorie. 

•	 Het	opleidingsniveau:
De verschillende categorieën van de variabele “PE040 – Highest ISCED level attained” van SILC-België 
2006 werden in 4 niveaus onderverdeeld: basisonderwijs of minder, lager secundair onderwijs, hoger 
secundair onderwijs – dat de referentiecategorie is – en hoger onderwijs. 

•	 De	regio:
De variabele “DB040 – Region” stemt overeen met de nomenclatuur NUTS2 en omvat de 3 Belgische 
gewesten: Het Brussels Gewest, Vlaanderen – de referentiecategorie – en het Waals Gewest. 

•	 De	gezondheidstoestand:
De gezondheidstoestand is gebaseerd op de variabele “PH010 – General health”. Het aan    tal catego-
rieën werd beperkt omwille van de eenvoud en de representativiteit. De referentiecategorie is een 
goede of zeer goede gezondheidstoestand. 

•	 De	gezinstypes:
De variabele “Household type” werd opnieuw ingevoerd om de categorie “Andere” weg te werken. We 
weerhouden 9 categorieën:
 • alleenstaanden;
 • gezinnen bestaande uit 2 volwassenen jonger dan 65 jaar zonder kinderen;
 • gezinnen van 2 volwassenen waarvan minstens één van beide ouder is dan 65 jaar, zonder  
  kinderen ten laste;
 • gezinnen met meer dan 2 volwassenen zonder kinderen ten laste;
 • alleenstaande ouders (met één of meer kinderen ten laste);
 • gezinnen van 2 volwassenen met één kind ten laste;
 • gezinnen van 2 volwassenen met 2 kinderen ten laste;
 • gezinnen van 2 volwassenen met 3 of meer kinderen ten laste;
 • tot slot gezinnen met meer dan 2 volwassenen met kind(eren) ten laste;

De referentiecategorie bestaat uit gezinnen met 2 volwassenen jonger dan 65 jaar zonder kinderen ten 
laste.

•	 De	nationaliteit:
Deze variabele is gebaseerd op “PB220A – Citizenship1” van SILC-België 2006 dat een onderscheid 
maakt tussen 3 groepen: de "Belgen", de "EU-onderdanen " en de niet-EU-onderdanen ". De Belgen 
vormen de referentiecategorie.

•	 Eigenaar/huurder:
De basisvariabele is “H12 - eigenaar – huurder” van SILC-België 2006. Deze bestaat uit verscheidene 
categorieën die werden ondergebracht in 2 categorieën: eigenaars en huurders. De groep van eige-
naars vormt de referentiecategorie. 
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De inkomensvergelijkingen:

taBel 17• inkomensverGeliJkinGen van de totale populatie, van vrouwen en mannen 

variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

vrouw -4 920,44

 (-28,56)***

activiteitsstatus

Voltijds

Deeltijds -3 850,20 -4 491,85 -4 301,99

 (-11,31)*** (-7,27)*** (-15,23)***

Werkloos -8 884,80 -10 795,55 -9 614,67

 (-24,87)*** (-25,77)*** (-35,56)***

Pensioen -7 360,09 -8 135,36 -7 030,64

 (-16,29)*** (-10,71)*** (-18,03)***

Andere inactiviteit -13 751,96 -12 058,03 -13 690,19

 (-42,11)*** (-23,35)*** (-50,72)***

leeftijd 
‹ 30 jaar -2 820,10 -5 000,59 -3 717,76

 (-9,86)*** (-13,72)*** (-16,08)***

30-49 jaar

50-59 jaar 1 771,91 3 899,11 3 055,97

 (4,80)*** (8,56)*** (10,32)***

60-65 jaar 1 546,67 5 809,08 3 657,62

 (3,35)*** (8,62)*** (8,96)***

› 65 jaar 486,17 3 459,32 2 211,85

 (0,97) (4,04)*** (4,87)***

opleidingsniveau 

Basisonderwijs of minder -1 336,19 -2 472,11 -1 902,54

 (-4,91)*** (-7,64)*** (-8,80)***

Lager secundair onderwijs -534,64 -917,84 -728,90

 (-2,03)** (-2,83)*** (-3,42)***

Hoger secundair onderwijs 

Hoger onderwijs 4 003,70 4 699,72 4 465,81

 (15,46)*** (14,63)*** (21,39)***

Gewest

Vlaanderen 

Brussel 802,80 472,06 645,07

 (2,05)** (0,88) (1,95)*

Wallonië -309,88 -878,00 -633,28

 (-1,46) (-3,22)*** (-3,62)***

(vervolg)
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variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

Gezondheidstoestand 

Zeer goed tot goed 

Gemiddeld tot zeer slecht 163,56 -659,37 -29,76

 (0,73) (-2,21)** (-0,16)

Gezinstypes

Alleenstaande 3 120,22 -444,20 922,51

 (8,59)*** (-1,01) (3,17)***

2 volwassenen ‹ 65 jaar) zonder kinderen 

2 volwassenen (waarvan ten minste 1   65 jaar) zonder kinderen -1 986,32 -271,18 -1 891,34

(-4,83)*** (-0,49) (-5,47)***

Meer dan 2 volwassenen maar zonder kinderen -993,66 -1 118,33 -1 208,90

 (-2,96)*** (-2,49)** (-4,23)***

Alleenstaande ouder met kind(eren) 7 995,38 2 992,32 7 896,32

 (13,45)*** (2,20)** (14,51)***

2 volwassenen, 1 kind 354,51 1 143,83 883,95

 (0,94) (2,33)** (2,84)***

2 volwassenen, 2 kinderen 1 773,99 3 732,91 2 901,08

 (4,34)*** (6,90)*** (8,51)***

2 volwassenen, 3 kinderen en meer 3 139,75 7 213,92 5 347,73

 (4,99)*** (9,38)*** (10,66)***

3 volwassenen of meer met kind(eren) -496,31 629,19 113,05

 (-1,06) (1,04) (0,29)

nationaliteit

Belgen

EU-onderdanen 1 225,53 2 390,49 1 747,36

 (1,97)** (2,85)*** (3,31)***

Niet-EU-onderdanen -3 175,25 -4 441,65 -4 240,55

 (-3,95)*** (-4,23)*** (-6,34)***

eigenaar/huurder

Eigenaar

Huurder 15,67 -957,78 -360,23

 (0,07) (-3,18)*** (-1,89)*

 

Constante 16 764,53 21 517,53 21 471,74

 (45,92)*** (51,72)*** (76,21)***

Waarnemingen 4 928 4 593 9 521

R-squared 0,51 0,40 0,50

t-statistieken voor robuustheid tussen haakjes
* significant op 10%; ** significant op 5%; *** significant op 1%
Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Tabel 17 geeft de resultaten weer van de raming van de inkomensvergelijkingen aan de hand van de 
kleinste-kwadratenmethode. 
De verschillende activiteitsstatuten leiden allemaal tot een vermindering van het gemiddeld inko-
men in vergelijking met de referentiecategorie, de voltijdse tewerkstelling. Het effect is meer uitge-
sproken voor de “Andere inactieven” en de “Werklozen”. 
Wat de verschillende leeftijdscategorieën betreft: de personen van de eerste leeftijdscategorie (18-
30 jaar) hebben een lager inkomen dan de referentiegroep (30-50 jaar). Het inkomen stijgt met de 
leeftijd, maar deze verhoging vertraagt naarmate de leeftijd stijgt. Deze evolutie is evenwel meer 
uitgesproken voor mannen dan voor vrouwen. 
Zowel voor mannen als voor vrouwen betekent een hoger opleidingsniveau een hoger inkomen. Zo 
worden alle niveaus lager dan de referentiecategorie (hoger secundair onderwijs) gemiddeld geas-
socieerd met een lager inkomen en leidt enkel hoger onderwijs tot een verhoging van het inkomen 
in vergelijking met de referentiecategorie. 
Wat de variabele «Gewest» betreft, hebben mannen die in Wallonië wonen een lager gemiddeld loon 
dan diegenen die in Vlaanderen wonen. De coëfficiënt van vrouwen is niet significant. Voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest is enkel de coëfficiënt van vrouwen significant en blijkt hieruit dat hun 
inkomen gemiddeld hoger is dan dat van vrouwen in Vlaanderen. 
De «gezondheidstoestand» is slechts significant voor mannen. De coëfficiënt geeft aan dat een ge-
middelde of slechte gezondheidstoestand een negatief effect heeft op het inkomen in vergelijking 
met de referentiecategorie. 
Wat de verschillende gezinstypes betreft, worden alle categorieën “met kind(eren) ten laste” geas-
socieerd met inkomensverhogingen in vergelijking met de categorieën “zonder kinderen”, met uit-
zondering van alleenstaanden en alleenstaande ouders. De geraamde coëfficiënten voor alleen-
staanden en voor gezinnen van 2 volwassenen waarvan één ouder is dan 65 jaar zonder kinderen zijn 
niet significant voor mannen terwijl ze dit wel zijn voor de vrouwen. 
De variabele nationaliteit heeft hetzelfde effect op het inkomen van mannen en vrouwen. EU-onder-
danen hebben gemiddeld een hoger netto jaarloon dan Belgen. De omgekeerde situatie doet zich 
voor bij niet-EU-onderdanen. 

Hoewel het feit dat iemand eigenaar is van zijn hoofdverblijfplaats een invloed lijkt te hebben op het 
gemiddeld inkomen van mannen, is deze variabele niet significant voor vrouwen. 

De Oaxaca-Blinderontleding:

Tabel 18 geeft het resultaat van de Oaxaca-Blinderontleding weer. Het berekende verschil tussen 
het gemiddeld inkomen van vrouwen en dat van mannen kan voor één derde  
(32%)  wor  den verklaard door de verschillen betreffende de waargenomen variabelen, zoals de 
verschillen op het gebied van kwalificaties bijvoorbeeld  (“verklaard” deel), m.a.w., de weerslag op 
het gemiddeld inkomen van vrouwen als ze dezelfde kenmerken hadden als mannen. De overblij-
vende twee derden kunnen worden toegeschreven aan hetzij verschillen in de verloning van iden-
tieke kenmerken, wat pure discriminatie zou zijn, of aan niet-waargenomen kenmerken. Dit ge-
deelte meet de weerslag op het gemiddeld inkomen van vrouwen wanneer de coëfficiënten van 
mannen op de kenmerken van vrouwen worden toegepast.19

19  Jann, B. (2008), “A Stata implementation of the Blinder-Oaxaca decomposition”, ETH Zurich Sociology Working Papers, n°5.
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taBel 18 • resultaten van de oaxaca-blinder-ontledinG voor de totale populatie 

1.5.2 Ontleding van het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen voor de populatie jonger  
  dan 65 jaar

Hetzelfde ontledingswerk werd verricht op de populatie jonger dan 65 jaar aan de hand van dezelfde 
verklarende variabelen. 

De inkomensvergelijkingen:

taBel 19 • inkomensverGeliJkinGen voor de populatie JonGer dan 65 Jaar 

Z test

Aantal waarnemingen 9 521

Gemiddeld jaarlijks nettoloon van mannen (a) 20 212,78 (125,13)***

Gemiddeld jaarlijks nettoloon van vrouwen (b) 12 945,36 (95,34)***

Verschil (a-b) 7 267,42 (34,44)***

Ontleding 

Gedeelte gekoppeld aan de waargenomen kenmerken 32,29% (15,38)***

Gedeelte gekoppeld aan discriminatie of de niet-waargenomen kenmerken 67,71% (28,60)***

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

vrouw -4 670,49

 (-22,99)***

activiteitsstatus

Voltijds

Deeltijds -3 883,37 -4 586,75 -4 477,00

 (-11,35)*** (-7,38)*** (-15,61)***

Werkloos -8 920,51 -10 844,96 -9 707,18

 (-24,86)*** (-25,59)*** (-35,46)***

Pensioen -6 377,80 -8 064,37 -7 155,08

 (-10,22)*** (-9,51)*** (-13,54)***

Andere inactiviteit -14 030,65 -12 323,47 -13 964,58

(-42,31)*** (-23,89)*** (-50,38)***

leeftijd

‹ 30 jaar -2 828,83 -4 939,10 -3 710,59

 (-9,81)*** (-13,34)*** (-15,88)***

30-49 jaar

50-59 jaar 1 789,68 3 938,58 3 078,97

 (4,83)*** (8,56)*** (10,31)***

60-64 jaar 858,50 5 904,40 3 524,85

 (1,78)* (8,42)*** (8,11)***

(vervolg)
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variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

opleidingsniveau

Basisonderwijs of minder -1 230,18 -2 291,99 -1 768,27

 (-3,79)*** (-5,39)*** (-6,46)***

Lager secundair onderwijs -541,58 -977,31 -785,85

 (-1,80)* (-2,61)*** (-3,21)***

Hoger secundair onderwijs 

Hoger onderwijs 3 962,24 4 709,90 4 415,50

 (14,38)*** (13,33)*** (19,46)***

Gewest

Vlaanderen

Brussel 701,96 285,91 508,70

 (1,59) (0,48) (1,36)

Wallonië -651,21 -1 097,53 -914,57

 (-2,57)** (-3,43)*** (-4,42)***

Gezondheidstoestand

Zeer goed tot goed 

Gemiddeld tot zeer slecht 434,48 -451,59 260,79

 (1,60) (-1,18) (1,12)

Gezinstypes

Alleenstaande 2 498,97 -182,50 755,70

 (6,45)*** (-0,39) (2,41)**

2 volwassenen ‹ 65 jaar) zonder kinderen 

Meer dan 2 volwassenen maar zonder kinderen -698,79 -1 045,81 -865,57

 (-2,02)** (-2,17)** (-2,87)***

Alleenstaande ouder met kind(eren) 7 856,34 3 069,93 7 856,65

 (13,13)*** (2,25)** (14,36)***

2 volwassenen, 1 kind 389,25 1 274,37 1 012,61

 (1,04) (2,58)*** (3,25)***

2 volwassenen, 2 kinderen 1 852,49 3 904,95 3 081,40

 (4,58)*** (7,16)*** (9,03)***

2 volwassenen, 3 kinderen en meer 3 248,91 7 374,54 5 533,16

 (5,19)*** (9,56)*** (11,01)***

3 volwassenen of meer met kinderen -382,93 884,30 379,51

 (-0,80) (1,43) (0,95)

nationaliteit

Belgen

EU-onderdanen 1 465,71 2 305,16 1 868,03

 (2,22)** (2,59)*** (3,33)***

Niet-EU-onderdanen -3 120,40 -4 433,01 -4 163,77

 (-3,78)*** (-4,13)*** (-6,07)***

(vervolg)
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variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

eigenaar/huurder

Eigenaar

Huurder 443,97 -826,73 -87,84

 (1,63) (-2,37)** (-0,40)

Constante 16 743,83 21 399,29 21 274,56

 (44,91)*** (49,49)*** (72,35)***

Waarnemingen 3 994 3 759 7 753

R-squared 0,51 0,39 0,48

t-statistieken voor robuustheid tussen haakjes * significant op 10%; ** significant op 5%; *** significant op 1%
Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

De loonvergelijkingen vertonen hetzelfde patroon als voor de totale populatie, behalve dat de ge-
zondheid een niet-significante variabele wordt voor mannen. 

De Oaxaca-Blinder-ontleding:

taBel 20 • resultaten van de oaxaca-blinder-ontledinG voor de populatie JonGer 
dan 65 jaar 

Door enkel rekening te houden met de populatie jonger dan 65 jaar, leidt de ontleding van de verschillen 
tussen het gemiddeld jaarlijks nettoloon van vrouwen en mannen tot een resultaat van dezelfde orde als 
voor de totale populatie (Tabel 20). De verschillen met betrekking tot de waargenomen variabelen “ver-
klaren”  34% van het inkomensverschil (tegen 32% voor de totale populatie), en het deel van het verschil 
dat “onverklaard” blijft en dat toe te schrijven valt aan niet-waargenomen kenmerken of aan discrimi-
natie bedraagt ongeveer 66%  (tegen 68%).
De verhoudingen blijven dus dezelfde en de ontleding van het inkomensverschil tussen mannen en vrou-
wen is vrij “stabiel” voor beide populatiegroepen. 

1.5.3 Ontleding van het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen voor de werknemerspopulatie

Teneinde meer verklarende variabelen met betrekking tot de beroepsactiviteit toe te voegen, en in een 
streven naar een toename van het “verklaarde” deel van het inkomensverschil tussen mannen en vrou-
wen, hebben wij een Oaxaca-Blinder-ontleding uitgevoerd voor de werkende personen die tot de cate-
gorie “werknemers” van de variabele SILC “ACTSTA – Activiteitsstatus” behoren.

Z test

Aantal waarnemingen 7 753

Gemiddeld jaarlijks nettoloon van mannen (a) 21 132,79 (111,27)***

Gemiddeld jaarlijks nettoloon van vrouwen (b) 14 032,45 (91,10)***

Verschil (a-b) 7 100,34 (29,04)***

Ontleding 

Gedeelte gekoppeld aan de waargenomen kenmerken 34,22% (13,69)***

Gedeelte gekoppeld aan discriminatie of de niet-waargenomen kenmerken 65,78% (22,89)***

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Voorstelling van de variabelen:

Naast de variabelen die reeds werden bestudeerd voor de ontleding van het inkomen van de totale po-
pulatie, werden 6 andere variabelen betreffende de beroepsactiviteit toegevoegd. De variabele “activi-
teitsstatus” wordt niet meer gebruikt om correlatie-effecten met de nieuw ingevoerde variabelen te 
vermijden. 

•	 Het	type	contract:
Deze variabele omvat 2 categorieën: "Contract van onbepaalde duur", die de referentiecategorie is, en 
"contract van bepaalde duur". Deze stemt overeen met de variabele “PL140 -  Type contract” van SILC.

•	 Ervaring:
SILC-België 2006 vat de ervaring op de arbeidsmarkt samen door de som te maken van de jaren doorge-
bracht in een betaalde betrekking sinds de eerste betrekking, zowel als loontrekkende als onder het 
statuut van zelfstandige. Dit stemt overeen met de variabele “PL200 – Aantal jaren doorgebracht in een 
betaalde betrekking” die door de geïnterviewde persoon wordt gedefinieerd en die dus een beroep doet 
op de perceptie die de persoon heeft over het “werken”, over het “actief zijn”. De som van deze arbeidsja-
ren bevat de tijdelijke afwezigheid wegens zwangerschapsverlof, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of eco-
nomische werkloosheid. 
Wij hebben 5 intervallen opgebouwd op basis van deze doorlopende variabele waarvan "tussen 10 en 19 
jaar ervaring " de referentiecategorie is.

•	 De	activiteitssector:
De variabele “PL110 – NACE” geeft in SILC-België 2006 de activiteitssector weer van de personen die 
werken en die overeenstemt met de NACE-classificatie REV1.1. Ze bevat 12 categorieën waaronder de 
"Winning van delfstoffen, industrie, productie en distributie van elektriciteit en gas” de referentiecate-
gorie vormen. 

•	 Beroep:
Deze variabele verwijst naar het hoofdberoep en is gebaseerd op de classificatie ISCO-88. De 27 cate-
gorieën die “PL050: beroep (ISCO-88 (COM))” omvat, werden herverdeeld in 11 categorieën, rekening 
houdend met het teken van de coëfficiënt van elke categorie, dit teneinde te beschikken over een vol-
doende aantal waarnemingen. 
De “Kantoorbedienden “ zijn de referentiecategorie.

•	 De	grootte	van	de	firma:
De informatie is afkomstig van de variabele “PL130 – Aantal werknemers in de lokale eenheid” in SILC 
die verwijst naar de arbeidsplaats van de hoofdbetrekking. Het aantal werknemers omvat de onder-
vraagde persoon alsook de werkgever. 
Deze variabele werd onderverdeeld in 5 categorieën waarvan de referentiecategorie overeenstemt met 
de categorie waarin we over de meeste waarnemingen beschikken: de structuren met 50 of meer werk-
nemers.

•	 De	werkuren:
Deze variabele geeft het aantal gewoonlijk gewerkte uren per week in de hoofdbetrekking weer. Ze bevat 
de overuren maar niet de verplaatsingstijd naar de werkplaats en de middagpauze. Deze informatie 
stemt overeen met de variabele “PL060 – Aantal gewoonlijk gewerkte uren per week” in SILC die werd 
onderverdeeld in 5 intervallen waarvan “tussen 30 en 39 uur/week” de referentiecategorie is.



56

De inkomensvergelijkingen:

taBel 21 • inkomensverGeliJkinGen voor vrouweliJke en manneliJke werknemers 

variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

vrouw -3 284,36

 (-12,06)***

leeftijd

‹ 30 jaar -1 065,96 -1 162,06 -1 013,57

 (-1,96)** (-1,60) (-2,16)**

30-49 jaar

50-59 jaar 1 363,27 1 573,86 1 517,54

 (1,94)* (2,32)** (3,02)***

60-65 jaar 1 040,97 14 308,76 9 217,43

 (0,65) (2,36)** (2,42)**

› 65 jaar -2 235,48 -4 929,36 -2 776,12

(-0,79) (-1,06) (-0,82)

opleidingsniveau 
Lager onderwijs of minder -1 659,20 -2 975,53 -2 722,65

 (-2,57)** (-4,83)*** (-5,71)***

Lager secundair onderwijs -571,98 -1 811,38 -1 327,53

 (-1,24) (-3,90)*** (-3,95)***

Hoger secundair onderwijs 

 

Hoger onderwijs 2 767,41 3 227,62 2 997,23

 (7,24)*** (7,54)*** (10,35)***

Gewest

Vlaanderen

Brussel 2 245,37 1 710,33 2 044,96

 (3,29)*** (1,86)* (3,57)***

Wallonië 69,21 -682,12 -366,28

 (0,19) (-1,66)* (-1,29)

Gezondheidstoestand

Zeer goed tot goed 

Gemiddeld tot zeer slecht -620,69 -89,00 -296,05

 (-1,44) (-0,17) (-0,84)

Gezinstypes 
Alleenstaande 663,58 -1 180,04 -650,44

 (1,14) (-1,83)* (-1,41)

Twee volwassenen ‹ 65 jaar) zonder kinderen 

Twee volwassenen (waarvan minstens 1 › 65 jaar) zonder 
kinderen -487,55 -260,02 -730,66

(-0,37) (-0,12) (-0,47)

(vervolg)
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variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

Gezinstypes (vervolg)

Meer dan twee volwassenen maar zonder kinderen -151,81 -439,86 -459,00

 (-0,33) (-0,71) (-1,13)

Alleenstaande ouder met kind(eren) 5 829,67 -625,77 4 705,39

 (8,43)*** (-0,50) (7,40)***

Twee volwassenen, 1 kind 171,01 467,15 327,48

 (0,42) (0,84) (0,93)

Twee volwassenen, 2 kinderen 1 733,94 3 708,39 2 789,46

 (3,66)*** (5,79)*** (6,78)***

Twee volwassenen, 3 kinderen en meer 4 051,58 7 712,65 6 133,59

 (5,55)*** (8,95)*** (10,42)***

3 volwassenen of meer met kinderen 831,73 1 664,53 1 165,02

 (1,30) (2,48)** (2,42)**

nationaliteit

Belgen

EU-onderdanen 4 589,78 5 627,92 5 199,03

 (3,47)*** (4,45)*** (5,50)***

Niet-EU-onderdanen 328,13 -2 172,05 -1 887,48

 (0,18) (-1,00) (-1,21)

eigenaar/huurder

Eigenaar

Huurder 746,72 -842,34 -98,31

 (2,04)** (-1,91)* (-0,33)

type contract

Contract van onbepaalde duur 

Contract van bepaalde duur -700,78 -2 322,89 -1 141,04

(-1,44) (-2,50)** (-2,33)**

ervaring 
Minder dan 10 jaar -1 285,58 -2 113,07 -1 719,03

(-2,49)** (-2,80)*** (-3,70)***

Tussen 10 en 19 jaar

Tussen 20 en 29 jaar 1 745,03 2 566,90 2 358,09

(3,93)*** (5,12)*** (7,01)***

Tussen 30 en 39 jaar 3 033,00 3 350,09 3 430,43

(4,23)*** (4,92)*** (6,64)***

40 jaar en meer 2 244,92 1 425,68 2 354,14

(1,57) (0,86) (2,07)**

sector

Landbouw, bosbouw en visserij 1 037,45 597,90 947,93

(0,63) (0,50) (1,00)

(vervolg)
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variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

sector (vervolg)

Winning van delfstoffen, industrie, productie en distributie van 
elektriciteit, gas en water

Bouwnijverheid -633,34 -1 085,68 -986,24

(-0,55) (-1,69)* (-1,74)*

Groot- en detailhandel: reparatie van auto’s en huishoudelijke 
artikelen 658,30 -1 668,37 -820,11

(0,94) (-2,50)** (-1,64)

Hotels en restaurants -1 245,67 -3 594,47 -2 900,68

(-0,96) (-3,01)*** (-3,35)***

Vervoer, opslag en communicatie 248,30 -905,85 -816,52

(0,37) (-1,47) (-1,59)

Financiële activiteiten 2 244,37 3 769,02 2 643,64

(2,76)*** (2,94)*** (3,34)***

Onroerend goed, verhuur en dienstverlening aan de bedrijven -22,12 -576,65 -454,58

(-0,03) (-0,62) (-0,72)

Openbaar bestuur 1,045,98 -425,42 -232,06

(1,50) (-0,63) (-0,47)

Onderwijs -2 062,79 -4 179,33 -3 350,44

(-3,03)*** (-5,59)*** (-6,64)***

Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening -672,27 -2 123,74 -1 596,15

(-1,19) (-2,57)** (-3,49)***

Sociaal-culturele en persoonlijke diensten, particuliere huis -
houdens met werknemers en extra-territoriale organisaties -386,01 -216,88 -539,44

(-0,59) (-0,20) (-0,83)

Beroep

Leden van de strijdkrachten -703,56 915,72 374,96

(-0,40) (0,96) (0,45)

Bedrijfsleiders en bestuursleden; Algemeen Directeurs, 
hogere kaderleden en leden van de uitvoerende macht en de 
wetgevende lichamen 

6 258,37 9 496,70 8 720,62

(5,00)*** (8,61)*** (9,65)***

Specialisten in de intellectuele en wetenschappelijke beroepen 2 966,72 4 074,68 3 480,84

(4,50)*** (5,87)*** (7,35)***

Lagere (intellectuele en wetenschappelijke) functies 682,54 2 011,15 1 212,62

(1,32) (3,19)*** (2,96)***

Kantoorbedienden 

Onthaal-, kassa-, loketbedienden en gelijkgestelden -2 205,37 -1 463,48 -1 473,68

(-4,06)*** (-0,99) (-2,51)**

Personeel bij de rechtstreekse dienstverlening aan 
particulieren en de beschermings- en veiligheidsdiensten -1 546,85 -1 315,05 -1 415,36

(-2,80)*** (-1,81)* (-3,04)***

(vervolg)
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variabelen vrouwen mannen totale 
populatie 

Beroep (vervolg)

Modellen, verkopers en winkeldemonstrateurs -1,574,81 3,084,74 832,13

(-1,67)* (2,11)** (0,97)

Landbouwers, landbouwarbeiders en ambachtslieden -2 360,75 -1 274,01 -1 984,37

(-2,40)** (-2,27)** (-4,65)***

Bestuurders en arbeiders (landbouw en visserij, transport) -834,87 -1 102,95 -1 631,90

(-1,38) (-1,93)* (-3,75)***

Ongeschoolde bedienden in de dienstverlening en de verkoop -2 857,39 -2 462,06 -2 373,76

(-5,82)*** (-3,18)*** (-5,37)***

Grootte van het bedrijf 

Minder dan 10 personen -1 749,80 -2 118,14 -2 012,13

(-4,12)*** (-3,69)*** (-5,76)***

Tussen 10 en 19 personen -2 080,69 -3 061,99 -2 625,90

(-4,29)*** (-5,22)*** (-6,74)***

Tussen 20 en 49 personen -1 108,33 -1 978,37 -1 658,32

(-2,81)*** (-4,55)*** (-5,46)***

50 personen en meer

Weet niet, maar meer dan 10 personen -1 692,07 -505,70 -1 137,66

(-2,26)** (-0,37) (-1,42)

werkuren 

Minder dan 20 uren -5 164,39 84,03 -4 496,02

(-10,93)*** (0,07) (-9,53)***

Tussen 20 en 29 uren -2 972,82 -1 905,44 -2 951,29

(-6,97)*** (-1,89)* (-7,46)***

Tussen 30 en 39 uren

Tussen 40 en 49 uren 1 488,78 2 353,45 2 076,31

(3,33)*** (6,30)*** (7,21)***

50 uren en meer 5 510,30 6 613,57 6 348,24

(4,56)*** (8,93)*** (9,79)***

Constante 16 909,69 20 090,05 20 520,56

 (24,13)*** (26,28)*** (37,20)***

Waarnemingen 2 032 2 337 4 369

R-squared 0,43 0,46 0,47

t-statistieken voor robuustheid tussen haakjes * significant op 10%; ** significant op 5%; *** significant op 1%
Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Vrouwelijke werknemers hebben een gemiddeld jaarinkomen dat € 3.200 lager ligt dan dat van 
mannen. Dit verschil is kleiner dan wat voor de totale populatie werd vastgesteld (€ 4.920).
De coëfficiënten van de verschillende variabelen veranderen niet wezenlijk in verhouding tot de 
geraamde inkomensvergelijkingen voor de totale populatie. De uitzonderingen zijn:
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• Wat de variabele “leeftijd” betreft is de categorie van de min 30-jarigen niet langer significant voor 
de mannen en de groep van “60 tot 65 jaar” geeft een sterke stijging van het gemiddeld inkomen 
(€ 14.308) weer in vergelijking met de referentiecategorie (30 tot 49 jaar).

• De gemiddelde inkomensverschillen tussen de gewesten worden voor beide geslachten groter. 
Het Brussels Gewest laat de beste resultaten optekenen op het vlak van inkomensvergelijkingen 
voor de totale populatie. 

• De variabele "gezondheidstoestand" is niet langer significant voor mannen, waarschijnlijk door de 
uitsluiting van de steekproef van de gepensioneerden. 

• Het gemiddeld verschil tussen EU-onderdanen en Belgen neemt toe terwijl de coëfficiënten van 
niet-EU-onderdanen nog steeds niet significant zijn. 

• Eigenaar of huurder zijn van je hoofdwoning wordt statistisch significant voor vrouwen en lijkt op 
een omgekeerd effect voor mannen te duiden, aangezien het gemiddeld inkomen van huurders 
(vrouwen) licht hoger is dan dat van eigenaars. Dit resultaat is moeilijk te interpreteren, zeker daar 
de variabele niet geïndividualiseerd is in SILC-België 2006.

De variabelen verbonden aan de beroepsactiviteit geven een coherent resultaat:

• De werknemers met een contract van bepaalde duur hebben een lager gemiddeld inkomen dan 
diegenen met een contract van onbepaalde duur. Deze variabele is niet significant voor vrouwen. 

• Het gemiddeld inkomen stijgt met de ervaring. 
• Met uitzondering van de financiële activiteiten hebben alle sectoren met een significante coëffi-

ciënt een lager gemiddeld inkomen in vergelijking met de referentiecategorie: “Winning van delf-
stoffen, industrie, productie en distributie van elektriciteit, gas en water”.

• Aangezien de kantoorbedienden de referentiecategorie zijn, hebben alle directieberoepen en de speci-
alisten in intellectuele en wetenschappelijke beroepen een hoger gemiddeld inkomen. Landbouwers, 
ambachtslieden en ongeschoolde bedienden hebben daarentegen een lager gemiddeld inkomen. 

• Het gemiddeld inkomen stijgt met de omvang van het bedrijf. 
• Het gemiddeld inkomen stijgt met het volume gewerkte uren. 

De Oaxaca-Blinder-ontleding:

taBel 22 • resultaten van de oaxaca-blinder-ontledinG voor vrouweliJke en man-
nelijke werknemers 

Z test

Aantal waarnemingen 4 369
Gemiddeld jaarlijks nettoloon van mannen (a) 24 808,95 (103,2)***
Gemiddeld jaarlijks nettoloon van vrouwen (b) 19 075,42 (103,95)***
Verschil (a-b) 5 733,53 (18,96)***

Ontleding 
Gedeelte gekoppeld aan de waargenomen kenmerken 42,72% (9,36)***
Gedeelte gekoppeld aan discriminatie of de niet-waargenomen kenmerken 57,28% (12,17)***

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

De toepassing van de ontleding van de inkomensverschillen op de werknemers heeft tot gevolg dat 
het deel dat “verklaard” wordt door de verschillen met betrekking tot de waargenomen variabelen 
stijgt tot 43% tegen 32% voor de hele populatie (Tabel 22). Het “niet-verklaarde” deel bevat nog 
steeds meer dan de helft van het waargenomen inkomensverschil (57%).
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1.6 conclusie 

Ongeacht het onderzochte inkomen zijn de gemiddelde inkomens van vrouwen nog steeds lager dan 
die van mannen. In 2006 bedroeg het gemiddeld individueel netto-inkomen van vrouwen 62% van 
het gemiddeld inkomen van mannen. 
Wat de inkomens uit arbeid betreft hebben vrouwen gemiddeld een inkomen dat 28% lager ligt. Dit 
verschil is groter voor zelfstandigen en het is ook duidelijker voor alle premies waaruit de bezoldi-
ging bestaat: vrouwen genieten minder vaak voordelen en als dat wel het geval is, zijn deze kleiner. 
Voor de overheidsoverdrachten bedraagt het verschil gemiddeld 25%. Het bedraagt 34% voor de 
pensioenen en 32% voor de werkloosheidsuitkeringen, wat enerzijds getuigt van de negatieve gevol-
gen op lange termijn die alle vormen van flexibele invulling van de arbeidstijd meebrengen: loop-
baanonderbreking, deeltijds werk… en anderzijds van de effecten van de niet-individualisering van 
de sociale rechten. 
Het effect van de leeftijd op het inkomen verschilt voor mannen en vrouwen. Hoewel het verschil het 
kleinst is voor de jongsten, is het bijzonder groot voor de ouderen, zoals blijkt uit de grote risico’s op 
armoede die oudere vrouwen lopen. 
De activiteitsstatus speelt een belangrijke rol, ook al zijn de verschillen binnen eenzelfde statuut 
altijd aanwezig tussen werknemers (voltijds 20% en deeltijds 18%), zijn ze tussen gepensioneerden 
en inactieven het grootst (33% en 67%).
Vrouwen zijn in de meerderheid in de eerste decielen, mannen in de laatste decielen. Uit de analyse 
per deciel blijkt dat de profielen sterk verschillen naargelang van de verdeling per leeftijd. Hieruit 
blijkt opnieuw het risico dat volgende groepen lopen: oudere vrouwen, deeltijdse werknemers (ri-
sico voor vrouwen, opportuniteit voor mannen) en ook de verschillende effecten van het opleidings-
niveau op de inkomens: bescherming voor mannen, risico voor vrouwen. 
Deze resultaten worden bevestigd door de ontleding van het inkomensverschil tussen mannen en 
vrouwen. Het verschil tussen het gemiddeld inkomen van vrouwen en dat van mannen kan voor één 
derde (32%) worden verklaard door de verschillen betreffende de waargenomen variabelen, zoals 
bijvoorbeeld de verschillen inzake kwalificatie. De overblijvende twee derden kunnen worden toe-
geschreven aan verschillen in verloning van identieke kenmerken. Door enkel rekening te houden 
met de populatie jonger dan 65 jaar geeft de ontleding van de verschillen van het gemiddeld jaarlijks 
inkomen tussen vrouwen en mannen een resultaat van dezelfde orde als voor de totale populatie. 
De verschillen betreffende de waargenomen variabelen “verklaren” 34% van het inkomensverschil 
(tegen 32% voor de totale populatie). Als enkel de werknemers in aanmerking worden genomen, 
stijgt het verklaarde deel tot 43%. Het “niet-verklaarde” deel vertegenwoordigt nog steeds meer 
dan de helft van het waargenomen inkomensverschil (57%).
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2 de Financiële aFHankelijkHeid oF Het individUele armoederisico 

Dit deel is gewijd aan de voorstelling en de berekening van indicatoren die het relatieve armoederi-
sico moeten analyseren dat vrouwen en mannen individueel lopen.

2.1 Financiële afhankelijkheid of individueel armoederisico en voorstelling van indicatoren 

Op basis van de individuele inkomens voorgesteld in het eerste deel werden een aantal indicatoren 
uitgewerkt die de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen op het vlak van inkomen kunnen sa-
menvatten. Deze indicatoren zijn gebaseerd op het begrip “financiële afhankelijkheid”: de financieel 
afhankelijke personen zijn diegenen wiens individuele netto-inkomen lager is dan 60% van het indi-
viduele mediaaninkomen. Het begrip financiële afhankelijkheid staat immers voor het armoederi-
sico dat iemand loopt als hij met eigen middelen in zijn behoeften moet voorzien, zonder hulp van 
anderen. Wij gaan uit van de hypothese dat individuen slechts beschermd zijn tegen het armoederi-
sico door het inkomen waarover zij persoonlijk beschikken. De voorgestelde financiële afhankelijk-
heid kan worden vergeleken met het Europese armoederisicopercentage dat wordt omschreven als 
het percentage personen dat tot een gezin behoort met een beschikbaar equivalent volwassen inko-
men dat minder bedraagt dan 60% van het equivalent nationaal mediaaninkomen. Het wezenlijke 
verschil is hier dat wij het gezin niet beschouwen als een eenheid van gedeelde middelen. Wij be-
schouwen elk individu afzonderlijk, ongeacht het gezin waartoe het behoort, en houden rekening 
met het geïndividualiseerd inkomen van elke persoon. 

Tabel 23 geeft de financiële afhankelijkheidsdrempel weer en de financiële afhankelijkheidsgraad 
en het individuele armoederisico naar geslacht. Het aandeel van vrouwen in de populatie die zich 
onder de drempel bevindt is drie maal hoger dan dat van mannen. 
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taBel 23 • indicatoren berekend op basis van de financiële afhankeliJkheidsdrem-
Pel BGia

indicator 1 is de financiële afhankelijkheidsgraad naar geslacht. 

indicator 2 staat voor de verhouding tussen het percentage vrouwen onder de afhankelijkheidsdrem-
pel en dat van mannen. Deze indicator benadert de “gender poverty gap” uitgewerkt door Casper et 
al. (1994) die het armoedeverschil tussen mannen en vrouwen definiëren als de verhouding tussen het 
percentage arme vrouwen en het percentage arme mannen. 

indicator 3 is de verhouding tussen de betrekkelijke mediaanverschillen vrouwen/mannen. Deze in-
dicator werd voorgesteld door Atkinson et al. (2002). Het betrekkelijke mediaanverschil geeft het ver-
schil weer tussen het individuele mediaaninkomen van personen onder de afhankelijkheidsdrempel 
en de afhankelijkheidsdrempel, uitgedrukt in percentage van de afhankelijkheidsdrempel. 

silc-België 2006 silc-België 2007

(maandelijkse) financiële afhankelijkheidsdrempel 787€ 810€

percentage van de populatie onder de afhankelijkheidsdrempel 24% 23%

Percentage vrouwen 78% 76%

Percentage mannen 22% 24%

indicator 1: Financiële afhankelijkheidsgraad of individueel armoederisicopercentage 

Vrouwen 36% 34%

Mannen 11% 11%

Totaal 24% 23%

indicator 2: verhouding tussen de financiële afhankelijkheids-
graad van vrouwen en van mannen 3,3 3,1

Ontleding van de afhankelijkheidsgraad:

Mediaaninkomen van de personen onder de (maandelijkse) 
drempel € 259 € 291

Vrouwen € 196 € 237

Mannen € 443 € 445

Verschil tussen mediaaninkomens van personen onder de 
drempel en de (maandelijkse) drempel € 528 € 519

Vrouwen € 590 € 573

Mannen € 344 € 365

Betrekkelijk mediaanverschil van personen onder de drempel 67% 64%

Vrouwen 75% 71%

Mannen 44% 45%

indicator 3: verhouding tussen het betrekkelijke mediaanver-
schil voor vrouwen en voor mannen 1,7 1,6

Intensiteit van de financiële afhankelijkheid:

Vrouwen 27% 24%

Mannen 5% 5%

Totale populatie 16% 15%

indicator 4: verhouding tussen de intensiteit van de financiële 
afhankelijkheid van vrouwen en mannen 5,6 5,0

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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indicator 4 is de verhouding tussen de intensiteit van het afhankelijkheidsrisico tussen vrouwen en 
mannen. De intensiteit van het afhankelijkheidsrisico is het product van twee bestanddelen: de afhan-
kelijkheidsgraad en het betrekkelijke mediaanverschil. Deze indicator verenigt dus het aantal indivi-
duen onder de afhankelijkheidsdrempel naargelang hun geslacht alsook de ernst van deze afhanke-
lijkheid voor de individuen die zich in een situatie van afhankelijkheid bevinden. 

Vrouwen lopen drie keer meer risico dan mannen om in een situatie van financiële afhankelijkheid 
terecht te komen. 
Het inkomen van vrouwen in een situatie van financiële afhankelijkheid is verder verwijderd van de 
afhankelijkheidsdrempel dan dat van mannen. We besluiten hier dan ook uit dat vrouwen die finan-
cieel afhankelijk zijn in een moeilijkere situatie verkeren dan mannen. Dit wordt bevestigd door de 
vijfde indicator die aantoont dat de intensiteit van de afhankelijkheid vijf keer hoger is voor vrouwen. 

2.2 effect van de tussenkomst van de overheid op de financiële afhankelijkheid 

Teneinde de weerslag van de overheidstussenkomst op de financiële afhankelijkheid van vrouwen en 
mannen te onderscheiden, hebben wij de financiële afhankelijkheidsgraad berekend op de bruto-inko-
mens, de inkomens na de tussenkomst van de overheid, zonder de pensioenen en de netto-inkomens. 

taBel 24 • financiële afhankeliJkheidsGraad vóór en na de tussenkomst van de 
overHeid 

vóór 
tussenkomst 
(geen enkele 
overdracht)

na 
tussenkomst 

(behalve 
pensioenen)

na 
tussenkomst 
(pensioenen 
inbegrepen)

(maandelijkse) afhankelijkheidsdrempels € 690,0 € 680,6 € 786,5

percentage van de populatie onder de afhankelijkheidsdrempel 45,35% 36,85% 23,62%

Percentage vrouwen 61,07% 63,24% 77,53%

Percentage mannen 38,93% 36,76% 22,47%

Financiële afhankelijkheidsgraad 45,35% 36,85% 23,62%

Vrouwen 54,11% 45,53% 35,78%

Mannen 36,16% 27,75% 10,87%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Zonder tussenkomst van de overheid zou het risico op financiële afhankelijkheid 45% bedragen. Het 
gecombineerde effect van de belastingen en overdrachten beperkt dit percentage tot 24%. Voor 
vrouwen daalt dit percentage van 54 naar 36%, voor mannen van 36 naar 11%. Het effect is dus gro-
ter voor mannen in absolute en relatieve termen. De herverdelingstussenkomst van de overheid 
komt dus meer mannen dan vrouwen ten goede. 

Als de pensioenen niet in aanmerking worden genomen, is het effect van de herverdeling een stuk 
minder uitgesproken: de financiële afhankelijkheidsgraad daalt van 45 naar 37%, van 54 naar 46% 
voor vrouwen en van 36 naar 28% voor mannen. De pensioenen hebben een meer uitgesproken 
weerslag dan alle andere overdrachten en belastingen voor mannen: de financiële afhankelijk-
heidsgraad van mannen vermindert met 17 procentpunten terwijl de vermindering voor vrouwen 
slechts 10 procentpunten bedraagt. 
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2.3 vergelijking tussen de BGia-indicatoren en de europese indicatoren 

Het Europees armoederisicopercentage meet de verhouding van personen die tot gezinnen behoren 
waarvan het beschikbaar equivalent inkomen zich situeert onder de armoededrempel vastgelegd 
op 60% van het beschikbaar equivalent mediaaninkomen. 
Voor deze berekening telt Eurostat alle inkomens van het gezin bij elkaar op en verdeelt ze vervol-
gens onder de gezinsleden op basis van een equivalentieschaal die een gewicht van 1 toekent aan de 
eerste volwassene, van 0,5 aan de andere volwassenen en van 0,3 aan de kinderen jonger dan 14 
jaar.20 Dit komt neer op de berekening per gezin van een equivalent volwassen inkomen gebaseerd 
op de hypothese van een volledige verdeling van de middelen onder de leden van het gezin ongeacht 
het inkomen van elk gezinslid. 

De financiële afhankelijkheidsgraad is gebaseerd op het geïndividualiseerd inkomen van elke per-
soon zonder de hypothese dat de inkomens gemeenschappelijk zijn en gedeeld worden. 

taBel 25 • indicatoren berekend op basis van de afhankeliJkheidsdrempel bGia en 
oP Basis van de eUroPese armoede-risicodremPel

Tabel 25 stelt een vergelijking voor tussen onze resultaten en de resultaten berekend volgens de 
Europese hypotheses (equivalent inkomen en gelijke verdeling van de middelen van het gezin) op 
dezelfde steekproef (m.a.w. zonder rekening te houden met individuen jonger dan 18 jaar noch met 
de personen tussen 18 en 24 jaar die niet actief zijn op de arbeidsmarkt). 
De personen die volgens de Europese hypotheses in een situatie van afhankelijkheid verkeren wor-
den geïdentificeerd op basis van de variabele “POVERTY” (het equivalent van de variabele hx080 
“armoedeindicator” in de Europese SILC) die de individuen omvat met een equivalent inkomen lager 
dan 60% van het equivalent mediaaninkomen. 

De berekening van het armoederisico op individueel vlak heeft twee gevolgen: enerzijds is het per-
centage risicopersonen groter wanneer de hypothese van de verdeling binnen het gezin wordt ver-
worpen, anderzijds is het risico dat vrouwen lopen aanzienlijk hoger als de berekening voor de indi-
viduen wordt uitgevoerd. 
De financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen bedraagt 36% als de berekening gebeurt op basis 
van de individuele inkomens en nog slechts 14% als de berekening op gezinsvlak gebeurt. Indicator 
2 bedraagt 3,3 in de BGIA-berekening en slechts 1,25 in de Europese berekening. 

20 EU-SILC (2005). Statistics on Income and Living Conditions. Overview and results, p.21.

tabel van de indicatoren europees BGia

(maandelijkse) afhankelijkheidsdrempels €859,6 €786,5

indicator 1: armoedegraad of financiële afhankelijkheidsgraad 

Vrouwen 14,39% 35,78%

Mannen 11,51% 10,87%

Totaal 12,98% 23,62%

percentage vrouwen en mannen onder de armoededrempel 

Vrouwen 56,71% 77,53%

Mannen 43,29% 22,47%

indicator 2: verhouding tussen de afhankelijkheidsgraad van 
vrouwen en mannen 1,25 3,30

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 26 • verGeliJkinG tussen de financiële afhankeliJkheidsGraad bGia en het 
eUroPees armoederisicoPercentaGe 

De financiële afhankelijkheidsgraad ligt 11 procentpunten hoger in vergelijking met het armoederi-
sicopercentage. Het armoederisicopercentage is hoger voor mannen (+1%), maar het is vooral veel 
lager voor vrouwen (-22%). Dit illustreert duidelijk de impact van de gekozen hypotheses – door het 
gezin als geheel te analyseren, verbergt men het individuele armoederisico van vrouwen. Dit sluit 
aan bij de vaststellingen van Daly & Rake (2002) die stellen dat de hypothese van de gelijke verdeling 
van de inkomens binnen de gezinnen de armoedesituatie van vrouwen minimaliseert. 

FiGUUr 9 • verGeliJkinG tussen de afhankeliJkheidsGraad bGia en het europees  
armoederisicoPercentaGe naar leeFtijdscateGorie en GeslacHt 

vrouwen mannen totaal

Europees armoederisicopercentage 14% 12% 13%

Financiële afhankelijkheidsgraad 36% 11% 24%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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De vergelijking tussen financiële afhankelijkheidsgraad en het armoederisicopercentage naar leef-
tijdscategorie duidt voor alle leeftijdscategorieën op een systematische onderschatting van het ar-
moederisico van vrouwen als men de Europese definitie gebruikt (Grafiek 9). Het verschil is het 
grootst voor de jongsten en de oudsten. Voor mannen doet zich, met uitzondering van de jongsten 
(jonger dan 34 jaar) het omgekeerde voor: het armoederisicopercentage overschat de risico’s die 
mannen lopen (het verschil tussen de financiële afhankelijkheidsgraad en het Europees percentage 
is negatief). 

FiGUUr 10 • verGeliJkinG tussen de afhankeliJkheidsGraad bGia en het europees 
armoederisicoPercentaGe naar BeroePsstatUUt en GeslacHt 
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Hoewel voor vrouwen de hiërarchie naar statuut identiek is voor beide percentages, zijn de financi-
ele afhankelijkheidsgraad BGIA, ongeacht het statuut, hoger dan de armoederisicopercentages. De 
verschillen zijn het grootst voor de inactieven en gepensioneerden (Grafiek 10). 
Voor mannen is het Europees armoederisicopercentage hoger voor gepensioneerden en voor de 
werklozen zijn beide percentages praktisch gelijk. 

FiGUUr 11 • verGeliJkinG tussen de afhankeliJkheidsGraad bGia en het europees  
armoederisicoPercentaGe naar onderwijsniveaU en GeslacHt 
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Wat de vrouwen betreft, zien we opnieuw dit beeld van onderschatting van het armoederisico vol-
gens de Europese definitie en dit ongeacht het opleidingsniveau (Grafiek 11). Voor mannen zijn de 
Europese armoederisicopercentages hoger voor het laagste niveau. Voor de twee tussenniveaus is 
er praktisch geen verschil tussen beide. Bij de hogere studies is het de afhankelijkheidsgraad die 
het hoogst is. 

2.4 weerslag van het gebruik van een equivalentieschaal op de financiële afhankelijkheid 

Bij de berekening van de financiële afhankelijkheidsgraad wordt geen rekening gehouden met de 
kinderen ten laste van de individuen. Om deze tekortkoming te ondervangen en de sterkte van onze 
resultaten te testen, hebben wij de financiële afhankelijkheidspercentages berekend door op de 
individuele inkomens een equivalentieschaal toe te passen die rekening houdt met de kinderen ten 
laste: het inkomen van het volwassen individu wordt gedeeld door een term van 1 + 0,3 voor elk kind 
dat hij alleen ten laste heeft en door 1+ 0,15 voor elk kind waarvoor hij de last deelt met een andere 
volwassene.

taBel 27 • verGelijkinG tUssen de Financiële aFHankelijkHeid Berekend met en 
Zonder eQUivalentiescHaal 
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

BGia equivalentieschaal

(maandelijkse) Financiële afhankelijkheidsdrempel € 786,5 € 721,7

Percentage van de totale populatie onder de drempel 24% 23%

Percentage vrouwen 78% 79%

Percentage mannen 22% 21%

Financiële afhankelijkheidsgraad: 24% 23%

Vrouwen 36% 35%

Mannen 11% 10%

Verhouding tussen de afhankelijkheidspercentages vrouwen-
mannen 3,3 3,6

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Het gebruik van de equivalentieschaal heeft tot gevolg dat de drempel van de financiële afhankelijk-
heid van 786 naar 721 euro per maand daalt (Tabel 27). Het percentage van de populatie in een toe-
stand van financiële afhankelijkheid daalt licht (-1%) en het percentage vrouwen in armoede stijgt 
licht, van 78 naar 79%. Deze stijging is het gevolg van de oververtegenwoordiging van vrouwen bij 
alleenstaande ouders. 

taBel 28 • financiële afhankeliJkheidsGraad en europees armoederisicopercentaGe 

De financiële afhankelijkheid van personen die tot verschillende gezinstypes behoren, varieert sterk 
wanneer een equivalentieschaal wordt gebruikt om rekening te houden met de aanwezigheid van kin-
deren. De financiële afhankelijkheidsgraad van de personen zonder kinderen neemt af terwijl die van 
de personen met kinderen toeneemt. Dit effect is meer uitgesproken voor alleenstaande moeders. 

Bij de mannen zijn de afhankelijkheidsgraad BGIA en BGIA equivalent het hoogst voor diegenen die in 
complexe gezinnen leven (meer dan twee volwassenen en andere). Het Europees armoederisicoper-
centage is hoger voor alleenstaande mannen. Dit verschil kan verklaard worden door de hypothese van 
de verdeling van de inkomens in de berekening van de Europese armoederisicopercentages die het 
armoederisico van de individuen in complexe gezinnen maskeert. 

Bij de vrouwen zijn de afhankelijkheidsgraad BGIA en BGIA equivalent het hoogst voor zij die leven in 
gezinnen bestaande uit twee volwassenen zonder kinderen en in complexe gezinnen. Nochtans is het 
Europees armoederisicopercentage het hoogst voor alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen. 
Deze verschillen tussen de financiële afhankelijkheidsgraad en het Europese armoederisicopercen-
tage zijn toe te schrijven aan de hypothese van de gedeelde inkomens die op Europees niveau wordt 
weerhouden. 

Om de vastgestelde verschillen voor de alleenstaanden verder te verklaren, voerde Eurostat een ana-
lyse uit van het eerste deciel van het geïndividualiseerde netto-inkomen en van het equivalent netto-
inkomen als resultaat van de hypothese van de verdeling van de inkomens. 
Het eerste deciel van het geïndividualiseerd netto-inkomen bestaat voor 84% uit vrouwen. Als men 
echter uitgaat van de hypothese van een gelijke verdeling van de inkomens tussen de gezinsleden bevat 
het eerste deciel nog slechts 53% vrouwen. 

Financiële afhan-
kelijkheidsgraad BGia BGia met  

equivalentieschaal
europees  

armoederisicopercentage 

Vrouwen Mannen Totaal Vrouwen Mannen Totaal Vrouwen Mannen Totaal

Alleenstaande 
volwassene zonder 
kind 

21% 13% 17% 14% 10% 12% 26% 17% 22%

Alleenstaande 
volwassene met 
kind(eren)

3% 1% 3% 13% 4% 12% 30% 12% 27%

2 volwassenen 
zonder kinderen 51% 10% 31% 48% 8% 28% 13% 13% 13%

2 volwassenen met 
kind(eren) 27% 5% 16% 32% 6% 19% 9% 8% 8%

+2 volwassenen en 
overige 47% 19% 32% 46% 18% 31% 7% 9% 8%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 29 • verdelinG van de individuen die het 1ste deciel vormen van het Geïndivi-
dUaliseerd netto-inkomen naar Het GeZinstyPe waartoe Ze BeHoren 

taBel 30 • verdelinG van de individuen die het 1ste deciel vormen van het Geïndivi-
dUaliseerd netto-inkomen naar activiteitsstatUs 

De meeste individuen waaruit het eerste deciel bestaat, leven in gezinnen van 2 of meer volwasse-
nen. Ze hangen dus financieel af van de personen waarmee ze samenleven. Deze individuen zijn ook 
vaker inactief: 74% voor vrouwen en 72% voor mannen (Tabel 30). 
Uitgaande van de hypothese van een gelijke verdeling van het totaal van de inkomens over de ge-
zinsleden, verkrijgen wij volgend resultaat:

taBel 31 • verdelinG van de individuen die het 1ste deciel vormen van het Geïndivi-
dUaliseerd netto-inkomen naar Het GeZinstyPe waartoe Ze BeHoren 

 vrouwen mannen totaal

Alleenstaande volwassene zonder kind 1% (12) 7% (9) 2% (21)

Alleenstaande volwassene met kind(eren) 0% (2) 0% (0) 0% (2)

2 volwassenen zonder kinderen 57% (475) 28% (46) 52% (521)

2 volwassenen met kind(eren) 16% (146) 14% (24) 16% (170)

+2 volwassenen en overige 25% (212) 51% (79) 29% (291)

Totaal 100% (847) 100% (158) 100% (1,005)

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

 vrouwen mannen totaal

Werknemer 7% (61) 25% (40) 10% (101)

Werkloze 3% (23) 10% (15) 4% (38)

Gepensioneerde 16% (125) 5% (9) 15% (134)

Inactieve 74% (638) 60% (94) 72% (732)

Totaal 100% (847) 100% (158) 100% (1,005)

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

 vrouwen mannen totaal

Alleenstaande volwassene zonder kind 15% (72) 11% (45) 13% (117)

Alleenstaande volwassene met kind(eren) 1% (6) 0% (1) 1% (7)

2 volwassenen zonder kinderen 49% (253) 51% (238) 50% (491)

2 volwassenen met kind(eren) 14% (88) 12% (59) 13% (147)

+2 volwassenen en overige 21% (113) 26% (124) 23% (237)

Totaal 100% (532) 100% (467) 100% (999)

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 32 • verdelinG van de individuen die het 1ste deciel vormen van het Geïndivi-
dUaliseerd netto-inkomen naar activiteitsstatUs 

Zowel voor mannen als voor vrouwen maken de personen die tot het eerste deciel van het equivalent 
netto-inkomen behoren voor de helft deel uit van een gezin samengesteld uit 2 volwassenen zonder 
kinderen. Vervolgens komen de complexe gezinnen bestaande uit meer dan 2 volwassenen en de 
alleenstaanden, waarvan vrouwen relatief talrijker zijn dan mannen. 

Terwijl het eerste deciel van het geïndividualiseerd netto-inkomen voornamelijk uit inactieven be-
stond, doet het meerekenen van het equivalent netto-inkomen hun aandeel afnemen in het eerste 
deciel, in tegenstelling tot gepensioneerden en werknemers (Tabel 32). Vrouwen blijven echter voor 
bijna de helft inactief. 
Het percentage mannelijke werknemers (27%) wordt verklaard door een sterkere aanwezigheid van 
zelfstandigen in vergelijking met de andere decielen (ongeveer 61% van de werknemers beschikt 
over een inkomen als zelfstandige in het eerste deciel, tegen 42% in het tweede deciel en 38% in het 
3de deciel).

3 analyse van de determinanten van de Financiële aFHankelijkHeid  
 oF van Het individUele armoederisicoPercentaGe 

In dit deel analyseren wij de invloed van verschillende variabelen op de financiële afhankelijkheids-
graad. Verscheidene kenmerken worden bestudeerd; activiteitsstatus, leeftijd, opleiding, gezinsty-
pe en nationaliteit. De resultaten worden vergeleken met de “klassieke” armoederisicopercentages 
berekend door de toepassing van de Europese definitie op onze steekproef. Er wordt een Probit-
analyse uitgevoerd om de effecten van elk van de variabelen te kunnen onderscheiden. 

3.1 effect van de activiteitsstatus 

Uit de literatuur over armoede blijkt dat werken de kans vermindert dat iemand in armoede terecht-
komt. Het inkomensverlies veroorzaakt door werkloosheid en pensioneringen verhoogt daarente-
gen het risico op armoede. Het Europees beleid voor sociale integratie is trouwens gericht op de 
toegang tot de arbeidsmarkt om aan armoede te ontsnappen (Bardone & Guio 2005, Defina 2002, 
Bicakova 2005, Casey & Yamada 2002).
Wat de verschillen tussen vrouwen en mannen betreft, zijn het loonverschil, de lagere activiteits-
graad van vrouwen en de omvang van deeltijds werk oorzaken van inkomensverschillen en factoren 
die het grotere armoederisico voor vrouwen verklaren (Soerensen 2001, Blau & Kahn 1996, Bardasi 
& Gornick 2007). 

 vrouwen mannen totaal

Werknemer 19% (104) 27% (122) 22% (226)

Werkloze 12% (68) 19% (88) 15% (156)

Gepensioneerde 23% (111) 37% (170) 30% (281)

Inactieve 46% (249) 18% (87) 33% (336)

Totaal 100% (532) 100% (467) 100% (999)

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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De analyse is gebaseerd op de variabelen (PL070-PL090, ACSTA, PX050):

De activiteitsstatus geeft de activiteit van het individu weer tijdens de referentieperiode. We maken 
een onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse werknemers, werklozen, gepensioneerden en an-
dere inactieven (studenten, huisvrouwen of -mannen, personen in arbeidsongeschiktheid,…).

De financiële afhankelijkheidsgraad verschilt sterk naargelang de activiteitsstatus. Nochtans is de 
financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen, ongeacht hun activiteitsstatus, hoger dan die van 
mannen (Figuur 12). 
Voor vrouwen is de financiële afhankelijkheidsgraad het laagst voor voltijdse werkneemsters (7%) 
en verdubbelt hij voor deeltijdse werknemers (14%). Voor werkloze vrouwen bedraagt dit percentage 
42%, 46% voor gepensioneerden en 79% voor de andere inactieven. 
Voor mannen liggen de percentages lager: 4% voor voltijdse werknemers, 12% voor deeltijdse werk-
nemers, 28% voor werklozen, slechts 9% voor gepensioneerden en 53% voor de andere inactieven. 
De verschillen naar geslacht geven aan dat het statuut van gepensioneerde enkel voor vrouwen met 
een hoger risico op financiële afhankelijkheid wordt geassocieerd. Onvolledige loopbanen, deeltijds 
werk en loopbaanonderbrekingen zijn de valstrikken waarmee vrouwen te maken krijgen en die zich 
vertalen in een hoog armoederisico op de pensioenleeftijd. 

FiGUUr 12 • financiële afhankeliJkheidsGraad naar activiteitsstatus en Geslacht 

De Europese armoederisicopercentages zijn systematisch lager dan de BGIA-percentages, behalve 
voor mannen die voltijds werken, werkloos of gepensioneerd zijn (Tabel 33). De armoederisicoper-
centages voor vrouwen worden onderschat als men de inkomens verdeelt over de gezinsleden vol-
gens de Europese hypotheses. 
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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activiteitsstatus marginaal effect 

 Vrouwen Mannen Totaal

Voltijdse werknemers 

Deeltijdse werknemers 0,160*** 0,126*** 0,191***

Werklozen 0,486*** 0,311*** 0,459***

Gepensioneerden 0,437*** 0,081*** 0,312***

Andere inactieven 0,759*** 0,570*** 0,760***

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

taBel 33 • financiële afhankeliJkheidsGraad bGia en europees armoederisicoper-
centaGe naar activiteitsstatUs 

activiteitsstatus afhankelijkheidsgraad 
BGia

europees 
armoederisicopercentage 

 Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen

Voltijdse werknemers 7% 4% 4% 4%

Deeltijdse werknemers 14% 12% 4% 8%

Werklozen 42% 28% 31% 29%

Gepensioneerden 46% 9% 15% 18%

Andere inactieven 79% 53% 28% 33%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

probit-analyse:

De analyse aan de hand van de probit-methode laat toe het marginaal effect te berekenen van de 
verandering van een kenmerk op de financiële afhankelijkheidsgraad, ceteris paribus. 
Onderstaande tabel en grafiek geven het effect op de afhankelijkheidsgraad weer als men van het 
statuut van voltijds werknemer overstapt naar een andere activiteitsstatus. Men stelt vast dat als 
iemand niet langer voltijds werkt, de kans op financiële afhankelijkheid toeneemt. Zowel voor vrou-
wen als voor mannen stijgt de financiële afhankelijkheid het meest bij een overgang naar inactiviteit 
en naar werkloosheid.
De marginale effecten zijn in alle gevallen groter voor vrouwen en het verschil tussen vrouwen en 
mannen is zeer uitgesproken voor de gevolgen van de overgang naar het statuut van gepensio-
neerde: de financiële afhankelijkheidsgraad neemt sterk toe voor vrouwen terwijl het marginaal 
effect zwak is voor mannen. 

taBel 34 • marGinaal effect van de activiteitsstatus op de financiële afhanke-
lijkHeidsGraad (reFerentie = voltijds werk) 
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FiGUUr 13 • marGinaal effect van de activiteitsstatus op de financiële afhanke-
lijkHeidsGraad (reFerentie=voltijds werk) 

Wanneer in de probit-analyse andere verklarende variabelen worden opgenomen, verandert het 
effect van de activiteitsstatus op de financiële afhankelijkheidsgraad (Tabel 35). De activiteitsstatus 
kan immers effecten omvatten die het gevolg zijn van andere kenmerken zoals leeftijd, opleiding 
enz. Als men het effect dat louter het gevolg is van de activiteitsstatus apart wil beschouwen, moet 
men controleren voor het effect van de andere kenmerken. 

Tabel 35 toont aan dat als de leeftijd wordt toegevoegd, het marginaal effect op de financiële afhan-
kelijkheid van een andere activiteitsstatus dan dat van voltijds werknemer toeneemt, op een paar 
uitzonderingen na. Dit betekent dat leeftijd het effect van de activiteitsstatus op de financiële afhan-
kelijkheid meestal afzwakt. De toevoeging van de leeftijd wijzigt geenszins het effect van de activi-
teitsstatus voor de werkloze en inactieve vrouwen. Voor vrouwen wordt het effect van het statuut 
van gepensioneerde in plaats van dat van voltijds werkneemster afgezwakt als er voor leeftijd wordt 
gecontroleerd. Hun afhankelijkheidsgraad zakt immers van 43,7% naar 31,9%.

Een combinatie van de activiteitsstatus en het opleidingsniveau bij de variabelen die de financiële af-
hankelijkheidsgraad verklaren, vermindert licht het effect van een andere activiteitsstatus dan vol-
tijds werk op de financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen, maar heeft geen enkele invloed op de 
activiteitsstatus voor mannen. Dit betekent dat voor vrouwen het effect van de activiteitsstatus deels 
het effect van de opleiding weerspiegelt. Door het opleidingsniveau van vrouwen constant te houden 
vermindert het effect van het feit dat ze niet voltijds werken op hun financiële afhankelijkheidsgraad. 

Tabel 35 toont aan dat er minder interactie is tussen het effect van de activiteitsstatus en dat van het 
gezinstype op de financiële afhankelijkheidsgraad van de individuen. Als er algemeen wordt gecon-
troleerd voor het gezinstype van het individu, stijgt zijn financiële afhankelijkheidsgraad licht als hij 
een andere activiteitsstatus heeft dan een voltijdse werknemer (met uitzondering van de deeltijdse 
werkneemsters voor wie de controle voor het gezinstype de financiële afhankelijkheidsgraad doet 
afnemen). Met andere woorden, het gezinstype heeft de neiging om het effect van niet voltijds wer-
ken op de financiële afhankelijkheidsgraad gedeeltelijk te verbergen. 

Er is geen enkele interactie tussen de variabele betreffende de activiteitsstatus enerzijds en deze 
die de nationaliteit preciseert anderzijds.
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 35 • effect van de toevoeGinG van andere variabelen op het marGinaal ef-
Fect van de activiteitsstatUs oP de Financiële aFHankelijkHeidsGraad 

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

activiteitsstatus

Voltijdse werknemers 

Deeltijdse 
werknemers 0,172*** 0,142*** 0,132*** 0,127*** 0,149*** 0,120*** 0,164*** 0,116***

Werklozen 0,487*** 0,378*** 0,440*** 0,309*** 0,555*** 0,309*** 0,490*** 0,302***

Gepensioneerden 0,319*** 0,237*** 0,371*** 0,081*** 0,457*** 0,096*** 0,445*** 0,083***

Andere inactieven 0,751*** 0,585*** 0,737*** 0,569*** 0,765*** 0,548*** 0,760*** 0,562***

leeftijdscategorie 

‹ 30 jaar 0,099*** 0,102***

30-49 jaar

50-59 jaar 0,003 -0,035***

60-65 jaar 0,062* -0,059***

› 65 jaar 0,173*** -0,058***

opleidingsniveau 

Lager secundair 
onderwijs - 0,175*** 0,004

Hoger secundair 
onderwijs 0,149*** 0,011

Hoger onderwijs 

Gezinstype 

Alleenstaande -0,208*** 0,015

2 volwassenen ‹ 65) 
zonder kind. 

2 volwassenen  
(1 is › 65) zonder kind. 0,144*** -0,013

Meer dan 2 
volwassenen maar 
zonder kind. 

0,086*** 0,049***

Alleenstaande ouder 
met kind. -0,065** 0,000

2 volwassenen, 1 kind 0,009 -0,002

2 volwassen, 2 kind. -0,039 -0,020

2 volwassenen,  
3+ kind. -0,040 -0,001

3 of meer 
volwassenen met 
kinderen 

0,128*** 0,109***

Overige -0,107 0,427***

nationaliteit

Belgen

Niet-EU-onderdanen 0,367*** 0,134***

EU-onderdanen 0,006 0,030

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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FiGUUr 14 • financiële afhankeliJkheidsGraad en leeftiJd 

taBel 36 • financiële afhankeliJkheidsGraad bGia en europees armoederisicoper-
centaGe naar leeFtijd 
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■ Vrouwen   ■ Mannen

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

leeftijd
Financiële 

afhankelijkheidsgraad 
BGia

europees 
armoederisicopercentage

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen

‹ 30 jaar 35% 26% 12% 11%

30-49 jaar 24% 7% 11% 8%

50-59 jaar 40% 9% 12% 10%

60-35 jaar 50% 10% 15% 15%

› 65 jaar 49% 9% 24% 20%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

3.2 effect van leeftijd 

Het verband tussen leeftijd en armoede heeft te maken met de evolutie van de beroepsloopbaan: 
jongeren die op de arbeidsmarkt terechtkomen, hebben geen ervaring en hun loon is lager. Het 
verwerven van beroepservaring uit zich in een verhoging van de lonen. Het omgekeerde effect doet 
zich voor bij de pensionering: het uitgekeerde pensioen is meestal lager dan het vroegere loon. De 
financiële afhankelijkheid naargelang van de leeftijd zou dus de vorm van een U-curve moeten heb-
ben. 
De verschillen tussen vrouwen en mannen worden opnieuw verklaard door de loonverschillen: 
loopbaanonderbrekingen en deeltijds werk tasten de professionele vooruitgang aan van vrouwen. 
Zij zijn ook het slachtoffer van sterke verticale segregatie bij ononderbroken voltijdse loopbanen. 

Ongeacht de leeftijdscategorie is de financiële afhankelijkheid groter voor vrouwen en neemt het 
verschil toe met de leeftijd. 
Voor mannen neemt het profiel van de curve eerder de vorm van een L aan dan van een U: de pen-
sionering leidt niet tot de verhoging van de kans op financiële afhankelijkheid. Dit profiel verschilt 
sterk voor vrouwen, wiens financiële afhankelijkheidsgraad sterk toeneemt na de leeftijd van 50 jaar 
en nog meer na 60 jaar.
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Uit tabel 37 blijkt hoe de financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen en mannen evolueert in 
functie van hun leeftijd. In vergelijking met de 30-49-jarigen lopen jongere mannen en oudere vrou-
wen een hoger risico op financiële afhankelijkheid. We stellen vast dat het effect niet significant is 
voor mannen van 50-59 jaar en voor 65-plussers. De financiële afhankelijkheid van vrouwen neemt 
toe wanneer ze de (brug)pensioenleeftijd bereiken. 

FiGUUr 15 • marGinaal effect van leeftiJd op de financiële afhankeliJkheidsGraad  
(reFerentie=30-49 jaar) 
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

De vergelijking met het Europees armoederisicopercentage geeft opnieuw een systematische on-
derschatting aan van de risico’s die vrouwen lopen (Tabel 36).

probit-analyse:

taBel 37 • marGinaal effect van leeftiJd op de financiële afhankeliJkheidsGraad 
(reFerentie = 30-49 jaar) 

leeftijd marginaal effect

Vrouwen Mannen Totaal

‹ 30 jaar 0,118*** 0,196*** 0,168***

30-49 jaar

50-59 jaar 0,166*** 0,020 0,098***

60-35 jaar 0,269*** 0,034* 0,159***

› 65 jaar 0,262*** 0,022 0,182***

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

leeftijdscategorie

‹ 30 jaar 0,099*** 0,102*** 0,162*** 0,198*** 0,069*** 0,139*** 0,110*** 0,195***

30-49 jaar

50-59 jaar 0,003 -0,035*** 0,123*** 0,012 0,117*** -0,007 0,171*** 0,023*

60-65 jaar 0,062* -0,059*** 0,204*** 0,020 0,194*** 0,008 0,277*** 0,040**

› 65 jaar 0,173*** -0,058*** 0,160*** 0,002 0,231*** 0,002 0,275*** 0,030**

activiteitsstatus 

Voltijdse werknemers 

Deeltijdse 
werknemers 0,172*** 0,142***

Werklozen 0,487*** 0,378***

Gepensioneerden 0,319*** 0,237***

Andere inactieven 0,751*** 0,585***

opleidingsniveau 

Lager secundair 
onderwijs - 0,089*** 0,039***

Hoger secundair 
onderwijs 0,215*** 0,029***

Hoger onderwijs 

Gezinstype 
Alleenstaande -0,242*** 0,027*

2 volwassenen ‹65) 
zonder kind. 

2 volwassenen  
(1 is ›65) zonder kind. 0,148*** -0,009

Meer dan 2 
volwassenen maar 
zonder kind. 

0,062** 0,032**

Alleenstaande ouder 
met kind. -0,330*** -0,080**

2 volwassenen, 1 kind -0,059** -0,041**

2 volwassen, 2 kind. -0,086*** -0,057***

2 volwassenen, 
3+ kind. -0,040 -0,037*

3 of meer volwassenen 
met kind(eren) 0,085** 0,074***

Overige -0,091 0,337**

nationaliteit

Belgen

Niet-EU-onderdanen 0,416*** 0,231***

EU-onderdanen 0,090*** 0,045**

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

taBel 38 • effect van de toevoeGinG van andere variabelen op het marGinaal  
eFFect van leeFtijd oP de Financiële aFHankelijkHeidsGraad 
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Wanneer we naar de activiteitsstatus kijken, stellen we belangrijke veranderingen in de marginale 
effecten vast. Voor vrouwen tussen 50 en 65 jaar neemt het effect sterk af en verliest het zijn signi-
ficantie. Het is dus de activiteitsstatus en niet de leeftijd die het verschil verklaart tussen de afhan-
kelijkheidpercentages van vrouwen tussen 50 en 65 jaar en die van 30 tot 49 jaar. Voor vrouwen ou-
der dan 65 jaar blijft het effect van de leeftijd significant, maar vermindert het als men controleert 
voor de activiteitsstatus. Dan zakt het van 26,2 procentpunt naar 17,3 procentpunt. 
Voor mannen stellen we eveneens belangrijke wijzigingen vast. Voor de min-30-jarigen neemt het 
effect af van 19,6 naar 10,2. Voor 50-plussers neemt het effect dermate af dat de marginale effecten 
negatief worden en aan significantie winnen. Met andere woorden, als men controleert voor de ac-
tiviteitsstatus vermindert de kans op afhankelijkheid voor mensen van 50 jaar of ouder.

Het effect van de leeftijd verandert niet door de invoeging van het opleidingsniveau voor mannen. 
Voor vrouwen daarentegen stijgt het marginaal effect op de kans op financiële afhankelijkheid van 
de min-30-jarigen van 11,8 naar 16,2 procentpunt, terwijl dat van de 65-plussers afneemt. Dit bete-
kent dat een deel van het effect van de leeftijd het gevolg is van verschillen in opleiding. 

Als men zowel de leeftijd als het gezinstype samen vergelijkt, stellen we eveneens wijzigingen vast 
(kolom 4 van Tabel 38). De kans op afhankelijkheid voor mannen jonger dan 30 jaar neemt af en 
wordt niet-significant. Ze wordt praktisch onbestaand voor mannen van 50 jaar en ouder. De kans 
op financiële afhankelijkheid van de vrouwen neemt af in alle leeftijdscategorieën maar vooral voor 
de jongsten. 

3.3 effect van opleiding

Door zijn effect op de lonen en op de loopbaan beïnvloedt de opleiding de kans dat iemand in ar-
moede terechtkomt: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger het loon en de carrièremogelijkhe-
den. 

Ongeacht het opleidingsniveau is de financiële afhankelijkheid hoger voor vrouwen dan voor man-
nen (Grafiek 16). 
Voor mannen schommelt de financiële afhankelijkheidsgraad tussen 9 en 14%, terwijl deze voor 
vrouwen 52% bedraagt voor diegenen die ten hoogste het lager secundair onderwijs hebben afge-
maakt, 39% voor het hoger secundair onderwijs en 19% voor het hoger onderwijs (Tabel 39). 
De profielen zijn dus extreem gendergebonden: mannen oefenen een beroepsactiviteit uit ongeacht 
hun opleidingsniveau terwijl voor vrouwen de deelname op de arbeidsmarkt het voorrecht is van de 
hoogst geschoolden. 
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opleidingsniveau marginaal effect

Vrouwen Mannen Totaal

Lager secundair onderwijs of minder 0,339*** 0,053*** 0,223***

Hoger secundair onderwijs 0,219*** 0,028** 0,124***

Hoger onderwijs

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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opleidingsniveau
Financiële 

afhankelijkheids-graad 
BGia

europees 
armoederisicopercentage

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen

Lager secundair onderwijs of minder 52% 14% 24% 20%

Hoger secundair onderwijs 39% 11% 13% 11%

Hoger onderwijs 19% 9% 6% 6%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

taBel 39 • financiële afhankeliJkheidsGraad bGia en europees armoederisicoper-
centaGe naar oPleidinGsniveaU 

FiGUUr 16 • financiële afhankeliJkheidsGraad en opleidinG 

probit-analyse:

taBel 40 • marGinaal effect van opleidinG op de financiële afhankeliJkheidsGraad 
(reFerentie=HoGer onderwijs) 
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FiGUUr 17 • marGinaal effect van opleidinG op de financiële afhankeliJkheids-
Graad (reFerentie=HoGer onderwijs)

Een lager diploma dan dat van het hoger onderwijs verhoogt de kans op financiële afhankelijkheid 
aanzienlijk, zowel voor mannen als voor vrouwen (Tabel 40 en Grafiek 17). Het effect is echter dui-
delijk sterker voor vrouwen dan voor mannen. 
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taBel 41 • effect van de toevoeGinG van andere variabelen op het marGinaal effect 
van oPleidinG oP de Financiële aFHankelijkHeidsGraad 

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

opleidingsniveau

Lager secundair 
onderwijs 0,175*** 0,000 0,089*** 0,039*** 0,326*** 0,047*** 0,348*** 0,054***

Hoger secundair 
onderwijs 0,149*** 0,000 0,215*** 0,029*** 0,208*** 0,024** 0,031*** 0,000

Hoger onderwijs

activiteitsstatus

Voltijdse werknemers 

Deeltijdse 
werknemers 0,132*** 0,127***

Werklozen 0,440*** 0,309***

Gepensioneerden 0,371*** 0,081***

Andere inactieven 0,737*** 0,569***

leeftijdscategorie

‹ 30 jaar 0,162*** 0,198***

30-49 jaar

50-59 jaar 0,123*** 0,012

60-65 jaar 0,204*** 0,020

› 65 jaar 0,160*** 0,002

Gezinstype 

Alleenstaande -0,220*** 0,016

2 volwassenen (‹ 65) 
zonder kinderen 
2 volwassenen (1 is › 
65) zonder kinderen 0,211*** -0,036**

Meer dan 2 
volwassenen maar 
zonder kinderen 

0,078*** 0,044***

Alleenstaande ouder 
met kinderen -0,337*** -0,088**

2 volwassenen, 1 kind -0,084*** -0,045***

2 volwassen, 
2 kinderen -0,108*** -0,067***

2 volwassenen, meer 
dan 3 kinderen -0,059* -0,052***

3 volwas  senen of 
meer met kind(eren) 0,078** 0,106***

Overige -0,047 0,282**

nationaliteit

Belgen

Niet-EU-onderdanen 0,415*** 0,255***

EU-onderdanen 0,088** 0,036*

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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De toevoeging van andere kenmerken wijzigt sterk het effect van het opleidingsniveau van de indi-
viduen op hun financiële afhankelijkheidsgraad. Wanneer er gecontroleerd wordt voor de activi-
teitsstatus, vermindert het marginaal effect van de opleiding op de financiële afhankelijkheidsgraad 
aanzienlijk voor vrouwen. Voor eenzelfde activiteitsstatus zal een vrouw zonder diploma haar kans 
op financiële afhankelijkheid zien toenemen met 17,5 procentpunt in vergelijking met een vrouw met 
een diploma van het hoger onderwijs. Als er daarentegen geen rekening wordt gehouden met de 
activiteitsstatus, is het effect van het opleidingsniveau veel sterker. Een vrouw zonder diploma zou 
immers haar kans op financiële afhankelijkheid zien stijgen met 33,9 procentpunt in vergelijking 
met een vrouw die een diploma van het hoger onderwijs bezit. Het effect voor mannen is eveneens 
opmerkelijk aangezien het al dan niet bezitten van een diploma geen invloed meer heeft op de finan-
ciële  afhankelijkheid als men controleert voor de activiteitsstatus. 
Wanneer we naar de leeftijd kijken vermindert het effect op de verhoging van de kans op afhanke-
lijkheid aanzienlijk voor laag opgeleide vrouwen (van 33,9 naar 8,9 procentpunt). Voor de andere 
categorieën heeft het controleren voor leeftijd, gezinstype, gezondheid of eigendom weinig impact 
op het marginaal effect van de opleiding op de financiële afhankelijkheid. 

3.4 effect van gezinstype 

In een koppel leven heeft een impact op de inkomens. Cooke (2001) schrijft dat in een koppel leven 
de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt doet afnemen, vooral als het gezin veel kinderen 
heeft. Maron & Meulders (2008) hebben de negatieve effecten van het moederschap op de tewerk-
stelling van vrouwen aangetoond. Hoe meer kinderen het gezin telt, hoe groter de inkomensonge-
lijkheden tussen de ouders dreigen te zijn (zie eveneens Brandolini & D’Alessio 2001).
De toegepaste variabele maakt gebruik van de informatie beschikbaar in de variabele “Household 
type” van SILC. Ze is onderverdeeld in verschillende subcategorieën:

• Alleenstaande
• Twee volwassenen jonger dan 65 jaar, zonder kinderen ten laste
• Twee volwassenen waarvan ten minste één ouder is dan 65 jaar, zonder kinderen ten laste 
• Meer dan twee volwassenen, zonder kinderen 
• Alleenstaande ouder met kind 
• Twee volwassen, 1 kind 
• Twee volwassenen, 2 kinderen 
• Twee volwassenen, 3 of meer kinderen 
• Drie volwassenen of meer met kind(eren)
• Overige

De financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen is hoger dan die van mannen in alle soorten gezin-
nen, behalve in de categorie “overige”, die niet representatief is. De hoogste afhankelijkheidsper-
centages gelden voor vrouwen in een koppel, met of zonder kinderen, en voor vrouwen in gezinnen 
met meer dan twee volwassenen. Voor mannen is de kans op afhankelijkheid hoger voor individuen 
die tot gezinnen met meer dan twee volwassenen behoren. 
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FiGUUr 18 • financiële afhankeliJkheidsGraad en Gezinstype 

taBel 42 • financiële afhankeliJkheidsGraad bGia en europees armoederisicoper-
centaGe naar GeZinstyPe

De verschillen tussen de afhankelijkheidsgraad en de armoederisicopercentages zijn zeer groot. 
Als we uitgaan van een gelijke verdeling van de middelen en de gewijzigde OESO-equivalentieschaal 
toepassen, zien we dat de types van “arme gezinnen” niet dezelfde zijn dan als we naar het niveau 
van de individuen gaan kijken. De Europese cijfers tonen aan dat de personen die een hoog risico op 
armoede lopen diegenen zijn die in gezinnen leven van één persoon met en zonder kinderen, en in 
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Alleenstaande Twee volwassenen 
( 1 is › 65 jaar), 
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ten laste 

Meer dan twee volwassenen, zonder kinderen 

Alleenstaande ouder 
met kind 

Twee volwassen, 1 kind 

Twee volwassenen, 
2 kinderen 

Twee volwassenen, 
3 of meer kinderen 

Drie volwassenen 
of meer 

met kind(eren)

Overige
Twee volwassenen ‹ 65 jaar, 

zonder kinderen ten laste

■ Vrouwen   ■ Mannen

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Gezinstype
Financiële 

afhankelijkheids-graad 
BGia

europees 
armoederisicopercentage

 Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen

Alleenstaande 21% 13% 26% 17%

2 volwassenen (‹ 65) zonder kinderen 40% 11% 9% 8%

2 volwassenen (waarvan 1 › 65) zonder kinderen 69% 8% 20% 21%

Meer dan 2 volwassenen zonder kinderen 48% 16% 7% 8%

Alleenstaande ouder 3% 1% 29% 12%

2 volwassenen, 1 kind 29% 6% 8% 7%

2 volwassen, 2 kinderen 25% 4% 7% 6%

2 volwassenen, 3 kinderen of meer 29% 5% 13% 10%

3 volwassenen of meer met kinderen 46% 23% 8% 10%

Overige 28% 40% 32% 29%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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gezinnen bestaande uit bejaarden, zowel voor mannen als voor vrouwen. Omgekeerd geeft de bere-
kening van het individuele armoederisico zeer grote verschillen aan naar geslacht. Vrouwen met 
een hoge financiële afhankelijkheidsgraad leven in gezinnen van twee personen zonder kinderen 
(voornamelijk gezinnen met bejaarden) en in gezinnen van drie volwassenen of meer. De arme man-
nen leven voornamelijk in atypische gezinnen (drie volwassenen en meer en andere). 
Merk op dat het inkomen van de ouders hoger is als er geen gebruik wordt gemaakt van de gewij-
zigde OESO-equivalentieschaal aangezien bijkomende inkomens (kinderbijslag, geboortepremies, 
enz.) worden meegerekend zonder rekening te houden met de kosten die kinderen meebrengen. 

probit-analyse:

Voor vrouwen die alleen wonen en geen kinderen hebben, vermindert de kans op financiële afhan-
kelijkheid met 18,6 procentpunt in tegenstelling tot vrouwen in een gezin met twee volwassenen en 
zonder kinderen, terwijl het effect voor mannen verwaarloosbaar en niet-significant is (Tabel 43 en 
Figuur 19). Alleen leven met kinderen vermindert de kans op afhankelijkheid van vrouwen (-34,4 
procentpunt) en mannen (-8,9 procentpunt).
In een koppel leven in een “bejaard gezin” (een gezin waarin minstens één van beide volwassenen 
ouder is dan 65 jaar) in plaats van in een “jong gezin” verhoogt de kans op afhankelijkheid van vrou-
wen met 28,1 procentpunt en vermindert die van mannen met 3,1 procentpunt. 
Een kind hebben doet de kans op afhankelijkheid van mannen en vrouwen afnemen. Een, twee of 
drie kinderen hebben doet de kans op afhankelijkheid van mannen afnemen met 4,8; 6,9 en 5,5 pro-
centpunt. Bij vrouwen is het effect iets sterker: 10,6; 14,4 en 10,7 procentpunt.

taBel 43 • marGinaal effect van het Gezinstype op de financiële afhankeliJkheids-
Graad (reFerentie = GeZinnen van twee volwassenen (< 65 jaar) Zonder kinderen) 

Gezinstype marginaal effect

Vrouwen Mannen Totaal

Alleenstaande -0,186*** 0,019 -0,079

2 volwassenen (‹ 65) zonder kinderen 

2 volwassenen (waarvan 1 (› 65) zonder kinderen 0,281*** -0,031** 0,114***

Meer dan 2 volwassenen zonder kinderen 0,077*** 0,045*** 0,052***

Alleenstaande ouder -0,344*** -0,089** -0,212***

2 volwassenen, 1 kind - 0,106*** -0,048*** -0,076***

2 volwassen, 2 kinderen -0,144*** -0,069*** -0,104***

2 volwassenen, 3 kinderen of meer -0,107*** -0,055*** -0,081***

3 volwassenen of meer met kinderen 0,055* 0,106*** 0,078***

Overige -0,112 0,276** 0,083

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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FiGUUr 19 • marGinaal effect van het Gezinstype op de financiële afhankeliJkheids-
Graad (reFerentie=GeZinnen van twee volwassenen (< 65 jaar) Zonder kinderen) 

taBel 44 • effect van de toevoeGinG van andere variabelen op het marGinaal ef-
Fect van Het GeZinstyPe oP de Financiële aFHankelijkHeidsGraad 
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

Gezinstype

Alleenstaande -0,208*** 0,020 -0,242*** 0,027* -0,220*** 0,016 -0,183*** 0,018

2 volwassenen (‹ 65) 
zonder kinderen 

2 volwassenen  
(1 is › 65) zonder 
kinderen 

0,144*** -0,010 0,148*** -0,010 0,211*** -0,036** 0,291*** -0,026*

Meer dan 2 
volwassenen zonder 
kinderen

0,086*** 0,049*** 0,062** 0,032** 0,078*** 0,044*** 0,085*** 0,051***

Alleenstaande ouder -0,065** 0,000 -0,330*** -0,08** -0,337*** -0,088** -0,343*** -0,088**

2 volwassenen, 1 kind 0,010 0,000 -0,059** -0,041** -0,084*** -0,045*** -0,112*** -0,052***

2 volwassen, 2 
kinderen -0,040 -0,020 -0,086*** -0,057*** -0,108*** -0,067*** -0,145*** -0,067***

2 volwassenen, 3 
kinderen of meer -0,040 0,000 -0,040 -0,037* -0,059* -0,052*** -0,111*** -0,053***

3 volwassenen of 
meer met kinderen 0,128*** 0,109*** 0,085** 0,074*** 0,078** 0,106*** 0,056* 0,108***

Overige -0,110 0,427*** -0,090 0,337** -0,047 0,282** -0,114 0,283**

(vervolg)
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vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

activiteitsstatus

Voltijdse werknemers

Deeltijdse 
werknemers 0,149*** 0,120***

Werklozen 0,555*** 0,309***

Gepensioneerden 0,457*** 0,096***

Andere inactieven 0,765*** 0,548***

leeftijdscategorie

‹ 30 jaar 0,069*** 0,139***

30-49 jaar 0,000 0,000

50-59 jaar 0,117*** -0,007

60-65 jaar 0,194*** 0,008

› 65 jaar 0,231*** 0,002

opleidingsniveau

Lager secundair 
onderwijs 0,326*** 0,047***

Hoger secundair 
onderwijs 0,208*** 0,024**

Hoger onderwijs

nationaliteit

Belgen

Niet-EU-onderdanen 0,407*** 0,266***

EU-onderdanen 0,109*** 0,038*

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Controleren voor de activiteitsstatus vermindert zowel de marginale effecten van het gezinstype op 
de financiële afhankelijkheid en hun relevantie (tweede kolom van Tabel 44). M.a.w., de financiële 
afhankelijkheid van vrouwen wordt bepaald door hun activiteitsstatus eerder dan door het aantal 
kinderen dat ze ten laste hebben. Dezelfde redenering geldt voor de mannen, maar minder uitge-
sproken. 

Controleren voor leeftijd wijzigt licht het effect van het gezinstype van vrouwen op hun financiële 
afhankelijkheidsgraad (derde kolom van Tabel 44). Drie kinderen hebben is niet langer relevant voor 
vrouwen. Voor mannen heeft leven in een “bejaard gezin” in plaats van in een “jong gezin” geen ef-
fect meer op hun financiële afhankelijkheidsgraad. 

De toevoeging van opleiding, gezondheid, eigendom en nationaliteit wijzigt de marginale effecten 
verbonden aan het gezinstype niet ingrijpend.
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3.5 effect van nationaliteit 

Deze analyse is gebaseerd op de variabele PB220A die een onderscheid maakt tussen de Belgen, de 
onderdanen uit een ander EU-land, en de niet-EU-onderdanen. 

FiGUUr 20 • financiële afhankeliJkheidsGraad naar nationaliteit (2006)

Zowel voor mannen als voor vrouwen zijn de financiële afhankelijkheidscijfers duidelijk hoger voor 
niet-EU-onderdanen (71% tegen 37% voor vrouwen, 34% tegen 11% voor mannen) (Grafiek 20). Bel-
gen zullen ook minder snel in een toestand van financiële afhankelijkheid terechtkomen dan de 
onderdanen van andere EU-lidstaten, maar de verschillen zijn kleiner. 
De financiële afhankelijkheidspercentages van vrouwen zijn ook hier in alle gevallen hoger dan die 
van mannen. De verschillen tussen vrouwen en mannen zijn opnieuw hoger dan diegenen die vol-
gens de Europese methode werden berekend (Tabel 45). 

taBel 45 • Financiële aFHankelijkHeidsGraad BGia en eUroPees armoederisicoPer-
centaGe naar nationaliteit 
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

nationaliteit
Financiële 

afhankelijkheidsgraad 
BGia

europees 
armoederisicopercentage

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen

Belgen 37% 11% 14% 11%

Niet-EU-onderdanen 71% 34% 43% 41%

EU-onderdanen 42% 13% 20% 13%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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probit-analyse:

taBel 46 • marGinaal effect van nationaliteit op de financiële afhankeliJkheids-
Graad (reFerentie=BelGen) 

FiGUUr 21 • marGinaal effect van nationaliteit op de financiële afhankeliJkheids-
Graad (reFerentie=BelGen) 

Het effect op de stijging van de financiële afhankelijkheid is zeer hoog voor niet-EU-onderdanen, 
nog meer voor vrouwen dan voor mannen (Tabel 46 en Figuur 21). De toename is laag voor de onder-
danen van andere EU-lidstaten. 

nationaliteit marginaal effect

Vrouwen Mannen Totaal

Belgen

Niet-EU-onderdanen 0,366*** 0,253*** 0,289***

EU-onderdanen 0,052 0,036* 0,038*

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 47 • effect van de toevoeGinG van andere variabelen op het marGinaal ef-
Fect van nationaliteit oP de Financiële aFHankelijkHeidsGraad 

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

nationaliteit

Belgen

Niet-EU-onderdanen 0,367*** 0,134*** 0,416*** 0,231*** 0,415*** 0,255*** 0,407*** 0,266***

EU-onderdanen 0,010 0,030 0,090*** 0,045** 0,088** 0,036* 0,109*** 0,038*

activiteitsstatus

Voltijdse werknemers

Deeltijdse 
werknemers 0,164*** 0,116***

Werklozen 0,490*** 0,302***

Gepensioneerden 0,445*** 0,083***

Andere inactieven 0,760*** 0,562***

leeftijdscategorie

‹ 30 jaar 0,069*** 0,139***

30-49 jaar

50-59 jaar 0,117*** -0,010

60-65 jaar 0,194*** 0,010

› 65 jaar 0,231*** 0,000

opleidingsniveau

Lager secundair 
onderwijs 0,348*** 0,054***

Hoger secundair 
onderwijs 0,031*** 0,000

Hoger onderwijs

Gezinstype

Alleenstaande -0,183*** 0,018

2 volwassenen (‹ 65) 
zonder kinderen 

2 volwassenen  
(1 is › 65) zonder 
kinderen

0,291*** -0,026*

Meer dan 2 volwas-
senen maar zonder 
kinderen

0,085*** 0,051***

Alleenstaande ouder 
met kind -0,343*** -0,088**

2 volwassenen, 1 kind -0,112*** -0,052***

2 volwassen, 2 
kinderen -0,145*** -0,067***

2 volwassenen, 3 
kinderen of meer -0,111*** -0,053***

3 volwas senen of 
meer met kinderen 0,056* 0,108***

Overige -0,114 0,283**

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen



92

De controle voor de activiteitsstatus heeft geen invloed op het verschil tussen de kans op financiële 
afhankelijkheid van Belgische vrouwen en vrouwen uit niet-EU-landen, maar vermindert wel het 
verschil tussen Belgische mannen en mannen afkomstig uit niet-EU-landen (tweede kolom van 
Tabel 47). Door de opleiding constant te houden, neemt echter het effect op de verhoging van de 
kans op financiële afhankelijkheid toe. Hieruit blijkt dat het negatieve effect van de nationaliteit voor 
vrouwen afkomstig uit niet-EU-landen wordt beperkt door hun opleidingsniveau. De resultaten 
gaan in dezelfde zin als men controleert voor leeftijd of het gezinstype (vierde en vijfde kolom van 
Tabel 47). 

3.6 netto-effect van de verschillende kenmerken 

taBel 48 • marGinaal effect van het Geslacht op de financiële afhankeliJkheids-
Graad (reFerentie=vroUwen) (2006)

Ceteris paribus, wat betekent voor personen met hetzelfde statuut ten opzichte van de activiteit, die 
tot dezelfde leeftijdsgroep behoren, over hetzelfde opleidingsniveau beschikken en deel uitmaken 
van een gezin van hetzelfde type, vermindert het feit dat men een man is de kans op financiële af-
hankelijkheid met 18,5% (Tabel 48). Als men daarentegen mannen en vrouwen vergelijkt zonder te 
controleren voor de andere verklarende variabelen, dan vermindert het feit dat men een man is de 
kans op financiële afhankelijkheid met 24,8%.

De activiteitsstatus blijft het kenmerk dat de financiële afhankelijkheidsgraad het meest beïnvloedt 
(Tabel 49). Men stelt vast dat voltijds werken het beste middel is om financiële afhankelijkheid te 
voorkomen. 
Voor wie deeltijds werkt, vergroot de kans op afhankelijkheid met 13,5 procentpunt voor vrouwen en 
met 12,8 voor mannen (ceteris paribus). Zowel bij vrouwen als bij mannen wordt inactiviteit het 
meest met een sterke financiële afhankelijkheid geassocieerd. De weerslag van werkloosheid en 
pensioen is veel groter voor vrouwen dan voor mannen met dezelfde kenmerken. Op dit niveau ko-
men de effecten van de niet-individualisering van sociale rechten en van de onderbroken en deel-
tijdse loopbanen tot uiting. 

De marginale effecten van de leeftijd worden uitgevlakt door controle voor de andere kenmerken 
(Tabel 49). Dit betekent dat als een vrouw gepensioneerd is haar kans op financiële afhankelijkheid 
verhoogt, ongeacht haar leeftijd. De leeftijd blijft een significante weerslag hebben voor jongeren, 
maar deze wordt sterk afgezwakt. 

Geslacht marginaal effect

Totaal

Vrouwen

Mannen -0,248***

Mannen (controle) -0,185***

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Ceteris paribus leidt een laag opleidingsniveau uitsluitend voor vrouwen tot een aanzienlijke toe-
name van de risico’s op financiële afhankelijkheid (Tabel 49). M.a.w., het inkomen van vrouwen is 
veel gevoeliger voor het opleidingsniveau, dat ook hun activiteitsgraad beïnvloedt. 

Wat de verschillende gezinstypes betreft, beïnvloedt de controle voor de verschillende individuele 
kenmerken de resultaten in hoge mate (Tabel 49). Zowel voor mannen als voor vrouwen stellen we 
een sterke daling van de significantie van de marginale effecten vast. Vrouwen die in een gezin leven 
bestaande uit één persoon hebben meestal een lagere financiële afhankelijkheidsgraad dan vrou-
wen in een gezin met drie volwassenen of meer. Voor mannen zijn de marginale effecten zwakker. 
Het gezinstype heeft minder invloed op de financiële afhankelijkheidsgraad. 

Tot slot is ook de analyse van de nationaliteit van de individuen interessant (Tabel 49). Voor vrouwen 
stellen we vast dat het hebben van de nationaliteit van een EU-land geen significante weerslag heeft 
op de financiële afhankelijkheidsgraad in vergelijking met Belgische vrouwen. Voor mannen heeft 
dit tot gevolg dat de financiële afhankelijkheidsgraad licht stijgt. Voor wie een niet-EU-onderdaan is, 
vergroot echter de kans op afhankelijkheid met 11,1 procentpunt voor mannen en 39,6 procentpunt 
voor vrouwen. Controleren voor de andere variabelen doet de weerslag van de nationaliteit afnemen 
voor mannen, terwijl deze voor vrouwen toeneemt. 
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Gecontroleerd marginaal effect niet-gecontroleerd marginaal effect 

vrouwen mannen vrouwen mannen

activiteitsstatus

Voltijdse werknemers

Deeltijdse 
werknemers 0,135*** 0,128*** 0,160*** 0,126***

Werklozen 0,530*** 0,354*** 0,486*** 0,311***

Gepensioneerden 0,374*** 0,216*** 0,437*** 0,081***

Andere inactieven 0,750*** 0,552*** 0,759*** 0,570***

leeftijdscategorie 

‹ 30 jaar 0,062** 0,073*** 0,118*** 0,196***

30-49 jaar

50-59 jaar -0,057** -0,042*** 0,166*** 0,020

60-65 jaar -0,050 -0,057*** 0,269*** 0,034*

› 65 jaar 0,080 -0,054*** 0,262*** 0,022

opleidingsniveau

Lager secundair 
onderwijs 0,200*** 0,020 0,339*** 0,053***

Hoger secundair 
onderwijs 0,158*** 0,010 0,219*** 0,028**

Hoger onderwijs

Gezinstype

Alleenstaande -0,236*** 0,000 -0,186*** 0,000

2 volwassenen (‹ 65) 
zonder kinderen

2 volwassenen  
(1 is › 65) zonder 
kinderen 

0,092** -0,010 0,281*** -0,031***

Meer dan 2 volwas-
senen maar zonder 
kinderen 

0,077** 0,029** 0,077*** 0,045***

Alleenstaande ouder 
met kind -0,320*** -0,064** -0,344*** -0,089***

2 volwassenen, 1 kind -0,020 -0,020 -0,106*** -0,048***

2 volwassen, 2 
kinderen -0,050 -0,029** -0,144*** -0,069***

2 volwassenen, 3 
kinderen of meer -0,040 -0,010 -0,107*** -0,055***

3 volwas senen of 
meer met kinderen 0,110*** 0,058*** 0,055* 0,106***

Overige -0,070 0,479*** 0,000 0,276**

nationaliteit

Belgen

Niet-EU-onderdanen 0,396*** 0,111*** 0,366*** 0,253***

EU-onderdanen 0,043 0,035* 0,052 0,036*

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

taBel 49 • effect van de toevoeGinG van andere variabelen op de financiële afhan-
kelijkHeidsGraad 
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4 conclUsie

Uit het eerste deel van de studie over de verschillen tussen het individuele inkomen van vrouwen en 
mannen blijkt dat er sterke ongelijkheden zijn die de verdeling van de inkomens tussen vrouwen en 
mannen kenmerken: het individueel netto-inkomen van vrouwen is gemiddeld 38% lager dan dat van 
mannen in 2006. Alle bestanddelen van de inkomens herleid tot het aantal begunstigden liggen lager 
voor vrouwen:

• De inkomens uit arbeid liggen gemiddeld 28% lager en de analyse van de bestanddelen toont aan 
dat het vastgestelde verschil in het basisloon nog wordt versterkt door de verschillende vormen van 
indirect loon. 

• De overdrachten van de overheid corrigeren de ongelijkheden geenszins aangezien ze gemiddeld 25% 
lager liggen voor vrouwen, -34% voor pensioenen, -31% voor werkloosheid. Al deze ongelijkheden zijn 
het gevolg van de niet-individualisering van de rechten, onderbroken loopbanen en deeltijdse banen 
van vrouwen. 

De analyse van de individuele netto-inkomens per deciel vult dit beeld aan:

• Het eerste deciel bestaat voor 83% uit vrouwen. In het tiende deciel zijn ze nog maar voor 23% verte-
genwoordigd. 

• De weerslag van de leeftijd verschilt sterk naargelang van het geslacht. Mannen tussen 35 en 65 jaar 
bevinden zich voornamelijk in de laatste decielen. Vrouwen van dezelfde leeftijdscategorie bevinden 
zich echter vooral in de eerste decielen. De toestand is bijzonder problematisch voor bejaarde vrou-
wen. Ongeacht hun activiteit bevinden vrouwen zich in vergelijking met mannen in de laagste decie-
len, ook als ze voltijds werken. 

• Tot slot werkt het opleidingsniveau niet op dezelfde manier voor beide geslachten. Doordat vrouwen 
slechts een lage of gemiddelde opleiding genoten, hebben ze vaker dan mannen een laag inkomen. 

Uit de ontleding van de Gini-coëfficiënt blijkt dat 53% van de inkomensongelijkheden bij de totale popu-
latie toe te schrijven is aan verschillen tussen mannen en vrouwen in 2006. Drie vijfden van deze gen-
derongelijkheden zijn te wijten aan hogere jaarlijkse netto-inkomens van mannen in vergelijking met 
de vrouwelijke netto-inkomens. Beide ongelijkheidsindicatoren die voortvloeien uit deze ontleding, nl. 
de relatieve economische afstand en de verhouding tussen de transvariatie en de bruto-intergroepe-
nongelijkheid (Gt/Ggb) wijzen beide op een sterke ongelijkheid. De relatieve economische afstand in 
België bedraagt 0,605, wat bewijst dat er een relatief groot verschil is tussen de inkomensverdelingen 
van vrouwen en mannen. De verhouding Gt/Ggb die in tegengestelde richting van de economische af-
stand evolueert bedraagt 0,395. Beide indicatoren verbeteren trouwens licht in 2007 met respectieve-
lijk 0,586 en 0,414.

Door ontleding van de inkomensverschillen met de Oaxaca-Blinder-methode (1973) kan het effect van 
het onderscheid in kenmerken op het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen worden gemeten. 
Dit effect “verklaart” 32% van de inkomensverschillen. Het prijseffect, dat traditioneel wordt toege-
schreven aan verschillen in verloning van identieke kenmerken of aan niet-vastgestelde kenmerken 
bedraagt 68%. Als men enkel rekening houdt met de populatie jonger dan 65 jaar, dan geeft de ontle-
ding van de verschillen van het jaarlijks gemiddeld netto-inkomen tussen vrouwen en mannen een 
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resultaat van dezelfde orde als voor de totale populatie. De verschillen betreffende de waargenomen 
variabelen “verklaren” 34% van het loonverschil (tegen 32% voor de totale populatie). Als enkel de 
werknemers in aanmerking worden genomen, stijgt het verklaarde deel tot 43%. Het “niet-verklaarde” 
deel maakt nog steeds ruim de helft uit van het vastgestelde verschil (57%).

In het tweede deel, stellen wij de definitie van de ongelijkheidsindicatoren tussen mannen/vrouwen 
voor op basis van het begrip financiële afhankelijkheid of het individuele armoederisico: vrouwen in een 
toestand van financiële afhankelijkheid of die een individueel armoederisico lopen, zijn diegenen wiens 
individuele netto-inkomen onder het individuele mediaaninkomen ligt. Dit begrip kan worden vergele-
ken met het Europees armoederisico dat wordt omschreven als het percentage personen die tot gezin-
nen behoren waarvan het beschikbaar equivalent volwassen inkomen lager is dan 60% van het natio-
naal equivalent mediaaninkomen. Het belangrijkste verschil is dat in deze studie niet wordt uitgegaan 
van het gezin als delende eenheid, maar dat elk individu afzonderlijk wordt bekeken, ongeacht het ge-
zin waartoe het behoort en dat rekening wordt gehouden met het geïndividualiseerd inkomen van elke 
persoon. We gaan niet uit van de hypothese van een gelijke verdeling van alle middelen onder de ver-
schillende gezinsleden. Het financiële afhankelijkheidscijfer geeft aan dat 36% van de vrouwen en 11% 
van de mannen in België een geïndividualiseerd inkomen heeft dat lager is dan 60% van het individuele 
mediaaninkomen. 

• Vrouwen lopen drie keer meer risico dan mannen om in een toestand van financiële afhankelijkheid 
terecht te komen. 

• Het inkomen van vrouwen in een situatie van financiële afhankelijkheid is verder verwijderd van de af-
hankelijkheidsdrempel dan dat van mannen. Hieruit besluiten we dan ook dat vrouwen die financieel 
afhankelijk zijn zich in een lastiger situatie bevinden dan mannen. 

• De intensiteit van de afhankelijkheid is vijf maal groter voor vrouwen. 
• Zonder tussenkomst van de overheid zou het individueel armoederisico 46% bedragen. Het gecombi-

neerd effect van belastingen en overdrachten vermindert dit percentage tot 24%. Voor vrouwen zakt 
dit cijfer van 55 naar 36%, voor mannen van 37 naar 11%. In absolute en relatieve cijfers is het effect 
dus groter voor mannen en de herverdelende staatstussenkomst komt mannen dan ook sterker ten 
goede dan vrouwen. 

De berekening van het armoederisico op individuele basis heeft twee effecten: enerzijds is het percen-
tage risicopersonen groter als men de hypothese van gedeelde middelen binnen het gezin verwerpt, 
anderzijds is het risico voor vrouwen aanzienlijk groter als dit percentage wordt berekend per individu.

• Het armoederisicopercentage voor vrouwen bedraagt 36% als de berekening gebeurt op basis van 
het geïndividualiseerd inkomen. Het bedraagt nog slechts 16% als het risico, zoals in de Europese 
berekeningen, wordt berekend op gezinsbasis. De indicator 3 bedraagt 3,16 in de BGIA-berekening en 
slechts 1,23 in de Europese berekening. 

De financiële afhankelijkheidsgraad of het individueel armoederisicopercentage ligt 10 procentpunten 
hoger dan het Europees armoederisicopercentage. Het Europees armoederisicopercentage ligt hoger 
voor mannen (+2%), maar het is vooral veel kleiner voor vrouwen (-20%). Dit illustreert perfect het ef-
fect van de gekozen hypotheses:
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• Door uit te gaan van de gezinsbasis, verbergt men de individuele armoederisico’s die vrouwen lopen. 
Dit stemt overeen met de vaststellingen van Daly & Rake (2002) die stellen dat de hypothese van een 
gelijke verdeling van de inkomens binnen gezinnen de armoedetoestand van vrouwen minimaliseert. 

Het tweede onderdeel van dit deel betreft de raming via een Probit-model van de variabelen die de fi-
nanciële afhankelijkheid bepalen. Aan de hand hiervan kunnen de netto-effecten worden berekend van 
kenmerken zoals activiteitsstatus, leeftijd, opleiding, leefwijzen, nationaliteit, ceteris paribus. 

Ceteris paribus - wat betekent voor personen met dezelfde activiteitsstatus, die tot eenzelfde leeftijds-
groep behoren, over hetzelfde opleidingsniveau beschikken en deel uitmaken van een gezin van het-
zelfde type - vermindert het feit dat men een man is de kans op financiële afhankelijkheid met 18,5%. 
Als men daarentegen mannen en vrouwen vergelijkt zonder te controleren voor de andere verklarende 
variabelen, dan vermindert het feit dat men een man is de kans op financiële afhankelijkheid met 
24,8%.

De activiteitsstatus blijft het kenmerk dat de financiële afhankelijkheidsgraad het meest beïnvloedt. 
Men stelt vast dat voltijds werken het beste middel is om financiële afhankelijkheid te voorkomen.
Voor wie deeltijds werkt, vergroot de kans op afhankelijkheid met 13,5 procentpunt bij vrouwen en met 
12,8 bij mannen (ceteris paribus). Zowel bij vrouwen als bij mannen wordt inactiviteit het meest met de 
sterkste financiële afhankelijkheid geassocieerd. De weerslag van werkloosheid en pensioen is veel 
groter voor vrouwen dan voor mannen met dezelfde kenmerken. Op dit niveau komen de effecten van 
de niet-individualisering van sociale rechten en van de onderbroken en deeltijdse loopbaan tot uiting.

De marginale leeftijdseffecten worden uitgevlakt door de controle voor de andere kenmerken. Voor 
mannen stelt men vast dat jongeren gemiddeld een hogere financiële afhankelijkheidsgraad hebben 
dan bejaarden. Bij vrouwen wordt hetzelfde effect vastgesteld, maar minder uitgesproken. 

Als alle overige kenmerken dezelfde blijven, leidt een laag opleidingsniveau bij vrouwen tot een aan-
zienlijke toename van de risico’s op financiële afhankelijkheid. Het inkomen van vrouwen is veel gevoe-
liger voor het opleidingsniveau, dat ook hun activiteitsgraad beïnvloedt.

Ten slotte is ook de analyse van de nationaliteit van de individuen opmerkelijk: voor wie afkomstig is 
uit een land dat geen lid is van de Europese Unie neemt de kans op afhankelijkheid met 11,1 procent-
punt toe voor mannen en met 39,6 procentpunt voor vrouwen. 

Uit deze analyse van de Belgische SILC 2006 blijkt dat er in België sterke ongelijkheden bestaan tussen 
vrouwen en mannen. Ongeacht de inkomens die men in aanmerking neemt, zijn deze voor vrouwen 
lager dan voor mannen: dit geldt zowel voor inkomens uit arbeid als voor overdrachten van de overheid. 
De inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen kunnen slechts ten belope van 31% worden ver-
klaard door verschillen tussen vastgestelde kenmerken. Vrouwen lopen dan ook een aanzienlijk groter 
individueel armoederisico dan mannen, ongeacht hun kenmerken.

Wij stellen voor dat volgende indicatoren jaarlijks gepubliceerd en opgevolgd worden zodat wij de evo-
lutie van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in België kunnen meten. Uit de uitgevoerde 
berekeningen om de stabiliteit van de voorgestelde indicatoren te testen blijkt dat deze indicatoren 
robuust zijn en dat zich een lichte verbetering heeft voorgedaan tussen 2006 en 2007. 
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taBel 50 • samenvattende tabel van de voorGestelde indicatoren 

indicatoren silc-België 2006 silc-België 2007

Basisindicatoren: de verhoudingen tussen gemiddelde inkomens van vrouwen en mannen 

Bruto-inkomen 0,55 0,56

netto-inkomen 0,62 0,63

inkomen uit economische activiteit 0,72 0,71

      Inkomen van werknemers 0,72 0,70

            Loon 0,74 0,73

            Premies 0,58 0,58

   Waarvan: Vakantiegeld 0,61 0,61

            Eindejaarspremie 0,68 0,66

          Dertiende maand 0,70 0,72

      Inkomens uit zelfstandige activiteit 0,67 0,68

overdrachten van de overheid 0,75 0,77

     pensioenen 0,66 0,70

      Werkloosheid 0,68 0,71

   Waarvan: Werkloosheidsuitkering 0,89 0,88

      Invaliditeitsuitkeringen 0,83 0,87

verhouding tussen het percentage vrouwen in het eerste en het 
laatste deciel 3,6 3,6

indicatoren berekend op basis van de financiële afhankelijkheidsdrempel BGia

Financiële afhankelijkheidsgraad of individueel armoederisicopercentage 

Vrouwen 36% 34%

Mannen 11% 11%

Totaal 24% 23%

verhouding tussen de financiële afhankelijkheidsgraad van 
vrouwen en mannen 3,3 3,1

verhouding tussen het relatieve mediaanverschil voor vrouwen 
en voor mannen 1,7 1,6

verhouding tussen de intensiteit van de financiële 
afhankelijkheid van vrouwen en van mannen 5,6 5,0

indicatoren in verband met de ontleding van de Gini-coëfficiënt 

relatieve economische afstand 0,605 0,586

verhouding tussen de transvariatie en de bruto 
intergroepenongelijkheid 0,393 0,414

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen



99

1 
An

al
ys

e 
va

n 
de

 in
di

vi
du

el
e 

in
ko

m
en

s 
en

 v
an

 d
e 

fin
an

ci
ël

e 
af

ha
nk

el
ijk

he
id

 v
an

 v
ro

uw
en

 e
n 

m
an

ne
n 

in
 B

el
gi

ë



HooFdstUk 2 

individuele inkomens en financiële afhankelijkheid van vrouwen 
en mannen in negen europese landen
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In het eerste hoofdstuk zijn wij dieper ingegaan op het berekenen van het geïndividualiseerd inko-
men van vrouwen en mannen in België. Daarbij hebben wij voorgesteld verschillende indicatoren te 
berekenen op grond waarvan het mogelijk wordt het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen 
en het risico dat zij lopen op financiële afhankelijkheid21 te meten. Deze methodologie wordt hier 
toegepast op negen Europese landen: België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, 
Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Vernieuwend aan deze studie is dat zij dieper ingaat op het persoonlijk inkomen van individuen, het 
inkomen waarover zij beschikken door hun werk, door overdrachten die hun worden uitgekeerd, 
door inkomsten uit onroerende en roerende goederen… en dit ongeacht hun leefwijze of het gezin 
waartoe zij behoren. Wij nemen hierbij radicaal afstand van de traditionele benaderingen van ar-
moede en inkomen, die vertrekken van het gezin als eenheid van analyse en verdeling. 

Er zijn heel wat studies die de individueel geanalyseerde loonverschillen tussen vrouwen en man-
nen behandelen, maar slechts weinig onderzoeken leggen zich toe op de verschillen tussen het to-
taal bruto of netto geïndividualiseerd inkomen van vrouwen en mannen. Dit kan voor een deel wor-
den toegeschreven aan het ontbreken van kwalitatief hoogstaande statistische gegevens over 
meerdere bestanddelen van het individueel inkomen aangezien vele databanken nog steeds zijn 
gebouwd met het gezin als uitgangspunt, waarvoor samengevoegde gegevens worden verzameld 
voor elk van de bestanddelen van inkomen en uitgaven.

De armoedegraad wordt traditioneel geraamd uitgaand van de sterke hypothese dat alle inkomens 
door de leden van een gezin onderling gemeenschappelijk ter beschikking gesteld en gedeeld ge-
bruikt worden, ongeacht hun eigen inbreng. Volgens deze benadering is een persoon arm indien 
deze deel uitmaakt van een arm gezin, ongeacht zijn persoonlijke inkomsten.
Men kan zich de vraag stellen in hoeverre deze hypothese nog geldt die werd overgeërfd van de neo-
klassieke benadering toen het gezin beschouwd werd als een zwarte doos die functioneert als “één 
man”, waarbij het nut van het gezin maximaal een onbaatzuchtige invulling krijgt. 
Zoals Cantillon en Nolan het stellen (2001): “A major objection that feminist economics raises to 
traditional neoclassical theory is that it neglects what goes on within families. “...”Conventional 
methods analyzing poverty and income inequality take the household as the income recipient unit, 
and assume resources are shared so that each individual in a given household has the same 
standard of living. If different individuals within the household are likely to experience different le-
vels of well-being, this could have major implications for our understanding of poverty and for the 
way anti-poverty policies are framed... In particular, conventional practice could lead to the extent 
and nature of gender differences in the experience of poverty being understated, and to the capa-
city of policy to improve living standards being seriously impaired.”
Meerdere economen toonden reeds aan dat de armoede van vrouwen onderschat wordt als men 
uitgaat van de hypothese dat de inkomens gelijk zijn verdeeld tussen de gezinsleden onderling (Fol-
bre 1986, Kabeer 1994, Woolley en Marshall 1994, Nelson 1996). Het gezin geldt daarbij in zekere zin 
als schaamlap voor de armoede.

Het verontrustende hieraan is dat deze centrale hypothese dat alle middelen van de gezinnen vol-
ledig worden gedeeld, niet ter discussie wordt gesteld maar evenmin als sterke hypothese wordt 
voorgesteld door auteurs van armoedestudies. Ze stellen hun resultaten voor alsof deze universeel 

21 Alaoui Amine Z, K. Fredericq Evangelista, D. Meulders, S. O’Dorchai, R. Plasman, en F. Rycx (2009) «Analyse de la répartition des 
revenus entre les femmes et les hommes et de la dépendance financière en Belgique sur base des données du SILC-Belge 2006», 
Working Paper DULBEA, Research Report, N°09-09.RR, maart.
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zijn, zonder te vermelden in hoeverre zij aan deze aanvangshypothese onderworpen  zijn. 
Ook al maakt deze hypothese het bij brede internationale vergelijkingen, die aan de genderproble-
matiek voorbijgaan ondanks alles mogelijk de toestand van gezinnen in verschillende landen te 
vergelijken, toch moet van bij de analyse van individuele kenmerken die tot armoede kunnen leiden 
de validiteit van de resultaten in vraag worden gesteld. Men kan er immers van uitgaan dat er een 
sterke correlatie bestaat tussen verscheidene individuele kenmerken en het gezinstype waartoe 
men behoort en dat derhalve de interpretatie van de resultaten van het armoederisico aan de hand 
van de hypothese dat individuele kenmerken onderling gemeenschappelijk ter beschikking gesteld 
en gedeeld gebruikt worden, leiden tot valse interpretaties ingevolge de sterke correlatie tussen de 
kenmerken van het gezin en het gezinstype. 

De vraag die zich opdringt, is deze naar de verdeling van middelen tussen de gezinsleden onderling 
en de armoederisico’s die elk gezinslid afzonderlijk loopt. Verscheidene studies hebben geprobeerd 
de beheerswijze van middelen en uitgaven binnen het gezin in kaart te brengen door in te spelen op 
de machtsverhoudingen tussen partners, op de wijze waarop beslissingen tot stand komen en op 
het belastings- en overdrachtenstelsel (Pahl 1980, 1983, 1989, Vogler 1989, Vogler & Pahl 1993, 
1994, Woolley & Marshall 1994). Anderen hebben getracht de verdeelregels te identificeren door 
gezinsuitgaven uit te splitsen op basis van verworven goederen of diensten (Browning, Bourguig-
non, Chiappori en Lechene 1994). Nog anderen berekenden de verdelingsgraad van het inkomen 
binnen het gezin en de mate waarin deze onderhevig is aan wijzigingen in het belastings- en over-
drachtenstelsel (Lundberg, Pollak & Wales 1997). 

Voor het BGIA-project is een nieuwe methodologie uitgewerkt die de armoede op individueel niveau 
analyseert veeleer dan op gezinsniveau: de middelen van ieder individu om het individueel armoe-
derisico te meten, ongeacht de kenmerken van het gezin waarvan men deel uitmaakt.  Met deze 
methode onderzoeken we de toestand van de individuen in geval van ontbinding van het gezin. 

Andere pogingen om het meten van de armoede te individualiseren, beperkten zich tot alleenwo-
nende individuen of namen enkel de individuele inkomens in aanmerking, zonder rekening te hou-
den met de geglobaliseerde inkomsten op gezinsniveau (Daly & Rake 2002).

Dit hoofdstuk behandelt de verdeling van de individuele inkomens en de financiële afhankelijkheid 
in negen Europese landen: België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk en Zweden.

In het eerste deel worden de gegevens en de methodologie voorgesteld.
Het tweede deel legt zich toe op het verschil tussen individuele inkomens en de financiële afhanke-
lijkheidsgraad van vrouwen en mannen, alsook de individuele kenmerken die deze kunnen verkla-
ren en stelt voor deze percentages in vergelijking te brengen met het Europees armoederisico-
percentage. 
In het derde deel wordt de studie aangevuld met de raming van een econometrisch model van het 
type Probit om hiermee de meest determinante factoren te identificeren van de kans op financiële 
afhankelijkheid. Aan de hand van deze methode kunnen de louter marginale effecten van de indivi-
duele kenmerken geïdentificeerd worden.
In het vierde deel worden vier indicatoren naar voren geschoven. 
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1 GeGevens, steekProeF en metHodoloGie

1.1 Gegevens

De gegevens waarvan deze studie gebruik maakt, zijn afkomstig van de databank EU-SILC22 2006 
(European Statistics on Income and Living Conditions). Deze databank verwerkt informatie voor de 
meeste landen van de Europese Unie behalve Roemenië en Bulgarije) en bepaalde landen die geen 
lid zijn van de Unie (momenteel Noorwegen en IJsland). Ze geldt als referentiebasis voor vergelij-
kende statistieken over het inkomen, armoede en maatschappelijke uitsluiting in de context van het 
Europees  sociale beschermings- en sociale insluitingsproces.23

Deze databank verwerkt enkel informatie over individuen die deel uitmaken van een privé-gezin, 
uitgezonderd individuen die leven in een collectief gezin of in een instelling. Bepaalde bijzonder 
kwetsbare bevolkingsgroepen (zoals bijvoorbeeld daklozen) zijn in de cijfers dus niet vertegenwoor-
digd. Toch is SILC de enige beschikbare databank met het oog op een Europese vergelijking  van 
inkomens en armoede.

De gegevens worden verstrekt door de Lidstaten en gecontroleerd door de nationale instituten voor 
statistiek op grond van de gemeenschappelijke Europese richtlijnen, zodat de vergelijkbaarheid van 
de variabelen verzekerd is. De omvang van de steekproef verschilt per land maar steunt op strikte 
regels met betrekking tot het minimumaantal waarnemingen dat moet gehaald worden. 

1.2 steekproef

De volledige steekproef van EU-SILC 2006 omvat ruim 530.000 individuen, verdeeld over 26 lan-
den.24 Wij selecteerden hiervan de individuen ouder dan 24 jaar en de economisch actieven tussen 
18 en 24 jaar oud  (die  werken of beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en actief op zoek zijn naar een 
betrekking). 
Om een individueel inkomen te berekenen, moeten eerst de individuele belastingen worden bere-
kend die deze personen betalen, maar deze informatie is slechts beschikbaar voor negen landen. 
Daarom hebben wij de individuen waarvoor belangrijke gegevens niet voorhanden waren aan de 
steekproef moeten onttrekken (geslacht, leeftijd, opleiding, statuut inzake tewerkstelling, gezins-
type...).
Onze analyse heeft uiteindelijk betrekking op een steekproef van 133.071 individuen afkomstig uit 
negen Europese landen (Tabel 1): België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Spanje, 
het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

22 Voor meer informatie over EU-SILC raadpleeg: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/eusilc/library.
23 Eurostat, “Comparative EU statistics on Income and Living Conditions: Issues and Challenges”, Proceedings of the EU-SILC 
conference (Helsinki, 6-8 November 2006), Eurostat Methodologies and Working paper (edition 2007).
24 Voor Malta bestaan er geen gegevens over de inkomens.
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25 Cfr. de technische nota die aan dit rapport werd aangehecht.

at Be es Fr ie lU Pl se Uk

wrn. % wrn. % wrn. % wrn. % wrn. % wrn. % wrn. % wrn. % wrn. %

Vrouwen 5 856 53 4 964 52 12 114 52 7 495 52 5 412 52 3 536 50 16 262 54 5 448 51 8 590 54

Mannen 5 252 47 4 657 48 11 359 48 6 977 48 4 911 48 3 536 50 14 070 46 5 288 49 7 344 46

Totaal 11 108 9 621 23 473 14 472 10 323 7 072 30 332 10 736 15 934

Bron: EU-SILC 2006, 

taBel 1 • aantal waarneminGen en percentaGe vrouwen en mannen in de steekproef

1.3 methodologie en definiëring van de variabelen

1.3.1 Individueel inkomen

In de context van het BGIA project werd een methode voorgesteld om uitgaand van de SILC enquête 
het individueel inkomen te berekenen van alle personen die ouder zijn dan 24 jaar en van de econo-
misch actieven tussen 18 en 24 jaar oud  (die werken of beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt en 
actief op zoek zijn naar een betrekking).

Deze inkomens werden berekend op grond van de definitie van de “Canberra Expert Group” (2001). 
Er werden aanpassingen aangebracht voor staatstussenkomst voor bruto- en nettobedragen. Ook 
met de aanbevelingen van Atkinson et al. (2007) met betrekking tot het negatief inkomen en aange-
rekende huurgelden, en deze van Van Der Laan (2006) werd rekening gehouden.

Er werden hypotheses25 opgesteld over de verdeling over de gezinsleden van een aantal niet geïn-
dividualiseerde inkomens zoals: 

• roerende en onroerende inkomens
• inkomens uit financiële investeringen
• overdrachten tussen gezinnen
• uitkeringen die verband houden met het gezin en de kinderen
• belastingen

1.3.2 Financiële afhankelijkheid

De financiële afhankelijkheidsgraad is het percentage individuen met een inkomen lager dan  60% 
van het nationaal mediaaninkomen. De financiële afhankelijkheidsgraad stemt overeen met het 
percentage personen dat met hun eigen inkomen niet kan voldoen aan een minimumbedrag aan 
uitgaven, en dus afhankelijk zijn van andere personen om te overleven. 

Dit percentage kan vergeleken worden met het Europees armoederisicopercentage, ware het niet 
dat het Europees cijfer steunt op een berekening op gezinsniveau, waarvoor men de hypothese han-
teert dat de middelen volledig over alle gezinsleden verdeeld worden. 
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1.3.3 Onderzochte variabelen

Deze studie beoogt tevens de kenmerken te omschrijven van personen die in een toestand van fi-
nanciële afhankelijkheid verkeren. De volgende variabelen zijn onderzocht:

• Geslacht: het geslacht is een dummy variabele die gelijk is aan 1 wanneer het individu een vrouw 
is en 0 wanneer het individu een man is.

• leeftijd: de leeftijd werd als variabele in vier groepen opgesplitst: jonger dan 30 jaar, 30-49 jaar, 
50-59 jaar en 60 jaar of ouder.

• activiteitsstatus: Deze variabele valt uiteen in 5 categorieën: 
	 • voltijds werknemer 
	 • deeltijds werknemer 
	 • werkloze
	 • gepensioneerde
	 • inactieve 

Deze hergroepering steunt op een EU-SILC variabele, gecontroleerd en gebruikt door Eurostat voor 
statistieken over de beroepssituatie. De controle op de arbeidstijd gebeurt aan de hand van kalen-
dergegevens in EU-SILC.

• opleiding: De variabele opleiding is opgedeeld in drie groepen: 
	 • personen met het lager secundair onderwijs of lager als hoogste diploma, wat inhoudt het pre-

primair en het lager secundair onderwijs
	 • personen die het hoger secundair onderwijs hebben voltooid
	 • personen die hogere studies hebben verricht: universitair en hoger niet-universitair onderwijs

Deze indeling bouwt op de "International Standard Classification of Education" (ISCED 1997), ge-
bruikt in EU-SILC. 

• Gezinstype: Deze variabele steunt op de variabele “Household type” in EU-SILC. We selecteren 
tien categorieën:

	 • alleenstaanden
	 • gezinnen bestaande uit 2 volwassenen van jonger dan 65 jaar zonder kinderen
	 • gezinnen van 2 volwassenen, van wie één van beide jonger is dan 65 jaar, zonder kinderen ten 

laste
	 • gezinnen van meer dan 2 volwassenen zonder kinderen ten laste
	 • eenoudergezinnen (met één of meerdere kinderen ten laste)
	 • gezinnen van 2 volwassenen met een kind ten laste
	 • gezinnen van 2 volwassenen met 2 kinderen ten laste
	 • gezinnen van 2 volwassenen met 3 kinderen of meer ten laste
	 • gezinnen van meer dan 2 volwassenen met één of meerdere kinderen ten laste
	 • gezinnen die niet tot één van deze categorieën behoren

• nationaliteit: Deze variabele gaat uit van “PB220A – Citizenship1” in EU-SILC, waarin drie groe-
pen worden onderscheiden:  “nationale ingezetenen”, “onderdanen van de Europese Unie” en “on-
derdanen van landen buiten de Europese Unie”. 
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2 verscHillen tUssen individUele inkomens en Financiële aFHankelijkHeid van  
 vroUwen en mannen

2.1 verschillen in individuele inkomens van vrouwen en mannen

In de negen onderzochte landen en voor alle grote inkomensgroepen is het individueel inkomen van 
vrouwen steeds lager dan dat van mannen.

taBel 2 • verhoudinG tussen het Gemiddeld individueel inkomen van vrouwen en van 
mannen

GraFiek 1 • verhoudinG tussen het Geïndividualiseerd inkomen van vrouwen en dat van 
mannen

Tabel 2 en Grafiek 1 geven de verhoudingen weer tussen het gemiddeld inkomen van vrouwen en van 
mannen per in aanmerking genomen land en per type inkomen. De gedetailleerde resultaten (aan-
tal waarnemingen en gemiddelde bedragen) werden als bijlage aangehecht (cfr. Bijlage 1, blz. 333).
In de negen onderzochte landen is het netto individueel inkomen van vrouwen lager dan dat van 
mannen, het verschil schommelt tussen 45% in Luxemburg en 20% in Zweden.
Zweden (20%), Polen (25%) en Frankrijk (30%) vertonen de kleinste verschillen, Luxemburg (45%) 
en Ierland (41%) bevinden zich aan de andere kant van het spectrum. Gelet op het feit dat Frankrijk 
en vooral Zweden gendergebonden loonverschillen vertonen die tot de hoogste in Europa behoren, 

verhouding gemiddelden 
vrouwen/mannen at Be es Fr ie lU Pl se Uk

Netto-inkomen 0,61 0,62 0,63 0,70 0,59 0,55 0,75 0,80 0,61

Verschil -39 -38 -37 -30 -41 -45 -35 -20 -39

Inkomen afkomstig uit de 
economische activiteit 0,63 0,71 0,71 0,72 0,65 0,61 0,84 0,71 0,60

Verschil -37 -29 -29 -28 -35 -39 -16 -29 -40

Individuele overdrachten 
gestort door de Staat 0,74 0,75 0,65 0,71 0,68 0,59 0,83 0,83 0,64

Verschil -26 -25 -35 -29 -32 -41 -17 -17 -36

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen
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moet de verklaring voor de kleinere inkomensongelijkheid er veeleer gezocht worden in hun sys-
teem van staatsoverdrachten. Dit geldt eveneens voor Polen. In zijn internationale en empirische 
inkomensvergelijking toonde Lydall (1968) immers al aan dat Polen en Zweden tot de groep Wes-
terse landen behoren die gekenmerkt worden door een lage ongelijkheidsgraad. Daarnaast wijzen 
cijfers die recent door Eurostat (Wolff 2009) zijn gepubliceerd erop dat de percentsgewijze vermin-
dering van het armoederisicopercentage die het gevolg is van staatsoverdrachten zeer groot is in 
landen zoals Zweden en Frankrijk, met respectievelijk ongeveer 62% en 50%. In Polen is het gen-
dergebonden loonverschil vrij klein en verminderen de staatsoverdrachten het armoederisicoper-
centage met ongeveer 37%.
Het inkomen uit de economische activiteit vertoont in alle landen een enigszins kleinere ongelijk-
heid, behalve in het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het beroepsinkomen van vrouwen is gemiddeld 
40% lager in het Verenigd Koninkrijk, 39% in Luxemburg, 37% in Oostenrijk, en 35% in Ierland. Het 
verschil is  kleiner in Polen (16%), in de overige landen bedraagt het 29%.
Wat de overdrachten betreft, zijn de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen steeds bijzonder 
uitgesproken. Vrouwen die begunstigde zijn van overdrachten genieten hiervan in alle landen min-
der dan de mannen. Het verschil is het grootst in Luxemburg (40%), in het Verenigd Koninkrijk (39%) 
en in Spanje (35%). In Zweden en Polen is het verschil daarentegen kleiner: 17%.

Globaal zijn de verschillen kleiner voor de jongste leeftijdscategorieën: van 10% tot 25%, om vervol-
gens toe te nemen, en ze zijn het grootst tussen 50 en 60 jaar (Tabel 3). Polen en Zweden vertonen 
een sterk verschillend profiel aangezien de verschillen er stabieler blijven naarmate de leeftijd toe-
neemt. Dit stemt overeen met de resultaten van Wolff (2009). Deze laatste stelt in Polen zelfs een 
vermindering van het armoederisicopercentage vast bij de 65-plussers. 
De evolutie van het verschil naar opleidingsniveau varieert van land tot land: in vijf landen (België,  
Ierland, Oostenrijk, Polen en Spanje), vermindert het verschil naarmate het opleidingsniveau stijgt; in 
twee landen blijft het stabiel (Zweden en het Verenigd Koninkrijk). In Frankrijk is het verschil het 
kleinst voor het secundair niveau en in Luxemburg is het verschil het grootst voor mensen met een 
diploma van het secundair onderwijs. Deze resultaten wijzen ongetwijfeld op de verschillen in de kwa-
lificatiesystemen en de kenmerken van de respectieve arbeidsmarkten van de verschillende landen.

taBel 3 • verhoudinG van de Gemiddelden vrouwen/mannen naar individuele ken-
merken

verhouding van de   
gemiddelden vrouwen/

mannen
at Be es Fr ie lU Pl se Uk

netto-inkomen 0,61 0,62 0,63 0,70 0,59 0,55 0,75 0,80 0,61

leeftijdscategorie

‹ 30 jaar 0,75 0,82 0,79 0,88 0,91 0,90 0,75 0,83 0,79

30-49 jaar 0,60 0,64 0,55 0,67 0,56 0,53 0,71 0,82 0,60

50-59 jaar 0,58 0,57 0,40 0,70 0,47 0,44 0,79 0,77 0,56

60-65 jaar 0,56 0,46 0,36 0,64 0,40 0,51 0,76 0,78 0,55

› 65 jaar 0,62 0,58 0,49 0,70 0,58 0,54 0,73 0,73 0,63

opleidingsniveau

Lager secundair of lager 0,62 0,56 0,40 0,67 0,48 0,56 0,84 0,78 0,61

Hoger secundair onderwijs 0,64 0,61 0,54 0,73 0,58 0,50 0,67 0,79 0,61

Hoger onderwijs 0,66 0,65 0,69 0,69 0,62 0,66 0,71 0,78 0,63

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen



108

2.2 Financiële afhankelijkheid en armoederisicopercentage

De Europese Unie definieert het armoederisicopercentage als de verhouding van personen die leven in 
gezinnen met een beschikbaar equivalent inkomen dat lager is dan 60% van het equivalent mediaanin-
komen van het land waar zij verblijven. De financiële afhankelijkheidsgraad is de verhouding van indi-
viduen die beschikken over een individueel inkomen dat lager is dan 60% van het individueel mediaan-
inkomen van het land waar zij verblijven. Het verschil tussen beide indicatoren kan verklaard worden 
aan de hand van de hypothese die stelt dat de middelen binnen het gezin volledig worden verdeeld, 
zoals deze in aanmerking wordt genomen door Europa maar die wordt verworpen in het BGIA project.

GraFiek 2 • financiële afhankeliJkheidsGraad van vrouwen en mannen en verschil 
tUssen Beiden 

In de negen onderzochte landen is de financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen groter dan deze 
van mannen (Grafiek 2). Het verschil komt bijzonder sterk tot uiting in Luxemburg en in Spanje (34 
procentpunt), terwijl het kleiner is in Polen en Zweden (7 procentpunt). In absolute cijfers varieert 
de financiële afhankelijkheidsgraad van mannen van 9% in Luxemburg tot 21% in Polen, terwijl dit 
cijfer voor vrouwen ligt tussen 20% in Zweden en 49% in Spanje. 

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen
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Grafiek 3 vergelijkt voor vrouwen en voor mannen de financiële afhankelijkheidsgraad met het ar-
moederisicopercentage. Hiermee kan de vergelijking worden gemaakt tussen de financiële afhan-
kelijkheidsgraad berekend volgens de hypothese dat de individuele middelen binnen het gezin niet 
gedeeld gebruikt worden en het armoederisicopercentage dat uitgaat van een equivalent inkomen 
voor alle leden van het gezin.
Voor de vrouwen zijn de verschillen zeer groot; de financiële afhankelijkheidsgraad is veel groter 
dan het armoederisicopercentage. Anderzijds benadert de financiële afhankelijkheidsgraad van 
mannen vrij dicht hun armoederisicopercentage. 
In alle onderzochte landen behalve in Polen en in het Verenigd Koninkrijk is de financiële afhanke-
lijkheidsgraad van vrouwen minstens tweemaal groter dan hun armoederisicopercentage. Dit geeft 
aan dat een groot aantal vrouwen in de armoede zouden terechtkomen als ze niet langer kunnen 
beschikken over een deel van het inkomen van een ander gezinslid. Deze resultaten sterken de stel-
ling van Daly en Rake (2002): “Measuring household income and calculating poverty rates at the 
household level implies that incomes are shared equally within households. Where such sharing 
does not occur, it is women who are most likely to be affected, since they command lower incomes 
on average. Hence, this methodological practice tends to overstate women’s access to income (and 
understate their poverty rates)” (Daly & Rake 2002, Bijlage blz.3).
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GraFiek 3 • verGeliJkinG van de financiële afhankeliJkheidsGraad en het armoe-
derisicoPercentaGe
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2.3 Financiële afhankelijkheid en individuele kenmerken

Bijlage 2 (blz.411) geeft de financiële afhankelijkheid aan in functie van meerdere individuele ken-
merken.

Grafiek 4 illustreert de financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen en van mannen in functie van 
hun statuut ten opzichte van de economische activiteit. In alle onderzochte landen gaat voltijds werk 
samen met de kleinste financiële afhankelijkheidsgraad, zowel bij mannen als bij vrouwen. Toch 
bestaan ook binnen de voltijds werkende populatie grote verschillen tussen mannen en vrouwen. In 
alle landen blijft immers een gendergebonden loonverschil bestaan, zelfs in de beperkte categorie 
van de voltijdse werknemers. Deeltijds werk biedt niet dezelfde bescherming tegen financiële af-
hankelijkheid. De financiële afhankelijkheid van deeltijds werkende vrouwen varieert hierdoor van 
15% in Zweden en België tot 44% in Spanje. Voor mannen ligt dit cijfer tussen 12% in België en 37% 
in Polen. De verschillen tussen mannen en vrouwen vinden hun verklaring in het feit dat het deel-
tijds werk van vrouwen en dat van mannen zeer verschillend van aard zijn. Terwijl mannen in hoofd-
zaak op het einde van hun loopbaan of in combinatie met opleidingsprojecten van dit statuut gebruik 
maken, wordt deeltijds werken aan vrouwen met een gezinsleven vaak opgedrongen. De verschillen 
tussen de landen kunnen worden toegeschreven aan de verschillende kenmerken van de deeltijdse 
statuten, die voorzien in een groot aantal gewerkte uren in bepaalde landen, maar een korte en 
atypische werkperiode in andere, waardoor de werknemers in sommige landen niet goed be-
schermd zijn maar minder gepenaliseerd worden elders. Het zijn ook jobs die soms sterk gecon-
centreerd zijn in bepaalde activiteitssectoren en meer gespreid voorkomen in andere enz.. De 
kwetsbaarheid van de gepensioneerden is in een meerderheid van de landen nog groter. Bovendien 
blijkt dat de pensioenen van vrouwen ontoereikend zijn uit de aanzienlijk grotere financiële afhanke-
lijkheidsgraad dan deze van gepensioneerde mannen (cfr. ook Petrovic 2008). Ten slotte zijn de ac-
tiviteitsstatuten waaraan de hoogste financiële afhankelijkheids graad verbonden is werkloosheid 
en inactiviteit (buiten het pensioen). In dat laatste geval loopt de financiële afhankelijkheidsgraad 
voor vrouwen op tot 88% in Spanje en 76% in Oostenrijk (cfr. ook ‘the poverty site’, http://www.po-
verty.org.uk/).

GraFiek 4 • financiële afhankeliJkheidsGraad van vrouwen en mannen naar acti-
viteitsstatUs
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GraFiek 5 • financiële afhankeliJkheidsGraad van vrouwen en mannen naar leef-
tijdscateGorie
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Bij analyse van de financiële afhankelijkheidsgraad per leeftijdscategorie (Grafiek 5) stellen we vast 
dat de verschillen tussen vrouwen en mannen zeer groot zijn. Want ook al zijn mannen kwetsbaar-
der onder de 30, hun financiële afhankelijkheidsgraad neemt sterk af van zodra ze die kaap hebben 
bereikt en blijft vervolgens vrij stabiel. Voor vrouwen is de toestand zeer verschillend: de financiële 
afhankelijkheidsgraad van jonge vrouwen benadert deze van de jonge mannen maar neemt toe voor 
oudere vrouwen (behalve in Polen).

De financiële afhankelijkheid wordt eveneens sterk beïnvloed door het gezinstype waartoe het indi-
vidu behoort (Grafiek 6). De aanwezigheid van kinderen vermindert de afhankelijkheid, zowel voor 
mannen als voor vrouwen. Dit kan op meerdere manieren worden verklaard. In de eerste plaats 
door de gehanteerde methode. Als bij het meten van het inkomen immers rekening gehouden wordt 
met kinderbijslag en andere overdrachten die aan de ouders worden uitgekeerd, dan worden de 
aanvullende kosten die verband houden met de kinderen niet in aanmerking genomen. In de tweede 
plaats bestaat er, zoals blijkt uit vruchtbaarheidsonderzoek, een welbepaalde frequentie in de be-
slissingen in verband met moederschap en werk: vrouwen betreden de arbeidsmarkt om een finan-
ciële toestand te verwerven die het mogelijk maakt om kinderen te hebben (Gustafsson et al. 2002, 
2003). Deze sequentie steunt op het streven van vrouwen naar een minimum aan financiële zeker-
heid, zowel voor zichzelf als om hun kinderen de beste leefomstandigheden te waarborgen.
Meer nog dan de aanwezigheid van kinderen beïnvloedt het samenwoningsstatuut van individuen 
hun financiële afhankelijkheidsgraad. Zo stelt men vast dat de financiële afhankelijkheidsgraad sys-
tematisch hoger is voor koppels dan voor vrijgezellen. Dit gaat in tegen het traditionele beeld dat 
alleenstaande ouders als groep het meest kwetsbaar zijn voor armoede. Toch moet ook in herin-
nering worden gebracht dat ook het armoedeonderzoek uitgaat van de traditionele hypothese dat 
inkomens binnen het gezin worden verdeeld. Als men die hypothese verwerpt, zoals in deze studie 
het geval is, dan stelt men vast dat een groot aantal individuen die in koppel leven, grotendeels 
vrouwen, een hogere financiële afhankelijkheidsgraad hebben dan vrijgezellen. 
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GraFiek 6 • financiële afhankeliJkheidsGraad van vrouwen en mannen naar Ge-
ZinstyPe

Opleiding is eveneens een doorslaggevende variabele om de financiële afhankelijkheid te verminderen 
(Grafiek 7). Men stelt vast dat de financiële afhankelijkheid vermindert naarmate het opleidingsniveau 
toeneemt.
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GraFiek 7 • financiële afhankeliJkheidsGraad van vrouwen en mannen naar oplei-
dinGsniveaU

Ten slotte lijkt ook de nationaliteit een belangrijke determinant van financiële afhankelijkheid (Gra-
fiek 8). Doorgaans hebben de ingezetenen van het land een lagere financiële afhankelijkheidsgraad 
dan mensen die de nationaliteit niet hebben. Bovendien hebben burgers van landen buiten de Euro-
pese Unie een hogere financiële afhankelijkheidsgraad dan individuen met de nationaliteit van een 
land binnen de Unie. 

GraFiek 8 • financiële afhankeliJkheidsGraad van vrouwen en mannen naar  
nationaliteit
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2.4 Uitsplitsing van de Gini-coëfficiënt

De uitsplitsing van de coëfficiënt werd reeds in het eerste hoofdstuk uiteengezet. Dezelfde methode 
wordt hier toegepast op de verschillende Europese landen. Tabel 4 toont de basisgegevens waar-
mee de Gini-coëfficiënt kan worden berekend voor de 9 Europese landen afzonderlijk. Het aandeel 
vrouwen in de totale populatie bedraagt om en bij de 51%, behalve voor Luxemburg, waar de man-
vrouw verhouding omgekeerd is. Het aandeel van de vrouwen in het totaal netto-inkomen bedraagt 
minder dan 40% voor Luxemburg, Spanje, Ierland, België en Oostenrijk. Dit cijfer ligt enigszins ho-
ger in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden en Polen.

De Gini-index is het kleinst in Zweden (0,265), vervolgens komen België en Oostenrijk (respectieve-
lijk 0,360 en 0,363). De index is het hoogst in Spanje (0,467), Ierland (0,453) en Luxemburg (0,433). 
Wat betreft de intra-groepencoëfficiënten kunnen we twee groepen landen onderscheiden: ener-
zijds Spanje, Luxemburg, Oostenrijk en België, waarvoor de intra-groepencoëfficiënt van vrouwen 
aanzienlijk hoger is dan die van mannen, en anderzijds het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen en 
Frankrijk, waar de beide intra-groepencoëfficiënten elkaar benaderen. Enkel Zweden wijkt af met 
een grotere inkomensconcentratie bij mannen dan bij vrouwen (0,264 tegenover 0,243).

De “relatieve economische afstand”, een raming van de mate waarin de twee inkomensverdelingen 
van elkaar verwijderd zijn, is vervat tussen 0 en 1, streeft naar 1 naarmate de twee verdelingen van 
elkaar verschillen en is gelijk aan 0 bij een identieke verdeling.26

Op basis van de gegevens van Tabel 4 is de relatieve economische afstand (D) groot in Oostenrijk, 
Luxemburg en Spanje. Het cijfer blijft onder de 0,5 in Zweden en in Polen.

26 Dagum (1980), p.1791-1792.
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taBel 4 • berekeninG van de Gini-coëfficiënt

land steek proef Gemiddeld 
inkomen

aandeel in 
de totale 
populatie

aandeel in 
het totale 

netto-inko-
men

Gini-coëfficiënt relatieve 
en gerichte 
economi-
sche af-
stand (d)

intra- 
groep

inter- 
groep

BE

Vrouwen 4 596 13 474,54 0,513 0,397 0,393
0,380 0,605

Mannen 4 841 21 535,15 0,487 0,603 0,303

Totaal 9 437 17 400,22 1,000 1,000 0,360

AT

Vrouwen 5 835 13 090,18 0,527 0,394 0,397
0,392 0,667

Mannen 5 247 22 359,55 0,473 0,606 0,288

Totaal 11 082 17 478,95 1,000 1,000 0,363

ES

Vrouwen 11 884 7 422,076 0,513 0,351 0,559
0,505 0,634

Mannen 11 286 14 430,38 0,487 0,649 0,352

Totaal 23 170 10 835,79 1,000 1,000 0,467

FR

Vrouwen 7 442 16 239,71 0,517 0,418 0,385
0,390 0,503

Mannen 6 965 24 157,48 0,483 0,582 0,344

Totaal 14 407 20 067,52 1,000 1,000 0,376

IE

Vrouwen 5 361 15 176,14 0,522 0,376 0,455
0,476 0,606

Mannen 4 901 27 497,71 0,478 0,624 0,412

Totaal 10 262 21 060,76 1,000 1,000 0,453

LU

Vrouwen 3 478 21 290,60 0,497 0,348 0,473
0,466 0,639

Mannen 3 526 39 350,63 0,503 0,652 0,362

Totaal 7 004 30 382,5 1,000 1,000 0,433

PL

Vrouwen 15 479 2 769,01 0,533 0,453 0,420
0,432 0,367

Mannen 13 553 3 813,63 0,467 0,547 0,411

Totaal 29 032 3 256,67 1,000 1,000 0,424

SE

Vrouwen 5 423 16 634,91 0,508 0,443 0,243
0,275 0,470

Mannen 5 249 21 576,96 0,492 0,557 0,264

Totaal 10 672 19 065,65 1,000 1,000 0,265

UK

Vrouwen 8 278 15 935,81 0,535 0,409 0,397
0,427 0,581

Mannen 7 200 26 438,82 0,465 0,591 0,376

Totaal 15 478 20 821,56 1,000 1,000 0,406

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen
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De bestanddelen van de Gini-coëfficiënt komen tot uiting in Tabel 5, waar de landen staan gerang-
schikt naar toenemende relatieve economische afstand (D).
We stellen vast dat het deel totale ongelijkheid (G) toegeschreven aan gendergebonden ongelijkhe-
den (bruto-intergroepen-ongelijkheid: Ggb) in de verschillende landen vrij constant blijft met cijfers 
tussen 51 en 54%. 
Het is interessant om nader in te gaan op de verschillen tussen de landen bij de ontleding van Ggb in 
netto-intergroepen-ongelijkheid (Gnb) en transvariatie(Gt). In Polen en Zweden is de transvariatie 
groter dan de netto-intergroepen-ongelijkheid en de relatieve economische afstand is er kleiner. De 
verhouding Gt/Ggb biedt een andere indicatie van inkomensongelijkheid aangezien ze begrepen is 
tussen 0 en 1 en evolueert in tegengestelde zin van de relatieve economische afstand.
Uit Tabel 5 blijkt dat de twee indicatoren (de relatieve economische afstand (D) en de verhouding 
transvariatie / bruto-intergroepen-ongelijkheid (Gt/Ggb)) in dezelfde zin evolueren als de verhou-
ding tussen de afhankelijkheidsgraad van respectievelijk vrouwen en mannen.
Polen en Zweden vertonen daarbij de kleinste verhouding in de afhankelijkheidsgraad (1,4), een vrij 
kleine economische afstand (0,367 en 0,470) en de grootste verhouding Gt/Ggb (0,633 en 0,530). An-
derzijds cumuleren Oostenrijk, Luxemburg en Spanje een grote samenhang tussen de afhankelijk-
heidsgraad van vrouwen en mannen, een economische afstand van groter dan 0,5 en een lage ver-
houding Gt/Ggb (om en bij de 0,3).

taBel 5 • Gini-coëfficiënt en afhankeliJkheidsGraad

land

relatieve 
economische 

afstand
(d)

intra-groe-
pen ongelijk-

heid
(Gw)

Bruto-intergroepen- 
ongelijkheid

(Ggb)
Gini
(G) Ggb/G Gt/Ggb

afhanke  - 
lijk heids -

graad verhouding 
afhankelijk-
heidsgraad

v-m
netto-inter-
groepenon-
gelijkheid

(Gnb)

trans -
variatie-

intensiteit 
(Gt)

v m

PL 0,367
0,207 0,080 0,138 0,424

51,42% 0,633 28 21 1,4
48,82% 18,87% 32,55% 100,00%

SE 0,470
0,127 0,065 0,073 0,265

52,08% 0,530 20 13 1,4
47,92% 24,53% 27,55% 100,00%

FR 0,503
0,180 0,099 0,097 0,376

52,13% 0,497 31 13 2,3
47,87% 26,33% 25,80% 100,00%

UK 0,581
0,190 0,125 0,091 0,406

53,20% 0,419 36 16 2,3
46,80% 30,79% 22,41% 100,00%

BE 0,605
0,169 0,116 0,075 0,360

52,86% 0,393 36 11 3,4
47,14% 31,43% 21,43% 100,00%

IE 0,606
0,212 0,146 0,095 0,453

53,20% 0,394 40 19 2,1
46,80% 32,23% 20,97% 100,00%

ES 0,634
0,212 0,162 0,093 0,467

54,60% 0,366 49 15 3,4
45,40% 34,69% 19,91% 100,00%

LU 0,639
0,201 0,149 0,084 0,433

53,81% 0,361 43 9 4,9
46,42% 34,41% 19,40% 100,00%

AT 0,667
0,165 0,132 0,066 0,363

54,55% 0,333 38 11 3,2
45,45% 36,36% 18,18% 100,00%

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen
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3 ProBit-analyse

In dit hoofdstuk maken wij gebruik van de raming van een econometrisch probit-model om de factoren te 
identificeren die het meest determinant zijn in de kans van een individu om in een toestand van financi-
ele afhankelijkheid terecht te komen. Aan de hand van deze methode kunnen we de louter marginale ef-
fecten van individuele kenmerken herkennen.

De afhankelijke variabele is een binaire variabele die gelijk is aan 1 als het inkomen van het individu min-
der bedraagt dan 60% van het equivalent nationaal mediaaninkomen en 0 in het tegengestelde geval. 

Het probit-model voor armoedeanalyse met gebruik van een binaire afhankelijke variabele komt vrij fre-
quent voor in de literatuur, cfr. bijvoorbeeld Nillson (2005) of Szulc (2006). De onafhankelijke variabelen 
die deel uitmaken van het model zijn eveneens courant gebruikte variabelen om armoede en sociale 
uitsluiting te analyseren (Jenkins & Rigg 2001, Piachaud 2002, Bardone & Guio 2005). 

De onafhankelijke variabelen werden tot stand gebracht als “dummy”-variabele om de effecten hiervan 
op de financiële afhankelijkheid te onderzoeken. Als referentiepunt in de resultatenanalyse dienen de 
kenmerken die het vaakst worden waargenomen in de steekproef. Het referentieprofiel is dus dat van een 
individu tussen de 30 en de 49 jaar oud die deel uitmaakt van een kinderloos gezin van twee volwassenen 
van minder dan 65 jaar oud, beschikt over een diploma van het hoger secundair onderwijs, voltijds werkt 
en de nationaliteit heeft van het onderzochte land. 

Het gebruikte econometrisch model vermeldt het marginaal effect van elke onafhankelijke variabele op 
de kans op financiële afhankelijkheid, waarbij alle andere variabelen constant blijven. Met dit soort me-
thode kunnen zuivere effecten worden bekomen. De marginale effecten moeten geïnterpreteerd worden 
als een verhoogde kans (of een kleinere kans als het effect negatief is) op financiële afhankelijkheid wan-
neer één enkele variabele verandert. De onderstaande tabellen 5 en 6 geven voor verscheidene variabe-
len deze marginale effecten weer op de kans op financiële afhankelijkheid in verhouding tot het referen-
tieprofiel. 

Uit tabel 6 blijkt dat wanneer men een man is, het risico op financiële afhankelijkheid aanzienlijk vermin-
dert, en dit in alle landen. In Luxemburg en Spanje is het gendergebonden effect het meest uitgesproken, 
met een verminderde kans op financiële afhankelijkheid van respectievelijk 35% en 34%. De weerslag is 
het kleinst in Zweden (-6%) en in Polen (-7%). Wij verwezen hiervoor reeds naar het effect van het beleid 
inzake gelijkheid in Zweden en het communistisch verleden in Polen. Wanneer de overige individuele 
kenmerken constant worden gehouden, heeft het feit dat men man is en geen vrouw een kleinere weer-
slag op het risico op financiële afhankelijkheid, maar het marginaal effect blijft wel overal negatief. De 
vermindering van de risicograad op financiële afhankelijkheid varieert in dat geval van 4% in Zweden tot 
19% in België.

De tabellen 7a en 7b tonen de marginale effecten van variaties bij de andere individuele kenmerken ten 
opzichte van het referentieprofiel. Deze marginale effecten geven een meting van de veranderende risi-
cograad op financiële afhankelijkheid door de overige individuele kenmerken constant te houden.

Een actieve participatie op de arbeidsmarkt blijft de beste manier om financiële afhankelijkheid te voor-
komen. In alle onderzochte landen geldt zowel voor mannen als voor vrouwen dat wie een arbeidsstatuut 
heeft dat afwijkt van dat van de voltijdse werknemer de risicograad op financiële afhankelijkheid ziet 
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toenemen (het teken van de geraamde coëfficiënten blijft wel steeds positief). Voor vrouwen houdt deel-
tijds werken ten opzichte van een voltijdse activiteit een toename van de financiële afhankelijkheid in van 
9% in Zweden tot 50% in Ierland. Het verhoogde risico op financiële afhankelijkheid dat mannen onder-
gaan door deeltijds te werken, ligt tussen 10% in Oostenrijk of Luxemburg en 32% in Frankrijk. Zoals 
hoger reeds werd toegelicht, wijst dit erop dat de aard van het deeltijds werk verschillend is voor mannen 
dan voor vrouwen en dat ook per land het deeltijds werk anders wordt ingevuld. In bepaalde landen is de 
negatieve weerslag van het deeltijds werk groter dan deze van het pensioen. Ook de effecten van het 
pensioen verschillen sterk in functie van het geslacht. Voor vrouwen vergroot het pensioen de risico-
graad op financiële afhankelijkheid sterker dan deeltijds werk, en dit in alle landen behalve in Oostenrijk, 
in Frankrijk en vooral in Polen. Hierbij spelen twee elementen een rol: de kwaliteit van de deeltijdse jobs 
en het pensioenniveau van de vrouwen. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Luxemburg kennen gepen-
sioneerden een financiële afhankelijkheidsgraad van boven de 60% in vergelijking met vrouwen die vol-
tijds werken. De pensioenuitkeringen van vrouwen zijn in die eerste twee landen immers bijzonder laag 
als gevolg van hun liberale benadering van de welvaartsstaat. In Luxemburg worden zij, gezien de lage 
tewerkstellingsgraad van vrouwen, bijzonder kwetsbaar bij het bereiken pensioenleeftijd. Er zijn slechts 
drie landen met een uitgesproken weerslag van het pensioen op de financiële afhankelijkheid van man-
nen: het Verenigd Koninkrijk, Ierland en België. De hoogste financiële afhankelijkheidsgraad geldt voor 
werklozen en inactieven (zonder de gepensioneerden). Bij het bestuderen van de effecten van werkloos-
heid stellen we vast dat gendergebonden verschillen niet uitgesproken zijn. Gemiddeld verhoogt werk-
loosheid (in vergelijking met voltijds werken) de financiële afhankelijkheidsgraad met meer dan 55%. 
Daarentegen wordt het effect van inactiviteit gekenmerkt door grote verschillen tussen mannen en vrou-
wen. De toename van het financieel afhankelijkheidsrisico verbonden aan de inactiviteit bij vrouwen vari-
eert tussen 42% in Zweden en 84% in Luxemburg; voor mannen ligt dat cijfer tussen 24% in Polen en 68% 
in Oostenrijk en Ierland.

De activiteitsstatus is sterk leeftijdgebonden. Doorgaans is de financiële afhankelijkheid kleiner in de 
middenste leeftijdscategorieën dankzij een actievere participatie op de arbeidsmarkt en een grotere op-
bouw van menselijk kapitaal. Men mag er derhalve van uitgaan dat de financiële afhankelijkheidsgraad 
eerst moet verminderen met de leeftijd om vervolgens opnieuw toe te nemen zodra het individu de pen-
sioenleeftijd nadert. De resultaten bevestigen de vrij grote financiële afhankelijkheid van de jongere indi-
viduen (in verhouding tot leeftijdscategorieën waaraan een grotere activiteit op de arbeidsmarkt kan 
worden toegeschreven) in alle landen, zowel voor mannen als voor vrouwen (met uitzondering van de 
vrouwen in Ierland waar het effect niet significant is). Toch is de toename van de financiële afhankelijk-
heidsgraad die betrekking heeft op de jongste leeftijdscategorie (in verhouding tot de 30-49-jarigen) vrij 
klein vergeleken bij de effecten van de andere variabelen: ten hoogste 10% (behalve in Zweden en voor 
vrouwen in Luxemburg en mannen in Ierland). In tegenspraak tot wat de intuïtie aangeeft, is het margi-
naal effect van individuen van zodra ze de vijftig bereikt hebben op hun financiële afhankelijkheid door-
gaans negatief en treedt na de pensioenleeftijd geen inversie van coëfficiënten op (behalve voor vrouwen 
in België). In Ierland en het Verenigd Koninkrijk ligt de financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen tus-
sen de 50 en de 59 jaar oud net iets boven deze van de 30-49-jarigen, maar doorgaans blijft de financiële 
afhankelijkheidgraad na de vijftig afnemen. 

De weerslag van de opleiding op de financiële afhankelijkheid is evident in alle onderzochte landen. Een 
betere opleiding vermindert het risico op financiële afhankelijkheid. Toch blijken er grote  verschillen te 
bestaan tussen mannen en vrouwen. Zo is een lagere opleiding nadeliger voor vrouwen dan voor man-
nen. Vrouwen van wie het hoogste diploma lager is dan het hoger secundair onderwijs hebben een finan-
ciële afhankelijkheidsgraad die groter is dan 11% in Ierland en 32% in Luxemburg in verhouding tot vrou-
wen met een diploma hoger onderwijs. Voor mannen ligt deze toename tussen 2% in België en 21% in 
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Polen. Voor vrouwen met een diploma van het hoger secundair onderwijs is de kans om financieel afhan-
kelijk te zijn tussen 3% (Zweden) en 22% (Luxemburg) groter dan wanneer ze beschikken over een di-
ploma van het hoger onderwijs. Voor de mannen zijn de resultaten opnieuw minder uitgesproken, met 1% 
in Zweden, Oostenrijk en Luxemburg tot 8% in Polen. Dit wijst erop dat vrouwen op de arbeidsmarkt ne-
gatieve gendergebonden effecten compenseren door hun opleidingsniveau, dat relatief gezien hoger is 
dan dat van mannen. 

Wie kinderen heeft ziet het risico op financiële afhankelijkheid eveneens afnemen. Dit geldt evenwel niet 
voor vrouwen in Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk, waar het risico op financiële afhankelijkheid 
voor moeders toeneemt. Het verband met de kinderopvangsystemen is evident. Het feit dat in Spanje 
geen openbare faciliteiten in die zin bestaan, verplicht moeders om hun job op te zeggen. In het Verenigd 
Koninkrijk wordt de mogelijkheid tot arrangementen financieel bemoeilijkt. Polen kent tegelijk een zeer 
lage dekkingsgraad van de kinderopvang en zeer conservatieve sociale normen. Om aan de toetredings-
voorwaarden tot de EU te voldoen, heeft de Poolse regering beleidsmaatregelen genomen gericht op 
gelijkheid van vrouwen en mannen, maar beperkte ze tegelijk zeer sterk de sociale uitgaven. In vergelij-
king met de communistische periode zijn de collectieve opvangdiensten geleidelijk verdwenen en ontfer-
men ze zich nog slechts over 2% van de 0-2-jarigen. Vrouwen worden er geacht voor de kinderen te zor-
gen. Hun emancipatiebeweging botst nog steeds met de grote plaats die de kerk inneemt en met de 
traditionele zeden die vrouwen verwijzen naar de haard (Heinen & Wator 2006). Personen die leven in 
gezinnen bestaande uit meer dan twee volwassenen hebben evenwel een grotere kans om financieel 
afhankelijk te worden. Ook merken we in alle landen op dat alleenstaande vrouwen zonder kinderen 
doorgaans een hogere financiële afhankelijkheidsgraad hebben dan vrouwen die deel uitmaken van een 
koppel zonder kinderen. Precies het tegenovergestelde effect wordt opgetekend voor mannen (behalve in 
Oostenrijk en in Frankrijk). Ook blijken alleenstaande volwassenen met kinderen een kleinere kans op 
financiële afhankelijkheid te hebben dan volwassenen in een koppel met kinderen (Zweedse mannen 
uitgezonderd). Deze tendens vindt zijn verklaring in het feit dat wanneer men afstapt van de hypothese 
van de gedeelde middelen binnen het gezin, zoals in deze studie het geval is, een groot aantal individuen 
zichtbaar wordt (in hoofdzaak vrouwen) die rekenen op het inkomen van hun partner om aan de armoede 
te ontsnappen. Als zij enkel over hun eigen individuele inkomsten kunnen beschikken, komen ze onder de 
financiële afhankelijkheidsdrempel terecht. Ook stellen we vast dat het gezinstype de afhankelijkheid van 
vrouwen sterker beïnvloedt dan deze van mannen. Voor vrouwen zijn niet enkel de coëfficiënten signifi-
canter; ook de marginale effecten zijn groter. 

Nationaliteit speelt een determinante rol bij het verklaren van de financiële afhankelijkheid, vooral bij 
vrouwen. Vrouwelijke ingezetenen van een ander land uit de Europese Unie hebben in zeven van de negen 
onderzochte landen een groter risico op financiële afhankelijkheid, terwijl dit voor mannen slechts in 
twee landen geldt (Frankrijk: +7% en Zweden: +26%). Voor vrouwen is deze weerslag groot. De toename 
van hun afhankelijkheid varieert van 12% in Oostenrijk tot 27% in Spanje. Ingezetenen van landen buiten 
de Europese Unie hebben eveneens een hogere financiële afhankelijkheidsgraad dan de nationale bur-
gers van het land. De relatieve toename van de afhankelijkheid van vrouwen varieert van 8% in het Ver-
enigd Koninkrijk tot 38% in België. Bij de mannen ligt dat cijfer tussen 6% in het Verenigd Koninkrijk en 
16% in België en Frankrijk.

Tot besluit kan worden gesteld dat de probit-analyse de marginale effecten van individuele kenmerken 
zichtbaar maakt op de kans van mannen en vrouwen om financieel afhankelijk te worden. Daarbij blijken 
grote ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Bij gelijke kenmerken hebben vrouwen immers syste-
matisch een grotere kans op afhankelijkheid dan mannen. 
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Geslacht (ref = 
Vrouwen)

Mannen -0,268*** -0,248*** -0,342*** -0,178*** -0,210*** -0,345*** -0,074*** -0,061*** -0,205***

Mannen (controle) -0,158*** -0,185*** -0,165*** -0,099*** -0,079*** -0,179*** -0,082*** -0,036*** -0,140***

Vaststellingen 11 108 9 621 23 473 14 472 10 323 7 072 30 332 1 0736 15 934

Wald Chi² (20) 2 202,44 2 459,59 6 007,17 2 817,24 1 855,00 1 164,33 6 593,61 1 391,67 2 924,94

Pseudo R² 0,3520 0,3435 0,4176 0,3304 0,3910 0,4357 0,3848 0,2181 0,2477

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen

taBel 6 • probit-analyse: marGinaal effect van het Geslacht op de kans op financiële afhanke-
liJkheid vóór en na controle voor de andere kenmerken
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taBel 7a • probit-analyse: marGinale effecten van individuele kenmerken op het risico op  
Financiële aFHankelijkHeid voor vroUwen en mannen

at Be es Fr ie

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

activiteitsstatus (ref = voltijds)

Deeltijdse 
werknemers 0,329*** 0,102*** 0,129*** 0,130*** 0,375*** 0,279*** 0,354*** 0,323*** 0,499*** 0,276***

Werklozen 0,573*** 0,553*** 0,545*** 0,368*** 0,595*** 0,664*** 0,551*** 0,463*** 0,632*** 0,640***

Gepensioneerden 0,308*** 0,043** 0,389*** 0,224*** 0,438*** 0,087*** 0,245*** 0,062** 0,630*** 0,376***

Overige inactieven 0,746*** 0,675*** 0,761*** 0,583*** 0,770*** 0,589*** 0,770*** 0,674*** 0,796*** 0,676***

leeftijd (ref = 30-49 jaar)

‹ 30 jaar 0,072** 0,026** 0,104*** 0,086*** 0,041* 0,052*** 0,068*** 0,101*** 0,030 0,128***

50-59 jaar -0,034 -0,019 -0,024 -0,037*** -0,048* -0,014 -0,078*** -0,008 0,063* -0,013

60-65 jaar -0,083** -0,048*** -0,024 -0,056*** -0,125*** -0,021 -0,062* -0,014 0,079 -0,027

› 65 jaar -0,106*** -0,031 0,095* -0,045** -0,308*** -0,047** 0,002 0,022 -0,257*** -0,095***

opleidingsniveau (ref = Hoger)

Lager secundair 
onderwijs 0,290*** 0,084*** 0,216*** 0,019* 0,232*** 0,062*** 0,241*** 0,098*** 0,109*** 0,072***

Hoger secundair 
onderwijs 0,098*** 0,006 0,162*** 0,019** 0,088*** 0,054*** 0,110*** 0,024** 0,110*** 0,058***

Gezinstype (ref = 2 volwassenen ‹ 65 jaar) z kinderen)

Alleenstaande -0,186*** -0,004 -0,226*** 0,016 -0,236*** 0,044* -0,188*** -0,016 -0,275*** 0,009

2 volwassenen (1 is › 
65) zonder kinderen 0,121*** -0,024 0,135*** -0,015 0,18*** 0,023 0,074** 0,042** 0,153*** 0,044

Meer dan 2 
volwassenen, maar 
zonder kinderen

0,083*** 0,022 0,119*** 0,04*** 0,143*** 0,04** 0,096*** 0,067*** 0,021 0,002

Eén ouder met kind -0,335*** -0,027 -0,323*** -0,064** -0,255*** -0,068 -0,255*** -0,040 -0,365*** 0,000

2 volwassenen, 1 kind -0,066* -0,039*** 0,000 -0,025 0,016 -0,004 -0,075*** -0,016 -0,116** -0,076***

2 volwassenen, 2 
kinderen -0,001 -0,052*** -0,029 -0,020 0,101*** 0,027 -0,072*** -0,04*** -0,078* -0,045

2 volwassenen, 3+ 
kinderen -0,106** -0,061*** -0,009 -0,021 0,171*** -0,024 -0,060** -0,058*** -0,138*** -0,089***

3 of meer 
volwassenen met 
kinderen

0,012 -0,018 0,133*** 0,054*** 0,092*** 0,038** -0,003 0,083*** -0,073* -0,049**

Overige 0,176 0,500*** 0,064 -0,043

nationaliteit (ref = nationaal ingezetene)

Niet EU ingezetenen 0,045 0,026 0,384*** 0,155*** 0,159*** 0,013 0,083 0,163*** 0,248* -0,001

EU-onderdanen 0,122** -0,002 0,046 0,018 0,273** 0,041 0,138** 0,066** 0,171*** -0,038

Waarnemingen 5856 5252 4964 4657 12114 11359 7495 6977 5412 4882

Wald Chi² (20) 1474,99 534,71 1492,79 710,77 3263,01 1404,44 1661,76 1027,93 1054,37 691,76

Pseudo R² 0,3407 0,3078 0,4022 0,2917 0,4346 0,2735 0,337 0,2996 0,4098 0,3489

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen
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taBel 7B • probit-analyse: marGinale effecten van individuele kenmerken op het 
risico oP Financiële aFHankelijkHeid van vroUwen en mannen

lU Pl se Uk

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

activiteitsstatus (ref = voltijds)

Deeltijdse 
werknemers 0,390*** 0,104** 0,332*** 0,292*** 0,094*** 0,156*** 0,426*** 0,259***

Werklozen 0,556*** 0,547*** 0,791*** 0,756*** 0,356*** 0,295*** 0,657*** 0,663***

Gepensioneerden 0,604*** 0,009 0,039** -0,05*** 0,234*** 0,109*** 0,643*** 0,305***

Overige inactieven 0,838*** 0,409*** 0,478*** 0,24*** 0,418*** 0,397*** 0,675*** 0,452***

leeftijd (ref = 30-49 jaar)

‹ 30 jaar 0,137*** 0,083*** 0,052*** 0,058*** 0,316*** 0,152*** 0,053** 0,058***

50-59 jaar -0,139*** -0,032** -0,121*** -0,048*** -0,032 -0,043*** 0,062*** 0,012

60-65 jaar -0,305*** -0,020 -0,156*** -0,11*** 0 -0,067*** -0,059** -0,026

› 65 jaar -0,423*** -0,017 -0,233*** -0,16*** 0,05 -0,076*** -0,107*** -0,099***

opleidingsniveau (ref = Hoger)

Lager secundair 
onderwijs 0,319*** 0,027* 0,231*** 0,211*** 0,121*** 0,031** 0,171*** 0,095***

Hoger secundair 
onderwijs 0,217*** 0,005 0,130*** 0,084*** 0,029** 0,007 0,106*** 0,071***

Gezinstype (ref = 2 volwassenen ‹ 65 jaar) z kinderen)

Alleenstaande -0,389*** 0,018 -0,175*** 0,017 -0,061*** 0,027* -0,250*** 0,019

2 volwassenen (1 is › 
65) zonder kinderen 0,303*** 0,010 0,105*** 0,106*** 0,076*** -0,002 0,099*** 0,017

Meer dan 2 
volwassenen, maar 
zonder kinderen

0,075 0,053** 0,078*** 0,075*** 0,140*** 0,086*** 0,051** 0,049***

Eén ouder met kind -0,356*** 0,000 -0,172*** -0,122*** -0,034 0,007 -0,330*** -0,106**

2 volwassenen, 1 kind -0,076 -0,024 0,010 -0,047*** 0,033* -0,038** 0,072*** 0,018

2 volwassenen, 2 
kinderen -0,054 -0,014 0,064*** -0,048*** 0,001 -0,044*** 0,043* -0,031*

2 volwassenen, 3+ 
kinderen -0,060 -0,034 0,167*** -0,013 -0,004 -0,029 0,027 -0,048**

3 of meer 
volwassenen met 
kinderen

-0,048 0,048* 0,126*** 0,064*** 0,088*** 0,118*** 0,067** 0,084***

Overige 0,089** 0,083** 0,395*** 0,180* -0,002 -0,019

nationaliteit (ref = nationaal ingezetene)

Niet EU ingezetenen 0,308*** 0,094** 0,083 -0,130 0,165*** 0,030 0,081** 0,056**

EU-onderdanen 0,140*** 0,018 -0,174 -0,128 0,257*** 0,255*** 0,178** -0,013

Waarnemingen 3536 3520 16262 14070 5448 5288 8590 7344

Wald Chi² (20) 745,87 268,26 3724,5 2763,8 872,56 702,41 1919,98 862,13

Pseudo R² 0,4589 0,3067 0,4218 0,3678 0,2420 0,2387 0,2938 0,1948

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen
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4 voorstel voor nieUwe indicatoren 

De Europese Unie gebruikt een groep indicatoren voor armoede en sociale uitsluiting die op regel-
matige basis voor alle Lidstaten worden berekend en vergeleken. Deze staan bekend als de “indica-
toren van Laken”. Om deze studie te besluiten, stellen wij vier nieuwe indicatoren voor (Tabel 8) die 
de armoedemaatregelen in de Europese Unie kunnen verbeteren.

Een eerste indicator stemt overeen met de verhouding tussen de financiële afhankelijkheidsgraad 
van vrouwen en deze van mannen. Zoals blijkt uit Tabel 6 ligt deze indicator tussen 1,4 voor Polen en 
Zweden en 4,9 voor Luxemburg. Met andere woorden, het risico op financiële afhankelijkheid ligt 
tussen de 1,4 en 4,9 keer hoger voor vrouwen dan voor mannen. 

De tweede indicator toont de verhouding tussen het mediaanverschil voor vrouwen en dat voor man-
nen. Het relatieve mediaanverschil staat voor het verschil tussen het individueel mediaaninkomen 
van personen die zich onder de afhankelijkheidsdrempel bevinden en de afhankelijkheidsdrempel 
zelf, uitgedrukt in percentage van de afhankelijkheidsdrempel. Deze drempel is vastgesteld op 60% 
van het individueel mediaaninkomen. Zoals de indicator aantoont, hebben vrouwen die in een toe-
stand van financiële afhankelijkheid verkeren in alle onderzochte landen een veel lager individueel 
inkomen dan mannen in dezelfde situatie. De verhouding tussen het relatieve mediaanverschil van 
vrouwen en van mannen varieert tussen 1,1 in Polen en het Verenigd Koninkrijk (wat wijst op weinig 
gendergebonden verschillen tussen het relatieve mediaanverschil bij vrouwen en bij mannen) en 
2,3% in Ierland (waar vrouwen dus veel financieel afhankelijker zijn dan mannen).

De derde indicator is de verhouding tussen de afhankelijkheidsintensiteit van vrouwen en van man-
nen. De intensiteit van het risico op financiële afhankelijkheid is het product van twee bestanddelen: 
het risico op afhankelijkheid en het relatieve mediaanverschil. Deze indicator combineert derhalve 
het aantal individuen onder de afhankelijkheidsdrempel in functie van hun geslacht met de mate van 
afhankelijkheid van individuen die in een toestand van financiële afhankelijkheid verkeren. Uit de 
resultaten blijkt dat de intensiteit van de financiële afhankelijkheid in Luxemburg bij vrouwen 10 
keer groter is dan bij mannen, terwijl in Zweden de gelijkheid tussen mannen en vrouwen vrijwel is 
bereikt met een indicator van 1,1. 

De vierde indicator richt zich op de inkomensverdeling door de verhouding van het aantal vrouwen 
in het eerste deciel (laagste inkomens) te vergelijken met deze in het laatste deciel. Vrouwen maken 
80 tot 90% uit van de populatie van het eerste deciel in vijf van de negen landen (Oostenrijk, België, 
Spanje, Ierland en Luxemburg). Ze maken echter evenwel nog slechts 23-30% uit van de populatie 
van het laatste deciel in alle landen behalve in Polen (waar ze een aandeel hebben van 35% van de 
populatie in het deciel). De verhouding tussen het aantal vrouwen in het eerste en in het laatste 
deciel varieert tussen 1,7 in Polen en 3,8 in Luxemburg. In dat land stelt men vast dat negen keer 
meer vrouwen bij de laagste inkomens moeten worden gerekend dan mannen en drie keer meer 
mannen dan vrouwen bij de hoogste inkomens.
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taBel 8• voorGestelde indicatoren

at Be es Fr ie lU Pl se Uk

1. Basisindicatoren: de verhoudingen tussen gemiddelde inkomens van vrouwen en mannen

Verhouding tussen het netto individueel 
inkomen van vrouwen en van mannen 0,61 0,62 0,63 0,70 0,59 0,55 0,75 0,80 0,61

2. indicatoren voor financiële afhankelijkheid

Financiële afhankelijkheidsgraad

Vrouwen 38% 36% 49% 31% 40% 43% 28% 20% 36%

Mannen 11% 11% 15% 13% 19% 9% 21% 13% 16%

Verhouding tussen de financiële 
afhankelijkheidsgraad van vrouwen 
en van mannen

3,4 3,2 3,4 2,3 2,1 4,9 1,4 1,4 2,3

Financiële afhankelijkheidsdrempel € 786 € 814 € 490 € 836 € 858 € 1 256 € 130 € 890 € 826

mediaaninkomen van personen onder de drempel

Vrouwen € 381 € 248 € 1 € 413 € 375 € 359 € 22 € 631 € 429

Mannen € 491 € 501 € 180 € 509 € 653 € 815 € 31 € 555 € 474

relatief mediaanverschil van personen onder de drempel

Vrouwen 0,5 0,7 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,5

Mannen 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,8 0,4 0,4

Verhouding tussen het relatieve 
mediaanverschil V/M 1,4 1,8 1,6 1,3 2,3 2,0 1,1 0,8 1,1

intensiteit van het armoederisico

Vrouwen 19,5% 25,0% 48,6% 15,7% 22,3% 30,9% 23,5% 5,7% 17,5%

Mannen 4,1% 4,3% 9,2% 5,2% 4,5% 3,1% 15,8% 5,1% 6,8%

Verhouding 
afhankelijkheidsintensiteit V/M 4,7 5,8 5,3 3,0 5,0 10,1 1,5 1,1 2,6

3. de verhouding tussen het aandeel vrouwen en mannen is het eerste en het laatste inkomensdeciel

aandeel van de vrouwen in het eerste en het laatste deciel

Eerste deciel 87,3% 84,7% 84,0% 75,8% 79,5% 90,4% 62,4% 57,9% 72,3%

Laatste deciel 24,3% 24,4% 26,2% 30,1% 22,6% 24,1% 35,8% 25,6% 25,4%

Verhouding van het aandeel van vrou -
wen in het eerste en het laatste deciel 3,4 3,5 3,2 2,5 3,5 3,8 1,7 2,3 2,8

4. indicatoren in verband met de ontleding van de Gini-coëfficiënt

Relatieve economische afstand 0,667 0,605 0,634 0,503 0,606 0,639 0,367 0,470 0,581

Verhouding tussen de transvariatie en 
de bruto- intergroepen-ongelijkheid 0,333 0,393 0,366 0,497 0,394 0,361 0,633 0,530 0,419

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen
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5 conclUsie

In de negen onderzochte landen ligt het netto individueel inkomen van vrouwen lager dan dat van 
mannen, met een verschil dat varieert van 45% in Luxemburg tot 20% in Zweden.
Zweden (20%), Polen (25%) en Frankrijk (30%) kennen de kleinste verschillen, Luxemburg (45%) en 
Ierland (41%) de grootste. Aangezien Frankrijk en vooral Zweden gendergebonden loonverschillen 
vertonen die bij de grootste van Europa horen, kan de kleinere ongelijkheid tussen de inkomens 
verklaard worden aan de hand van hun stelsel van overdrachten van de overheid. Dit geldt eveneens 
voor Polen.  
De inkomens uit economische activiteit vertonen een ongelijkheid die enigszins kleiner is in alle 
landen behalve in het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het beroepsinkomen van vrouwen ligt gemid-
deld 40% lager in het Verenigd Koninkrijk, 39% in Luxemburg, 37% in Oostenrijk en 35% in Ierland. 
Het verschil is kleiner in Polen (16%) en in de overige landen bedraagt het 29%.
Voor de overdrachten zijn de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen bijzonder uitgesproken. 
Voor vrouwen die overdrachten uitgekeerd krijgen, is dit in alle landen in mindere mate dan voor 
mannen. Het verschil is het grootst in Luxemburg (40%), in het Verenigd Koninkrijk (39%) en in 
Spanje (35%). Anderzijds is het verschil het kleinst in Zweden en in Polen: 17%. Algemeen gesteld, 
zijn de verschillen het kleinst in de jongste leeftijdsklassen: van 10 tot 25%, om vervolgens toe te 
nemen tot hun hoogtepunt tussen 50 en 60 jaar.

De Europese Unie definieert het armoederisicopercentage als de verhouding van personen die le-
ven in gezinnen met een beschikbaar equivalent inkomen dat minder bedraagt dan 60% van het 
equivalent mediaaninkomen van het land waar zij wonen. De financiële afhankelijkheidsgraad is de 
weergave van het aantal individuen met een individueel inkomen dat lager is dan 60% van het indi-
vidueel mediaaninkomen van het land waar zij wonen. Het verschil tussen de beide indicatoren vindt 
zijn verklaring in de hypothese van een volledige middelenverdeling binnen de gezinnen, zoals deze 
door Europa wordt gebruikt maar in het BGIA project wordt verworpen.
In de negen onderzochte landen is het risico op financiële afhankelijkheid voor vrouwen groter dan 
voor mannen. Het verschil is bijzonder uitgesproken in Luxemburg en Spanje (34 procentpunt) en 
heel wat kleiner in Polen en Zweden (7 procentpunt). In absolute termen varieert de financiële af-
hankelijkheidsgraad van mannen tussen 9% in Luxemburg en 21% in Polen. Voor vrouwen ligt dit 
cijfer tussen 20% in Zweden en 49% in Spanje. 

Voor vrouwen is de financiële afhankelijkheidsgraad groter dan het armoederisico percentage. De 
financiële afhankelijkheidsgraad van mannen daarentegen benadert vrij dicht hun risicocijfer voor 
armoede. De vergelijking tussen het Europees armoederisicopercentage berekend op gezinsniveau 
en de financiële afhankelijkheidsgraad, die het individueel armoederisico aangeeft, wijst uit hoezeer 
de hypothese van een gedeeld gebruik van middelen de risico’s voor de vrouwen verhult. Daarom is 
het ten zeerste aangewezen dat de Europese indicatoren aangevuld worden met individuele indica-
toren waarmee het armoederisico van individuen beter kan worden benaderd.



HooFdstUk 3

analyse van de inkomensverdeling binnen koppels in België
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inleidinG

De doelstelling van dit hoofdstuk is het openbreken van de zwarte doos waarmee een gezinsinkomen 
kan worden vergeleken voor het berekenen en analyseren van de ongelijkheid tussen de inkomens van 
de partners binnen een koppel. Deze analyse heeft betrekking op 2.709 gezinnen bestaande uit twee 
volwassenen van verschillend geslacht, met of zonder kinderen, die allen zijn opgenomen in de data-
bank SILC - België 2006. Het individueel inkomen van elke partner binnen deze koppels werd berekend 
volgens de, in het eerste hoofdstuk en in de technische nota,27 beschreven methode. De doelstelling is 
het verduidelijken van de inkomensongelijkheid tussen de partners binnen een koppel.28

In een eerste deel toetsen we onze steekproef van 2.709 koppels af aan de hele populatie die voor SILC 
2006 werd bestudeerd, door hun kenmerken en de indicatoren van de ongelijkheid vrouwen/mannen 
voor de diverse inkomens en de componenten ervan te vergelijken. We bekijken tevens de financiële 
afhankelijkheid.
In een tweede deel bestuderen we eerst de verschillen tussen de individuele netto-inkomens van de 
partners binnen de koppels door een beroep te doen op een analyse per deciel en op een classificatie 
van de koppels met enerzijds deze waarin het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw en 
anderzijds deze waarin het inkomen van de vrouw hoger ligt dan dat van de man. Vervolgens behande-
len we de financiële afhankelijkheid van de partners binnen de koppels door deze in vier groepen onder 
te brengen: koppels waarin geen enkele van de twee partners financieel afhankelijk is, koppels waarin 
enkel de vrouw financieel afhankelijk is, koppels waarin enkel de man financieel afhankelijk is en kop-
pels waarin de beide partners financieel afhankelijk zijn.
De delen 3 tot 6 zijn respectievelijk gewijd aan de studie van de inkomensverschillen en de financiële 
afhankelijkheid binnen de koppels op basis van diverse kenmerken: de leeftijd, het aantal kinderen ten 
laste, de activiteitsstatus en het opleidingsniveau.  
In het laatste deel wordt een systematische vergelijking gemaakt tussen gehuwde koppels en samen-
wonende koppels. 
Voor de delen 4 tot 7 werden deze werkzaamheden ook uitgevoerd met de gegevens van SILC 2007 om 
de omvang van de steekproef te vergroten en representatieve resultaten te verkrijgen.

1 kenmerken van de koPPels ten  oPZicHte van de totale PoPUlatie die in silc- 
 BelGië 2006 werd BestUdeerd

De steekproef omvat 2.709 koppels, waarvan 20% samenwonend en 80% gehuwd is.
De verdeling per leeftijd van de individuen die deel uitmaken van koppels verschilt licht van deze van 
de totale populatie: de gemiddelde leeftijd van de personen binnen koppels ligt 4 jaar lager voor de 
vrouwen en 1 jaar lager voor de mannen en de jongste en de oudste leeftijdsgroepen (de personen 
van minder dan 25 jaar en deze van 65 jaar en meer) zijn minder groot binnen koppels (Tabel 1).
Er zijn meer koppels met kinderen ten laste (Tabel 2).
Voor wat de activiteitsstatus betreft (Tabel 3) ligt het percentage voltijdse werknemers hoger bij 
koppels zowel voor de mannen als voor de vrouwen terwijl het percentage werklozen lager ligt. 
Het percentage vrouwen dat deeltijds werkt, is hoger binnen koppels, terwijl de percentages voor de 
mannen zwak zijn en dicht bij elkaar liggen in beide groepen.
De inactieve vrouwen zijn talrijker binnen koppels en er zijn minder gepensioneerde vrouwen bin-
nen koppels dan in de totale populatie. De gepensioneerde mannen binnen koppels zijn daarentegen 
talrijker terwijl de inactieve mannen binnen koppels minder talrijk zijn.
Het opleidingsniveau van de personen binnen koppels ligt licht hoger dan het opleidingsniveau van 
de totale populatie (Tabel 4).

27 http://bgia.ulb.ac.be/index.html.
28 In de hele nota geven de cijfers in rood en cursief kruisingen weer waarvoor het aantal observaties te laag lag. De door ons 
weerhouden drempel is deze van Eurostat met 100 observaties.
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taBel 1 • verdelinG van de personen binnen koppels en van de totale populatie 
naar leeFtijdscateGorie 

taBel 3 • verdelinG van de personen binnen koppels en van de totale populatie 
naar activiteitsstatUs

taBel 2 • verdelinG van de personen binnen koppels en van de totale populatie 
naar aantal kinderen ten laste

leeftijdsgroepen
koppels totale populatie

vrouwen mannen vrouwen mannen

‹ 25 jaar 3,92% 1,93% 6,39% 6,37%

25 - 34 jaar 21,81% 18,13% 17,19% 18,21%

35 - 44 jaar 25,05% 26,02% 19,87% 21,34%

45 - 54 jaar 15,99% 17,19% 18,86% 20,26%

55 - 64 jaar 15,71% 16,14% 14,97% 15,68%

› 65 jaar 17,53% 20,59% 22,71% 18,15%

Gemiddelde leeftijd 44 46 48 47

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

activiteitsstatus
koppels totale populatie

vrouwen mannen vrouwen mannen

Werknemers voltijds 
(zonder zelfstandige 
activiteit)

28,58% 52,46% 26,53% 49,96%

Zelfstandigen 4,29% 9,57% 3,57% 9,15%

Werknemers deeltijds 
(zonder zelfstandige 
activiteit)

20,47% 3,22% 16,55% 3,85%

Werklozen 7,39% 7,11% 9,16% 8,92%

Gepensioneerden 15,26% 23,41% 22,43% 20,91%

Inactieven 24,02% 4,23% 21,76% 7,22%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

kinderen ten laste koppels
totale populatie

vrouwen mannen

0 52,89% 62,81% 65,34%

1 17,68% 16,26% 15,05%

2 19,86% 14,25% 13,26%

3 of + 9,57% 6,68% 6,35%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Voor we de ongelijkheden binnen koppels bestuderen, maken we de synthese van de kenmerken van 
ongelijkheid en financiële afhankelijkheid van de individuen die deel uitmaken van de 2.709  bestu-
deerde gezinnen. De componenten van het inkomen worden per begunstigde persoon vermeld.

Tabel 5 geeft de vergelijking. De ongelijkheid tussen de netto-inkomens van de mannen en de vrou-
wen die deel uitmaken van de 2.709 koppels is groter dan deze die men voor de hele populatie kan 
vaststellen. Zo liggen de netto-inkomens van de vrouwen binnen deze koppels 46% lager dan deze 
van de mannen, daar waar het verschil 38% bedraagt voor de hele populatie. Het verschil is groter 
voor inkomens uit economische activiteiten (+ 5 procentpunt) en vooral voor de overdrachten door 
de Staat (+ 23 procentpunt). Bij deze overdrachten zijn de verschillen het grootst bij de pensioenen 
(50%) en bij de werkloosheidsuitkeringen (47%). Dit wijst op de gevolgen van loopbaanonderbreking 
en van deeltijds werken bij de vrouwen, maar ook de ongelijkheid veroorzaakt door de niet-individu-
alisering van de rechten inzake sociale zekerheid, waardoor de binnen een koppel levende werkloze 
vrouwen bijzonder worden benadeeld.29 Alle andere indicatoren wijzen op een ongunstigere situatie 
voor de vrouwen die in een koppel leven. 

De financiële afhankelijkheidsgraad van de personen binnen koppels is dezelfde als deze van de 
totale populatie, maar het percentage vrouwen binnen koppels die in financiële afhankelijkheid ver-
keren is hoger dan dat van de financieel afhankelijke vrouwen in de hele populatie. Bovendien is de 
intensiteit van de afhankelijkheid groter dan deze van de mannelijke afhankelijkheid. Vrouwen bin-
nen koppels zijn ook talrijker in het eerste deciel en minder talrijk in het laatste deciel.

taBel 4 • verdelinG van de personen binnen koppels en van de totale populatie 
naar oPleidinGsniveaU

opleidingsniveau
koppels totale populatie

vrouwen mannen vrouwen mannen

Lager onderwijs  
of  minder 12,99% 12,62% 16,87% 13,72%

Lager secundair 
onderwijs 15,93% 13,83% 16,20% 14,43%

Hoger secundair 
onderwijs 32,00% 33,00% 31,00% 34,00%

Hoger onderwijs 39,00% 40,00% 36,00% 38,00%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

29 Zie daarover  Meulders, 2009 en Claude, 2006.
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taBel 5 • indicatoren van inkomensonGeliJkheid en financiële afhankeliJkheid 
Binnen koPPels*

totale populatie individuen in de 
2.709 koppels

1. Basisindicatoren: verhouding tussen het gemiddeld inkomen van vrouwen en mannen

inkomenscategorieën

Bruto-inkomen 0,55 0,55

netto-inkomen 0,62 0,54

1. inkomen uit economische activiteiten 0,72 0,67

     1.1  Inkomens van loontrekkenden 0,72 0,66

           1.1.1 Loon 0,74 0,68

        1.1.2 Onregelmatig werk 0,75 0,84

           1.1.3 Premies 0,58 0,55

     1.2  Inkomen buiten loon (dienstwagen) 0,86 0,81

     1.3  Inkomen uit zelfstandige activiteit 0,67 0,66

4. overdrachten door de staat 0,75 0,52

     4.1  Pensioenen 0,66 0,50

     4.2  Werkloosheidsuitkeringen 0,68 0,53

     4.3  Invaliditeitsuitkeringen 0,83 0,78

     4.4  Ziektevergoedingen 0,92 0,90

     4.5  Studiebeurzen 0,97 1,80

2. verhouding tussen het percentage vrouwen in het eerste 
 en laatste deciel van het totale netto-inkomen 3,6 5,2

3. indicatoren voor financiële afhankelijkheid

Financiële afhankelijkheidsgraad of het individueel armoederisicopercentage

   Vrouwen 36% 41%

   Mannen 11% 6%

   Totaal 24% 24%

verhouding tussen de financiële afhankelijkheidsgraad van 
vrouwen en mannen 3,3 6,5

verhouding tussen de relatieve mediaanverschillen voor  
vrouwen en mannen 1,7 2,1

verhouding tussen de intensiteit van de financiële 
afhankelijkheid van vrouwen en mannen 5,6 14,1

Nota: * Het gaat om gemiddelde inkomens per begunstigde
Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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2 verscHillen tUssen individUele netto-inkomens en Financiële aFHankelijkHeid 
 van de Partners Binnen een koPPel

Om de inkomensverschillen tussen de partners binnen koppels te meten, hebben we eerst de kop-
pels in drie groepen onderverdeeld:
• Gelijke inkomens: als het verschil tussen de inkomens van de partners lager is dan 5%
• Inkomen van de man hoger dan het inkomen van de vrouw (verschil groter dan 5%)
• Inkomen van de vrouw hoger dan het inkomen van de man (verschil groter dan 5%)

Het onderscheid tussen gehuwde en samenwonende koppels wordt gemaakt door het kruisen van 
de variabelen PB190 "Marital status" en PB200 "Consensual union" van SILC - België 2006. 
De gehuwde koppels stemmen overeen met de "gehuwde" koppels in PB190 en met "op wettelijke 
basis" in PB200. Er werden nog 21 koppels toegevoegd omdat een van de partners aan deze twee 
voorwaarden voldoet, maar de tweede persoon beantwoordt anders aan een van de variabelen.
De samenwonenden stemmen overeen met de andere mogelijkheden en vertegenwoordigen 20% 
van het totale aantal koppels (of 528 koppels).

taBel 6 • verdelinG van de koppels naar soort verschil tussen de inkomens van de 
Partners 

Bij 77% van de koppels ligt het inkomen van de man hoger dan dat van de vrouw (Tabel 6). 
Dat percentage bedraagt 67% voor de samenwonenden en 80% voor de gehuwde koppels.
Vrouwen met hoger inkomen dan hun partner zijn talrijker bij de samenwonenden (23% tegenover 15%).
De koppels van partners met gelijke inkomens staan voor 11% van het totaal aantal samenwonende 
koppels en voor 5% van de gehuwde koppels.

We hebben de studie van het inkomensverschil tussen de koppels verfijnd door de twee categorieën 
ongelijke inkomens in vijf categorieën op te splitsen: 
• Verschil kleiner dan 25%
• Verschil tussen 25% en 50%
• Verschil tussen 50% en 75%
• Verschil tussen 75% en 100%
• Verschil groter dan 100%

Tabel 7 geeft de verdeling van de koppels over deze 5 categorieën en maakt daarbij een onderscheid 
tussen gehuwden en samenwonenden.

verschil tussen de individuele  
inkomens

Gehuwde koppels samenwonende 
koppels

totaal  
aantal koppels

aantal
gezinnen % aantal 

gezinnen % aantal 
gezinnen %

Gelijke inkomens 104 4,97% 56 10,86% 160 6,11%

Inkomen man hoger dan inkomen 
vrouw 1 738 80,13% 352 66,53% 2 090 77,49%

Inkomen vrouw hoger dan inkomen 
man 339 14,90% 120 22,61% 459 16,40%

Totaal 2 181 100,00% 528 100,00% 2 709 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 7 • verdelinG van de koppels naar soort verschil tussen de inkomens van de 
Partners

In de gevallen waar het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw blijkt bij 8% van de kop-
pels het verschil groter te zijn dan 100% en is er bij 30%  van de koppels een verschil dat tussen 75 
en 100% ligt. Voor meer dan de helft van de koppels is het verschil groter dan 50%. Het verschil is 
groter als het om gehuwde partners gaat.
Voor de koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is, ligt het verschil onder de 25% voor bijna 
de helft van deze koppels (47%). Het verschil is kleiner als het om samenwonende partners gaat.

verschil tussen de individuele netto-
inkomens binnen een koppel

koppels waar het inkomen van de man hoger is
 dan het inkomen van de vrouw

Gehuwden samenwonenden totaal koppels

aantal 
gezinnen % aantal 

gezinnen % aantal 
gezinnen %

Verschil kleiner dan 25% 255 14,91% 97 27,49% 352 17,01%

Verschil tussen 25% en 50% 411 23,47% 107 31,46% 518 24,8%

Verschil tussen 50% en 75% 360 20,55% 68 18,97% 428 20,28%

Verschil tussen 75% en 100% 556 32,38% 64 17,63% 620 29,92%

Verschil groter dan 100% 156 8,69% 16 4,46% 172 7,99%

Totaal 1 738 100,00% 352 100,00% 2 090 100,00%

verschil tussen de individuele netto-
inkomens binnen een koppel

koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is 
dan het inkomen van de man

Gehuwden samenwonenden totaal koppels

aantal 
gezinnen % aantal 

gezinnen % aantal 
gezinnen %

Verschil kleiner dan 25% 150 44,69% 62 54,14% 212 47,22%

Verschil tussen 25% en 50% 98 29,47% 34 28,10% 132 29,10%

Verschil tussen 50% en 75% 42 12,01% 13 9,91% 55 11,45%

Verschil tussen 75% en 100% 32 8,99% 7 4,63% 39 7,82%

Verschil groter dan 100% 17 4,84% 4 3,22% 21 4,41%

Totaal 339 100,00% 120 100,00% 459 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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2.1.  verdeling van de koppels per deciel

Grafiek 1 toont het gemiddeld netto individueel inkomen van de vrouwen en de mannen van de kop-
pels die tot de diverse decielen behoren. De koppels zijn gerangschikt in de stijgende orde van het 
totale netto-inkomen van het koppel, dat gelijk is aan de som van de individuele inkomens van de 
twee partners.

GraFiek 1 • Geïndividualiseerd netto-inkomen van de vrouwen en mannen binnen 
koPPels (decielen samenGesteld oP Basis van Het totale inkomen van de koPPels)

In alle decielen ligt, binnen de koppels, het gemiddeld netto-inkomen van de mannen hoger dan het 
gemiddeld netto-inkomen van de vrouwen.
Het verschil tussen de gemiddelde netto-inkomens van de vrouwen en de mannen is heel groot in 
de eerste twee decielen. Het verschil is het kleinst in de decielen 6 tot 9 en groeit opnieuw in het 
laatste deciel.

GraFiek 2 • aandeel van de inkomens van vrouwen en mannen in het totale netto-
inkomen van Het GeZin (decielen oP Basis van Het totale inkomen van de koPPels)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■ Gemiddeld inkomen van de vrouw   ■ Gemiddeld inkomen van de man

■  Aandeel vrouwen   ■ Aandeel mannen   

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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decielen aandeel van de vrouw aandeel van de man

1 19,02% 80,98%

2 17,07% 82,93%

3 27,94% 72,06%

4 30,97% 69,03%

5 36,02% 63,98%

6 38,99% 61,01%

7 40,19% 59,81%

8 39,84% 60,16%

9 39,04% 60,96%

10 34,48% 65,52%

Totaal 34,89% 65,11%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

GraFiek 3 • percentaGe Gehuwde en samenwonende koppels in de verschillende  
decielen
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Uit Grafiek 2 en Tabel 8 blijkt dat het aandeel van het inkomen van de man varieert van 83% in het 
tweede deciel tot 60% in de zevende en achtste decielen. De vrouwen bevinden zich dus in alle de-
cielen in een zwakke onderhandelingspositie. Hoe zwakker het gezinsinkomen, hoe kwetsbaarder 
hun situatie.

taBel 8 • aandeel van het inkomen van vrouwen en mannen in het totale netto- 
inkomen van Het GeZin (decielen oP Basis van Het totale inkomen van de koPPels)
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Tabel 10 toont de gemiddelde netto-inkomens per deciel van het totale netto-inkomen van een kop-
pel en de verhoudingen tussen het gemiddeld inkomen van vrouwen en van mannen voor elk deciel.
Het verschil vermindert van het tweede tot het 7de deciel en stijgt verder opnieuw.  Het grootste 
verschil komt in het 2de deciel voor (-79) en het kleinste in het 7de deciel (-33).

taBel 10 • Geïndividualiseerd netto-inkomen van de vrouwen en de mannen binnen 
koPPels  (decielen oP Basis van de totale inkomens van de koPPels)

decielen aandeel gehuwd aandeel samenwonend

1 85,11% 14,89%

2 89,28% 10,72%

3 85,33% 14,67%

4 75,95% 24,05%

5 76,69% 23,31%

6 70,12% 29,88%

7 75,77% 24,23%

8 79,73% 20,27%

9 77,81% 22,19%

10 89,78% 10,22%

Totaal 80,56% 19,44%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

decielen Gemiddeld netto-in-
komen van de vrouw

Gemiddeld netto-
inkomen van de man

verhouding tussen 
de gemiddelde het 

netto-inkomens v/m
verschil

1 2 182,14 9 291,58 0,23 77%

2 3 140,40 15 252,79 0,21 79%

3 6 287,97 16 214,25 0,39 61%

4 8 173,28 18 219,93 0,45 55%

5 11 011,58 19 556,03 0,56 44%

6 13 466,38 21 068,31 0,64 36%

7 15 386,38 22 902,29 0,67 33%

8 17 191,24 25 957,21 0,66 34%

9 19 730,07 30 813,75 0,64 36%

10 25 800,87 49 029,05 0,53 47%

Totaal 12 233 22 824,47 0,54 46%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Grafiek 3 en Tabel 9 tonen per deciel de verdeling van de koppels in gehuwden en samenwonenden. 
Het percentage samenwonenden varieert tussen 30 en 10%, de samenwonenden zijn meer aanwe-
zig in de centrale decielen (van het 4de tot het 9de deciel).

taBel 9 • percentaGe Gehuwde en samenwonende koppels in de verschillende de-
cielen
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Tabel 11 geeft dezelfde berekeningen weer, uitgevoerd na verwijdering van de zelfstandigen en hun 
partners uit de steekproef: de gemiddelde inkomens van de vrouwen en de mannen veranderen 
bijna niet en de getallen van de verschillen veranderen enkel voor de eerste 3 decielen. 
We vonden het dan ook niet aangewezen om de zelfstandigen te verwijderen uit de verdere analyse.

taBel 11 • Geïndividualiseerd netto-inkomen van de vrouwen en mannen binnen kop-
Pels (decielen oP Basis van de totale inkomens van de koPPels, Zonder ZelFstandiGen)

Tabel 12 geeft dezelfde gegevens weer, maar maakt het onderscheid tussen gehuwde en samenwo-
nende koppels.

taBel 12 • GeÏndividUaliseerd netto-inkomen van vroUwen en mannen Binnen koP-
Pels, met onderscHeid GeHUwd/samenwonend (decielen oP Basis van de totale inko-
mens van de koPPels)

decielen Gemiddeld netto-in-
komen van de vrouw

Gemiddeld netto-
inkomen van de man

verhouding tussen 
de gemiddelde het 

netto-inkomens v/m
verschil

1 1 679,70 10 967,55 0,15 85%

2 3 070,42 15 177,22 0,20 80%

3 5 773,28 16 409,19 0,35 65%

4 8 061,32 17 911,98 0,45 55%

5 10 496,18 19 612,56 0,54 46%

6 13 118,83 21 008,34 0,62 38%

7 14 714,41 23 076,91 0,64 36%

8 16 645,35 25 697,95 0,65 35%

9 19 659,98 29 797,32 0,66 34%

10 25 547,88 44 872,84 0,57 43%

Totaal 11 869,12 22 442,91 0,53 47%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

decielen Gemiddeld netto-in-
komen van de vrouw

Gemiddeld netto-
inkomen van de man

verhouding tussen 
de gemiddelde het 

netto-inkomens v/m
verschil

1 2 022,71 9 353,95 0,22 78%

2 2 817,27 15 603,18 0,18 82%

3 5 976,79 16 460,89 0,36 64%

4 7 468,43 18 895,92 0,40 60%

5 10 676,46 19 847,86 0,54 46%

6 12 678,90 21 852,78 0,58 42%

7 14 739,12 23 543,70 0,63 37%

8 16 795,79 26 408,77 0,64 36%

9 19 023,68 31 517,31 0,60 40%

10 25 639,66 49 178,84 0,52 48%

Totaal 11 722,6 23 381,2 0,50 50%

(vervolg)

Gehuwde koppels
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Het verschil tussen de inkomens van de vrouwen en de mannen bij de samenwonenden is duidelijk 
kleiner dan het verschil dat voor de gehuwde koppels werd berekend (-30 tegen -50). De verschillen 
per deciel zijn gelijkaardig, maar deze voor de samenwonenden zijn steeds kleiner
(-65 tegen -82 voor het grootste verschil en -17 tegen -36 voor het kleinste verschil).

De volgende tabellen behandelen enerzijds de koppels waar het inkomen van de man groter is dan 
dat van de vrouw en anderzijds de koppels waar het inkomen van de vrouw groter is dan dat van de 
man. 

taBel 13 • verdelinG van de koppels naarGelanG het inkomen van de man hoGer of 
laGer is dan dat van de vroUw

decielen Gemiddeld netto-in-
komen van de vrouw

Gemiddeld netto-
inkomen van de man

verhouding tussen 
de gemiddelde het 

netto-inkomens v/m
verschil

1 3 093,72 8 934,94 0,35 65%

2 5 832,11 12 333,96 0,47 53%

3 8 097,44 14 780,03 0,55 45%

4 10 399,30 16 085,06 0,65 35%

5 12 114,10 18 595,94 0,65 35%

6 15 314,77 19 226,99 0,80 20%

7 17 410,77 20 896,20 0,83 17%

8 18 746,38 24 181,41 0,78 22%

9 22 207,40 28 346,33 0,78 22%

10 27 216,81 47 713,45 0,57 43%

Totaal 14 347,8 20 517,8 0,70 30%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Samenwonende koppels

decielen koppels waar het inkomen van de man  
hoger is dan dat van de vrouw

koppels waar het inkomen van de vrouw 
hoger is dan dat van de man

1 10,94% 7,82%

2 11,55% 5,77%

3 10,11% 10,18%

4 10,19% 10,28%

5 9,28% 12,48%

6 8,67% 12,82%

7 9,31% 11,49%

8 9,85% 10,53%

9 9,57% 11,72%

10 10,55% 6,90%

Totaal 100,00% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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De koppels waar het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw zijn relatief gelijk verdeeld 
over de decielen. De koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is dan dat van de man zijn daar-
entegen meer geconcentreerd in de centrale en hogere decielen (decielen 5-9) (Tabel 13).

taBel 14 • Gemiddeld netto-inkomen van de vrouwen en mannen binnen koppels per de-
ciel voor de koPPels waar Het inkomen van de man HoGer is dan dat van de vroUw

Voor de koppels waar het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw is de ongelijkheid van 
de inkomens van de partners heel groot in de eerste twee decielen (93% en 87%). De ongelijkheid is 
het zwakst in de decielen 6 tot 9 waar ze varieert van 47% tot 56% (Tabel 14).

taBel 15 • Gemiddeld Geïndividualiseerd inkomen van de vrouwen en mannen binnen 
koPPels Per deciel voor de koPPels waar Het inkomen van de vroUw HoGer is dan 
dat van de man

decielen Gemiddeld inkomen van de 
vrouw

Gemiddeld inkomen van de 
man

verhouding tussen de ge-
middelde inkomens v/m

1 400 5 947 0,07

2 1 031 8 169 0,13

3 2 062 9 175 0,22

4 3 090 10 110 0,31

5 4 211 11 084 0,38

6 5 273 11 996 0,44

7 6 568 12 561 0,52

8 7 453 14 098 0,53

9 8 351 16 966 0,49

10 11 495 26 444 0,43

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

decielen Gemiddeld inkomen van de 
vrouw

Gemiddeld inkomen van de 
man

verhouding tussen de ge-
middelde inkomens v/m

1 5 549 -3 393 -1,64

2 6 318 2 850 2,22

3 7 483 3 820 1,96

4 8 110 5 108 1,59

5 9 292 5 976 1,55

6 10 346 6 884 1,50

7 11 112 8 116 1,37

8 12 788 8 909 1,44

9 14 853 10 379 1,43

10 19 914 14 368 1,39

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Voor de koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is dan dat van de man is de ongelijkheid van 
de inkomens van de partners heel groot in de eerste decielen (Tabel 15). In de andere decielen is de 
ongelijkheid minder groot dan deze vastgesteld voor de koppels waar het inkomen van de man ho-
ger is dan dat van de vrouw.

De ongelijkheid binnen koppels is groter als het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw 
(Grafiek 4): het aandeel van de inkomens van de mannen in de koppels waar het inkomen van de man 
hoger is dan dat van de vrouw is groter dan het aandeel van de vrouwen in de koppels waar de vrouw 
een hoger inkomen heeft.

GraFiek 4 • aandeel van het inkomen van vrouwen en mannen in het totale netto-
inkomen van Het GeZin naarGelanG de man oF de vroUw een HoGer inkomen HeeFt 
(decielen oP Basis van Het totale inkomen van de koPPels)

Koppels waar het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■  Aandeel vrouwen   ■ Aandeel mannen

(vervolg)
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2.2. analyse van de financiële afhankelijkheid binnen koppels

Tabel 16 geeft een verdeling van de koppels naar het aantal partners dat financieel afhankelijk is.

In 2% van de koppels verkeren de twee partners in een financieel afhankelijke situatie. In 55% van 
de koppels verkeert geen enkele partner in een financieel afhankelijke situatie. In de overblijvende 
43% van de koppels bevindt een van de partners zich in een financieel afhankelijke situatie en in 90% 
van de gevallen gaat het om de vrouw.
Het percentage koppels waar de twee partners financieel afhankelijk zijn ligt hoger bij de samen-
wonenden (3% tegen 2% voor de gehuwden). Daartegenover staat dat het percentage koppels waar 
één enkele partner financieel afhankelijk is duidelijk lager ligt bij de samenwonenden (28% tegen-
over 46%) en, in dat geval, is het percentage koppels waar het de vrouw is die in een financieel af-
hankelijke situatie verkeert kleiner (84% tegenover 91%).
Correlatief is het percentage koppels waar geen van de twee partners financieel afhankelijk is gro-
ter bij de samenwonenden (69% tegenover 52% voor de gehuwde koppels).

taBel 16 • de financiële afhankeliJkheid binnen koppels

Gehuwde 
koppels

samen-
wonende 
koppels

totaal aantal 
koppels

Koppels waar de twee partners financieel afhankelijk zijn 1,94% 2,97% 2,14%

Koppels waar één van de twee partners financieel afhankelijk 
is 46,42% 28,13% 42,86%

Waarvan afhankelijke vrouw 91,40% 83,58% 90,40%

Waarvan afhankelijke man 8,60% 16,42% 9,60%

Koppels waar geen van de twee partners financieel afhankelijk 
is 51,64% 68,90% 55,00%

Totaal aantal koppels 28,13% 100,00% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is dan dat van de man
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 17 • Gemiddelde inkomens en inkomensverhoudinGen tussen de partners per  
GroePen van Gemiddelde leeFtijden van koPPels (verGelijkinG met de totale PoPUlatie)

We hebben ook gekeken naar de effecten van de leeftijdsverschillen tussen de partners op de ver-
schillen bij de netto-inkomens. 
Het leeftijdsverschil blijkt geen betekenisvol effect te hebben, uitgezonderd als de vrouw 5 jaar ou-
der is dan de man. In dat geval is de ongelijkheid binnen een koppel kleiner (Tabel 18).

taBel 18 • verdelinG van koppels en inkomensverschillen naar leeftiJdsverschil 
tUssen de Partners 

3 verdelinG naar leeFtijd van de Personen in koPPels

Het verschil tussen het inkomen van vrouwen en van mannen binnen koppels stijgt mee met de 
gemiddelde leeftijd van het koppel. Het verschil is het kleinst voor koppels met een gemiddelde 
leeftijd onder de 35 jaar en het grootst voor de 65-plussers (68%) (Tabel 17). 
Dat geeft vanzelfsprekend de moeilijkheden weer die vrouwen ondervinden om een ononderbroken 
beroepstraject uit te bouwen en het toont ook de effecten van de loopbaanonderbrekingen die hen 
dikwijls worden opgelegd. Voor de hele populatie is het verschil steeds kleiner en het verschil groeit 
als de leeftijd stijgt (met uitzondering voor de laatste leeftijdsgroep van de 65-plussers waar het 
verschil kleiner is dan bij de 55 tot 64-jarigen). 

leeftijds-
groepen

koppels totale populatie

Gemiddeld inkomen ver-
houding 
gemid-
delde

inkomens

totaal
gemid-

deld
inkomen

Percent 
koppels

Gemiddeld inkomen verhou-
ding

gemid-
delde

inkomensvrouw man vrouw man

‹ 25 jaar 10 296 15 695 0,66 25 987 2,79% 8 463 10 906 0,78

25-34 jaar 14 653 21 627 0,68 36 280 20,71% 15 161 19 599 0,77

35-44 jaar 15 961 27 754 0,58 43 715 25,52% 16 275 24 665 0,66

45-54 jaar 13 977 25 790 0,54 39 767 16,72% 15 065 24 882 0,61

55-64 jaar 9 452 21 345 0,44 30 797 15,97% 10 776 21 551 0,50

› 65 jaar 5 419 16 969 0,32 22 388 18,29% 9 254 16 176 0,57

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

leeftijdsverschil
(m-v)

aantal  
koppels %

Gemiddeld inkomen verhouding 
gemiddelde 

inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar en + ouder 117 4,23% 18 833 12 171 0,65

Vrouw 1 tot 4 jaar ouder 412 15,58% 23 982 12 916 0,54

Zelfde leeftijd 302 11,34% 22 941 12 054 0,53

Man 1 tot 4 jaar ouder 1 264 46,62% 23 466 12 442 0,53

Man 5 tot 9 jaar ouder 467 16,83% 21 488 11 496 0,54

Man 10 jaar en + ouder 147 5,40% 20 991 11 182 0,53

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 19 • verdelinG van koppels naar leeftiJdsverschil tussen vrouwen en man-
nen Per leeFtijdsGroeP

Inkomen van de man hoger dan dat van de vrouw

 Inkomen van de vrouw hoger dan dat van de man

In de koppels waar het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw blijken de inkomensver-
schillen tussen man en vrouw relatief stabiel te zijn, los van de leeftijdsverschillen (Tabel 19). 
Voor de koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is dan dat van de man daarentegen groeit het 
verschil mee met de leeftijd van de man.

Tabel 20 rangschikt de koppels in functie van het aantal en het geslacht van de partners die finan-
cieel afhankelijk zijn, in groepen van gemiddelde leeftijden van koppels.

leeftijdsverschil
(m-v)

aantal  
koppels %

Gemiddeld inkomen verhouding 
gemiddelde 

inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar en + ouder 74 3,51% 7 603 21 714 0,35

Vrouw 1 tot 4 jaar ouder 319 15,59% 10 502 25 973 0,40

Zelfde leeftijd 238 11,68% 9 859 25 015 0,39

Man 1 tot 4 jaar ouder 982 46,73% 10 086 25 861 0,39

Man 5 tot 9 jaar ouder 367 17,22% 9 085 23 848 0,38

Man 10 jaar en + ouder 110 5,27% 8 481 23 800 0,36

leeftijdsverschil
(m-v)

aantal  
koppels %

Gemiddeld inkomen verhouding 
gemiddelde 

inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar en + ouder 34 7,24% 20 810 12 306 1,69

Vrouw 1 tot 4 jaar ouder 60 13,40% 20 819 14 175 1,47

Zelfde leeftijd 48 10,46% 21 929 13 930 1,57

Man 1 tot 4 jaar ouder 205 45,87% 21 500 13 851 1,55

Man 5 tot 9 jaar ouder 79 15,93% 21 259 10 215 2,08

Man 10 jaar en + ouder 33 7,10% 19 720 11 470 1,72

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 20 • verdelinG van de Gezinnen in functie van de financiële afhankeliJkheid 
Binnen koPPels, in GroePen van Gemiddelde leeFtijden van de koPPels 

Van de koppels waar de twee partners in een financieel afhankelijke situatie verkeren, heeft 44% 
een hogere gemiddelde leeftijd dan 55 jaar. Deze kwetsbaarheid ten opzichte van de financiële af-
hankelijkheid van de oudste koppels is nog sterker voor de vrouwen: 55% van de koppels waar enkel 
de vrouw financieel afhankelijk is, te vergelijken met 36% van de koppels waar enkel de man finan-
cieel afhankelijk is, hebben een gemiddelde leeftijd die hoger ligt dan 55 jaar. Dit is nog een bijko-
mende illustratie van de grote kwetsbaarheid van de oudere vrouwen, zelfs als ze in koppel leven. 

leeftijds-
groepen

koppels waar 
de  2 partners 
financieel af-
hankelijk zijn

koppels waar 1 
van de partners 

financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
alleen de vrouw 

financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
alleen de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
geen van de 

partners finan-
cieel afhanke-

lijk is

‹ 35 jaar 23,25% 15,04% 13,77% 26,94% 30,10%

35 - 44 jaar 17,03% 15,85% 15,54% 18,68% 33,39%

45 - 54 jaar 15,27% 15,64% 15,35% 18,36% 17,62%

55 - 64 jaar 19,07% 21,32% 21,34% 21,18% 11,67%

› 65 jaar 25,39% 32,15% 33,99% 14,84% 7,21%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

leeftijds-
groepen

koppels waar 
de  2 partners 
financieel af-
hankelijk zijn 

koppels waar 
alleen de vrouw 

financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
alleen de man 
financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
geen van de 

partners finan-
cieel afhanke-

lijk is 

totaal

‹ 35 jaar 2,12% 22,71% 4,72% 70,45% 100,00%

35 - 44 jaar 1,43% 23,06% 3,01% 71,96% 100,00%

45 - 54 jaar 1,96% 35,57% 4,52% 57,96% 100,00%

55 - 64 jaar 2,56% 51,78% 5,46% 40,02% 100,00%

› 65 jaar 2,97% 72,01% 3,34% 21,68% 100,00%

leeftijds-
groepen

koppels waar 
geen van de 

partners finan-
cieel afhanke-

lijk is 

koppels waar 
alleen de vrouw 

financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
alleen de man 
financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
de  2 partners 
financieel af-
hankelijk zijn 

totaal

‹ 35 jaar 16,56% 5,34% 1,11% 0,50% 23,50%

35 - 44 jaar 18,36% 6,02% 0,77% 0,36% 25,52%

45 - 54 jaar 9,69% 5,95% 0,76% 0,33% 16,72%

55 - 64 jaar 6,42% 8,27% 0,87% 0,41% 15,97%

› 65 jaar 3,96% 13,17% 0,61% 0,54% 18,29%

Totaal 55,00% 38,75% 4,11% 2,14% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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4 verdelinG van de Personen Binnen een koPPel naar aantal kinderen ten laste

4.1 studie op basis van silc- België 2006

Het doel van dit deel is het controleren van de hypothese dat de ongelijkheden binnen koppels toe-
nemen met het aantal kinderen ten laste. 

Voor het uitvoeren van deze analyse hebben we enerzijds met het totale aantal koppels gewerkt en 
hebben we anderzijds twee leeftijdsgroepen behandeld: koppels met een gemiddelde leeftijd lager 
dan 35 jaar en koppels met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar, deze twee groepen omvat-
ten respectievelijk 24% en 35% van alle koppels (Tabel 21).

taBel 21 • verdelinG van koppels naar Gemiddelde leeftiJd van de partners

taBel 22 • verdelinG van koppels naar aantal kinderen ten laste (in%)

De koppels zonder kinderen vertegenwoordigen 53% van alle koppels, 39% van de koppels met een 
gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar en 16% van de koppels met een gemiddelde leeftijd tussen  
35 en 50 jaar (Tabel 22).
Binnen de koppels van minder dan 35 jaar is het percentage koppels met een kind ten laste het 
grootst: 29% tegen 25% voor de 35-50-jarigen en 18% voor het totaal van de koppels. Het percen-
tage koppels met twee kinderen is het hoogst bij de 35 tot 50-jarigen.

Grafiek 5 toont de koppels naar aantal kinderen ten laste per deciel van het totale inkomen van een 
koppel. Men kan vaststellen dat het aantal kinderen ten laste voor alle koppels mee stijgt met het 
inkomen van een koppel. Voor de jongste koppels is het percentage koppels met kinderen het grootst 
in de hoogste decielen. Dat is tevens het geval voor de koppels van gemiddelde leeftijd,  maar binnen 
deze groep valt het eerste deciel op door het lagere percentage koppels zonder kinderen.

aantal koppels %

Koppels met een gemiddelde leeftijd 
onder de 35 jaar 618 23,50%

Koppels met een gemiddelde leeftijd 
van 35 tot 50 jaar 970 34,88%

Koppels met een gemiddelde leeftijd 
van 50 jaar en meer 1 121 41,62%

Totaal 2 709 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

kinderen ten laste ‹ 35 jaar 35 - 50 jaar totaal

0 39% 16% 53%

1 29% 25% 18%

2 26% 37% 20%

3 of + 6% 22% 10%

Totaal 100% 100% 100%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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GraFiek 5 • verdelinG van koppels per deciel naar aantal kinderen en Gemiddelde 
leeFtijd van Het koPPel (decielen oP Basis van de totale inkomens van de koPPels)

Gemiddelde leeftijd van het koppel lager dan 35 jaar

Gemiddelde leeftijd van het koppel tussen 35 en 50 jaar
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(vervolg)
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Tabel 23 toont de verhoudingen tussen het netto geïndividualiseerd inkomen van de vrouwen en de 
mannen voor alle koppels en voor de 2 leeftijdscategorieën en het aantal kinderen ten laste.

taBel 23 • verhoudinG tussen het netto Geïndividualiseerd inkomen van de vrou-
wen en mannen Binnen koPPels naar aantal kinderen ten laste

De verschillen tussen de inkomens van de vrouwen en de mannen binnen het totale aantal koppels 
zijn groter dan deze binnen de jongste groepen, ongeacht het aantal kinderen ten laste. Voor alle 
koppels stelt men de grootste verschillen vast bij de koppels zonder kinderen. De verschillen zijn 
het kleinst als een koppel één kind ten laste heeft. Vervolgens groeien de verschillen als er een 
tweede en vooral een derde kind ten laste is.
Voor de jongste koppels groeit de ongelijkheid daarentegen met het aantal kinderen ten laste, van 
24% als er geen kinderen zijn tot 39% als er twee kinderen zijn. Hetzelfde profiel kan worden vast-
gesteld voor de koppels van gemiddelde leeftijd, voor deze groep zijn de verschillen steeds groter 
dan voor de jongste koppels.
Uit deze analyse kan men dus besluiten dat de verschillen binnen koppels toenemen met het aantal 
kinderen. Hierbij getuigt de vaststelling van een sterke ongelijkheid binnen koppels zonder kinderen 
voor alle groepen van koppels van een generatie-effect dat afzwakt als men enkel naar de jongste 
leeftijdsgroepen kijkt.

kinderen
 ten laste ‹ 35 jaar 35 - 50 jaar › 50 jaar totaal

0 0,76 0,66 0,40 0,49

1 0,69 0,59 0,49 0,61

2 0,61 0,59 0,45 0,58

3 of + 0,48 0,51 0,90 0,52

Totaal 0,68 0,57 0,41 0,54

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Alle koppels
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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GraFiek 6 • verdelinG van koppels naar aantal kinderen ten laste en het aantal 
Financieel aFHankelijke Partners
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Koppels met gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar

koppels waar 
geen van de 

partners finan-
cieel afhanke-

lijk is 

koppels waar 
alleen de vrouw 

financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
alleen de man 
financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
de  2 partners 
financieel af-
hankelijk zijn 

totaal

Zonder 
kinderen 62,19% 30,55% 6,22% 1,04% 100,00%

1 kind ten 
laste 66,49% 28,93% 1,66% 2,93% 100,00%

2 kinderen 
ten laste 75,58% 21,67% 2,02% 0,73% 100,00%

3 kinderen 
of meer ten 
laste

69,55% 24,64% 4,69% 1,13% 100,00%

Totaal 69,82% 25,57% 3,19% 1,42% 100,00%

Koppels met gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar

taBel 24 • verdelinG van de koppels naar financiële afhankeliJkheid en aantal 
kinderen ten laste

koppels waar 
geen van de 

partners finan-
cieel afhanke-

lijk is 

koppels waar 
alleen de vrouw 

financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
alleen de man 
financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
de  2 partners 
financieel af-
hankelijk zijn 

totaal

Zonder 
kinderen 68,41% 22,03% 6,50% 3,07% 100,00%

1 kind ten 
laste 76,05% 19,11% 2,67% 2,18% 100,00%

2 kinderen 
ten laste 69,21% 24,65% 5,03% 1,10% 100,00%

3 kinderen 
of meer ten 
laste

62,24% 36,15% 1,61% 0,00% 100,00%

Totaal 70,45% 22,71% 4,72% 2,12% 100,00%

(vervolg)
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Alle koppels

Voor de financiële afhankelijkheid tonen Grafiek 6 en Tabel 24 de verdeling van de koppels naar fi-
nanciële afhankelijkheid en aantal kinderen ten laste voor de twee bestudeerde leeftijdsgroepen en 
voor alle koppels.

Het percentage koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is bedraagt 26%  bij de koppels 
met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar en 23% bij de jongere koppels.

Het percentage koppels waar geen van de partners financieel afhankelijk is stijgt eerst mee met het 
aantal kinderen ten laste, om vervolgens te dalen als het aantal kinderen verder toeneemt (meer 
dan twee voor de jongste koppels en meer dan drie voor de koppels met een gemiddelde leeftijd 
tussen 35 en 50 jaar). Het is het hoogst voor de min 35-jarigen als ze één kind ten laste hebben en 
het laagst als er drie kinderen of meer ten laste zijn (al noopt het geringe aantal koppels in deze 
categorie tot enige voorzichtigheid bij de interpretatie van de cijfers). Bij de koppels van de groep van 
gemiddelde leeftijd is het percentage koppels waar geen van de twee partners financieel afhankelijk 
is het hoogst als er twee kinderen ten laste zijn.

Het percentage koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is, daalt bij de overgang van nul 
naar een kind ten laste, maar stijgt vervolgens vanaf het tweede kind voor de min dan 35-jarigen. 
Voor koppels met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar is de situatie omgekeerd daar het 
aandeel van de koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is, daalt met het aantal kinderen 
ten laste (met uitzondering van de stijging als er drie of meer kinderen ten laste zijn).
Gelet op deze gegevens lijkt het verband tussen financiële afhankelijkheid en aantal kinderen ten 
laste dus niet evident.

koppels waar 
geen van de 

partners finan-
cieel afhanke-

lijk is 

koppels waar 
alleen de vrouw 

financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
alleen de man 
financieel af-
hankelijk is 

koppels waar 
de  2 partners 
financieel af-
hankelijk zijn 

totaal

Zonder 
kinderen 42,96% 49,91% 4,80% 2,34% 100,00%

1 kind ten 
laste 70,25% 25,26% 2,21% 2,29% 100,00%

2 kinderen 
ten laste 73,90% 22,46% 2,84% 0,81% 100,00%

3 kinderen 
of meer ten 
laste

68,76% 25,42% 4,90% 0,91% 100,00%

Totaal 55,00% 38,75% 4,11% 2,14% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 26 • verdelinG van koppels naar aantal kinderen ten laste

4.2 studie op basis van silc - België 2006 en 2007

We knopen hier aan bij de analyse betreffende het aantal kinderen ten laste van de koppels die in 
deel 4.1 werd uitgevoerd, maar we gebruiken nu de samengevoegde observaties uit SILC - België 
2006 en 2007. 
In dit deel gebeurt de benadering per leeftijdsgroep en dus met relatief beperkte steekproeven. Het 
belang van het samenvoegen van de twee databanken berust in de mogelijkheden dat dit biedt om 
het niet-significante deel van bepaalde cijfers te beperken en toch de representativiteit van onze 
steekproef te vrijwaren.
Tabel 25 toont aan dat de verdeling van koppels op basis van de gemiddelde leeftijd van de twee 
partners niet verandert: de min-35-jarigen vertegenwoordigen iets minder dan een kwart van het 
totale aantal koppels en deze met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar staan voor 35%.

taBel 25 • verdelinG van koppels naar Gemiddelde leeftiJd van de partners

De verdeling van koppels op basis van het aantal kinderen ten laste benadert sterk het cijfer dat 
voor SILC - België 2006 (Tabel 26) kon worden vastgesteld: de koppels zonder kinderen vertegen-
woordigen iets meer dan de helft van alle koppels. 
Daar waar 41% van de koppels van minder dan 35 jaar geen kinderen heeft, is dat percentage al 
gedaald tot 16% voor de koppels met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar. Meer dan 36% van 
deze koppels heeft twee kinderen.

kinderen ten laste ‹ 35 jaar 35 - 50 jaar totaal

0 41,03% 15,59% 52,38%

1 27,97% 24,16% 17,61%

2 24,14% 36,85% 19,65%

3 of + 6,85% 23,40% 10,36%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

aantal koppels %

Koppels met een gemiddelde leeftijd 
onder de 35 jaar 1 257 23,43%

Koppels met een gemiddelde leeftijd 
tussen 35 en 50 jaar 1 979 35,39%

Koppels met een gemiddelde leeftijd 
van 50 jaar en meer 2 260 41,18%

Totaal 5 496 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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GraFiek 7 • verdelinG van koppels per deciel, naar aantal kinderen ten laste en de 
Gemiddelde leeFtijd van Het koPPel (decielen van totale inkomen van de koPPels)

Gemiddelde leeftijd van het koppel tussen 35 en 50 jaar
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(vervolg)

Gemiddelde leeftijd van het koppel lager dan 35 jaar
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Voor wat de financiële afhankelijkheid betreft, tonen Grafiek 8 en Tabel 28 de verdeling van de kop-
pels naar financiële afhankelijkheid en aantal kinderen ten laste voor de twee bestudeerde leeftijds-
groepen en voor alle koppels.

Het percentage koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is bedraagt 25%  voor de kop-
pels met een gemiddelde leeftijd van 35 tot 50 jaar en 23% voor de jongere koppels.

Voor koppels met een gemiddelde leeftijd onder de 50 jaar worden de inkomensverschillen tussen 
de partners groter met een stijgend aantal kinderen ten laste, de ongelijkheid is daarbij het zwakst 
voor de koppels zonder kinderen (Grafiek 7 en Tabel 27). Bij de koppels met een gemiddelde leeftijd 
tussen 35 en 50 jaar zijn de verschillen groter dan bij de jongere koppels, los van het aantal kinderen 
dat een koppel heeft. 

taBel 27 • verhoudinG tussen de netto Geïndividualiseerde inkomens van vrouwen 
en mannen Binnen koPPels naar aantal kinderen ten laste

kinderen ten laste ‹ 35 jaar 35 - 50 jaar › 50 jaar totaal

0 0,77 0,67 0,41 0,50

1 0,66 0,59 0,50 0,60

2 0,61 0,58 0,46 0,58

3 of + 0,50 0,52 0,65 0,53

Totaal 0,67 0,58 0,42 0,54

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

Alle koppels
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Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

■ 0 kinderen ten laste   ■ 1 kind ten laste   ■ 2 kinderen ten laste   ■ 3 of + kinderen ten laste
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Het percentage koppels waar geen van de twee partners financieel afhankelijkheid is, stijgt eerst 
mee met het aantal kinderen ten laste en daalt vervolgens als het aantal kinderen nog stijgt (meer 
dan twee voor de jongste koppels en meer dan drie voor de koppels met een gemiddelde leeftijd 
tussen 35 en 50 jaar), het is het hoogst voor de min 35-jarigen als ze een kind ten laste hebben en 
het laagst als er drie of meer kinderen ten laste zijn. Bij de koppels behorend tot de groep van ge-
middelde leeftijd is het percentage van de koppels waar geen van de twee partners financieel afhan-
kelijk is het hoogst als er twee kinderen ten laste zijn.
Bij de min 35-jarigen stijgt het percentage koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is met 
het aantal kinderen ten laste. 
Bij de koppels met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar is het percentage koppels waar 
enkel de vrouw financieel afhankelijk is het hoogst als er geen of slechts één kind ten laste is en het 
laagst als er twee kinderen ten laste zijn. 

Gelet op deze gegevens blijkt het verband tussen financiële afhankelijkheid en kinderen ten laste 
niet evident te zijn.
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GraFiek 8 • verdelinG van koppels naar aantal kinderen ten laste en aantal fi-
nancieel aFHankelijke Partners
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Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

■ Koppels waar geen van beide partners financieel afhankelijk is 
■ Koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is
■ Koppels waar enkel de man financieel afhankelijk is
■ Koppels waar de beide partners financieel afhankelijk zijn
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taBel 28 • verdelinG van koppels naar aantal kinderen ten laste en aantal finan-
cieel aFHankelijke Partners 

Koppels met een gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder 
kinderen 69,99% 20,42% 6,87% 2,72% 100,00%

Met 1 kind 
ten laste 71,37% 22,51% 3,99% 2,13% 100,00%

2 kinderen 
ten laste 68,34% 24,77% 5,71% 1,18% 100,00%

3 kinderen en 
meer ten laste 66,48% 31,93% 1,59% 0,00% 100,00%

Totaal 69,74% 22,84% 5,42% 2,00% 100,00%

Koppels met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar 

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder 
kinderen

64,39% 27,63% 6,57% 1,42% 100,00%

Met 1 kind 
ten laste

67,56% 27,63% 2,77% 2,04% 100,00%

2 kinderen 
ten laste

76,23% 20,88% 2,35% 0,55% 100,00%

3 kinderen en 
meer ten laste

70,34% 24,90% 3,75% 1,00% 100,00%

Totaal 70,91% 24,50% 3,44% 1,15% 100,00%

Alle koppels

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder 
kinderen

43,54% 48,78% 4,78% 2,89% 100,00%

Met 1 kind 
ten laste

66,59% 28,38% 3,05% 1,98% 100,00%

2 kinderen 
ten laste

73,44% 22,52% 3,26% 0,77% 100,00%

3 kinderen en 
meer ten laste

69,22% 26,31% 3,66% 0,80% 100,00%

Totaal 56,14% 37,70% 4,06% 2,10% 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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5 verdelinG van de Personen Binnen koPPels naar HUn activiteitsstatUs

De activiteitsstatussen die in dit deel worden gebruikt zijn dezelfde als eerder al in deze studie wer-
den omschreven.
Het onderscheid tussen voltijds en deeltijds werk houdt verband met het aantal maanden dat er 
tijdens de referentieperiode onder het ene of het andere statuut werd gewerkt.

GraFiek 9 • spreidinG van de mannen naar hun eiGen activiteitsstatus en die van 
HUn Partner

De volgende combinaties komen het meest voor (Grafiek 9 en Tabel 29):

• 21% van de koppels bestaat uit twee voltijdse werknemers,
• 15% uit een voltijdse werknemer en een deeltijdse werkneemster
• 14% van de koppels bestaat uit twee gepensioneerden
• 9% uit een voltijdse werknemer en een inactieve vrouw
• 8% uit een gepensioneerde man en een inactieve vrouw
• 4% uit een zelfstandige en een voltijdse werkneemster
• 75% van de voltijdse werkneemsters, 74% van de deeltijdse werkneemsters en 51% van de werk-

loze vrouwen leeft samen met een voltijdse werknemer
• 89% van de gepensioneerden leeft samen met een gepensioneerde

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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■ Zelfstandigen vrouwen
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taBel 29 • verdelinG van de vrouwen en mannen naar hun eiGen activiteitsstatus 
en die van HUn Partner 

vrouwen

totaal

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 
zelfstan-

dige activi-
teit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstan-
dige activi-

teit)

werklozen Gepensio-
neerden

inactie-
ven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

40,90% 4,79% 28,74% 7,17% 0,53% 17,87% 100,00%

Zelfstandigen 41,13% 13,85% 23,24% 3,90% 2,44% 15,43% 100,00%

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

28,24% 2,10% 35,12% 14,07% 3,68% 16,80% 100,00%

Werklozen 15,20% 2,55% 12,49% 15,83% 12,98% 40,94% 100,00%

Gepensioneerden 1,79% 0,76% 2,42% 2,64% 58,16% 34,23% 100,00%

Inactieven 18,36% 0,51% 13,68% 25,01% 2,26% 40,17% 100,00%

vrouwen

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 

zelfstandige 
activiteit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstandige 
activiteit)

werklozen Gepensio-
neerden inactieven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

75,08% 58,61% 73,67% 50,90% 1,81% 39,02%

Zelfstandigen 13,77% 30,91% 10,86% 5,05% 1,53% 6,15%

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

3,18% 1,58% 5,53% 6,14% 0,78% 2,25%

Werklozen 3,78% 4,23% 4,34% 15,23% 6,05% 12,12%

Gepensioneerden 1,00% 4,17% 2,77% 8,35% 89,21% 33,00%

Inactieven 3,00% 0,51% 2,83% 14,33% 1,00% 7.00%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(vervolg)
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Tabel 30 toont de verhoudingen tussen het netto geïndividualiseerd inkomen van de partners naar 
hun activiteitsstatus.
In alle gevallen hebben voltijdse werknemers een gemiddeld inkomen dat groter is dan dat van hun 
vrouwelijke partner, het verschil is het kleinst als de vrouw een voltijdse werkneemster is (18%) en 
het grootst als de vrouw inactief is (88%). In alle andere statuten van de man is zijn gemiddeld inkomen 
lager dan dat van zijn partner als deze laatste voltijds werkt (met uitzondering voor de zelfstandigen) en 
als ze deeltijds werkt en hij werkloos is. 
Men ziet hier goed hoezeer het statuut van voltijdse werknemer de vrouwen het meest beschermt 
tegen de ongelijkheid binnen een koppel.

taBel 30 • verhoudinG tussen het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen van 
vroUwen en mannen naar HUn eiGen activiteitsstatUs en die van HUn Partner

vrouwen

totaal

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 
zelfstan-

dige activi-
teit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstan-
dige activi-

teit)

werklozen Gepensio-
neerden

inactie-
ven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

21,46% 2,51% 15,08% 3,76% 0,28% 9,37% 52,46%

Zelfstandigen 3,93% 1,33% 2,22% 0,37% 0,23% 1,48% 9,56%

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

0,91% 0,07% 1,13% 0,45% 0,12% 0,54% 3,22%

Werklozen 1,08% 0,18% 0,89% 1,13% 0,92% 2,91% 7,11%

Gepensioneerden 0,42% 0,18% 0,57% 0,62% 13,62% 8,02% 23,43%

Inactieven 0,78% 0,02% 0,58% 1,06% 0,10% 1,70% 4,24%

Totaal 28,58% 4,29% 20,47% 7,39% 15,27% 24,02% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

vrouwen

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 

zelfstandige 
activiteit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstandige 
activiteit)

werklozen Gepensio-
neerden inactieven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

0,82 0,43 0,57 0,31 0,24 0,12

Zelfstandigen 0,77 0,89 0,56 0,61 0,37 0,15

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

1,11 1,01 0,71 0,50 0,62 0,13

Werklozen 1,55 2,23 1,07 0,78 0,80 0,17

Gepensioneerden 1,17 1,20 0,76 0,64 0,45 0,09

Inactieven 1,65 0,07 0,97 0,92 1,14 0,32

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Zoals Tabel 30 dat deed voor koppels toont Tabel 31 de inkomensverhoudingen in functie van de di-
verse combinaties van statuten ten opzichte van de activiteit van de vrouwen en de mannen binnen 
de totale populatie.
De inkomensverhouding voor de voltijdse werknemers verschilt niet van die voor koppels (0,81 bij de 
totale populatie tegen 0,82 bij koppels), maar alle andere inkomensverhoudingen die op voldoende 
observaties steunen zijn kleiner voor koppels, dit is onder meer het geval voor alle statuten bij de 
vrouwen, uitgezonderd voor het voltijds werk ten opzichte van de voltijdse werknemers.
Merk op dat inkomensverhoudingen die berekend zijn op basis van de totale populatie ook de inko-
mens van koppels. omvatten en dat ze dus aantonen dat rekening houden met de personen die niet 
binnen een koppel leven  toelaat de verschillen die werden vastgesteld binnen koppels ten opzichte 
van de totale populatie te reduceren,.

taBel 31 • verhoudinG tussen de Gemiddelde netto Geïndividualiseerde inkomens 
van de vroUwen en mannen naar activiteitsstatUs (totale PoPUlatie)

Als men een onderscheid maakt tussen de koppels waar het inkomen van de man hoger is dan dat 
van de vrouw en de koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is dan dat van de man (Tabel 32), 
kan men bij het vergelijken van de koppels waar de man een hoger inkomen heeft dan de vrouw met 
alle koppels (Tabel 30), vaststellen dat de man minder samenleeft met een voltijdse werkneemster 
(-8%), meer samenleeft met een deeltijdse werkneemster (+2%), en ook meer met een inactieve 
vrouw (+6%). De structuur verschilt sterk als men kijkt naar koppels waar de vrouw een hoger inko-
men heeft dan de man: 29% van de koppels bestaat uit twee voltijdse werknemers.

vrouwen

totaal

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 
zelfstan-

dige activi-
teit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstan-
dige activi-

teit)

werklozen Gepensio-
neerden

inactie-
ven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

0,81 0,66 0,63 0,43 0,44 0,16 0,51

Zelfstandigen 0,82 0,67 0,65 0,44 0,44 0,16 0,52

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

1,00 0,82 0,78 0,53 0,54 0,20 0,64

Werklozen 1,57 1,29 1,23 0,84 0,85 0,31 1,00

Gepensioneerden 1,24 1,01 0,97 0,66 0,67 0,24 0,79

Inactieven 2,10 1,71 1,65 1,12 1,13 0,41 1,34

Totaal 0,97 0,79 0,76 0,52 0,52 0,19 0,62

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 32 • verdelinG van de vrouwen en mannen naar hun eiGen activiteitsstatus 
en die van HUn Partner 

vrouwen

totaal

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 
zelfstan-

dige activi-
teit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstan-
dige activi-

teit)

werklozen Gepensio-
neerden

inactie-
ven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

17,83% 2,68% 17,45% 4,63% 0,32% 11,91% 54,82%

Zelfstandigen 2,57% 0,88% 2,06% 0,38% 0,26% 1,81% 7,96%

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

0,41% 0,04% 1,12% 0,54% 0,10% 0,70% 2,91%

Werklozen 0,34% 0,04% 0,3% 0,87% 0,79% 3,44% 5,78%

Gepensioneerden 0,14% 0,09% 0,31% 0,63% 14,26% 10,16% 25,59%

Inactieven 0,15% 0,03% 0,34% 0,61% 0,05% 1,77% 2,95%

Totaal 21,44% 3,76% 21,58% 7,66% 15,78% 29,79% 100,00%

vrouwen

totaal

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 
zelfstan-

dige activi-
teit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstan-
dige activi-

teit)

werklozen Gepensio-
neerden

inactie-
ven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

28,57% 2,02% 5,74% 0,70% 0,16% 0,58% 37,77%

Zelfstandigen 10,12% 2,93% 3,00% 0,50% 0,21% 0,21% 16,97%

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

3,20% 0,20% 1,03% 0,19% 0,00% 0,00% 4,62%

Werklozen 4,97% 0,71% 3,13% 2,11% 1,22% 1,26% 13,40%

Gepensioneerden 1,89% 0,65% 1,30% 0,79% 11,62% 0,89% 17,14%

Inactieven 3,79% 0,00% 1,70% 3,32% 0,36% 0,96% 10,13%

Totaal 52,54% 6,51% 15,90% 7,61% 13,57% 3,90% 100,00%

Koppels waar de man een hoger inkomen heeft

Koppels waar de vrouw over een hoger inkomen beschikt

(vervolg)
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vrouwen

totaal

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 
zelfstan-

dige activi-
teit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstan-
dige activi-

teit)

werklozen Gepensio-
neerden

inactie-
ven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

48,37% 1,71% 10,06% 1,03% 0,00% 0,79% 61,96%

Zelfstandigen 4,65% 2,71% 2,17% 0,00% 0,00% 0,60% 10,13%

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

1,09% 0,00% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65%

Werklozen 0,00% 0,58% 2,37% 1,66% 1,84% 0,60% 7,05%

Gepensioneerden 0,00% 0,00% 1,91% 0,00% 10,9% 0,00% 12,81%

Inactieven 0,63% 0,00% 0,60% 0,71% 0,00% 2,76% 4,70%

Totaal 54,74% 5,00% 18,67% 3,40% 12,74% 4,75% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Koppels waar de twee partners over een gelijkwaardig inkomen beschikken (marge van 5%)

In al de gevallen is de situatie op het vlak van de gelijkheid van inkomen binnen koppels het gun-
stigst voor de vrouwen als ze het statuut van voltijdse werkneemster hebben. De kleine omvang van 
de substeekproeven naar statuut bij vrouwen en mannen binnen koppels bemoeilijkt een gedetail-
leerde commentaar bij Tabel 32.
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taBel 33 • verhoudinG tussen het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen van 
vroUwen en mannen naar HUn eiGen activiteitsstatUs en die van HUn Partner

Koppels waar de man een hoger inkomen heeft

Koppels waar de vrouw over een hoger inkomen beschikt

vrouwen

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 

zelfstandige 
activiteit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstandige 
activiteit)

werklozen Gepensio-
neerden inactieven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

0,69 0,32 0,53 0,29 0,22 0,11

Zelfstandigen 0,31 0,52 0,43 0,25 0,29 0,14

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

0,75 0,78 0,61 0,48 0,45 0,13

Werklozen 0,66 0,08 0,39 0,54 0,61 0,11

Gepensioneerden 0,74 0,63 0,39 0,50 0,31 0,07

Inactieven 0,74 0,07 0,61 0,37 0,62 0,22

vrouwen

voltijdse 
werkneem-

sters
 (zonder 

zelfstandige 
activiteit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstandige 
activiteit)

werklozen Gepensio-
neerden inactieven

M
an

ne
n

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

1,27 1,78 1,27 1,44 2,26 1,39

Zelfstandigen 3,48 2,44 2,84 18,36 1,39 1,10

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

1,53 1,68 1,67 1,18 - -

Werklozen 2,16 4,27 1,82 1,55 1,38 1,75

Gepensioneerden 1,38 1,53 1,47 1,35 1,44 1,63

Inactieven 2,16 - 1,85 2,65 1,77 4,16

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen 
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taBel 34 • financiële afhankeliJkheidsGraad naar activiteitsstatus van de twee 
Partners

Tabel 34 toont de financiële afhankelijkheidsgraad in functie van de activiteitsstatus van de twee 
partners. De financiële afhankelijkheid is het zwakst voor de voltijdse werknemers. Voor alle activi-
teitsstatuten zijn de percentages van financiële afhankelijkheid echter altijd het zwakst voor de 
mannen. De hoogste percentages van financiële afhankelijkheid, zowel voor de mannen als voor de 
vrouwen, zijn steeds verbonden met de inactiviteit.

vrouwen

totaal
voltijdse 

werkneem-
sters

 (zonder 
zelfstandige 

activiteit)

Zelfstan-
digen

deeltijdse 
werkneem-

sters
(zonder 

zelfstandige 
activiteit)

werklozen Gepensio-
neerden inactieven

St
at

ut
 p

ar
 r

ap
po

rt
 à

 l’
ac

tiv
ité

 v
an

 d
e 

m
an

Voltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

Vrouwen 1,97% 36,39% 13,62% 67,83% 44,86% 87,08% 27,12%

Mannen 0,46% 3,08% 0,36% 1,11% 9,48% 1,02% 0,75%

Zelfstandigen
Vrouwen 24,90% 24,95% 12,59% 56,82% 36,20% 92,57% 34,01%

Mannen 14,15% 28,35% 14,46% 30,08% 0% 11,05% 16,01%

Deeltijdse werk-
nemers (zonder 
zelfstandige 
activiteit)

Vrouwen 4,14% - 8,99% 51,42% - 100,00% 29,38%

Mannen 16,38% - 8,40% 13,67% - 0,00% 10,52%

Werklozen
Vrouwen 7,63% 16,33% 22,32% 45,64% 44,30% 90,45% 54,38%

Mannen 28,93% 64,23% 20,57% 23,85% 8,79% 6,82% 16,32%

Gepensioneerden
Vrouwen 100,00% 16,47% 21,68% 49,13% 64,24% 94,67% 71,72%

Mannen 8,19% 22,34% 12,23% 10,27% 7,36% 3,38% 6,51%

Inactieven
Vrouwen 0,00% - 6,65% 29,88% - 85,23% 42,62%

Mannen 39,76% - 17,03% 41,08% - 27,28% 30,87%

Totaal
Vrouwen 5,33% 31,18% 13,65% 55,89% 61,35% 90,52% 40,89%

Mannen 4,11% 14,98% 4,25% 13,34% 7,27% 4,96% 6,26%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Tabel 35 toont dat het aantal koppels waar geen van de partners financieel afhankelijk is het grootst 
is als ze beiden voltijds werken of als de man voltijds en de vrouw deeltijds werkt. Als de vrouw in-
actief is blijft het aantal koppels heel klein, zelfs als de man voltijds werkt (opmerking: de meeste 
cijfers in Tabel 36 moeten omzichtig worden geïnterpreteerd gelet op de kleine omvang van be-
paalde substeekproeven). Het aantal koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is, is het 
grootst als ze inactief is, ongeacht de activiteitsstatus van haar partner. Dat geldt ook voor de man-
nen: het aantal koppels waar enkel de man financieel afhankelijk is, is het grootst als hij inactief is, 
ongeacht de activiteitsstatus van zijn vrouw. Het risico op financiële afhankelijkheid is tenslotte het 
grootst voor de twee partners van een koppel als ze beiden inactief zijn. Deze tabel toont dus duide-
lijk dat economische activiteiten hebben een goede bescherming bieden tegen financiële afhanke-
lijkheid.
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taBel 35 • verdelinG van koppels naar aantal financieel afhankeliJke partners 
Binnen Het koPPel en de activiteitsstatUs van de twee Partners 
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6 verdelinG van de Personen Binnen koPPels Per oPleidinGsniveaU

GraFiek 10 • verdelinG van de mannen naar hun opleidinGsniveau en het opleidinGs- 
niveaU van HUn Partner

In onze steekproef liggen de opleidingsniveaus voor vrouwen en voor mannen dicht bij elkaar (40% 
van de mannen en 39% van de vrouwen hebben hoger onderwijs gevolgd, 33% mannen en 32% 
vrouwen hebben hoger middelbaar gevolgd en 26% mannen en 29% vrouwen hebben het niveau 
lager secundair of minder (Tabel 36).
58% van de koppels bestaan uit partners met eenzelfde opleidingsniveau (hoger onderwijs: 27%, 
hoger secundair: 15%, lager secondaire en minder: 16%) (Tabel 36).
67%  van de mannen en 69% van de vrouwen die een hoger opleidingsniveau hebben, leeft samen 
met iemand die hetzelfde opleidingsniveau heeft.

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

■ Lager secundair onderwijs of minder 
■ Hoger secundair onderwijs

■ Hoger onderwijs
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taBel 36 • verdelinG van de vrouwen en de mannen naar hun eiGen opleidinGs- 
niveaU en dat van HUn Partner 

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair onderwijs of 
minder 60,33% 29,23% 10,44% 100,00%

Hoger secundair onderwijs 27,19% 44,27% 28,54% 100,00%

Hoger onderwijs 9,68% 22,89% 67,44% 100,00%

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an

Lager secundair onderwijs of 
minder 15,96% 7,73% 2,76% 26,45%

Hoger secundair onderwijs 9,07% 14,77% 9,52% 33,36%

Hoger onderwijs 3,89% 9,19% 27,09% 40,17%

Totaal 28,92% 31,69% 39,37% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

opleidingsniveau van de vrouw

lager secundair  
onderwijs of minder

Hoger secundair  
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an

Lager secundair onderwijs of 
minder 55,18% 24,39% 7,02%

Hoger secundair onderwijs 31,38% 46,61% 24,18%

Hoger onderwijs 13,44% 29,00% 68,8%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%
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taBel 37 • verhoudinG tussen het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen van 
de vroUwen en de mannen naar HUn eiGen oPleidinGsniveaU en dat van HUn Partner

De inkomensverschillen hangen voornamelijk af van het opleidingsniveau van de vrouw: ze zijn gro-
ter als het opleidingsniveau van de vrouw het zwakst is (61% tot 71%) en het kleinst als haar oplei-
dingsniveau het hoogst is (17% tot 36%) (Tabel 37). Het verschil is echter ook groot als de man en de 
vrouw beiden een hoog opleidingsniveau hebben (36%).

taBel 38 • verhoudinG tussen het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen van 
de vroUwen en de mannen Per oPleidinGsniveaU (totale PoPUlatie)

Tabel 38 toont voor de totale populatie wat de inkomensverhoudingen zijn rekening houdend met het 
opleidingsniveau van de vrouwen en de mannen. De Tabel leert ons dat de inkomensverschillen bij 
alle onderwijsniveaus voor koppels groter zijn dan deze voor de totale populatie. De verschillen zijn 
sterker bij de laagste onderwijsniveaus (+27% tot +12%) en ze verminderen als het opleidingsniveau 
stijgt (+5% als de man en de vrouw beiden hoger onderwijs hebben gevolgd).

opleidingsniveau van de vrouw

verhouding gemiddelde
 individuele inkomens

lager secundair  
onderwijs of minder

Hoger secundair  
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair onderwijs of 
minder 0,37 0,48 0,83

Hoger secundair onderwijs 0,39 0,51 0,74

Hoger onderwijs 0,29 0,41 0,64

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen 

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an

Lager secundair onderwijs of 
minder 0,56 0,73 1,13 0,82

Hoger secundair onderwijs 0,46 0,60 0,93 0,67

Hoger onderwijs 0,34 0,44 0,69 0,50

Totaal 0,42 0,55 0,86 0,62

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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GraFiek 11 • verdelinG van de vrouwen naar hun eiGen opleidinGsniveau en dat van 
HUn Partner
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

■ Lager secundair onderwijs of minder (Vrouwen)
■ Hoger secundair onderwijs (Vrouwen)

■ Hoger onderwijs (Vrouwen)
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Binnen de koppels waar de man een hoger inkomen heeft dan de vrouw, zijn er minder vrouwen met 
een hoger opleidingsniveau (34%), maar binnen de koppels waar de vrouw een hoger inkomen heeft 
dan de man hebben 55% van de vrouwen een hoger opleidingsniveau (Tabel 39).

taBel 39 • verdelinG van de vrouwen naar hun eiGen opleidinGsniveau en dat van 
HUn Partner 

Koppels waar het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an

Lager secundair onderwijs of 
minder 17,25% 7,64% 1,81% 26,7%

Hoger secundair onderwijs 9,76% 15,67% 7,73% 33,16%

Hoger onderwijs 4,53% 10,78% 24,81% 40,12%

Totaal 31,54% 34,09% 34,35% 100,00%

Koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is dan dat van de man

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an

Lager secundair onderwijs of 
minder 11,22% 9,91% 6,66% 27,79%

Hoger secundair onderwijs 6,66% 11,64% 15,20% 33,50%

Hoger onderwijs 1,73% 3,91% 33,10% 38,74%

Totaal 19,61% 25,46% 54,96% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Zoals voor de totale populatie koppels (Tabel 38) hangen de inkomens-verschillen bij de koppels 
waar het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw hoofdzakelijk af van het opleidingsni-
veau van de vrouw.
Ze zijn het grootst als het opleidingsniveau van de vrouw het zwakst is (72% tot 77%) en het kleinst 
als haar opleidingsniveau het hoogst is (49% tot 57%) (Tabel 40). Voor deze koppels blijft het verschil 
groter, ook als de man en de vrouw een hoger opleidingsniveau hebben, dan bij de totale populatie 
koppels (52% voor de koppels waar het inkomen van de man groter is dan dat van de vrouw tegen 
36% voor alle koppels). Bij de koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is dan dat van de man 
vertonen de inkomensverschillen niet veel variatie naar opleidingsniveaus. Voor de combinaties met 
een voldoende groot aantal observaties ligt de inkomensverhouding tussen 1,58 en 1,68.

taBel 40 • verhoudinG tussen het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen van 
de vroUwen en de mannen naar HUn eiGen oPleidinGsniveaU en dat van HUn Partner

Koppels waar het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw

opleidingsniveau van de vrouw

verhouding gemiddelde
 individuele inkomens

lager secundair  
onderwijs of minder

Hoger secundair  
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair onderwijs of 
minder 0,25 0,30 0,43

Hoger secundair onderwijs 0,28 0,40 0,51

Hoger onderwijs 0,23 0,36 0,48

Koppels waar het inkomen van de vrouw hoger is dan dat van de man

opleidingsniveau van de vrouw

verhouding gemiddelde
 individuele inkomens

lager secundair  
onderwijs of minder

Hoger secundair  
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair onderwijs of 
minder 1,57 1,61 1,57

Hoger secundair onderwijs 1,57 1,65 1,58

Hoger onderwijs 1,50 1,64 1,68

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 41 • financiële afhankeliJkheidsGraad naar opleidinGsniveau van de twee 
Partners

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an

Lager secundair 
onderwijs of minder

Vrouwen 69,78% 54,19% 26,68% 60,72%

Mannen 7,60% 9,43% 11,31% 8,52%

Hoger secundair 
onderwijs

Vrouwen 61,53% 40,74% 19,73% 40,40%

Mannen 7,84% 6,66% 5,39% 6,62%

Hoger onderwijs
Vrouwen 68,03% 43,42% 17,37% 28,23%

Mannen 6,31% 2,45% 4,89% 4,47%

Totaal
Vrouwen 66,96% 44,80% 18,59% 40,89%

Mannen 7,50% 6,12% 5,46% 6,26%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen

Tabel 41 en Grafiek 12 tonen de financiële afhankelijkheidsgraad in functie van het opleidingsniveau 
van de twee partners. In al de combinaties blijkt de financiële afhankelijkheid van de vrouwen dui-
delijk en ruim hoger dan die van de mannen. Voor de laaggeschoolde man stijgt de financiële afhan-
kelijkheidsgraad mee met het opleidingsniveau van zijn vrouw. Los van hun eigen opleidingsniveau, 
vermindert de financiële afhankelijkheidsgraad van de vrouwen als het opleidingsniveau van hun 
partners stijgt. De afhankelijkheidsgraad is het hoogst voor de vrouwen als ze laaggeschoold zijn. 
Hij daalt sterk als hun eigen opleidingsniveau stijgt, maar daalt slechts heel lichtjes door het stij-
gend opleidingsniveau van de partner. 
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GraFiek 12 • financiële afhankeliJkheidsGraad van de vrouwen en mannen binnen 
koPPels naar oPleidinGsniveaU
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Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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Het aantal koppels waar geen van de twee partners financieel afhankelijk is stijgt mee met het op-
leidingsniveau van de man en de vrouw (Tabel 42). Voor de mannen is het verschil tussen het hoger 
secundair niveau en het niveau hoger onderwijs zwak, maar voor de vrouwen is dat verschil duide-
lijk merkbaar: een vrouw die houder is van een diploma van het hoger onderwijs biedt haar koppel 
veel meer kansen om aan de afhankelijkheid te ontsnappen dan een vrouw die enkel een diploma 
van het hoger secondair onderwijs heeft. Het aantal koppels waar alleen de vrouw financieel afhan-
kelijk is, stijgt als het opleidingsniveau van de vrouw zwak is (al is het verschil tussen lager en hoger 
secundair niet groot) en dat van haar partner eveneens zwak is. Het aantal koppels waar enkel de 
man financieel afhankelijk is neemt toe met een stijgend opleidingsniveau van de vrouw indien de 
man zelf laaggeschoold is. 
Voor de koppels waar beide partners financieel afhankelijk zijn, leverden de berekeningen geen 
betekenisvolle resultaten op.
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taBel 42 • verdelinG van koppels naar aantal financieel afhankeliJke partners 
en Het oPleidinGsniveaU van de twee Partners 
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GraFiek 13 • verdelinG van de Gehuwde en samenwonende koppels naar Gemiddel-
de leeFtijd van Het koPPel
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■ Gehuwde koppels   ■ Samenwonende koppels

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen 

7 verGelijkinG tUssen GeHUwde en samenwonende koPPels

In dit deel worden de gehuwde koppels en de samenwonende koppels vergeleken, en meer bepaald 
het profiel van deze twee groepen, voor wat betreft de gemiddelde leeftijd van een koppel, het oplei-
dingsniveau, de activiteitsstatus van de twee partners en het aantal kinderen ten laste.
We gebruiken de databanken SILC - België 2006 en 2007 samen.
De percentages gehuwden (80%) en samenwonenden (20%) zijn dezelfde als voor SILC - België 
2006, de resultaten zijn dus van dezelfde orde als voor 2006, maar de significantie is groter.

7.1 verdeling van de gehuwde en samenwonende koppels naar leeftijd

Tabel 43 en Grafiek 13 vermelden de spreiding van koppels per leeftijdsgroep en de verhoudingen 
tussen de inkomens van de vrouwen en de mannen. 
In meer dan 99% van de gevallen ligt de gemiddelde leeftijd van de gehuwde koppels boven de 25 
jaar. Ze zijn op een relatief evenwichtige wijze gespreid over de diverse leeftijdsgroepen boven de 25 
jaar.
Daarentegen zijn 55% van de samenwonende koppels jonger dan 35 jaar. 

Het gemiddeld inkomen van de gehuwde mannen is in alle leeftijdsgroepen hoger dan het gemid-
deld inkomen van de samenwonende mannen, daar waar we het omgekeerde vaststellen voor de 
vrouwen. 

De verhoudingen tussen de inkomens van de vrouwen en de mannen liggen in alle leeftijdsgroepen 
hoger bij de samenwonende koppels. Het inkomensverschil groeit mee met de leeftijd, zowel voor 
de gehuwde als voor de samenwonende koppels.
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taBel 43 • Gemiddelde inkomens en inkomensverhoudinGen van de partners, per 
GroeP van Gemiddelde leeFtijden van de koPPels (verGelijkinG tUssen GeHUwde en 
samenwonende koPPels)

Voor de gehuwde koppels blijkt het leeftijdsverschil tussen de partners geen effect te hebben op het 
verschil tussen het netto-inkomen binnen een koppel.
Bij de samenwonende koppels is een hogere leeftijd van de vrouw synoniem van een licht verschil, 
met een quasi gelijkheid van inkomen (een verschil van 0,01) als de vrouw 5 jaar ouder is dan haar 
partner.

le
ef

ti
jd

s-
gr

oe
pe

n Gehuwde koppels samenwonende koppels
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vrouw man vrouw man

‹ 25 11 179 14 414 0,78 12 796 0,67% 10 721 16 410 0,65 13 566 9,43%

25-34 14 228 22 844 0,62 18 536 15,16% 15 328 20 503 0,75 17 915 44,21%

35-44 16 263 29 233 0,56 22 748 26,08% 16 581 23 617 0,70 20 099 25,19%

45-54 13 975 26 786 0,52 20 380 18,78% 15 627 23 409 0,67 19 518 10,9%

55-64 9 940 21 879 0,45 15 910 18,89% 10 838 20 551 0,53 15 694 5,84%

› 65 5 510 17 476 0,32 11 493 20,41% 7 701 15 344 0,50 11 522 4,42%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen 
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taBel 44 • verdelinG van koppels en inkomensverschil naar leeftiJdsverschil tus-
sen de Partners (Per leeFtijdsGroeP)

Gehuwde koppels

Als het inkomen van de man hoger is dan dat van de vrouw is het verschil groter als de partners 
gehuwd zijn, los van het leeftijdsverschil tussen hen. 

Maar als de vrouw een hoger inkomen heeft, lijken de inkomensverschillen relatief stabiel bij de 
samenwonenden daar waar het verschil bij de gehuwde koppels mee groeit met de leeftijd van de 
man.

leeftijdsver-
schil
(m-v)

aantal koppels %
Gemiddeld inkomen verhouding 

gemiddelde 
inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar 
ouder en + 135 3,12% 10 682 21 140 0,51

Vrouw 1 tot 4 
jaar ouder 642 15,14% 12 650 24 614 0,51

Zelfde leeftijd 541 12,5% 11 789 24 209 0,49

Man 1 tot 4 
jaar ouder 2124 48,15% 12 415 24 592 0,50

Man 5 tot 9 
jaar ouder 738 16,32% 11 348 22 249 0,51

Man 10 jaar 
ouder en + 212 4,77% 11 519 21 634 0,53

Samenwonende koppels

leeftijdsver-
schil
(m-v)

aantal koppels %
Gemiddeld inkomen verhouding 

gemiddelde 
inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar 
ouder en + 84 7,24% 16 100 16 328 0,99

Vrouw 1 tot 4 
jaar ouder 162 15,04% 16 627 20 485 0,81

Zelfde leeftijd 116 10,43% 15 441 21 169 0,73

Man 1 tot 4 
jaar ouder 452 41,43% 14 558 21 262 0,68

Man 5 tot 9 
jaar ouder 200 17,98% 13 120 22 919 0,57

Man 10 jaar 
ouder en + 90 7,88% 12 366 20 201 0,61

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 45 • verdelinG van koppels naar leeftiJdsverschil tussen vrouwen en  
mannen Per leeFtijdsGroeP (inkomen van de man HoGer dan dat van de vroUw)

Gehuwde koppels

leeftijdsver-
schil
(m-v)

aantal koppels %
Gemiddeld inkomen verhouding 

gemiddelde 
inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar 
ouder en + 98 2,84% 7 553 23 742 0,32

Vrouw 1 tot 4 
jaar ouder 527 15,31% 10 312 26 291 0,39

Zelfde leeftijd 451 12,97% 9 649 25 790 0,37

Man 1 tot 4 
jaar ouder 1714 48,09% 10 339 26 850 0,39

Man 5 tot 9 
jaar ouder 594 16,44% 9 119 24 360 0,37

Man 10 jaar 
ouder en + 155 4,36% 7 456 24 098 0,31

Samenwonende koppels

leeftijdsver-
schil
(m-v)

aantal koppels %
Gemiddeld inkomen verhouding 

gemiddelde 
inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar 
ouder en + 41 4,95% 10 648 19 778 0,54

Vrouw 1 tot 4 
jaar ouder 95 12,70% 13 324 24 027 0,55

Zelfde leeftijd 74 9,68% 13 046 24 478 0,53

Man 1 tot 4 
jaar ouder 329 43,58% 12 679 23 550 0,54

Man 5 tot 9 
jaar ouder 155 20,54% 11 314 25 217 0,45

Man 10 jaar 
ouder en + 66 8,55% 10 430 22 822 0,46

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 46 • verdelinG van koppels naar leeftiJdsverschil tussen vrouwen en man-
nen Per leeFtijdsGroeP (inkomen van de vroUw HoGer dan dat van de man)

De analyse van de koppels in functie van het aantal en het geslacht van de financieel afhankelijke 
partners per groepen van gemiddelde leeftijden van de koppels toont dat de kwetsbaarheid van de 
oudere vrouwen, die voor alle koppels samen kon worden vastgesteld, nog sterker is voor de ge-
huwde koppels. In bijna 60% van de koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is, is de 
vrouw inderdaad ouder dan 54 jaar (tegen 55% voor alle koppels samen).
Dat percentage is lager dan 20% voor de samenwonenden (met echter een zwakke significantie van 
deze cijfers omdat de samenwonenden maar 20% van het totale aantal koppels uitmaken). In deze 
groep blijkt de vrouw daarentegen kwetsbaarder te zijn als ze jonger dan 44 jaar is.

Gehuwde koppels

leeftijdsver-
schil
(m-v)

aantal koppels %
Gemiddeld inkomen verhouding 

gemiddelde 
inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar 
ouder en + 30 4,55% 19.292 12.374 1,56

Vrouw 1 tot 4 
jaar ouder 83 13,8% 23 052 14 729 1,57

Zelfde leeftijd 70 10,84% 23 137 14 163 1,63

Man 1 tot 4 
jaar ouder 298 46,77% 21 900 13 685 1,60

Man 5 tot 9 
jaar ouder 115 16,4% 21 598 11 217 1,93

Man 10 jaar 
ouder en + 49 7,64% 22 625 13 187 1,72

Samenwonende koppels

leeftijdsver-
schil
(m-v)

aantal koppels %
Gemiddeld inkomen verhouding 

gemiddelde 
inkomensvrouw man

Vrouw 5 jaar 
ouder en + 34 13,49% 21 979 12 372 1,78

Vrouw 1 tot 4 
jaar ouder 47 19,46% 21 595 13 622 1,59

Zelfde leeftijd 29 11,37% 20 485 14 137 1,45

Man 1 tot 4 
jaar ouder 84 34,31% 20 399 14 266 1,43

Man 5 tot 9 
jaar ouder 36 13,73% 19 538 13 184 1,48

Man 10 jaar 
ouder en + 21 7,63% 18 363 12 070 1,52

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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taBel 47 • verdelinG van de Gezinnen in functie van de financiële afhankeliJkheid 
Binnen koPPels Per GroeP van Gemiddelde leeFtijden van de koPPels 

Gehuwde koppels

leeftijds-
groepen

koppels waar de 
twee partners 

financieel 
afhankelijk zijn 

koppels waar 
een van de 

twee partners 
financieel 

afhankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
enkel de man 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel 

afhankelijk is

‹ 35 jaar 14,79% 10,36% 9,42% 20,94% 20,52%

35-44 jaar 9,77% 15,49% 15,01% 20,88% 35,67%

45-54 jaar 11,19% 16,91% 16,28% 24,08% 20,65%

55-64 jaar 28,87% 23,72% 23,92% 21,55% 14,41%

› 65 jaar 35,38% 33,52% 35,37% 12,55% 8,75%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

leeftijds-
groepen

koppels waar de 
twee partners 

financieel 
afhankelijk zijn 

koppels waar 
enkel de vrouw 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
enkel de man 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel 

afhankelijk is

totaal

‹ 35 jaar 1,87% 24,55% 4,83% 68,75% 100,00%

35-44 jaar 0,75% 23,75% 2,92% 72,57% 100,00%

45-54 jaar 1,19% 35,77% 4,68% 58,35% 100,00%

55-64 jaar 3,06% 52,27% 4,17% 40,50% 100,00%

› 65 jaar 3,48% 71,54% 2,25% 22,74% 100,00%

leeftijds-
groepen

koppels waar de 
twee partners 

financieel 
afhankelijk zijn 

koppels waar 
enkel de vrouw 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
enkel de man 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel 

afhankelijk is

totaal

‹ 35 jaar 0,30% 3,89% 0,76% 10,89% 15,84%

35-44 jaar 0,20% 6,20% 0,76% 18,93% 26,08%

45-54 jaar 0,22% 6,72% 0,88% 10,96% 18,78%

55-64 jaar 0,58% 9,87% 0,79% 7,65% 18,89%

› 65 jaar 0,71% 14,60% 0,46% 4,64% 20,41%

Totaal 2,00% 41,28% 3,65% 53,07% 100,00%

(vervolg)
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Samenwonende koppels

leeftijds-
groepen

koppels waar de 
twee partners 

financieel 
afhankelijk zijn 

koppels waar 
een van de 

twee partners 
financieel 

afhankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
enkel de man 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel 

afhankelijk is

‹ 35 jaar 46,48% 49,59% 47,61% 57,77% 55,64%

35-44 jaar 23,03% 20,04% 21,34% 14,66% 27,46%

45-54 jaar 19,56% 12,27% 11,52% 15,36% 10,00%

55-64 jaar 6,14% 8,68% 8,69% 8,64% 4,62%

› 65 jaar 4,79% 9,42% 10,84% 3,57% 2,28%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

leeftijds-
groepen

koppels waar de 
twee partners 

financieel 
afhankelijk zijn 

koppels waar 
enkel de vrouw 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
enkel de man 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel 

afhankelijk is

totaal

‹ 35 jaar 2,15% 20,83% 6,12% 70,90% 100,00%

35-44 jaar 2,27% 19,89% 3,31% 74,54% 100,00%

45-54 jaar 4,45% 24,81% 8,00% 62,73% 100,00%

55-64 jaar 2,61% 34,93% 8,41% 54,05% 100,00%

› 65 jaar 2,68% 57,50% 4,59% 35,23% 100,00%

leeftijds-
groepen

koppels waar de 
twee partners 

financieel 
afhankelijk zijn 

koppels waar 
enkel de vrouw 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
enkel de man 

financieel 
afhankelijk is

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel 

afhankelijk is

totaal

‹ 35 jaar 1,15% 11,18% 3,28% 38,04% 53,65%

35-44 jaar 0,57% 5,01% 0,83% 18,78% 25,19%

45-54 jaar 0,49% 2,70% 0,87% 6,84% 10,90%

55-64 jaar 0,15% 2,04% 0,49% 3,16% 5,84%

› 65 jaar 0,12% 2,54% 0,20% 1,56% 4,42%

Totaal 2,48% 23,48% 5,68% 68,37% 100,00%

Bron: SILC - België 2006, eigen berekeningen
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7.2 verdeling van de gehuwde en samenwonende koppels naar aantal kinderen ten laste

Zoals voor het totale aantal koppels maken we de analyse in functie van het aantal kinderen ten 
laste binnen koppels en beperken we dat tot twee leeftijdsgroepen: de koppels waar de gemiddelde 
leeftijd lager is dan 35 jaar en de koppels van 35 tot 50 jaar. De eerste groep bestaat voor meer dan 
de helft uit samenwonenden (54%), maar telt slechts 16% gehuwde koppels.

taBel 48 • verdelinG van koppels naar Gemiddelde leeftiJd van de partners

Gehuwde koppels samenwonende koppels totaal koppels

aantal  
koppels % aantal  

koppels % aantal  
koppels %

Koppels 
waar de  
gemiddelde 
leeftijd onder 
de 35 j. ligt

691 15,84% 566 53,65% 1 257 23,43%

Koppels met 
gemiddelde 
leeftijd 
tussen  35 en 
50 j.

1 620 36,46% 359 31,16% 1 979 35,39%

Koppels met 
gemiddelde 
leeftijd boven 
de 50 j.

2 081 47,71% 179 15,19% 2 260 41,18%

Totaal 4 392 100,00% 1 104 100,00% 5 496 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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Het percentage koppels zonder kinderen is hetzelfde voor de samenwonende koppels als voor de 
gehuwde koppels (iets meer dan 50%).
De verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen zijn echter meer afgetekend voor de samenwonen-
den, waar kinderloze koppels onder de 35 jaar talrijker zijn (60% tegenover 26% voor de gehuwde 
koppels).

taBel 49 • verdelinG van koppels naar aantal kinderen ten laste 

Gehuwde koppels

kinderen ten laste ‹ 35 jaar 35 - 50 jaar totaal

0 25,70% 13,21% 52,06%

1 29,23% 23,69% 16,20%

2 35,37% 38,19% 20,60%

3 of + 9,70% 24,91% 11,14%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Samenwonende koppels

kinderen ten laste ‹ 35 jaar 35 - 50 jaar totaal

0 59,05% 26,65% 53,67%

1 26,49% 26,34% 23,21%

2 10,95% 30,60% 15,84%

3 of + 3,51% 16,41% 7,27%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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GraFiek 14 • verdelinG van de Gehuwde en samenwonende koppels per deciel, naar 
aantal kinderen ten laste (decielen oP Basis van Het totale inkomen van de koPPels)
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Gemiddelde leeftijd van een koppel tussen 35 en 50 jaar
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(vervolg)
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Gemiddelde leeftijd van een koppel onder de 35 jaar

Gemiddelde leeftijd van een koppel tussen 35 en 50 jaar
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Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen 
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Voor de koppels met een gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar kan men vaststellen dat het verschil 
tussen de inkomens van de vrouwen en de mannen mee groeit met het aantal kinderen ten laste. 
Het verschil is in alle gevallen groter voor de gehuwde dan voor de samenwonende koppels. 
Voor de koppels met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar is het inkomensverschil tussen de 
partners bij de gehuwde koppels groter dan bij de jongste koppels, uitgezonderd voor de koppels 
met drie of meer kinderen ten laste. Het verschil groeit ook mee met het aantal kinderen ten laste.
De situatie ligt anders voor de samenwonende koppels. In deze groep zijn de inkomensverschillen 
tussen partners niet systematisch groter dan voor de jongste koppels en de ongelijkheid stijgt niet 
op systematische wijze mee met het aantal kinderen ten laste. Opvallend is dat met drie kinderen 
en meer ten laste de situatie dezelfde is als zonder kinderen ten laste. 
Voor de gehuwde koppels met een gemiddelde leeftijd boven de 50 jaar verkrijgt men het omge-
keerde profiel: de inkomensongelijkheid tussen de partners vermindert mee met het aantal kinde-
ren ten laste. Ze is het zwakst voor de gehuwde koppels met drie kinderen en meer ten laste. Voor 
de samenwonende koppels met een gemiddelde leeftijd boven de 50 jaar groeit de inkomensonge-
lijkheid daarentegen mee met het aantal kinderen ten laste, maar ze vermindert opnieuw als er drie 
kinderen of meer ten laste zijn.

taBel 50 • verhoudinG tussen het netto Geïndividualiseerd inkomen van de vrou-
wen en mannen Binnen koPPels naar aantal kinderen ten laste

Gehuwde koppels

kinderen ten laste ‹ 35 jaar 35 - 50 jaar › 50 jaar totaal

0 0,72 0,64 0,39 0,44

1 0,66 0,57 0,50 0,58

2 0,60 0,57 0,49 0,57

3 of + 0,48 0,50 0,65 0,50

Totaal 0,63 0,55 0,41 0,51

Samenwonende koppels

kinderen ten laste ‹ 35 jaar 35 - 50 jaar › 50 jaar totaal

0 0,79 0,75 0,57 0,73

1 0,67 0,69 0,53 0,68

2 0,66 0,67 0,20 0,64

3 of + 0,59 0,74 0,61 0,70

Totaal 0,73 0,71 0,55 0,70

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen 
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GraFiek 15 • verdelinG van koppels naar aantal kinderen ten laste en het aantal 
Financieel aFHankelijke Partners
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(vervolg)
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Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

■ Koppels waar geen van beide partners financieel afhankelijk is 
■ Koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is
■ Koppels waar enkel de man financieel afhankelijk is
■ Koppels waar de beide partners financieel afhankelijk zijn

Het percentage koppels waar geen van de twee partners financieel afhankelijk is, ligt hoger voor de 
samenwonenden dan voor de gehuwden. 
Het percentage koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is, blijkt dubbel zo groot voor de 
gehuwden dan voor de samenwonenden (41% tegen 23%). Afgezien daarvan toont Tabel 51 voor het 
aantal kinderen ten laste geen andere evolutie voor de gehuwde en de samenwonende koppels dan 
deze die voor het totale aantal koppels werd vastgesteld.
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taBel 51 • verdelinG van koppels naar het aantal kinderen ten laste en het aan-
tal Financieel aFHankelijke Partners

Gehuwde koppels

Koppels met een gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder kinderen 65,22% 24,95% 6,60% 3,22% 100,00%

Met 1 kind ten laste 70,11% 23,72% 4,41% 1,76% 100,00%

2 kinderen ten laste 70,16% 23,13% 5,21% 1,50% 100,00%

3 kinderen en meer 
ten laste

68,81% 31,19% 0,00% 0,00% 100,00%

Totaal 68,75% 24,55% 4,83% 1,87% 100,00%

Koppels met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder kinderen 62,88% 29,63% 5,79% 1,70% 100,00%

Met 1 kind ten laste 65,65% 29,59% 3,08% 1,68% 100,00%

2 kinderen ten laste 75,98% 21,02% 2,63% 0,38% 100,00%

3 kinderen en meer 
ten laste

70,06% 25,75% 3,67% 0,52% 100,00%

Totaal 70,33% 25,36% 3,41% 0,90% 100,00%

Alle gehuwde koppels

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder kinderen 37,74% 55,22% 4,04% 3,00% 100,00%

Met 1 kind ten laste 64,31% 31,15% 3,03% 1,51% 100,00%

2 kinderen ten laste 74,03% 21,96% 3,26% 0,74% 100,00%

3 kinderen en meer 
ten laste

69,53% 26,57% 3,48% 0,43% 100,00%

Totaal 53,07% 41,28% 3,65% 2,00% 100,00%

(vervolg)
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Samenwonende koppels

Koppels met een gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder kinderen 72,43% 18,10% 7,01% 2,47% 100,00%

Met 1 kind ten laste 73,00% 20,95% 3,44% 2,60% 100,00%

2 kinderen ten laste 61,43% 31,00% 7,57% 0,00% 100,00%

3 kinderen en meer 
ten laste

58,91% 34,34% 6,75% 0,00% 100,00%

Totaal 70,90% 20,83% 6,12% 2,15% 100,00%

Koppels met een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 50 jaar

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder kinderen 67,85% 23,01% 8,36% 0,77% 100,00%

Met 1 kind ten laste 75,55% 19,42% 1,45% 3,57% 100,00%

2 kinderen ten laste 77,67% 20,05% 0,71% 1,56% 100,00%

3 kinderen en meer 
ten laste

72,30% 18,95% 4,35% 4,39% 100,00%

Totaal 73,62% 20,50% 3,54% 2,34% 100,00%

Alle samenwonende koppels

koppels waar 
geen van de 

twee partners 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de vrouw 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar 
enkel de man 
financieel af-
hankelijk is

koppels waar  
twee partners 
financieel af-
hankelijk zijn

totaal

Zonder kinderen 65,93% 23,94% 7,64% 2,50% 100,00%

Met 1 kind ten laste 72,94% 20,68% 3,10% 3,29% 100,00%

2 kinderen ten laste 70,40% 25,43% 3,23% 0,94% 100,00%

3 kinderen en meer 
ten laste

67,34% 24,76% 4,81% 3,09% 100,00%

Totaal 68,37% 23,48% 5,68% 2,48% 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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7.3 verdeling van de gehuwde en de samenwonende koppels naar hun activiteitsstatus

Bij de gehuwde koppels werkt de man voltijds in 58% van de koppels en is hij gepensioneerd in 27% 
van de koppels. Deze cijfers verschillen nogal voor de samenwonende koppels waar de man voltijds 
werkt in 79% van de koppels en waar slechts 6% van de mannen gepensioneerd is. Dit verschil kan 
verklaard worden door het feit dat samenwonende koppels gemiddeld jonger zijn dan gehuwde kop-
pels. Bij de gehuwde vrouwen onderscheidt men 4 groepen: 27% werkt voltijds, 26% is inactief, 23% 
werkt deeltijds en 16% zijn gepensioneerd. De vergelijking van deze cijfers met deze van de samen-
wonenden levert afgetekende verschillen op: 51% van de samenwonende vrouwen werkt voltijds, 
23% werkt deeltijds en 12% is inactief. Er zijn 24% bi-actieven bij de gehuwde koppels tegenover 
46% bij de samenwonende koppels. Men stelt dus een sterk verschil in de activiteiten vast tussen de 
twee groepen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

taBel 52 • verdelinG van de vrouwen en mannen naar hun eiGen activiteitsstatus 
en die van HUn Partner 

Gehuwde koppels

vrouwen

totaalvoltijdse 
werkneem-

ster

deeltijdse 
werkneem-

ster
werkloze Gepensio-

neerde inactieve

M
an

ne
n

Voltijdse 
werknemers 40,95% 33,61% 6,29% 0,53% 18,62% 100,00%

Deeltijdse 
werknemers 24,54% 28,40% 13,34% 5,13% 28,59% 100,00%

Werklozen 16,79% 13,60% 15,08% 11,22% 43,31% 100,00%

Gepensioneerde 2,42% 2,57% 3,17% 55,70% 36,14% 100,00%

Inactieve 16,61% 16,69% 20,37% 5,68% 40,66% 100,00%

vrouwen

voltijdse werk-
neemster

deeltijdse 
werkneemster werkloze Gepensio-

neerde inactieve

M
an

ne
n

Voltijdse 
werknemers 87,21% 85,09% 52,42% 1,86% 40,86%

Deeltijdse 
werknemers 3,16% 4,35% 6,72% 1,10% 3,79%

Werklozen 4,77% 4,60% 16,78% 5,30% 12,69%

Gepensioneerde 2,36% 2,99% 12,12% 90,33% 36,38%

Inactieve 2,49% 2,98% 11,96% 1,41% 6,28%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(vervolg)
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Samenwonende koppels

vrouwen

totaalvoltijdse 
werkneem-

ster

deeltijdse 
werkneem-

ster
werkloze Gepensio-

neerde inactieve

M
an

ne
n

Voltijdse 
werknemers 58,15% 24,48% 7,09% 0,75% 9,53% 100,00%

Deeltijdse 
werknemers 45,85% 36,54% 6,23% 6,14% 5,24% 100,00%

Werklozen 27,35% 13,82% 19,91% 11,75% 27,17% 100,00%

Gepensioneerde 4,46% 7,49% 5,40% 58,69% 23,96% 100,00%

Inactieve 15,94% 26,12% 37,70% 2,34% 17,91% 100,00%

vrouwen

voltijdse werk-
neemster

deeltijdse 
werkneemster werkloze Gepensio-

neerde inactieve

M
an

ne
n

Voltijdse 
werknemers 90,68% 82,76% 62,90% 11,60% 65,26%

Deeltijdse 
werknemers 4,27% 7,37% 3,30% 5,68% 2,14%

Werklozen 3,32% 3,63% 13,73% 14,15% 14,48%

Gepensioneerde 0,51% 1,86% 3,52% 66,77% 12,05%

Inactieve 1,23% 4,37% 16,55% 1,79% 6,07%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

vrouwen

totaalvoltijdse 
werkneem-

ster

deeltijdse 
werkneem-

ster
werkloze Gepensio-

neerde inactieve

M
an

ne
n

Voltijdse 
werknemers 23,76% 19,5% 3,65% 0,31% 10,81% 58,03%

Deeltijdse 
werknemers 0,86% 1,00% 0,47% 0,18% 1,00% 3,51%

Werklozen 1,30% 1,05% 1,17% 0,87% 3,36% 7,75%

Gepensioneerde 0,64% 0,68% 0,84% 14,83% 9,62% 26,61%

Inactieve 0,68% 0,68% 0,83% 0,23% 1,66% 4,08%

Totaal 27,24% 22,91% 6,96% 16,42% 26,45% 100,00%

(vervolg)
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In al de gevallen zijn de inkomensongelijkheden minder groot binnen de samenwonende koppels. 
Ook de percentages voor financiële afhankelijkheid zijn zwakker voor de vrouwen binnen deze kop-
pels. 

taBel 53 • verhoudinG tussen het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen van 
de vroUwen en mannen naar HUn eiGen activiteitsstatUs en die van HUn Partner 

vrouwen

totaalvoltijdse 
werkneem-

ster

deeltijdse 
werkneem-

ster
werkloze Gepensio-

neerde inactieve

M
an

ne
n

Voltijdse 
werknemers 46,14% 19,42% 5,63% 0,59% 7,56% 79,34%

Deeltijdse 
werknemers 2,17% 1,73% 0,29% 0,29% 0,25% 4,73%

Werklozen 1,69% 0,85% 1,23% 0,72% 1,68% 6,17%

Gepensioneerde 0,26% 0,44% 0,31% 3,42% 1,40% 5,83%

Inactieve 0,63% 1,03% 1,48% 0,09% 0,70% 3,93%

Totaal 50,89% 23,47% 8,94% 5,11% 11,59% 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen 

Gehuwde koppels

vrouwen

voltijdse werk-
neemster

deeltijdse 
werkneemster werkloze Gepensio-

neerde inactieve

M
an

ne
n

Voltijdse 
werknemers 0,77 0,54 0,31 0,40 0,12

Deeltijdse 
werknemers 1,19 0,71 0,45 0,57 0,16

Werklozen 1,69 0,95 0,77 0,68 0,20

Gepensioneerde 1,11 0,73 0,64 0,45 0,09

Inactieve 1,55 0,96 0,92 0,64 0,29

Samenwonende koppels

vrouwen

voltijdse werk-
neemster

deeltijdse 
werkneemster werkloze Gepensio-

neerde inactieve

M
an

ne
n

Voltijdse 
werknemers 0,81 0,65 0,36 0,24 0,20

Deeltijdse 
werknemers 1,23 0,69 0,85 0,55 0,24

Werklozen 2,24 1,62 0,73 0,97 0,30

Gepensioneerde 1,25 1,28 0,82 0,59 0,18

Inactieve 2,60 1,66 0,98 1,00 0,72

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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taBel 54 • financiële afhankeliJkheidsGraad naar activiteitsstatus van de twee 
Partners

Gehuwde koppels

activiteitsstatus van de vrouw

totaalvoltijdse 
werk-

neemster

deeltijdse 
werk-

neemster
werkloze Gepensi-

oneerde inactieve

Ac
tiv

ite
its

st
at

us
 v

an
 d

e 
m

an

Voltijdse  
werknemers

Vrouwen 8,80% 12,74% 69,91% 32,79% 89,47% 29,12%

Mannen 3,67% 2,18% 1,41% 0,00% 1,56% 2,61%

Deeltijdse 
werknemers

Vrouwen 0,00% 7,08% 54,07% - 92,20% 36,60%

Mannen 17,00% 7,69% 4,40% - 4,19% 8,14%

Werklozen
Vrouwen 7,36% 16,53% 39,55% 48,07% 89,61% 53,65%

Mannen 35,87% 10,35% 18,45% 10,37% 6,67% 14,30%

Gepensioneerde
Vrouwen 0,00% 33,58% 42,87% 63,05% 95,46% 71,84%

Mannen 7,69% 13,25% 2,39% 6,13% 4,57% 5,67%

Inactieve
Vrouwen 0,00% 10,24% 27,54% 33,80% 86,42% 44,37%

Mannen 44,41% 17,94% 50,93% 15,54% 21,24% 30,26%

Totaal
Vrouwen 8,03% 13,22% 55,41% 60,76% 91,60% 43,28%

Mannen 6,74% 3,59% 10,51% 6,31% 4,65% 5,66%

Samenwonende koppels

activiteitsstatus van de vrouw

totaalvoltijdse 
werk-

neemster

deeltijdse 
werk-

neemster
werkloze Gepensi-

oneerde inactieve

Ac
tiv

ite
its

st
at

us
 v

an
 d

e 
m

an

Voltijdse  
werknemers

Vrouwen 8,31% 20,03% 76,28% 29,71% 77,9% 22,79%

Mannen 2,51% 4,27% 2,63% 11,34% 2,36% 3,00%

Deeltijdse 
werknemers

Vrouwen 8,36% 17,37% - - - 15,67%

Mannen 31,00% 0,00% - - - 15,85%

Werklozen
Vrouwen 3,48% 19,76% 72,90% 12,27% 80,34% 41,47%

Mannen 60,00% 54,31% 49,82% 18,00% 18,62% 41,00%

Gepensioneerde
Vrouwen - - - 50,90% 93,47% 55,00%

Mannen - - - 8,86% 5,09% 9,35%

Inactieve
Vrouwen - 5,37% 53,67% - 74,91% 65,00%

Mannen - 53,62% 39,98% - 64,50% 49,62%

Totaal
Vrouwen 8,00% 18,81% 69,46% 39,17% 79,85% 25,96%

Mannen 6,46% 7,86% 16,91% 9,77% 8,77% 8,16%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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7.4 verdeling van de gehuwde en samenwonende koppels naar opleidingsniveau

Het opleidingsniveau van de samenwonenden is hoger dan dat van de gehuwde koppels. Zo heeft 
51% van de samenwonende vrouwen het niveau hoger onderwijs tegen 45% van de samenwonende 
mannen. Bij de gehuwden hebben 37% van de vrouwen dat opleidingsniveau tegen 39% van de  man-
nen. Daar waar in 33% van de samenwonende koppels de twee partners het niveau hoger onderwijs 
hebben, komt dat percentage maar op 26% voor de gehuwde koppels. De percentages voor het ho-
ger secundair onderwijs zijn van dezelfde orde. In het niveau lager secundair onderwijs of minder 
zijn de gehuwden talrijker dan de samenwonenden, zowel bij de vrouwen als bij de mannen.

taBel 55 • verdelinG van de vrouwen en de mannen naar hun eiGen opleidinGsni-
veaU en dat van HUn Partner 

Gehuwde koppels

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair  
onderwijs of minder 61,93% 28,32% 9,75% 100,00%

Hoger secundair  
onderwijs 28,53% 46,14% 25,33% 100,00%

Hoger onderwijs 10,07% 22,95% 66,97% 100,00%

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair  
onderwijs of minder 16,97% 7,76% 2,67% 27,40%

Hoger secundair  
onderwijs 9,48% 15,33% 8,41% 33,22%

Hoger onderwijs 3,97% 9,04% 26,38% 39,39%

Totaal 30,42% 32,13% 37,46% 100,00%

opleidingsniveau van de vrouw

lager secundair  
onderwijs of minder

Hoger secundair  
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair  
onderwijs of minder 55,79% 24,15% 7,13%

Hoger secundair  
onderwijs 31,16% 47,71% 22,45%

Hoger onderwijs 13,05% 28,15% 70,42%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

(vervolg)
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Samenwonende koppels

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair  
onderwijs of minder 43,36% 37,92% 18,71% 100,00%

Hoger secundair  
onderwijs 15,89% 43,20% 40,91% 100,00%

Hoger onderwijs 5,62% 21,66% 72,71% 100,00%

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager secundair 
onderwijs of 

minder

Hoger secundair 
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an

Lager secundair  
onderwijs of minder 7,56% 6,61% 3,26% 17,43%

Hoger secundair  
onderwijs 5,95% 16,19% 15,33% 37,47%

Hoger onderwijs 2,54% 9,77% 32,79% 45,10%

Totaal 16,05% 32,57% 51,38% 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

opleidingsniveau van de vrouw

lager secundair  
onderwijs of minder

Hoger secundair  
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an

Lager secundair  
onderwijs of minder 47,09% 20,29% 6,35%

Hoger secundair  
onderwijs 37,11% 49,72% 29,84%

Hoger onderwijs 15,81% 30,00% 63,81%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00%
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Tabel 56 toont de verhoudingen tussen het geïndividualiseerd inkomen van vrouwen en van mannen 
naar opleidingsniveau van de twee partners. In al de gevallen zijn de inkomensverschillen tussen de 
partners het grootst bij de gehuwde koppels. Zowel bij de gehuwden als bij de samenwonenden zijn 
de verschillen het kleinst als de vrouw hoger onderwijs genoten heeft. 

taBel 56 • verhoudinG tussen het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen van 
de vroUwen en de mannen naar HUn eiGen oPleidinGsniveaU en dat van HUn Partner 

De financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen is hoger bij de gehuwde koppels dan bij de samen-
wonenden (respectievelijk 43% en 26%). De omgekeerde situatie geldt voor de mannen, met 6% voor 
gehuwde koppels en 8% voor samenwonenden. In al de gevallen is de financiële afhankelijkheids-
graad van de vrouwen groter bij de getrouwde koppels.

Gehuwde koppels

verhouding van de gemid-
delde individuele inkomens

opleidingsniveau van de vrouw

lager secundair  
onderwijs of minder

Hoger secundair  
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair  
onderwijs of minder 0,34 0,46 0,83

Hoger secundair  
onderwijs 0,34 0,49 0,74

Hoger onderwijs 0,30 0,39 0,60

Samenwonende koppels

verhouding van de gemid-
delde individuele inkomens

opleidingsniveau van de vrouw

lager secundair  
onderwijs of minder

Hoger secundair  
onderwijs Hoger onderwijs

Op
le

id
in

gs
ni

ve
au

 va
n 

de
 m

an Lager secundair  
onderwijs of minder 0,56 0,72 0,90

Hoger secundair  
onderwijs 0,54 0,61 0,76

Hoger onderwijs 0,58 0,55 0,78

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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taBel 57 • financiële afhankeliJkheidsGraad naar opleidinGsniveau van de twee 
Partners

Gehuwde koppels

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager 
secundair 

onderwijs of 
minder

Hoger  
secundair 
onderwijs

Hoger  
onderwijs

O
pl

ei
di

ng
sn

iv
ea

u 
va

n 
de

 m
an

Lager secundair onderwijs  
of minder

Vrouwen 71,00% 57,15% 21,93% 62,30%

Mannen 6,00% 8,93% 10,63% 7,28%

Hoger secundair onderwijs
Vrouwen 65,52% 41,66% 21,50% 43,36%

Mannen 5,54% 6,60% 6,38% 6,25%

Hoger onderwijs
Vrouwen 67,59% 45,11% 19,15% 30,00%

Mannen 4,29% 4,29% 3,91% 4,04%

Totaal
Vrouwen 68,86% 46,37% 19,87% 43,28%

Mannen 5,63% 6,51% 4,95% 5,66%

Samenwonende koppels

opleidingsniveau van de vrouw

totaallager 
secundair 

onderwijs of 
minder

Hoger  
secundair 
onderwijs

Hoger onde-
rwijs

O
pl

ei
di

ng
sn

iv
ea

u 
va

n 
de

 m
an

Lager secundair onderwijs  
of minder

Vrouwen 57,61% 30,76% 15,58% 39,56%

Mannen 17,55% 12,05% 5,11% 13,14%

Hoger secundair onderwijs
Vrouwen 45,38% 32,60% 18,50% 28,86%

Mannen 8,43% 10,00% 4,00% 7,32%

Hoger onderwijs
Vrouwen 40,88% 29,46% 13,21% 18,28%

Mannen 19,20% 6,00% 6,25% 6,93%

Totaal
Vrouwen 50,43% 31,28% 14,94% 25,96%

Mannen 14,43% 9,24% 5,52% 8,16%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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8 conclUsie

Voor bepaalde aspecten verschillen vrouwen en mannen die deel uitmaken van koppels van de totale 
populatie. Hun gemiddelde leeftijd is lager (4 jaar lager bij de vrouwen en 1 jaar lager bij de mannen) 
en de uiterste leeftijdsgroepen (de personen van minder dan 25 jaar en deze van 65 jaar en meer) zijn 
minder vertegenwoordigd dan in de totale populatie. Binnen koppels hebben meer individuen kinde-
ren ten laste en hun opleidingsniveau is lichtjes hoger. De koppels tellen meer voltijdse werknemers 
en minder werklozen, en de percentages voor de deeltijds werkende vrouwen en de inactieve vrou-
wen zijn hoger dan de cijfers voor de totale populatie.

De vergelijking van de ongelijkheidsindicatoren en van de inkomensverhoudingen per begunstigde 
tussen de personen binnen koppels en de totale populatie toont duidelijk een grotere ongelijkheid 
voor de personen die in koppels leven. Het verschil tussen het gemiddeld netto-inkomen van vrou-
wen en mannen bedraagt 46% voor de personen die in koppel leven, daar waar dat verschil 38% be-
draagt voor de hele populatie. De analyse per inkomenstype verduidelijkt dat het allergrootste ver-
schil bij de overdrachten door de Staat te vinden is (de verhouding tussen het gemiddeld inkomen van 
de vrouwen en van mannen ligt voor koppels 23 procentpunten lager dan voor de totale populatie), 
waarvan 16% voor de pensioenen en 15% voor de werkloosheidsuitkeringen.

De kwetsbaardere situatie van de vrouwen binnen koppels blijkt ook uit de analyse van de verhouding 
tussen het percentage vrouwen in het eerste en het laatste deciel van het totale netto-inkomen, na-
melijk 5,2 tegen 3,6 voor het totale aantal vrouwen. De financiële afhankelijkheidsgraad is dezelfde 
voor de personen binnen koppels als voor de hele populatie, maar de afhankelijkheid van de vrouwen 
binnen koppels ligt 5 procentpunten hoger dan deze van het totale aantal vrouwen, daar waar de af-
hankelijkheidsgraad van de mannen binnen koppels de helft kleiner is dan het cijfer voor de mannen 
binnen de totale populatie. De verhouding tussen de afhankelijkheidspercentages van de vrouwen en 
de mannen is bijna dubbel zo groot als deze die men voor de totale populatie vaststelt.

Vervolgens hebben we de ongelijkheid tussen de partners binnen koppels bestudeerd. In 77% van de 
koppels is het inkomen van de man hoger dan dat van de vrouw. Een quasi gelijkheid tussen het in-
komen van mannen en vrouwen ziet men slechts bij 6% van de koppels. Het verschil tussen de inko-
mens van de vrouwen en de mannen is het grootst in de eerste twee decielen. Hoe lager het inkomen 
van een koppel, hoe kwetsbaarder de situatie van de vrouw. De inkomensongelijkheid tussen de 
partners is minder groot bij samenwonenden dan bij gehuwde koppels.

In meer dan de helft van de koppels is geen van de partners financieel afhankelijk, in 43% van de 
gevallen bevindt een van de partners zich in een financieel afhankelijke situatie en voor 90% betreft 
het de vrouw.
Deze situatie geldt sterker bij gehuwde dan bij samenwonende koppels.

De volgende hoofdstukken behandelen de inkomensverschillen en de financiële afhankelijkheid bin-
nen koppels vertrekkend van diverse kenmerken.
Het verschil tussen het inkomen van vrouwen en van mannen binnen koppels groeit mee met de 
gemiddelde leeftijd van de koppels. Het is het kleinst voor de koppels met een gemiddelde leeftijd 
onder de 35 jaar en het grootst voor de meer dan 65-jarigen (68%). Dat bevestigt vanzelfsprekend de 
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moeilijkheden die de vrouwen ondervinden om een doorlopend beroepstraject uit de bouwen en het 
toont de gevolgen aan van de loopbaanonderbrekingen die hen meestal worden opgedrongen. Bij de 
totale populatie is het verschil steeds kleiner en stelt men ook een toename van het verschil vast als 
de leeftijd stijgt, met uitzondering voor de laatste leeftijdsgroep. 

Van de koppels waar de twee partners in een financieel afhankelijke situatie verkeren, heeft 44% een 
gemiddelde leeftijd boven de 55 jaar. 
De kwetsbaarheid van de oudste koppels en de financiële afhankelijkheid zijn nog duidelijker aanwe-
zig bij vrouwen: 55% van de koppels waar enkel de vrouw financieel afhankelijk is, heeft een gemid-
delde leeftijd boven de 55 jaar, maar slechts 36% van de koppels waar enkel de man financieel afhan-
kelijk is, behoort tot die leeftijdsgroep. 
Dat illustreert opnieuw de grote kwetsbaarheid van oudere vrouwen, ook als ze in koppel leven.

De koppels zonder kinderen vertegenwoordigen 53% van het totale aantal koppels, 39% van de kop-
pels met een gemiddelde leeftijd onder de 35 jaar en 16% van de koppels met een gemiddelde leeftijd 
tussen 35 en 50 jaar. Het percentage koppels met een kind ten laste is het hoogst voor de koppels die 
jonger dan 35 jaar zijn: 29% tegenover 25% voor de 35-50-jarigen en 18% voor het totale aantal kop-
pels. Het percentage koppels met twee kinderen en meer is het hoogst tussen 35 en 50 jaar.

De verschillen tussen het inkomen van vrouwen en van mannen binnen het totale aantal koppels zijn 
groter dan binnen de jongste leeftijdsgroepen, ongeacht het aantal kinderen ten laste. Voor het to-
tale aantal koppels stelt men de grootste verschillen vast bij koppels zonder kinderen, ze zijn het 
kleinst als een koppel een kind ten laste heeft en stijgen vervolgens als er een tweede en vooral een 
derde kind ten laste is.

Bij de jongste koppels daarentegen neemt de ongelijkheid wel toe met het aantal kinderen ten laste, 
van 24% zonder kinderen tot 39% met twee kinderen. We zien hetzelfde profiel bij koppels van gemid-
delde leeftijd, een groep waar de verschillen steeds groter zijn dan deze bij de jongste koppels.
Men kan dus uit deze analyse besluiten dat de verschillen binnen koppels mee stijgen met het toene-
mend aantal kinderen. De grote ongelijkheid bij alle koppels zonder kinderen is veroorzaakt door een 
generatie-effect dat al aan belang inboet als men naar de jongere leeftijdsgroepen kijkt.

Uit de analyse van de gegevens blijkt dus geen evident verband tussen financiële afhankelijkheid en 
kinderen ten laste.

De meeste koppels bestaan uit twee werknemers (49% van het totaal), dan komen de koppels met 
twee gepensioneerden (14%) en dan de koppels bestaande uit een voltijdse werknemer en een inac-
tieve vrouw (9%). 
In al de gevallen hebben de voltijdse werknemers een hoger gemiddeld inkomen dan hun partner, het 
verschil is het kleinst als de vrouw voltijdse werkneemster is (18%), en het grootst als de vrouw in-
actief is (88%). 
In alle andere statuten van de man is zijn gemiddeld inkomen kleiner dan dat van zijn partner als deze 
laatste voltijds werkt (uitgezonderd voor de zelfstandigen) en als ze deeltijds werkt en hij werkloos is. 
Men ziet dus goed in welke hoge mate het statuut van voltijdse werknemer de vrouwen het meest 
tegen de ongelijkheid binnen een koppel beschermt.
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In onze steekproef liggen de opleidingsniveaus van de vrouwen en de mannen dicht bij elkaar (40% 
van de mannen en 39% van de vrouwen heeft het hoger onderwijs niveau, 33% van de mannen en 
32% van de vrouwen heeft het hoger secundair niveau, 14% van de mannen en 16% van de vrouwen 
heeft het lager secundair niveau en 13% van de mannen en vrouwen het niveau lager onderwijs of 
minder). 53% van de koppels bestaat uit partners met eenzelfde opleidingsniveau, 67% van de man-
nen en 69% van de vrouwen met een hoger onderwijs niveau leven samen met een partner van 
hetzelfde opleidingsniveau.

De inkomensverschillen hangen hoofdzakelijk af van het opleidingsniveau van de vrouw: ze zijn het 
grootst als het opleidingsniveau van de vrouw het laagst is (68% tot 71%) en het kleinst als haar 
opleidingsniveau het hoogst is (20% tot 36%). Het verschil is echter groot als de man en de vrouw 
een hoger onderwijsniveau hebben (36%).
Deze verschillen zijn groter bij koppels dan in de totale populatie, en dit geldt nog sterker als het 
opleidingsniveau van de beide partners laag is.

De financiële afhankelijkheidsgraad zwakt af als het opleidingsniveau hoger is, maar voor alle op-
leidingsniveaus blijft de financiële afhankelijkheid van de vrouw veel groter dan deze van de man.

Een onderscheid maken tussen gehuwden en samenwonenden koppels levert interessante resul-
taten op. De samenwonenden zijn gemiddeld jonger en de ongelijkheden tussen de inkomens van de 
partners zijn duidelijk minder groot dan bij de gehuwde koppels. De financiële afhankelijkheid van 
de vrouwen is groter in de gehuwde koppels, voor alle opleidingsniveaus, alle activiteitenstatuten en 
los van het aantal kinderen.

Deze analyse van de inkomensongelijkheden binnen koppels in SILC -België 2006 toont aan dat 
vrouwen binnen koppels vaak financieel afhankelijk zijn van hun partner. De vrouwen binnen kop-
pels hebben een lager individueel inkomen en een hogere financiële afhankelijkheidsgraad dan de 
vrouwen binnen de totale populatie. Deze situatie geldt nog sterker voor gehuwde koppels dan voor 
samenwonenden. 
Wat voor de totale populatie geldt, is ook waar voor de vrouwen:  tewerkstelling is de beste bescher-
ming tegen financiële afhankelijkheid.
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HooFdstUk 4

evolutie van het inkomen van vrouwen en mannen na een 
relatiebreuk of het overlijden van de partner in België en europa
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Dit deel van onze studie beoogt te meten welk effect het netto individueel inkomen en de financiële 
afhankelijkheid ondergaan als een koppel uit elkaar gaat of wanneer één van de partners overlijdt. 
Uit de literatuur blijkt dat een scheiding negatieve economische gevolgen heeft, in het bijzonder 
voor vrouwen, die hun economische situatie aanzienlijk zien achteruitgaan na een breuk (Fritzell 
1990, Burkhauser et al. 1991, Smock 1994, Jarvis & Jenkins 1999, Poortman 2000, Poortman & 
Kalmijn 2002, Andreß et al. 2003, Manting & Bouman 2006). De mate waarin deze toestand ver-
slechtert, varieert sterk van land tot land, in functie van de gehanteerde methode en naargelang de 
tijdshorizon van de studie: de effecten zijn meer uitgesproken op korte termijn. Voor mannen wijzen 
deze studies op een status quo of een kleinere achteruitgang dan het waargenomen effect voor 
vrouwen.
Toch stelt men ook vast dat de meeste echtscheidingsprocedures worden ingesteld door vrouwen 
(Emmerling 2005, Brinig & Allen 2000, Braver, Whitley & Ng 1993). Deze tegenstrijdigheid tussen de 
wil om te scheiden en de dramatische gevolgen van een echtscheiding kan op meerdere manieren 
worden verklaard. Eerst en vooral is het mogelijk dat vrouwen de economische gevolgen onder-
schatten waartoe de breuk zal leiden. Anderzijds bestaan er uiteenlopende redenen om te scheiden 
en is het mogelijk dat financieel verlies gecompenseerd wordt door andere voordelen: een grotere 
zelfstandigheid, tevredenheid, enz. Een derde reden kan gezocht worden in de wijze waarop de fi-
nanciële effecten worden gemeten: een verkeerde meting van de effecten die een scheiding heeft op 
het inkomen van de partners, wat leidt tot overschatting van het financieel verlies, in het bijzonder 
voor vrouwen. Zoals Smock, Manning en Gupta het stellen (1999, blz.794): “Women experiencing 
separation or divorce typically undergo marked declines in family income and in measures of eco-
nomic well-being that take account of family size”.
Deze laatste verklaring treft ons aangezien herlezing van de literatuur over dit thema ons brengt tot 
een eerste vaststelling: het merendeel van de studies die beogen de effecten van een breuk op het 
inkomen te meten gaat uit van een gedeelde inkomenssituatie voor de gezinsleden vóór de breuk en 
vergelijkt dus het totaal inkomen van een gezin, dat de gezinsleden gedeeld gebruiken, met het in-
dividueel inkomen waarover elk van deze personen zou beschikken na de breuk. Zo wordt bijvoor-
beeld een echtgenote met een inkomen van 5.000 euro, die samenleeft met een man die 10.000 euro 
verdient, voorafgaand aan de breuk gecrediteerd met een inkomen van 7.500 euro en na de echt-
scheiding met een inkomen van 5.000 euro. Een verlies dus van 2.500 euro of 33%, terwijl op grond 
van onze hypothese (wij verwerpen de hypothese van een gedeeld inkomen binnen het gezin en ne-
men enkel het persoonlijk inkomen van de gezinsleden in aanmerking, dit waarover zij individueel 
beschikken als gevolg van hun werksituatie, van overdrachten die zij krijgen uitgekeerd of van eigen 
onroerende of roerende inkomsten, en dit ongeacht hun levenswijze en het gezin waarvan zij deel 
uitmaken) haar inkomen 5.000 euro bedraagt in beide gevallen en zij dus geen verlies lijdt.
Studies die uitgaan van de hypothese van een gedeeld inkomen zijn doordrongen van een sterke 
gendergebonden afwijking aangezien veel arme vrouwen leven in niet-arme gezinnen. Daarnaast 
verklaart uiteraard deze hypothese van gedeelde middelen de rampzalige resultaten die worden 
opgetekend voor vrouwen die vóór de scheiding beschikten over een min of meer belangrijk deel van 
het inkomen van hun partner, dat nadien wegvalt.

In recente studies kiezen ook Jansen (2008), Uunk (2004), Manting en Bouman (2006), de Vaus et al. 
(2008) en Andreß et al. (2006) voor deze hypothese. Ze gaan stuk voor stuk uit van het gezin en be-
rekenen een equivalent volwassen inkomen op grond van de hypothese van gedeelde middelen. 
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Jansen (2008) gebruikt voor de raming van de financiële gevolgen van een scheiding het totaal net-
to-inkomen van het gezin, bijgestuurd door het gebruik van een equivalentieschaal. De resultaten, 
die bouwen op een analyse van longitudinale gegevens van het ECHP, wijzen dan ook zeer klassiek 
op een groter inkomensverlies voor vrouwen dan voor mannen. Meer bepaald vindt de auteur dat het 
inkomen van de man het jaar van de scheiding vermindert met 10%, dat van de vrouw met 18%.

Uunk (2004) maakt gebruik van de longitudinale gegevens van het Europese Household Panel, de 
voorloper van SILC, en toont aan dat het mediaaninkomen gemiddeld met 24% vermindert tussen 
het jaar voorafgaand aan de breuk en het jaar nadien. Overdrachten van de Staat lijken de economi-
sche gevolgen van de scheiding te verzachten. Deze effecten blijken overigens zeer verschillend 
voor de vrouwen in de 14 landen van de Europese Unie die hij onderzoekt. De scheiding leidt tot een 
kleinere daling van het inkomen in de landen van het zuiden (Griekenland, Italië, Spanje en Portugal) 
en de Scandinavische landen (Denemarken en Finland). Anderzijds vermindert het inkomen na een 
scheiding het meest in Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. 

De studie van Manting en Bouman (2006) spitst zich toe op Nederland. Ze wijst uit dat een scheiding 
er leidt tot een inkomensverlies van 14% en 4%, voor respectievelijk de vrouw en voor de man die 
voorheen samenwoonden. Bij gescheiden koppels daarentegen neemt het inkomen van de man toe 
met 7% terwijl dat van de vrouw met 23% afneemt. Een verklaring van deze discrepantie zou zijn dat 
binnen gehuwde koppels de bijdrage van de vrouw tot het gezinsinkomen kleiner is dan bij koppels 
die samenwonen. 

De Vaus et al. (2008) analyseren de economische gevolgen van een breuk vanuit drie oogpunten: de 
evolutie van het equivalent inkomen, de financiële moeilijkheden waartoe de breuk leidt (gemeten 
aan het onvermogen om bepaalde goederen of diensten te verwerven of facturen te betalen) en de 
subjectieve perceptie van de eigen financiële toestand na de breuk (het individu verklaart zelf of het 
arm is of niet). Ze tonen aan dat een scheiding een negatief effect heeft op het equivalent inkomen 
van vrouwen en de financiële moeilijkheden verhoogt waarmee zij kampen. Een scheiding heeft 
echter slechts een kleine weerslag op het equivalent inkomen van mannen. De financiële moeilijk-
heden die zij onmiddellijk na de scheiding ondergaan, zijn aanzienlijk, maar op lange termijn komen 
de mannen terecht in een positie die beter is dan vóór de scheiding. Een groot aantal vrouwen stelt 
onmiddellijk na de scheiding dat zij arm zijn maar dit aantal neemt af met de tijd. De invloed van een 
scheiding op de perceptie van de financiële toestand is niet significant. Voor vrouwen met beslis-
singsmacht binnen een koppel is het armoederisico een jaar na de scheiding kleiner dan voor de 
andere vrouwen. 

Ten slotte hebben Andreß et al. (2006) zich toegelegd op de economische gevolgen van een relatie-
breuk in een aantal institutionele contexten. Zij kozen voor België, Duitsland, het Verenigd Konink-
rijk, Italië en Zweden als landen met vier modellen van prototypes voor gezinshulp. Hun uitgangs-
hypothese is dat de economische zelfstandigheid het grootst is in Zweden en het kleinst in Italië. 
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zouden zich tussen deze beide uitersten bevinden. De 
multivariate analyses op grond van gegevens afkomstig uit de nationale gezinspanels van deze vijf 
landen tonen aan dat de breuk het inkomen van vrouwen negatiever beïnvloedt dan dat van mannen. 
Het grootste inkomensverlies wordt opgetekend in Italië en het kleinste in Zweden. Britse en Duitse 
vrouwen ten slotte herstellen vrij snel van de negatieve economische gevolgen van de scheiding.
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Er zijn vier studies die uitdrukkelijk ingaan op de Belgische situatie: Dewilde (2003), Uunk (2004), 
Andreß, Borlogh, Bröckel, Giesselmann & Hummelsheim (2006), en Jansen (2008) hanteren allen 
het gezin als uitgangsbasis en berekenen een equivalent volwassen inkomen uitgaand van de hypo-
these van een gedeeld gebruik van middelen. Ze maken gebruik van de longitudinale gegevens van 
het Europese Household Panel, de voorloper van SILC. Al deze studies wijzen op een verminderd 
inkomen voor vrouwen (-24% voor het mediaaninkomen bij Andreß, -24% bij Uunk, -18% bij Jansen 
voor de Europese vrouwen), met uitzondering van Dewilde (2003), die tot de slotsom komt dat de 
veranderingen verwaarloosbaar zijn voor België.
Al de hogervermelde studies gaan uit van de hypothese dat goederen gedeeld gebruikt worden bin-
nen het gezin en komen tot de conclusie dat het inkomen van de vrouw na een breuk sterker vermin-
dert dan dat van mannen. Wij vonden slechts één studie die ingaat op het individueel inkomen vóór 
en na de breuk: het onderzoek van Pamela Smock (1994), die de evolutie van het individueel inkomen 
en van het gedeeld inkomen na een breuk analyseert op basis van de Amerikaanse gegevens van de 
National Longitudinal Youth Survey. Zij toont aan dat een breuk leidt tot een toename van het indivi-
dueel jaarinkomen van de vrouw van 7.035 dollar voor het jaar dat aan de breuk voorafgaat tot 12.047 
dollar het jaar na de breuk. Ze verklaart deze verhoging van het individueel inkomen door een ver-
hoogde beroepsactiviteit van de vrouw. Dezelfde auteur (Smock et al. 1999) vergelijkt het individueel 
mediaaninkomen van gescheiden vrouwen met dat van vrouwen die deel uitmaken van een koppel 
op grond van gegevens uit de National Survey of Families and Households. Zij komt tot de bevinding 
dat gescheiden vrouwen over een mediaaninkomen beschikken van 18.000 dollar tegenover 12.000 
dollar voor vrouwen in een koppel.

De conclusies lopen dus sterk uiteen al naargelang van de gehanteerde hypothese. Voor het BGIA 
project verwerpen wij de hypothese dat de middelen door de partners in een koppel integraal wor-
den gedeeld en daarom analyseren wij het geïndividualiseerd inkomen van vrouwen en van mannen. 
Dit hoofdstuk is één van de eerste onderzoeken in Europa naar de evolutie van het individueel inko-
men na een breuk binnen een koppel. 

Naar het voorbeeld van deze studies hebben wij getracht gebruik te maken van de gegevens van de 
longitudinale SILC databank 2004-2007 om de effecten van een breuk op het individueel inkomen 
van de partners te meten. Tevergeefs. De longitudinale benadering zou erin bestaan hebben gezin-
nen die over een bepaalde periode - in ons geval 2004-2006 - uit elkaar zijn gegaan, te identificeren 
en de toestand van de individuen die van deze gezinnen deel uitmaakten te vergelijken een jaar vóór 
en een jaar na de breuk. Wij hebben moeten afzien van het gebruik van het longitudinale luik van 
SILC-België omwille van het beperkte aantal gescheiden koppels waarbij voor elke van de partners 
over de drie jaar gegevens beschikbaar waren. De groep ‘gescheiden koppels’ bestaat uit koppels 
die uit de echt gescheiden zijn, alsook de samenwonende koppels die uit elkaar zijn.
In ons opzet om de effecten van een breuk te benaderen, hebben wij in een eerste fase een verre-
gaande vergelijking uitgewerkt van het inkomen en de toestand van financiële afhankelijkheid van 
gescheiden personen en van weduwen en weduwnaars met personen die in koppel leven en dit door 
gebruik te maken van een steekproef van de golven 2006 en 2007 van SILC-België. Deze analyse 
wordt weergegeven in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk, na het literatuuroverzicht. De derde 
afdeling is gewijd aan een longitudinale studie die uitgaat van de longitudinale gegevens van de 
Europese SILC voor 18 Europese landen in de periode 2004-2007. Binnen die benadering zijn de 
gezinnen die uit elkaar gingen geïdentificeerd en wordt hun netto geïndividualiseerd inkomen bere-
kend een jaar vóór en een jaar na de breuk. 
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1 toestand van alleenstaande individUen na een relatieBreUk oF na Het  
 overlijden van de Partner oP Basis van de GeGevens van silc 2006 en 2007

Bij het analyseren van de toestand van alleenstaande individuen na een relatiebreuk of na het over-
lijden van de partner op basis van SILC 2006 stuiten we op een grote beperking: de kleine steek-
proef. Om dit probleem te verhelpen, hebben wij de steekproef vergroot door de databanken SILC-
België 2006 en 2007 samen te voegen.

De databank SILC 2006 voorziet in 9.630 volwassenen, van wie 4.660 mannen en 4.970 vrouwen, 
terwijl databank SILC 2007 10.021 volwassenen omvat, van wie 4.857 mannen en 5.164 vrouwen. Na 
samenvoeging van de twee verkregen we een totale steekproef van 19.651 volwassenen waarvoor 
informatie over leeftijd, opleidingsniveau en activiteitsstatus beschikbaar was (Tabel 1). Als volwas-
senen definieerden wij personen van meer dan 24 jaar oud en de 18- tot 24-jarigen die actief zijn op 
de arbeidsmarkt (die werken of die beschikbaar zijn om te werken en actief op zoek zijn naar werk 
volgens de definitie van de Internationale Arbeidsorganisatie).

taBel   1 • spreidinG van de individuen in de samenGevoeGde databank silc-belGië 
2006-2007 naar samenwoninGsstatUUt 

na relatiebreuk weduwen en weduwnaars in koppel totale populatie

vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal

Aantal 
waarne-
mingen

764 499 1 263 669 225 894 5 496 5 496 10 992 10 134 9 517 19 651

Percen-
tage 54,82% 45,18% 100,00% 78,74% 21,26% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 51,21% 48,79% 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

30 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database.

In de samengevoegde databanken SILC 2006 en 2007 (Tabel 1), maken 10992 personen deel uit van 
een koppel van twee personen met of zonder kinderen, 2157 personen leven alleen als gevolg van 
een relatiebreuk of het overlijden van hun partner. Aangezien het aantal gescheiden personen te 
klein was om representatief te zijn, hebben wij de gescheiden personen gehergroepeerd. Onze 
steekproef omvat 1.263 gescheiden personen en 894 weduwen of weduwnaars. In elke groep, be-
halve bij koppels, is het percentage vrouwen groter dan het percentage mannen. Bij de alleen-
staande individuen na een relatiebreuk of het overlijden van de partner bedraagt het aantal vrouwen 
verhoudingsgewijs vrijwel het dubbele van het aantal mannen (66% tegenover 34%). In de groep 
weduwen en weduwnaars is het percentage vrouwen met 75% het hoogst. Deze percentages komen 
in de buurt van de cijfers van de volkstelling uit 2001, waaruit blijkt dat de populatie weduwen en 
weduwnaars voor 19% bestaat uit mannen en voor 81% uit vrouwen. Volgens diezelfde bron is 46% 
van de gescheiden personen man en 54% vrouw (Belgische volkstelling van 2001).30
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taBel 2 • Gemiddelde leeftiJd van de individuen naar Geslacht en samenwoninGs-
statUUt

vrouwen mannen totaal

Na relatiebreuk 52 51 52

Weduwen en weduwnaars 73 72 73

In koppel 47 49 48

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

Deze paragraaf is opgesplitst in drie delen. In het eerste deel vergelijken wij de kenmerken van 
personen uit de drie groepen. Vervolgens gaan we dieper in op hun inkomen en ten slotte vergelijken 
wij hun financiële afhankelijkheidsgraad.

1.1 kenmerken

1.1.1 Leeftijd

De populatie weduwen en weduwnaars onderscheidt zich van de andere groepen door de hoge leef-
tijd. 83% van de individuen in deze groep is ouder dan 65 jaar en het groepsgemiddelde bedraagt 73 
jaar (Tabel 2). Bij de vergelijking van personen die deel uitmaken van een koppel en gescheiden in-
dividuen stelt men tevens vast dat de gemiddelde leeftijd van die laatste groep hoger is dan die van 
de personen die in koppel leven. Dit is logisch aangezien een scheiding meestal pas plaatsheeft na 
een aantal jaren huwelijk. Uit de statistieken voor de Belgische bevolking in 2006 blijkt dat getrouw-
de vrouwen 2 jaar jonger zijn dan de mannen (51 en 53 jaar), het leeftijdsverschil tussen weduwen 
en weduwnaren bedraagt een jaar (74 jaar voor de mannen en 75 jaar voor de vrouwen). Uit de echt 
gescheiden personen van hun kant zijn gemiddeld 50 jaar oud. Dit verschil in de resultaten vindt zijn 
verklaring in de selectieciteria die gehanteerd werden bij het selecteren van de steekproef van indi-
viduen. 
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1.1.2 Opleidingsniveau

Bij de weduwen en weduwnaren blijkt er een generatie-effect op te treden. Hun lagere opleidings-
niveau kan worden toegeschreven aan hun leeftijd.
Voor de twee andere groepen ligt het opleidingsniveau bij personen die in koppel leven hoger dan bij 
de gescheiden populatie, zowel voor vrouwen als voor mannen (Grafiek 2). Wie deel uitmaakt van 
een koppel heeft vaker een diploma van het hoger onderwijs (40% tegenover 33% bij gescheiden 
personen). Dit verschil lijkt ons moeilijk te verklaren aan de hand van een generatie-effect aange-
zien het leeftijdsverschil tussen gescheiden individuen en personen die deel uitmaken van een kop-
pel gemiddeld slechts 4 jaar bedraagt. 
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GraFiek  2 • spreidinG per opleidinGsniveau naar Geslacht en samenwoninGssta-
tUUt

(vervolg)

■ Na relatiebreuk    ■ Weduwen en weduwnaars   ■ In koppel
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1.1.3 Activiteitsstatus

Meer dan 86% van de weduwen en 83% van de weduwnaren zijn gepensioneerd. Binnen de beide 
andere groepen bedraagt het aantal gepensioneerden om en bij de 18-19% (Tabel 3). Het kleine 
aantal waarnemingen in de sub-groepen weduwen en weduwnaren beperkt de mogelijkheid tot 
significante analyses.
De vergelijking tussen gescheiden individuen en personen die deel uitmaken van een koppel wijst 
uit dat 47% van de personen in koppel voltijds werkt tegenover 40% bij de gescheiden groep. Dit 
verschil is te wijten aan het verschil van 12 procentpunt dat men vaststelt tussen de mannen van de 
twee groepen (62% van de mannen in koppel en 50% van de gescheiden mannen). Bij de vrouwen 
werkt 31% van de gescheiden vrouwen voltijds, 14% deeltijds en 19% is werkloos. Bij de vrouwen die 
deel uitmaken van een koppel bedraagt dit cijfer respectievelijk 32%, 23% en 7%. Voor het voltijds 
werk is het verschil klein (+1 procent voor de vrouwen in koppel), maar voor het deeltijds werk is er 
een verschil van +9 procentpunt. Het verschil tussen gescheiden vrouwen en vrouwen die deel uit-
maken van een koppel is echter het grootst voor de werkloosheid met -12 procent. Volgens Jarvis en 
Jenkins (1999) kan de kleinere participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt worden verklaard door 
de hogere overdrachten die hen door de overheid worden uitgekeerd. Johnson & Skinner (1986) 
daarentegen, die gebruik maken van Amerikaanse gegevens, komen tot het besluit dat de participa-
tiegraad van vrouwen aan de arbeidsmarkt verhoogt na een breuk , en dit van 68% het jaar voordien 
tot 88% een jaar later. Deze evolutie vindt een verklaring in het verlies van de financiële ondersteu-
ning die zij voorheen kregen van hun partner en in een weinig vrijgevig sociaal beleid. 

1.1.4 Aantal kinderen ten laste

De meerderheid (ruim 96%) van de weduwen en weduwnaren hebben geen kinderen ten laste, wat 
logisch is gezien hun gemiddelde leeftijd (73 jaar) (Tabel 3). Bij de vergelijking van personen die deel 
uitmaken van een koppel en gescheiden  personen kan een eerste vaststelling worden gedaan: 52% 
van de personen in koppel hebben geen kinderen ten laste en voor gescheiden personen bedraagt 
dit cijfer 76%. Koppels hebben gemiddeld altijd meer kinderen ten laste dan gescheiden personen, 
ongeacht het aantal kinderen ten laste. Bij de gescheiden individuen zijn er meer vrouwen met kin-
deren ten laste dan mannen. Dit is logisch aangezien het doorgaans de vrouwen zijn die de voogdij 
hebben over de kinderen na een breuk (Castro & Bumpass 1989, Amato 2000).
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Bron: SILC België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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taBel 3 • spreidinG per leeftiJdsGroep, opleidinGsniveau en activiteitsstatus van 
de individUen naar GeslacHt en samenwoninGsstatUUt

leeftijdscategorie
na relatiebreuk weduwen en weduwnaars in koppel

vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal

‹ 25 jaar 0,41% 0,19% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 3,81% 1,64% 2,73%

25 - 34 jaar 6,61% 8,42% 7,43% 0,06% 0,00% 0,05% 21,98% 18,45% 20,21%

35 - 44 jaar 24,06% 19,81% 22,14% 1,04% 1,40% 1,12% 25,40% 26,11% 25,75%

45 - 54 jaar 27,26% 34,01% 30,31% 4,47% 4,21% 4,42% 16,78% 17,79% 17,28%

55 - 64 jaar 23,06% 26,48% 24,61% 10,84% 12,71% 11,24% 15,55% 16,65% 16,10%

› 65 jaar 18,60% 11,09% 15,21% 83,58% 81,68% 83,18% 16,49% 19,37% 17,93%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

opleidingsniveau

Lager onderwijs  
of lager 16,69% 16,16% 16,45% 44,37% 39,86% 43,41% 12,26% 12,14% 12,20%

Lager secundair 17,73% 14,57% 16,30% 21,03% 15,29% 19,81% 15,27% 13,25% 14,26%

Hoger secundair 33,03% 36,32% 34,51% 22,66% 30,45% 24,31% 32,21% 34,07% 33,14%

Hoger 32,55% 32,96% 32,74% 11,94% 14,39% 12,46% 40,26% 40,54% 40,40%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

activiteitsstatus

Voltijdse werknemers 30,72% 50,42% 39,62% 2,19% 3,65% 2,50% 32,00% 62,31% 47,15%

Deeltijdse werknemers 14,12% 4,01% 9,55% 2,22% 3,97% 2,60% 23,03% 3,75% 13,39%

Werklozen 19,38% 16,88% 18,25% 1,47% 6,28% 2,50% 7,36% 7,43% 7,40%

Gepensioneerde 22,28% 15,61% 19,26% 86,36% 82,55% 85,55% 14,15% 22,45% 18,30%

Inactieve 13,50% 13,07% 13,31% 7,75% 3,55% 6,86% 23,47% 4,06% 13,76%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

kinderen ten laste

0 62,86% 92,88% 76,43% 96,93% 95,23% 96,57% 52,38% 52,38% 52,38%

1 18,57% 4,75% 12,33% 1,48% 1,85% 1,56% 17,61% 17,61% 17,61%

2 13,93% 1,95% 8,52% 0,73% 2,52% 1,11% 19,65% 19,65% 19,65%

3 of + 4,64% 0,42% 2,73% 0,85% 0,40% 0,76% 10,36% 10,36% 10,36%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gem. aantal kinderen  
ten laste 0,615% 0,099% 0,099% 0,059% 0,081% 0,063% 0,916% 0,916% 0,916%

Bron: SILC België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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De groep weduwen en weduwnaars wordt in hoofdzaak gekenmerkt door een hoge leeftijd en door 
het gepensioneerdenstatuut die eraan verbonden zijn. Bij de verschillen die men vaststelt bij het 
vergelijken van personen die in koppel leven en gescheiden personen valt vooral de leeftijd op. Ge-
scheiden personen zijn gemiddeld 4 jaar ouder dan personen die deel uitmaken van een koppel en 
ze zijn minder vertegenwoordigd in de groep van jonger dan 35 jaar. Het opleidingsniveau van ge-
scheiden personen is lager. Qua activiteitsstatus telt deze groep een groter aantal werklozen en 
minder deeltijdse en voltijdse werknemers bij de vrouwen. Het aantal kinderen ten laste is kleiner 
bij gescheiden personen dan bij koppels. Tussen vrouwen en mannen blijkt een verschil in activi-
teitsstatus: tussen beide groepen stellen we slechts weinig verschillen vast voor het percentage 
vrouwen dat voltijds werkt  (31-32%). Een groot aantal gescheiden vrouwen is echter werkloos. Ze 
werken minder deeltijds en slechts weinigen onder hen zijn inactief.

1.2 Het netto geïndividualiseerd inkomen

taBel 4 • Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen naar samenwoninGsstatuut

Binnen elke in aanmerking genomen groep is het netto geïndividualiseerd inkomen van een man 
steeds hoger dan dat van een vrouw (Tabel 4). Bij koppels is het verschil het grootst: het gemiddeld 
inkomen van vrouwen ligt 46% lager dan dat van mannen. Tussen weduwnaars en weduwen daar-
entegen is het verschil het kleinst (-9%). Tussen gescheiden personen bedraagt het verschil 14%. 
Binnen de groep mannen wordt het hoogste netto-inkomen vastgesteld bij mannen die deel uitma-
ken van een koppel. Het is het laagst bij de weduwnaars, die doorgaans gepensioneerd zijn. Het 
verschil tussen mannen in koppel en gescheiden mannen bedraagt 18%. Binnen de groep vrouwen 
tekent men het hoogste gemiddeld inkomen op bij gescheiden vrouwen, het laagste bij vrouwen in 
koppel. Dit geeft aan dat wanneer koppels uit elkaar gaan, de vrouwen bijkomende inkomens ont-
vangen, hetzij uit arbeid, hetzij in de vorm van overdrachten. We zullen verder zien dat het in hoofd-
zaak gaat om overdrachten (cfr. paragraaf 2.2.2.). Dit resultaat wijkt af van dat van Smock (1994) 
voor de Verenigde Staten, waar men vaststelt dat het toegenomen inkomen van de vrouw na de 
scheiding verklaard wordt door een grotere participatie van de vrouw aan de arbeidsmarkt. Dit ver-
schil in resultaten vindt zijn verklaring waarschijnlijk in het feit dat het sociaal beleid in België gun-
stiger is voor vrouwen.

vrouwen mannen totaal verhouding 
vrouwen/mannen

Na relatiebreuk 16 977 19 854 18 277 0,86

Weduwen en 
weduwnaars 14 368 15 809 14 674 0,91

In koppel 12 612 23 329 17 970 0,54

Totaal 13 320 22 669 17 704 0,59

Bron: SILC België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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1.2.1 Spreiding van de individuen per inkomensgroep

Voor deze analyse rangschikten wij de 19.651 individuen waaruit de totale populatie bestaat naar toe-
nemend individueel netto-inkomen en deelden ze vervolgens op in drie groepen. De eerste groep om-
vat het derde van de populatie met het kleinste netto-inkomen, de tweede groep omvat het derde met 
de middenste inkomens en de derde groep omvat de individuen met de hoogste netto-inkomens. 

taBel 5 • spreidinG van de totale populatie naar Geslacht en netto-inkomenscateGorie

Mannen en vrouwen zijn evenwichtig verdeeld binnen de groep van de middenste inkomens (Tabel 
5). De vrouwen hebben daarentegen een aandeel van ruim 70% in de groep van de kleine inkomens 
en de mannen maken 69% uit van het effectief in de groep met de hoge inkomens.

taBel 6 • spreidinG van de individuen naar Geslacht, samenwoninGsstatuut en netto-
inkomenscateGorie

Binnen de gehele populatie behoort 47% van de vrouwen tot de groep met een laag inkomen en 21% 
tot de groep van de hoge inkomens. Voor de mannen zijn de cijfers omgekeerd (Tabel 6): 47% be-
hoort tot de groep met een hoog inkomen en 19% tot de groep van de lage inkomens. Bij de personen 
die deel uitmaken van een koppel zijn de verschillen het grootst: 55% van de mannen tegenover 20% 
van de vrouwen beschikt er over een hoog inkomen, terwijl 12% van de mannen en 49% van de vrou-
wen een laag inkomen hebben. De spreiding is evenwichtiger binnen de groep gescheiden perso-
nen: 31% van de vrouwen tegenover 37% van de mannen behoort tot de groep met een hoog inkomen 
en 38% van de vrouwen tegenover 27% van de mannen vindt men terug in de groep met de lage in-
komens.

inkomenscategorie vrouwen mannen totaal

Laag 71,79% 28,21% 100,00%

Midden 50,35% 49,65% 100,00%

Hoog 31,50% 68,50% 100,00%

Totaal 51,21% 48,79% 100,00%

Bron: SILC België 2006 en 2007, eigen berekeningen

in-
komens-
groepen

na relatiebreuk weduwen en weduwnaars in koppel totale populatie

vrouwen mannen samen vrouwen mannen samen vrouwen mannen samen vrouwen mannen samen

Laag 37,96% 27,30% 33,14% 41,83% 29,11% 39,13% 48,63% 12,43% 30,53% 46,73% 19,28% 33,34%

Midden 30,55% 35,22% 32,66% 45,93% 52,81% 47,40% 31,40% 32,53% 31,97% 32,77% 33,92% 33,33%

Hoog 31,49% 37,48% 34,20% 12,23% 18,08% 13,48% 19,98% 55,03% 37,50% 20,50% 46,80% 33,33%

Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Bron: SILC België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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taBel 7 • spreidinG van de individuen per inkomenscateGorie en per samenwoninGs-
statUUt

De groep met de lage inkomens bestaat in hoofdzaak uit vrouwen die deel uitmaken van een koppel 
met 62% van het totale effectief (Tabel 7). Mannen in koppel maken 63% uit van de personen met een 
hoog inkomen. 5% van de groepen met de middeninkomens en de hoge inkomens bestaat uit ge-
scheiden mannen en vrouwen. Bij de lage inkomens hebben gescheiden vrouwen een aandeel van 
7% in het geheel tegenover 4% mannen met ditzelfde samenwoningsstatuut. Weduwen zijn sterker 
dan weduwnaars vertegenwoordigd bij de lage en de middeninkomens (respectievelijk 9% tegen-
over 2% en 10% tegenover 3%).

1.2.2 Bestanddelen van het gemiddeld netto geïndividualiseerd inkomen

Het gemiddeld inkomen van weduwen en weduwnaars, bestaat hoofdzakelijk uit het pensioen dat 
door de Staat wordt uitgekeerd (Tabel 8). Uit de echt gescheiden mannen hebben gemiddeld een in-
komen uit een economische activiteit dat enigszins lager is dan dat van mannen die in koppel leven, 
maar de samenstelling van hun inkomen is vrij vergelijkbaar, behalve voor wat betreft de overdrach-
ten tussen gezinnen aangezien gescheiden mannen gemiddeld een hoger alimentatiegeld betalen. 

taBel 8 • bestanddelen van het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen naar 
GeslacHt en samenwoninGsstatUUt

in komens-
klasse

vrouwen na 
relatiebreuk

mannen na 
relatiebreuk weduwen weduwnaars vrouwen in 

koppel
mannen in 

koppel totaal

Laag 6,91% 4,09% 9,46% 1,78% 61,93% 15,84% 100,00%

Midden 5,25% 4,99% 9,81% 3,05% 37,77% 39,14% 100,00%

Hoog 5,17% 5,08% 2,50% 1,00% 22,97% 63,29% 100,00%

Samen 5,75% 4,74% 7,14% 1,93% 40,22% 40,22% 100,00%

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen

na relatiebreuk weduwen en weduwnaars in koppel

vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal

Inkomen uit 
economische activiteit 12 930 21 105 16 623 1 380 2 963 1 716 13 998 25 559 19 779

Inkomen uit vermogen -38 868 371 1 319 1 443 1 345 318 328 323

Overdrachten van de 
overheid 7 538 6 511 7 074 13 489 14 465 13 697 3 133 6 730 4 931

Zoals:  
Werkloosheidsuitkering 2 126 2 443 2 286 189 768 312 737 1 174 956

Rust-/overlevingspen-
sioen 2 911 2 695 2 814 12 934 13 198 12 990 1 194 4 382 2 788

Kinderbijslag 1159 219 734 185 282 205 747 747 747

Overdrachten tussen 
gezinnen 1 011 -997 104 12 -93 -10 -51 -51 -51

Belastingen -4 464 -7 633 -5 896 -1 832 -2 967 -2 073 -4 786 -9 236 -7 011

Gemiddeld netto 
geïndividualiseerd  
inkomen

16 977 19 854 18 277 14 368 15 809 14 674 12 612 23 329 17 970

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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De vergelijking tussen het inkomen van gescheiden vrouwen en dat van vrouwen die deel uitmaken 
van een koppel wijst uit dat het niet bij het gemiddeld inkomen uit economische activiteit is dat de 
kloof zich uitdiept, maar wel bij de overdrachten van de Staat. Gescheiden levende vrouwen ontvan-
gen gemiddeld 7.538 euro, terwijl dit cijfer niet meer dan 3.133 euro bedraagt voor vrouwen in kop-
pel. Het verschil wordt duidelijk in de werkloosheidsuitkering (die gemiddeld vermenigvuldigd wordt 
met 3) en in de pensioenen (die gemiddeld 2,5 maal hoger zijn).
Het inkomen van gescheiden vrouwen is hoger dan dat van vrouwen die in koppel leven als gevolg 
van de overdrachten van de Staat. Het inkomen afkomstig uit de economische activiteit is gemiddeld 
1.000 euro lager voor gescheiden vrouwen.

Voor het inkomen uit economische activiteit stellen we zeer uitgesproken verschillen vast tussen 
mannen en vrouwen, ongeacht hun samenwonings statuut. Bij koppels verdienen de vrouwen ge-
middeld 55% van het inkomen van de man en bij de gescheiden personen bedraagt hun inkomen 
61% van dat van de mannen. Bij de overdrachten van de Staat zijn de verschillen tussen vrouwen en 
mannen minder groot als ze gescheiden zijn of als hun partner overleden is. Zoals wordt aangege-
ven door Burkhauser et al. (1991) werken overdrachten en belastingen van de Staat verzachtend op 
de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen na een breuk, maar ze kunnen ze niet wegwer-
ken. 

Toch zijn overdrachten van de Staat voor mannen die deel uitmaken van een koppel meer dan twee-
maal hoger dan de bedragen die vrouwen in koppel ontvangen. Als één van de partners overlijdt, zijn 
de overdrachten van de Staat enigszins hoger voor mannen. Overdrachten tussen gezinnen hebben 
hoofdzakelijk betrekking op gescheiden personen. Ze zijn gunstiger voor vrouwen. En aangezien ten 
slotte het inkomen van vrouwen systematisch lager is dan dat van mannen, betalen vrouwen minder 
belastingen, ongeacht hun samenwoningsstatuut. Als ze deel uitmaken van een koppel betalen ze 
als belastingen 52% van het belastingbedrag betaald door mannen. Dit percentage loopt op tot 58% 
bij gescheiden personen.
Het eerste luik van de onderstaande Grafiek 3 biedt een overzicht van het inkomen uit economische 
activiteit, gerangschikt naar toenemende omvang, naar geslacht en samenwoningsstatuut. We 
stellen vast dat het inkomen van vrouwen wezenlijk lager is dan dat van mannen. Het samenwo-
ningsstatuut zorgt voor heel wat minder variatie dan het geslacht. Vrouwen in koppels en geschei-
den vrouwen hebben ongeveer hetzelfde inkomen uit economische activiteit. Het inkomen van man-
nen in koppel is enigszins hoger dan dat van gescheiden mannen. De grafiek voor de overdrachten 
van de Staat is van een heel andere orde. Vrouwen in koppel ontvangen het minste steun van de 
overheid en weduwen en weduwnaars het meest. Een weduwe ontvangt gemiddeld overdrachten 
voor een bedrag van 13500 euro, terwijl een gescheiden vrouw slechts aanspraak kan maken op bij 
benadering 7500 euro. Ten slotte toont de grafiek voor de overdrachten tussen gezinnen een iden-
tiek bedrag aan creditzijde bij de gescheiden vrouwen als aan debetzijde bij de mannen met het-
zelfde samenwoningsstatuut. 
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GraFiek 3 • bestanddelen van het inkomen naar Geslacht en samenwoninGsstatuut
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Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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In Tabel 8 stemmen het bedrag van de verschillende overdrachten overeen met de gemiddelde be-
dragen voor de hele in aanmerking genomen groep (weduwen en weduwnaars, gescheiden indivi-
duen en personen in koppel), terwijl in Tabel 9 het bedrag van de verschillende overdrachten wordt 
weergegeven per begunstigde. 

taBel 9 • uitsplitsinG van de overdrachten van de staat per beGunstiGde (aantal-
len tUssen Haakjes)

Bij de werkloosheidsuitkeringen stellen we sterke gendergebonden verschillen vast tussen de be-
gunstigden (Tabel 9). Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke begunstigden is het grootst voor 
de groep personen die deel uitmaken van een koppel  (6.167 euro voor de vrouwen tegenover 11.077 
euro voor de mannen). Binnen de gescheiden groep is het verschil het kleinst. Vrouwen ontvangen 
er gemiddeld een werkloosheidsuitkering ten belope van 78% van het bedrag dat de mannen ont-
vangen. Dezelfde vaststellingen gelden op het vlak van het rustpensioen, waar het bedrag voor 
vrouwen systematisch lager is dan dat van mannen, met een bijzonder groot verschil bij koppels. 
Het hoge bedrag (3.116 euro) van de kinderbijslag dat gescheiden vrouwen ontvangen, geeft aan dat 
na een scheiding doorgaans de moeders de kinderen ten laste hebben, waardoor zij de begunstigde 
zijn van de kinderbijslag. Het feit dat mannen en vrouwen die deel uitmaken van een koppel een 
identiek bedrag ontvangen, is een gevolg van onze hypotheses waarbij deze inkomenspost wordt 
opgesplitst zoals die wordt aangegeven in SILC-België 2006 en 2007. 

1.2.3 Netto geïndividualiseerd inkomen in functie van bepaalde kenmerken

Een systematische vergelijking van het netto geïndividualiseerd inkomen van personen in koppel, 
gescheiden personen en weduwen en weduwnaars op basis van hun kenmerken wordt bemoeilijkt 
door de beperkte omvang van de sub-steekproeven.
Het gemiddeld inkomen verhoogt eerst naarmate de leeftijd vordert, om vervolgens opnieuw te 
dalen (Tabel 10). Bejaarde vrouwen die deel uitmaken van een koppel hebben een bijzonder klein 
inkomen, wat niet het geval is voor gescheiden vrouwen. De leeftijdsgebonden evolutie van het in-
komen volgt een gausscurve waarvan de top veeleer aan de linkerkant ligt voor vrouwen in koppel 
en verder rechts voor gescheiden vrouwen. Ongeacht de leeftijd zijn bij koppels de verschillen het 
grootst. Ook tussen weduwen en weduwnaars zijn de verschillen in het nadeel van vrouwen. 
Het inkomen verhoogt naarmate het opleidingsniveau toeneemt, ongeacht het samenwoningssta-
tuut. Het inkomen van gescheiden vrouwen is steeds hoger dan dat van vrouwen die deel uitmaken 
van een koppel, ongeacht hun opleidingsniveau. Het inkomen van gescheiden mannen is lager dan 

dat van mannen in een koppel. 

na relatiebreuk weduwen en weduwnaars in koppel

vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal

Werkloos heidsuit-
keringen

8,406
(202)

10,757
(98)

9 327
(300)

9,851
(18)

11,986
(12)

10,864
(30)

6,167 
(661)

11,077 
(590)

8,474
(12,51)

Overlevings-  
en rust pensioen

12 867
(145)

16,929
(94)

14 358
(239)

13,679 
(617)

15,643 
(191)

14,061 
(808)

10,279 
(627)

19,185 
(12,31)

16,182 
(18,58)

Kinder bijslag 3 116
(320)

2,528
(45)

3 021
(365)

6,173
(32)

5,913
(12)

6,095
(44)

1,617 
(2,638)

1,617
(2,638)

1,617 
(5,276)

Bron: SILC-België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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taBel 10 • netto Geïndividualiseerd inkomen in functie van bepaalde kenmerken

leeftijdsklasse
na relatiebreuk weduwen en weduwnaars in koppel

vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal vrouwen mannen totaal

‹ 25 jaar 8 223 14 378 9 930 0 0 0 10 357 14 386 11 567

25 - 34 jaar 17 885 18 692 18 298 33 700 0 33 700 14 792 21 244 17 737

35 - 44 jaar 19 414 19 626 19 500 25 740 29 083 26 629 16 530 27 499 22 091

45 - 54 jaar 19 803 20 679 20 247 24 162 27 520 24 842 14 115 27 346 20 924

55 - 64 jaar 15 120 20 812 17 888 14 149 16 281 14 662 9 765 22 642 16 424

› 65 jaar 11 855 16 421 13 360 13 716 14 905 13 964 5 345 17 350 11 829

Totaal 16 977 19 854 18 277 14 368 15 809 14 674 12 612 23 329 17 970

opleidingsniveau

Lager onderwijs  
of lager 10 659 12 434 11 447 12 518 12 399 12 495 5 333 15 760 10 522

Lager secundair 14 588 14 798 14 673 13 331 14 462 13 517 7 760 19 045 13 003

Hoger secundair 15 600 18 741 17 093 15 682 18 101 16 326 10 677 21 510 16 246

Hoger 22 915 26 954 24 752 20 577 21 837 20 887 18 215 28 525 23 388

Totaal 16 977 19 854 18 277 14 368 15 809 14 674 12 612 23 329 17 970

activiteitsstatuut

Voltijdse werknemers 23 990 24 504 24 285 33 660 31 762 33 071 19 970 27 171 24 728

Deeltijdse werknemers 19 407 24 354 20 345 23 343 28 324 24 963 15 662 21 206 16 439

Werklozen 13 102 11 823 12 567 12 133 12 263 12 202 9 295 14 840 12 081

Gepensioneerde 12 241 16 808 13 913 13 758 14 903 13 993 8 389 17 676 14 086

Inactieve 11 858 14 551 13 053 13 555 12 761 13 468 3 172 13 119 4 638

Totaal 16 977 19 854 18 277 14 368 15 809 14 674 12 612 23 329 17 970

kinderen ten laste

0 13 875 19 549 16 990 13 927 15 037 14 160 9 815 19 611 14 713

Met kinderen 22 229 23 842 22 449 28 288 31 227 29 157 15 688 27 419 21 553

1 20 510 22 113 20 789 24 363 31 819 26 238 14 336 23 902 19 119

2 21 738 26 997 22 281 26 014 28 356 27 143 16 267 28 071 22 169

3 of + 30 585 28 807 30 462 37 084 46 618 38 156 16 888 32 158 24 523

Totaal 16 977 19 854 18 277 14 368 15 809 14 674 12 612 23 329 17 970

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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taBel 11 • verschillen tussen het netto Geïndividualiseerd inkomen van vrouwen 
en dat van mannen naar Het aantal kinderen ten laste

Het gebrek aan statistische significantie van de steekproeven voor mannen en vrouwen op grond 
van hun activiteitsstatus staat een diepgaande  toelichting in de weg. Traditioneel verdienen man-
nen altijd meer dan vrouwen, ongeacht hun activiteitsstatus. Toch lijkt binnen de gescheiden groep 
de werkloze vrouw over een hoger inkomen te beschikken dan de werkloze man. Dit kan worden 
verklaard aan de hand van de modulering van de werkloosheidsuitkeringen in functie van het ge-
zinsstatuut. Wat ook vermelding verdient, is het kleine verschil tussen het inkomen van voltijds 
werkende mannen en vrouwen bij de gescheiden personen. 

Voor wat betreft de kinderen ten laste (Tabel 11) kan onmiddellijk een eerste vaststelling worden 
gedaan: het gemiddeld inkomen van gescheiden personen met kinderen ten laste is systematisch 
hoger dan dat van personen met hetzelfde statuut maar zonder kinderen ten laste. 
Het inkomensverschil tussen gescheiden mannen en vrouwen bedraagt -29% wanneer zij geen kin-
deren ten laste hebben, maar slechts -7% als zij wel kinderen ten laste hebben. Bij koppels is het 
inkomensverschil tussen vrouwen en mannen zonder kinderen ten laste -50%, terwijl het slechts 
-43% bedraagt als zij kinderen ten laste hebben.  

1.3 Financiële afhankelijkheid

Bij vrouwen wordt de kleinste financiële afhankelijkheidgraad vastgesteld bij weduwen (16%). Ze is 
het grootst bij vrouwen die deel uitmaken van een koppel (40%) (Tabel 12). Bij de mannen daarente-
gen geldt dat wie in koppel leeft de kleinste financiële afhankelijkheidsgraad heeft (6%).  

De analyse van de financiële afhankelijkheid in functie van de kenmerken is onmogelijk gezien het 
kleine aantal waarnemingen, ondanks het feit dat wij de golven van SILC voor de jaren 2006 en 2007 
hebben samengevoegd. 

na relatiebreuk in koppel

vrouwen mannen
verhouding 
vrouwen/
mannen

vrouwen mannen
verhouding 
vrouwen/
mannen

0 13 875 19 549 0,71 9 815 19 611 0,50

Met kinderen 22 229 23 842 0,93 15 688 27 419 0,57

1 20 510 22 113 0,93 14 336 23 902 0,60

2 21 738 26 997 0,81 16 267 28 071 0,58

3 of + 30 585 28 807 1,06 16 888 32 158 0,53

Totaal 16 977 19 854 0,86 12 612 23 329 0,54

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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taBel 12 • financiële afhankeliJkheidsGraad

1.4 conclusie 

In dit deel van de studie naar de effecten van een breuk in de relatie of het overlijden van een partner 
op het netto geïndividualiseerd inkomen en op de financiële afhankelijkheid vergeleken wij drie cate-
gorieën van individuen: weduwen en weduwnaar, gescheiden individuen en personen die in koppel 
leven. De resultaten zijn sterk bepaald door deze verschillende statuten en door de individuele ken-
merken.
De groep van de weduwen en weduwnaars wordt in hoofdzaak gekenmerkt door een hoge leeftijd en 
door het gepensioneerdenstatuut dat ermee gepaard gaat. Het generatie-effect verklaart voor deze 
groep ook een lager opleidingsniveau. De verschillen die blijken uit de vergelijking van personen die 
deel uitmaken van een koppel en gescheiden personen komen tot uiting in hun leeftijd. Gescheiden 
personen zijn gemiddeld vier jaar ouder dan personen die in koppel leven. Het opleidingsniveau van de 
gescheiden groep is lager. Qua activiteitsstatus heeft deze groep een groter aantal werklozen en een 
kleiner aantal voltijdse werknemers. Het aantal kinderen ten laste is kleiner voor gescheiden perso-
nen dan voor koppels. De verschillen tussen vrouwen en mannen vallen vooral op bij de activiteits-
status: we stellen slechts weinig verschil vast tussen het percentage vrouwen die voltijds werken in 
de beide groepen (31-32%). Daarentegen zijn veel meer gescheiden vrouwen werkloos, kennen zij 
slechts weinig inactieven en werken zij minder vaak deeltijds.
Ongeacht het samenwoningsstatuut is het netto geïndividualiseerd inkomen van de man steeds hoger 
dan dat van de vrouw. Bij koppels is dit verschil het grootst. De inkomensongelijkheid is evenwel klei-
ner tussen gescheiden vrouwen en mannen. 

Het inkomen uit economische activiteit van gescheiden mannen is gemiddeld enigszins lager dan dat 
van mannen die deel uitmaken van een koppel, maar de samenstelling van hun inkomen is sterk ver-
gelijkbaar, met uitzondering van het hogere alimentatiegeld. In de vergelijking van vrouwen in koppel 
en gescheiden vrouwen verbreedt de inkomenskloof met betrekking tot de overdrachten van de Staat 
(werkloosheidsuitkeringen en pensioenen). Gescheiden vrouwen die werkloos worden, ontvangen re-
latief hoge uitkeringen vergeleken bij de bedragen die gescheiden mannen ontvangen, maar vrouwen 
in koppel ontvangen een veel kleiner bedrag dan mannen in koppel. Het stelsel van werkloosheidsuit-
keringen dat moduleert in functie van de gezinssituatie bevoordeelt dus sterk het mannelijk gezins-
hoofd. Rustpensioenen van vrouwen zijn systematisch lager dan die van mannen, met een uitgespro-
ken verschil binnen de groep personen die deel uitmaken van een koppel. Het hoge bedrag aan 
kinderbijslag dat gescheiden vrouwen ontvangen, geeft aan dat doorgaans de gescheiden moeders de 
kinderen ten laste hebben. Het gemiddeld inkomen van weduwen en weduwnaars bestaat in hoofd-
zaak uit pensioenen uitgekeerd door de Staat.

vrouwen mannen totaal verhouding 
vrouwen/mannen

Na relatiebreuk 19% 11% 15% 1,7

Weduwen en 
weduwnaars 16% 10% 15% 1,6

In koppel 40% 6% 23% 6,7

Totaal 34% 7% 21% 4,9

Bron: SILC - België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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Een systematische vergelijking van het netto geïndividualiseerd inkomen van personen die in koppel 
leven, van gescheiden personen en van weduwen en weduwnaars in functie van hun kenmerken wordt 
bemoeilijkt door de kleine omvang van de sub-steekproeven.
De evolutie van het inkomen in functie van de leeftijd volgt een gausscurve waarvan de top veeleer aan 
de linkerkant ligt voor vrouwen in koppel en verder naar rechts voor gescheiden vrouwen. Ongeacht 
leeftijdsgroep zijn bij koppels de inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen het grootst. 
Ook al verhoogt het inkomen naarmate het opleidingsniveau toeneemt, toch ligt het voor gescheiden 
vrouwen steeds hoger dan voor vrouwen die deel uitmaken van een koppel, ongeacht hun opleidings-
niveau. Het inkomen van gescheiden mannen is steeds lager dan dat van mannen in een koppel, be-
halve als zij hoger onderwijs hebben genoten.
Met betrekking tot de activiteitsstatus moet worden benadrukt dat het inkomensverschil tussen man-
nen en vrouwen die voltijds werken klein is bij de gescheiden personen. 
Voor het criterium kinderen ten laste vinden wij bij het analyseren van het geïndividualiseerd inkomen 
niet de moeilijke toestand terug waarmee alleenstaande ouders zouden kampen. Ongeacht het sa-
menwoningsstatuut en ongeacht hun geslacht, ligt het gemiddeld inkomen van personen met kinde-
ren ten laste gemiddeld hoger dan dat van personen zonder kinderen ten laste. In tegenstelling tot 
vrouwen in koppel beschikken gescheiden vrouwen over een inkomen dat zo goed als gelijk is aan dat 
van mannen wanneer er kinderen ten laste zijn.
De financiële afhankelijkheidsgraad is het kleinst voor mannen in koppel (6%) en voor weduwnaren. 
Hij is het grootst voor gescheiden individuen (11%). Anderzijds is de afhankelijkheidsgraad van vrou-
wen die deel uitmaken van een koppel tweemaal groter dan het percentage dat men vaststelt voor 
gescheiden vrouwen en weduwen. 

2 analyse van de inkomensevolUtie van alleenstaande vroUwen en mannen  
 na een relatieBreUk oP Basis van de GeGevens van 18 landen van de lonGi- 
 tUdinale silc 2007

Deze paragraaf gaat dieper in op de resultaten van een longitudinale studie op grond van longitudinale 
gegevens van de Europese SILC voor 18 Europese landen voor de periode 2004-2007. Het doel is om de 
effecten te meten van een relatiebreuk op het netto geïndividualiseerd inkomen van de partners.
Het eerste deel presenteert de gegevens, het tweede belicht het geraamde model en de gebruikte 
variabelen. De descriptieve statistieken komen aan bod in het derde deel. Het vierde deel toont in 
detail de resultaten van de econometrische ramingen. En de conclusie ten slotte herneemt de be-
langrijkste resultaten en uitwerkingen van dit deel van de studie.

2.1 de gegevens

De longitudinale studie van de weerslag die een relatiebreuk heeft op het geïndividualiseerd inko-
men van vrouwen en mannen maakt gebruik van de gegevens van de longitudinale Europese data-
bank SILC 2007 die voorziet in waarnemingen voor 22 landen.
Om de netto resultaten te meten, werd gebruik gemaakt van een technische beschrijving die be-
schikbaar is in de technische nota die aan dit rapport is aangehecht. Onze steekproef dekt slechts 
18 van de 22 landen omdat wij voor vier landen niet beschikken over de vereiste gegevens voor de 
berekening van het netto-inkomen. De 18 landen zijn: Finland, Hongarije, IJsland, Litouwen, Neder-
land, Noorwegen, de Slowaakse Republiek, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Cyprus, de 
Tsjechische Republiek, Estland, Spanje, Luxemburg, Polen, Zweden en Slovenië. 
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De volwassenen die in onze steekproef zijn opgenomen, werden omschreven als personen van ou-
der van 25 jaar of tussen de 18 en de 25 jaar oud, die economisch actief zijn (dit houdt in personen in 
deze leeftijdscategorie die niet bij hun ouders wonen, en indien dit toch het geval is, werken zij of zijn 
zij actief op zoek naar een job). 
Onze steekproef bestaat uit volwassenen die deel uitmaakten van een  koppel ten tijde van het on-
derzoek in het jaar t (2004 of 2005), maar die geen partner hadden tijdens het onderzoek van het 
daaropvolgende jaar, i.e. in t+1 (2005 of 2006). Van de individuen die een breuk in hun koppel hebben 
gekend, hebben wij enkel de personen in aanmerking genomen waarvoor wij ook over alle vereiste 
gegevens beschikten in het jaar t+2 (2006 of 2007). Overeenkomstig de voorbeelden van Smock 
(1994) en van Uunk (2004) beschouwen wij de gegevens verzameld in het jaar t als representatief 
voor de toestand van de individuen vóór de breuk en deze voor het jaar t+2 als representatief voor 
hun toestand na de breuk. Onze studie heeft dus betrekking op de inkomensevolutie op korte ter-
mijn (een jaar vóór en een jaar na de breuk). De keuze van het jaar t+2, in plaats van het jaar t+1, als 
representatieve periode voor de toestand van individuen na een relatiebreuk is verantwoord door 
het tijdseffect bij het verzamelen van de gegevens in SILC. De inkomens die worden aangegeven in 
het jaar t+1 werden immers verdiend in t, het jaar van de breuk. 
Personen die alleenstaand werden als gevolg van het overlijden van hun partner of die na de breuk 
opnieuw deel uitmaken van een koppel werden uit de steekproef verwijderd.

Onze steekproef dekt 18 landen en bestaat uit 416 vrouwen en 345 mannen (Tabel 13), stuk voor stuk 
volwassenen na een relatiebreuk. De aantallen verschillen van het ene land tot het andere, met het 
hoogste aantal in Luxemburg (115 individuen) en slechts 5 individuen in de Slowaakse Republiek. 
Jarvis & Jenkins (1999), Poortman (2000) en Uunk (2004) maken eveneens gebruik van kleine steek-
proeven voor panelstudies waarin meerdere Europese landen worden vergeleken. Tabel 13 toont de 
aantallen per geslacht in elk van de 18 landen van onze steekproef. Alle waarnemingen zijn gewo-
gen om de representativiteit van onze steekproef te waarborgen.

taBel 13 • spreidinG van de individuen per land

vrouwen mannen totaal

AT 30 22 52
BE 19 24 43
CY 14 6 20
CZ 14 7 21
EE 33 19 52
ES 33 15 48
FI 32 23 55
HU 18 15 33
IS 7 8 15
LT 12 7 19
LU 55 60 115
NL 9 12 21
NO 36 42 78
PL 30 13 43
SE 31 40 71
SI 15 11 26
SK 3 2 5
UK 25 19 44
Totaal 416 345 761

Noot: AT=Oostenrijk, BE=België, CY=Cyprus, CZ=Tsjechische Republiek, EE=Estland, ES=Spanje, FI=Finland, HU=Hongarije, 
IS=IJsland, LT=Litouwen, LU=Luxemburg, NL=Nederland, NO=Noorwegen, PL=Polen, SE=Zweden, SI=Slovenië, SK=Slowaakse 
Republiek, UK=Verenigd Koninkrijk.
Bron: longitudinale EU-SILC 2004-2007
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2.2 descriptieve statistieken 

In de steekproef bedraagt de gemiddelde leeftijd van de personen 44 jaar op het moment van de 
breuk. Vrijwel de helft van deze personen heeft een opleidingsniveau van het hoger secundair on-
derwijs, een vierde heeft een hogere opleiding genoten en een vierde een lagere opleiding.

De overgangsmatrix (Tabel 14) voor de activiteitsstatus toont:
• stabiliteit bij voltijds werk: 94% van de mannen en 83% van de vrouwen behouden dit statuut na de 

breuk. Een tiende van de vrouwen die voorafgaand aan de breuk voltijds werkten, ruilde dit statuut 
in voor deeltijds werk na de breuk. 

• De overstap van deeltijds naar voltijds werk is zeer frequent: 52% van de mannen en 30% van de 
vrouwen die deeltijds werkten vóór de breuk stapte erna over naar een voltijdse activiteit. 

• Wanneer de breuk leidt tot een wijziging van activiteitsstatus, betekent dit voor werkloze vrouwen 
doorgaans dat zij inactief worden (24%) of voltijds gaan werken (19%), terwijl werkloze mannen 
veel vaker voltijds gaan werken na de breuk. 

• En ten slotte leidt de relatiebreuk voor 42% van de inactieve mannen vóór het uit elkaar gaan tot 
een overstap naar de categorie gepensioneerden, terwijl 21% van hen voltijds gaat werken. Meer 
dan de helft van de inactieve vrouwen vóór de breuk verandert hierdoor van statuut: 13% van hen 
werkt nadien voltijds en 30% deeltijds. 

• Globaal gezien, blijken gepensioneerden en andere inactieven ook na de scheiding deel uit te ma-
ken van de inactieve bevolkingsgroep. 

• Actieven blijken doorgaans op de arbeidsmarkt te blijven en zelfs hun participatie aan de arbeids-
markt op te drijven, wat vooral lijkt te gelden voor de mannen.

taBel 14 • overGanGsmatrix voor de activiteitsstatus31 

31 De cursief gedrukte cijfers beantwoorden aan de inkomenscategorieën waarvoor we beschikken over minder dan 100 waarne-
mingen in de steekproef.

mannen voltijds werk
t+2

deeltijds werk
t+2

werkloos
t+2

Gepensioneerd 
t+2 inactief t+2

Voltijds werk
T 93,54% 1,76% 2,13% 0,30% 2,26%

Deeltijds werk
T 51,68% 44,04% 0,00% 3,71% 0,57%

Werklozen T 42,21% 1,36% 40,00% 0,00% 16,42%

Gepensioneerd T 2,22% 1,17% 0,00% 94,46% 2,15%

Inactief T 21,16% 0,00% 2,12% 42,01% 34,70%

vrouwen voltijds werk
t+2

deeltijds werk
t+2

werkloos
t+2

Gepensioneerd 
t+2 inactief t+2

Voltijds werk
T 83,33% 10,48% 0,94% 3,18% 2,06%

Deeltijds werk
T 30,05% 38,79% 9,07% 20,55% 1,53%

Werklozen T 19,44% 8,89% 47,8% 0,00% 23,87%

Gepensioneerd T 2,03% 0,96% 0,00% 87,46% 9,56%

Inactief T 13,06% 29,84% 4,82% 8,27% 44,02%

Bron: longitudinale EU-SILC 2007, eigen berekeningen
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De overgangsmatrix (Tabel 15) voor het aantal kinderen ten laste moet met omzichtigheid geïnter-
preteerd worden omwille van het beperkt significante karakter van de cijfers. De meerderheid van 
de vrouwen behoudt hetzelfde aantal kinderen ten laste na de breuk van een koppel (zowel vóór als 
na de breuk heeft 72% van hen 1 kind ten laste, 83% heeft 2 kinderen ten laste en 69% drie of meer) 
terwijl de meeste mannen minder of geen kinderen meer ten laste hebben na de breuk. Dit resultaat 
kan worden toegeschreven aan het feit dat de voogdij over de kinderen na een breuk meestal wordt 
toegewezen aan de vrouw (Castro & Bumpass 1989, Amato 2000).

taBel 15 • overGanGsmatrix voor het aantal kinderen ten laste

De relatiebreuk verhoogt het gemiddeld netto-inkomen van mannen en van vrouwen (Tabel 16). Toch is 
de toename aanzienlijk sterker voor vrouwen dan voor mannen: gemiddeld groeit het netto-inkomen 
van vrouwen met 40% terwijl de toename slechts 6% bedraagt voor mannen. Dit resultaat bevestigt 
de bevindingen van Smock (1994), die voor de Verenigde Staten een toename van het gemiddeld netto 
geïndividualiseerd inkomen vaststelde van 71% voor vrouwen en 0,47% voor mannen. Toch blijft het 
gemiddeld netto-inkomen van mannen aanzienlijk hoger dan dat van vrouwen.

mannen
0 kinderen ten 

laste
t+2

1 kind ten laste
t+2

2 kinderen ten 
laste
t+2

3 kinderen ten 
laste
t+2

0 kinderen ten laste
T 83,74 9,87 3,86 2,53

1 kind ten laste
T 65,25 34,75 0,00 0,00

2 kinderen ten laste
T 73,32 10,29 16,39 0,00

3 kinderen ten laste
T 36,98 22,09 3,72 37,21

vrouwen
0 kinderen ten 

laste
t+2

1 kind ten laste
t+2

2 kinderen ten 
laste
t+2

3 kinderen ten 
laste
t+2

0 kinderen ten laste
T 55,97 18,29 20,03 5,71

1 kind ten laste
T 9,81 71,88 18,31 0,00

2 kinderen ten laste
T 5,32 11,34 83,32 0,02

3 kinderen ten laste
T 21,91 1,84 6,80 69,45

Bron: longitudinale EU-SILC 2007, eigen berekeningen
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taBel 16 • mediaan en Gemiddelden van het netto Geïndividualiseerd inkomen

De toename van het gemiddeld netto-inkomen van vrouwen als gevolg van de breuk kan in hoofd-
zaak worden toegeschreven aan overdrachten van de Staat, van gemiddeld 2.930 euro vóór de rela-
tiebreuk tot 7.496 euro erna (Tabel 17). Het aandeel van de overdrachten van de Staat in het gemid-
deld netto-inkomen van vrouwen neemt toe van 26% tot 47% tussen t en t+2. Het inkomen waarover 
vrouwen beschikken ingevolge hun economische activiteit lijkt slechts weinig beïnvloed door de 
breuk. Gemiddeld dwingt een breuk vrouwen er dus niet toe hun werkaanbod te verhogen. Het inko-
men uit overdrachten tussen gezinnen komt op de debetzijde voor mannen en op de creditzijde voor 
vrouwen en neemt toe na de relatiebreuk. Aangezien vrouwen meestal de voogdij over de kinderen 
hebben, zijn er meer mannen die alimentatiegeld betalen. Aangezien het inkomen van vrouwen 
gemiddeld kleiner is dan dat van mannen betalen zij minder belastingen dan mannen.

taBel 17 • bestanddelen van het Gemiddeld netto Geïndividualiseerd inkomen

mediaan van het netto 
geïndividualiseerd inko-

men vóór de breuk (t)

mediaan van het netto 
geïndividualiseerd inko-

men na de breuk (t+2)

variatie van het netto 
individueel mediaanin-

komen

Vrouwen 9 126 13 710 +50,23%

Mannen 18 479 19 103 +3,38%

Totaal 12 912 15 563 +20,53%

mediaan van het netto 
geïndividualiseerd inko-

men vóór de breuk (t)

mediaan van het netto 
geïndividualiseerd inko-

men na de breuk (t+2)

variatie van het 
netto individueel 
mediaaninkomen

Vrouwen 11 402 15 912 +39,55%

Mannen 19 485 20 633 +5,89%

Totaal 15 180 18 040 +18,84%

Bron: longitudinale EU-SILC 2007, eigen berekeningen

Bestanddelen in t vrouwen mannen totaal

Inkomen uit economische activiteit 12 060 22 240 16 818

Inkomen uit vermogen -286 -284 -285

Overdrachten van de Staat 2 930 4 882 3 842

Overdrachten tussen gezinnen 53 -65 -2

Belastingen -3 356 -7 288 -5 193

Netto geïndividualiseerd inkomen 11 402 19 485 15 180

Bestanddelen in t+2 vrouwen mannen totaal

Inkomen uit economische activiteit 12 468 24 375 17 834

Inkomen uit vermogen -333 -461 -391

Overdrachten van de Staat 7 496 5 610 6 646

Overdrachten tussen gezinnen 528 -548 43

Belastingen -4 248 -8 343 -6 093

Netto geïndividualiseerd inkomen 15 912 20 633 18 040

Bron: longitudinale EU-SILC 2007, eigen berekeningen
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Ook al leidt de relatiebreuk gemiddeld tot een sterke toename van het netto-inkomen van de vrouw en 
stabiliteit of een lichte toename van het inkomen van de man, toch geeft Tabel 18 aan dat in onze steek-
proef voor 19% van de vrouwen en voor 37% van de mannen het inkomen vermindert na de breuk.

taBel 18 • evolutie van het netto Geïndividualiseerd inkomen tussen t en t+2 

2.3 Beschrijving van het econometrisch model en van de gebruikte variabelen

Om de determinanten in de inkomensevolutie van individuen na een relatiebreuk te meten, gaan wij 
uit van de studie van Uunk (2004), waarvan wij evenwel sterk afstand nemen door het individueel 
inkomen als maatstaf te nemen terwijl hij werkt op equivalente inkomens. 

Wij raamden deze vergelijking:

ln Yt+2 – ln Yt = α + β Xt of t+2 + ε

• De afhankelijke variabele (ln Yt+2 – ln Yt)  stemt overeen met de variatie van het jaarlijks netto indi-
vidueel inkomen tussen t en t+2

• α is de constante
• X is de vector van de verklaarde variabelen β is de vector van de coëfficiënten die hieraan verbon-

den zijn
• ε is de foutterm

Het model wordt geraamd aan de hand van de Kleinste Kwadraten Methode. De standaardafwijkin-
gen zijn robuust dank zij de correctie voor heteroskedasticiteit volgens de methode van White (1980). 
Als software werd hiervoor STATA.10 gebruikt.

vrouwen mannen

toename van het netto geïndividualiseerd 
inkomen

Aantal waarnemingen 339 218

Percentage 81,49 63,19

vermindering van het netto 
geïndividualiseerd inkomen

Aantal waarnemingen 77 127

Percentage 18,51 36,81

totaal

Aantal waarnemingen 416 345

Percentage 100 100

Bron: longitudinale EU-SILC 2007, eigen berekeningen
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De afhankelijke variabele is het verschil tussen het logaritme van het netto individueel inkomen een 
jaar na de breuk en een jaar vóór de breuk. Zij laat ons toe de afwijking tussen deze beide tijdstippen 
te beoordelen. Wij brachten het logaritme in toepassing omdat het inkomen geen normale spreiding 
kent. Het netto-inkomen stemt overeen met de som van het inkomen uit economische activiteit, het 
inkomen uit vermogen, het inkomen uit overdrachten tussen gezinnen en het inkomen uit over-
drachten van de Staat, waarvan globaal de belastingen in mindering worden gebracht.

Binnen de verklaarde variabelen bestaan enerzijds individuele variabelen (het logaritme van het 
netto individueel inkomen na de breuk, de leeftijd, het aantal kinderen ten laste, het opleidingsni-
veau en de activiteitsstatus) en anderzijds macro-economische variabelen (het type verzorgings-
staat en de dekkingsgraad van de openbare opvang van kinderen tussen 0 en 2 jaar).

Het logaritme van het netto individueel inkomen vóór de breuk: deze variabele wordt gebruikt als 
controle voor de evolutie van het netto-inkomen na de relatiebreuk. Men zou verwachten dat de 
coëfficiënt van dit cijfer een negatieve waarde is, wat betekent dat een individu met een hoog inko-
men vóór de breuk een kleinere toename van zijn inkomen zou kennen na de breuk, vergeleken bij 
het cijfer voor personen met een lager inkomen vóór de breuk. 

de leeftijd: de leeftijd wordt gemeten vóór de breuk. De leeftijd zou positief kunnen inwerken op de 
afwijking van het netto individueel inkomen na een breuk indien deze een proxy is van de beroeps-
ervaring, of negatief  als men ervan uitgaat dat het voor een ouder persoon moeilijker is om een 
beroepsactiviteit te hervatten. 

Het aantal kinderen ten laste: het aantal kinderen wordt gemeten na de breuk. Deze variabele zou 
een positieve inwerking kunnen hebben op de afwijking van het netto individueel inkomen van de 
vrouw na de breuk aangezien overdrachten van de Staat groter zijn voor personen met andere per-
sonen ten laste. Aangezien in vele landen de activiteitsgraad van vrouwen evenwel afneemt met het 
aantal kinderen ten laste, kunnen deze remmend werken op de hervatting van een beroepsactiviteit 
bij gebrek aan toegankelijke kinderopvangdiensten. 

Het opleidingsniveau: het opleidingsniveau wordt gemeten vóór de breuk. Het opleidingsniveau 
heeft een positief effect op de tewerkstellingsgraad van vrouwen. Aangezien voor vrouwen met een 
hoog opleidingsniveau de kans groter is dat zij werk hebben vóór de breuk, kan het opleidingsniveau 
een negatief effect hebben op de afwijking van het netto individueel inkomen van de vrouw na de 
breuk. Vrouwen die echter niet werken vóór de breuk kunnen door een hoog opleidingsniveau snel-
ler terecht op de arbeidsmarkt. In dat geval werkt het opleidingsniveau positief op de afwijking van 
het netto individueel inkomen. Er wordt gewerkt met drie opleidingsniveaus: het lager secundair 
niveau (het lagere-schoolniveau en het lager secundair werden samengebracht om significante 
cijfers te bekomen), het hoger secundair en het hoger niveau. 

de activiteitsstatus: wij hebben voor deze variabele niet dezelfde modaliteiten gebruikt als Uunk 
(2004) wegens het ontbreken van significantie (minder dan 14 uur werken per week, minstens 14 uur 
werken per week). Wij verkozen de invloed van de statuutswijziging tussen t en t+2 op de inkomen-
sevolutie. De eerste modaliteit omvat de individuen die dezelfde activiteitsstatus behouden tussen 
de twee in aanmerking genomen tijdstippen. De tweede modaliteit groepeert de personen die over-
stappen van het werkend statuut (voltijds of deeltijds) naar het niet-werkend statuut (werklozen, 
gepensioneerden, inactieven) en de laatste modaliteit verenigt de individuen die niet participeren op 
de arbeidsmarkt in t, maar actief zijn in t+2.
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de types welvaartsstaat: Een classificatie van Welvaartsstaten die in de literatuur vaak gehanteerd 
wordt, is deze van Esping-Andersen. In 1990 maakte deze auteur een onderscheid tussen drie stel-
sels van Welvaartsstaten: het liberaal stelsel, het conservatief-corporatistisch stelsel en het soci-
aal-democratisch stelsel. In het eerste speelt de markt een grote rol, de Staat treedt slechts op als 
de markt tekortschiet en dit optreden richt zich naar de armsten. De tewerkstelling van vrouwen 
wordt niet gestimuleerd en evenmin ontmoedigd, ze wordt aan de marktkrachten overgelaten. Het 
doel van het conservatief stelsel is de bestaande maatschappelijke verschillen in stand te houden. 
Het is een vrijgeviger stelsel en beter georganiseerd dan het liberale model. De tewerkstelling van 
vrouwen wordt niet aangemoedigd omdat de man geacht wordt in de behoeften van het gezin te 
voorzien. In het sociaal-democratisch stelsel ligt de nadruk op de rol van de overheid en de sociaal-
economische gelijkheid tussen individuen. De Staat waarborgt de gelijkheid tussen individuen en 
moedigt de tewerkstelling van zowel mannen als vrouwen aan. De typologie van Esping-Andersen 
onderging heel wat kritiek. Auteurs als Leibfried (1992), Katrougalos (1996), Bonoli (1997), Ebbing-
haus (1998) en Trifiletti (1998) verweten hem het mediterrane type geen plaats de geven in zijn clas-
sificatie. In 1999 erkende Esping-Andersen dat de Zuidelijke landen een apart stelsel van Wel-
vaartsstaat kennen: de familie in brede zin is de belangrijkste verantwoordelijke voor het welzijn 
van zijn leden. Het sociale-zekerheidsstelsel is selectief en weinig vrijgevig en het beleid om de te-
werkstelling van vrouwen te bevorderen, is embryonaal. Bovendien is de typologie van Esping-An-
dersen sterk aangevallen door de feministische stroming, die hem verweet iedere gendergebonden 
dimensie weg te laten en het conservatief model van de man als kostwinner en van de vrouw aan de 
haard op de voorgrond te stellen. Ook al sluiten wij ons aan bij deze kritische standpunten, toch heb-
ben wij in deze studie van de typologie van Esping-Andersen gebruik gemaakt aangezien ze een 
standaard is in de empirische literatuur. Onze resultaten zullen evenwel aantonen dat ze niet ro-
buust is bij dit soort analyses van de evolutie van het individueel inkomen als een gezin uit elkaar 
gaat. Voor de nieuwe Lidstaten van de Europese Unie hebben wij gebruik gemaakt van de classifi-
catie opgesteld door Miroslav (2008). De post-socialistische landen blijken inderdaad te heterogeen 
om in één categorie te worden samengebracht.
De 18 landen van onze steekproef werden opgedeeld in 8 groepen in functie van het type Welvaarts-
staat:

• het conservatief-corporatistisch stelsel (Oostenrijk, België, Luxemburg)
• het sociaal-democratisch stelsel (Finland, Nederland, Zweden, IJsland, Noorwegen)
• het liberaal stelsel (Verenigd Koninkrijk)
• het mediterrane stelsel (Spanje, Cyprus)
• het gematigd liberale stelsel of liberal light (Litouwen, Estland)
• het gematigd conservatieve stelsel of conservative light (Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen)
• het quasi-conservatieve stelsel of nearly conservative (Slovenië)
• het heterogene stelsel of uncertain middle (Slovaakse Republiek) 

Men zou op basis hiervan verwachten dat de individuen in het sociaal-democratische stelsel econo-
misch gezien het minst benadeeld zouden zijn na een breuk.

openbare diensten voor kinderopvang: deze variabele meet het percentage kinderen van hoogstens 
twee jaar oud die in 200632 minstens 30 uur per week in openbare diensten voor kinderopvang verble-
ven. Daarbij verwacht men dat deze variabele een gunstig effect zal hebben op de evolutie van het in-
komen van vrouwen na een breuk, aangezien de toegankelijkheid van de openbare kinderdagverblijven 
voor hen een voorwaarde is voor participatie op de arbeidsmarkt.

32 European Commission: Indicators for monitoring the Employment Guidelines including indicators for additional employment 
analysis: 2009 compendium.
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2.4 resultaten van de ramingen

De meeste studies naar de economische gevolgen van een scheiding beperken zich ertoe de afwij-
king van het inkomen dat het gevolg is van deze gebeurtenis te verklaren aan de hand van de indivi-
duele kenmerken van de voormalige partners in een koppel (Andreß & Lohmann 2000 voor Duits-
land, Finnie 1993 voor Canada, Gähler 1998 voor Zweden, Jarvis & Jenkins 1999 voor het Verenigd 
Koninkrijk, Poortman 2000 voor Nederland en Smock 1994 voor de Verenigde Staten). Maar het 
overheidsoptreden zwakt de economische gevolgen van de scheiding voor vrouwen af. De studies 
die zich toeleggen op de weerslag van institutionele variabelen op de evolutie van het inkomen bij 
een relatiebreuk houden het erbij het inkomen vóór en na de interventie of de overdrachten van de 
Staat te vergelijken en besluiten dat het overheidsoptreden de economische kosten van een breuk 
voor vrouwen vermindert (Hoffman 1977, Burkhauser et al. 1991, Jarvis & Jenkins 1999, en Poort-
man 2000). De studie van Uunk (2004) is één van de weinige die het gezamenlijk effect van individu-
ele en institutionele variabelen op de evolutie van het inkomen na een breuk beoordeelt. Gezien de 
kleine omvang van zijn steekproef ziet deze auteur zich genoodzaakt zich te beperken tot drie ma-
cro-economische variabelen: uitkeringen waarvan alleenstaande ouders kunnen genieten, het aan-
tal beschikbare plaatsen in openbare kinderopvangsystemen en de types Welvaartsstaten. 
In deze analyse meten wij net zoals Uunk (2004) de invloed van zowel individuele kenmerken als 
macro-economische variabelen, maar in tegenstelling tot deze auteur meten we de invloed hiervan 
op de afwijking van het netto individueel inkomen in plaats van het equivalent inkomen ingevolge 
een breuk. Deze verklaarde variabelen worden geleidelijk in ons model ingevoerd om uiteindelijk vijf 
varianten van ons basismodel te ramen. Alle ramingen werden afzonderlijk uitgevoerd voor vrou-
wen (Tabel 19) en voor mannen (Tabel 20). Bij de eerste variant gebruiken wij enkel het inkomen vóór 
de breuk en de macro-economische variabele met betrekking tot de verschillende types welvaarts-
staten. De tweede variant van het model benut het inkomen vóór de breuk en de macro-economi-
sche variabele met betrekking tot de dekkingsgraad van de openbare diensten voor kinderopvang . 
De verklaarde variabelen van de derde variant zijn het inkomen vóór de breuk en de twee voor-
gaande macro-economische variabelen. De vierde variant van het model sluit de macro-economi-
sche variabelen uit, maar benut alle individuele kenmerken. De vijfde variant tot slot stemt overeen 
met het volledige model waarbij alle verklaarde, individuele en macro-economische variabelen ge-
combineerd worden.
Het verklarend vermogen van de vijf modellen ligt voor vrouwen tussen 77% en 85%. De modellen 
geraamd op grond van de steekproef van mannen blijken globaal gezien minder significant; R² fluc-
tueert tussen 19% en 52%. De keuze van de variabelen lijkt daarom beter aangewezen om de vari-
atie van het netto individueel inkomen van vrouwen na de breuk in hun koppel te verklaren.
Binnen model 1 geldt: hoe hoger het netto individueel inkomen van vrouwen vóór de breuk, des te 
kleiner de variatie (lees: de toename) van hun inkomen tussen t en t+2. Anders uitgedrukt, hoe klei-
ner het inkomen van een individu vóór de breuk, des te meer zal diens inkomen toenemen na de 
relatiebreuk. Dit resultaat stemt overeen met onze verwachtingen. Vrouwen met een kleiner inko-
men ex ante zullen er door de breuk sterker toe aangezet worden hun activiteitsstatus te wijzigen, 
vooral wanneer zij alleen wonen met kinderen ten laste. Bovendien zijn heel wat overdrachten van 
de Staat geplafonneerd of forfaitair zodat ze vooral tegemoetkomen aan de personen die hieraan de 
grootste behoefte hebben. De weerslag van het type Welvaartsstaat op de variatie van het inkomen 
bij een relatiebreuk bevestigt eveneens onze verwachtingen. Voor vrouwen in een voormalig socia-
listisch land, ongeacht of het maatschappelijk stelsel betiteld kan worden als gematigd liberaal, 
gematigd conservatief, quasi-conservatief of heterogeen, leidt de breuk tot een kleinere toename 
van het inkomen dan in de landen met een typisch sociaal-democratisch stelsel. Dit sociaal-demo-
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cratisch stelsel wordt immers gekenmerkt door een sociaal beleid dat er uitdrukkelijk op gericht is 
ongelijkheden te verminderen en de tewerkstelling van vrouwen te verhogen. 
Voor de mannen stellen wij vast dat het inkomen vóór de breuk een minder uitgesproken negatief 
effect heeft dan bij vrouwen (-41% tegenover -90% voor de vrouwen). Dit stemt overeen met de des-
criptieve statistieken: de variatie van het inkomen ingevolge een relatiebreuk is groter voor vrouwen 
dan voor mannen. Vrij onverwacht is het positieve teken van de coëfficiënt verbonden aan het con-
servatieve stelsel, omdat dit erop wijst dat een man er binnen een dergelijk stelsel zijn inkomen 
sterker zou zien toenemen na een breuk dan in het sociaal-democratische referentiestelsel. 
Model 2 geeft aan dat kinderopvang die door de overheid georganiseerd wordt voor zeer jonge kin-
deren een gunstig effect heeft voor vrouwen maar niet voor mannen. Dit hoeft geen verbazing te 
wekken aangezien vrouwen doorgaans de voogdij over de kinderen hebben en de beschikbaarheid 
van openbare opvangdiensten hen helpt om hun huishoudelijke taken met een beroepsleven te com-
bineren.
Binnen model 3, dat voorziet in drie verklaarde variabelen (inkomen vóór de breuk, type Welvaarts-
staat en dekkingsgraad van openbare kinderopvang diensten), stellen we vast dat de variabele voor 
de dekking van door de overheid georganiseerde kinderopvang enkel significant is voor vrouwen. 
Behalve in de voormalige socialistische landen zijn de modaliteiten van de variabele voor het type 
Welvaartsstaat moeilijk te interpreteren, zeker voor de ramingen binnen de steekproef van vrou-
wen.
Binnen model 4, dat enkel de individuele variabelen benut (en geen macro-economische variabe-
len), is de toename van het netto geïndividualiseerd inkomen ingevolge de breuk voor vrouwen gro-
ter naarmate de leeftijd stijgt, wat erop kan wijzen dat de leeftijd optreedt als proxy voor de beroep-
servaring. Een vrouw met een diploma van ten hoogste het lager secundair onderwijs ziet haar 
inkomen na een breuk minder sterk toenemen dan een vrouw met een diploma van het hoger se-
cundair. Anderzijds stellen we het tegenovergestelde vast voor vrouwen met een hogere opleiding, 
die hun inkomen sterker zien toenemen dan vrouwen met een diploma van het hoger secundair. Een 
hoog opleidingsniveau maakt het vrouwen die vóór de breuk niet werkten gemakkelijker om nadien 
de arbeidsmarkt te betreden. Ook blijkt dat een vrouw die niet werkte vóór de breuk maar die nadien 
wèl een economische activiteit uitoefent, haar inkomen sterker ziet toenemen dan een vrouw die 
vóór en na de breuk dezelfde activiteitsstatus behoudt. Voor mannen is geen enkele van de ge-
raamde coëfficiënten significant.
Model 5, dat gebruik maakt van alle verklaarde variabelen, wijst uit dat de activiteitsstatus voor 
vrouwen zijn significantie verliest. Het is mogelijk dat het effect van deze variabele opgaat in de dek-
king van openbare kinder opvang. Hoe breder de dekking van deze diensten, des te gemakkelijker 
het voor de moeders wordt om te participeren aan de arbeidsmarkt.  
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taBel 19 • determinanten van de evolutie van het netto Geïndividualiseerd inko-
men van vroUwen inGevolGe een BreUk

afhankelijke variabele:
ln (netto-inkomen na de 

breuk) – ln (netto-inkomen 
vóór de breuk)

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

ln (netto-inkomen vóór de 
breuk)

0,898***
(0,038)

-0,866***
(0,049)

-0,902***
(0,034)

-0,847***
(0,050)

-0,890***
(0,037)

leeftijd
(vóór de breuk)

0,011**
(0,004)

0,010**
(0,005)

aantal kinderen ten laste
(na de breuk)

-0,030
(0,100)

0,050
(0,088)

opleidingsniveau (vóór de breuk) 

Lager secundair of lager -0,442**
(0,203)

0,409**
(0,194)

Hoger secundair Referentie Referentie

Hoger onderwijs 0,279*
(0,153)

0,298**
(0,135)

activiteitsstatus tussen t en t+2

Geen wijziging in 
activiteitsstatus Referentie Referentie

Werkte in t en werkt niet in 
t+2

-0,830
(0,632)

-1,030
(0,755)

Werkte niet in t en werkt in 
t+2

0,388**
(0,169)

0,207
(0,169)

type welvaartsstaat

Sociaal-democratisch Referentie Referentie Referentie

Conservatief-corporatistisch 0,072
(0,181)

0,412**
(0,161)

0,238
(0,175)

Mediterraan -0,182
(0,206)

-0,059
(0,182)

0,056
(0,157)

Liberaal 0,129
(0,166)

0,680***
(0,203)

0,462**
(0,198)

Gematigd conservatief -1,385***
(0,324)

-0,776**
(0,34)

-0,964***
(0,337)

Gematigd liberaal -1,156***
(0,272)

-0,584**
(0,291)

-1,194***
(0,290)

Quasi-conservatief -0,276
(0,315)

-0,383
(0,284)

-0,176
(0,349)

Heterogeen stelsel -1,438***
(0,476)

-0,864*
(0,491)

-1,233***
(0,332)

openbare diensten kinderopvang

Aantal beschikbare plaatsen 
in openbare diensten voor 
kinderopvang

0,028***
(0,008)

0,030***
(0,008)

0,017**
(0,008)

R2 0,803 0,807 0,844 0,77 0,848

Noot: *** p ‹ 0,01, ** p ‹ 0,05, * p ‹ 0,1; ( ): standaardafwijkingen
Bron: longitudinale EU-SILC 2007, eigen berekeningen
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taBel 20 • determinanten van de evolutie van het netto Geïndividualiseerd inko-
men van mannen inGevolGe een BreUk

afhankelijke variabele:
ln (netto-inkomen na de 

breuk) – ln (netto-inkomen 
vóór de breuk)

model 1 model 2 model 3 model 4 model 5

ln (netto-inkomen vóór de 
breuk)

-0,410**
(0,161)

-0,500***
(0,058)

-0,443**
(0,171)

-0,362***
(0,125)

-0,540***
(0,136)

leeftijd
(vóór de breuk)

0,001
(0,002)

-0,003
(0,003)

aantal kinderen ten laste
(na de breuk)

0,079
(0,074)

0,127**
(0,062)

opleidingsniveau (vóór de breuk) 

Lager secundair of lager 0,011
(0,113)

-0,010
(0,128)

Hoger secundair Referentie Referentie

Hoger onderwijs 0,214**
(0,088)

0,283***
(0,104)

activiteitsstatus tussen t en t+2

Geen wijziging in 
activiteitsstatus Referentie Referentie

Werkte in t en werkt niet in 
t+2

-0,009
(0,176)

-0,166
(0,132)

Werkte niet in t en werkt in 
t+2

0,404
(0,301)

0,223
(0,351)

type welvaartsstaat

Sociaal-democratisch Referentie Referentie Referentie

Conservatief-corporatistisch -0,082
(0,090)

-0,039
(0,084)

0,011
(0,090)

Mediterraan 0,007
(0,214)

0,028
(0,200)

0,002
(0,169)

Liberaal 0,047
(0,116)

0,073
(0,142)

0,055
(0,134)

Gematigd conservatief -0,295
(0,326)

-0,347
(0,322)

-0,537*
(0,288)

Gematigd liberaal -3,369*
(1,976)

-3,455*
(1,989)

-3,466*
(1,881)

Quasi-conservatief 2,565**
(1,160)

2,402**
(1,197)

1,752*
(0,964)

Heterogeen stelsel -0,553
(0,343)

-0,601*
(0,340)

-0,716**
(0,291)

openbare diensten kinderopvang

Aantal beschikbare plaatsen 
in openbare diensten voor 
kinderopvang

0,002
(0,004)

-0,002
(0,005)

0,000
(0,005)

R2 0,269 0,518 0,310 0,189 0,397

Note : *** p ‹ 0,01, ** p ‹ 0,05, * p ‹ 0,1 ; ( ) : écarts-types
Bron: longitudinale EU-SILC 2007, eigen berekeningen
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2.5 conclusie

Deze analyse stelde zich tot doel de effecten te onderzoeken van een relatiebreuk op het netto geïn-
dividualiseerd inkomen van vrouwen en van mannen. 

Wij hebben voor de analyse gebruik gemaakt van de longitudinale databank SILC 2007. Uit onze re-
sultaten blijkt dat als gevolg van een breuk van een koppel het gemiddeld netto geïndividualiseerd 
inkomen van mannen met 6% toeneemt, terwijl voor vrouwen dit cijfer oploopt tot 40%. Onze resul-
taten gaan in tegen de strekking in de overige literatuur, waarin doorgaans gewag wordt gemaakt 
van de negatieve economische gevolgen van  een breuk, in het bijzonder voor vrouwen. Dit kan ver-
klaard worden aan de hand van het feit dat de meeste studies over inkomens en armoede de hypo-
these als uitgangspunt nemen dat alle inkomens door de leden van een gezin onderling gedeeld 
gebruikt worden, een hypothese die onze analyse verwerpt.  Vernieuwend aan deze studie is immers 
dat zij zich toespitst op het persoonlijk inkomen van individuen, het inkomen waarover zij beschik-
ken door hun werk, door overdrachten die hun worden uitgekeerd, door inkomsten uit onroerende 
en roerende goederen… en dit ongeacht hun leefwijze of het gezin waarvan zij deel uitmaken. On-
danks het feit dat het netto geïndividualiseerd inkomen van vrouwen sterk toeneemt als het tot een 
breuk komt in een koppel, zoals in onze resultaten tot uiting komt, blijft hun gemiddeld inkomen 
lager dan dat van mannen in dezelfde situatie.

Wij zijn uitgegaan van de studie van Uunk (2004) om een econometrisch model te ramen waarmee 
de individuele en macro-economische variabelen geïdentificeerd kunnen worden die de variatie van 
het netto geïndividualiseerd inkomen kunnen beïnvloeden bij een relatiebreuk. Uit onze resultaten 
blijkt dat het geraamde model beter geschikt is om de variatie van het netto geïndividualiseerd in-
komen ingevolge een relatiebreuk te verklaren voor vrouwen dan voor mannen. 

Met betrekking tot de individuele kenmerken tonen wij aan dat het ontvangen inkomen vóór de breuk 
een negatieve invloed heeft op de toename van het inkomen na de breuk en dat dus de toename van 
het inkomen ingevolge de breuk minder groot is voor het individu dat vóór de breuk over een hoog 
inkomen beschikt. De leeftijd heeft een gunstig effect op de inkomensvariatie als proxy voor be-
roepservaring. Individuen met een hoog opleidingsniveau zien hun inkomen sterker toenemen na de 
breuk dan lager opgeleiden. Door een hoog opleidingsniveau krijgen vrouwen die vóór de breuk niet 
werkten vlotter toegang tot de arbeidsmarkt nadat een koppel uit elkaar is. Ten slotte leidt de breuk 
tot een toename van het netto geïndividualiseerd inkomen die sterker is naarmate deze gebeurtenis 
de persoon ertoe aanzet om (opnieuw) actief te worden op de arbeidsmarkt. 

Voor wat betreft de macro-economische variabelen heeft de toename van het aantal plaatsen voor 
kinderopvang in de openbare diensten een positieve invloed op de inkomensvariatie bij een breuk. 
Opvang door de overheid lijkt daarmee een onmisbaar beleid om alleenstaande vrouwen, en vooral 
moeders, in staat te stellen gezins- en beroepslast te combineren. Het blijkt vaak ingewikkeld om 
de geraamde impact van het type verzorgingsstaat op de economische gevolgen van een breuk te 
interpreteren. Dit resultaat benadrukt de nood aan een zeer kritische houding ten opzichte van clas-
sificaties van verzorgingsstaten zoals uitgewerkt door Esping-Andersen.



HooFdstUk 5

analyse van ongelijkheden in tijd  
tussen vrouwen en mannen in België
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Dit hoofdstuk behandelt de Belgische databanken waarvan men gebruik kan maken om de ongelijk-
heden tussen mannen en vrouwen te meten op andere vlakken dan het inkomen. 

Eerst en vooral onderzoeken we de Enquête over het Gezinsbudget en het Tijdsbestedingsonder-
zoek op Belgisch niveau (2005) om te identificeren welke variabelen op individueel niveau beschik-
baar zijn in elke van deze databanken. 
In een tweede fase moeten de analyses en indicatoren die in de vorige hoofdstukken zijn voorge-
steld, aangevuld worden met gendergebonden ongelijkheden in verbruik, in leefomstandigheden en 
in tijd. 

1 analyse van de dataBanken die voortkomen Uit de enQUÊte 
 over Het GeZinsBUdGet en Het tijdsBestedinGsonderZoek

1.1  enquête over het Gezinsbudget

De Enquête over het Gezinsbudget is een jaarlijks onderzoek met als doel het niveau en de samen-
stelling van inkomsten en uitgaven te bepalen voor een representatieve steekproef van privé-gezin-
nen.
Ieder jaar nemen ruim 3.500 gezinnen deel aan deze enquête aan de hand van een boekje waarin zij 
een maand lang dagelijks in detail hun inkomsten en uitgaven noteren (maandelijks worden onge-
veer 300 gezinnen op die manier bevraagd). De gezinnen moeten op het einde van de maand even-
eens een vragenlijst invullen over de grote, niet-recurrente uitgaven van de voorbije vier maanden.

Deze enquête is van bijzonder belang omwille van de grote beschikbaarheid van variabelen met 
betrekking tot de gezinsuitgaven in het specifieke hoofdstuk van de enquête dat gewijd is aan het 
gezinsverbruik, ongeacht of het aangekochte goederen en diensten betreft, goederen geproduceerd 
door het gezin of goederen verstrekt door de werkgever of een openbare dienst.
Dit hoofdstuk omvat vrijwel 1.500 variabelen en steunt op de (6-cijferige) uitgavennomenclatuur van 
het Belgisch Nationaal Instituut voor de Statistiek, waardoor wij kunnen beschikken over een groot 
aantal, sterk uitgesplitste33 gegevens over de uitgaven en gewoonten van de gezinnen:

• voedingsuitgaven (brood en ontbijtgranen, vlees, vis, zuivelproducten, fruit, groenten, snoepgoed, 
bereide maaltijden, al dan niet alcoholische dranken, tabak); 

• uitgaven voor kledingsartikelen (kleding, babykleertjes, kledingaccessoires, schoenen, herstelling 
van kleren/schoenen);

• woonuitgaven (brutohuur; verwarming, verlichting en water);
• uitgaven voor de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, voorwerpen voor de huishouding 

en het courant onderhoud (vaste meubelen en accessoires, tapijten, andere vloerbekleding, her-
stelling; huishoudtextiel, meubel- en herstellingsartikelen; verwarmingstoestellen en grote huis-
houdtoestellen, enz.);

• uitgaven voor lichaamsverzorging en gezondheid (geneesmiddelen en farmaceutische producten, 
toestellen en materiaal voor therapeutische doeleinden, diensten van artsen, verpleging en andere 
andere zorgberoepen, enz.);

33  Wij vermelden hier enkel de grote uitgavenposten, maar in de gegevensbank zijn deze veel nauwkeuriger gedetailleerd. Zo is de 
post “brood en granen” bijvoorbeeld opgedeeld in groot wit brood, klein wit brood, groot halfgrijs/grijs brood, stokbrood, kramiek, 
enz.; de post “vlees” is opgedeeld in rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, konijn, kip, enz.
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• vervoers- en verkeersuitgaven (aankoop van een auto, uitgaven voor het  gebruik van een privé-
voertuig, vervoersdiensten, enz.);

• uitgaven voor cultuur, ontspanning en onderwijs (apparatuur en accessoires; vrijetijdsdiensten, 
vertoningen en cultuur; bladen, boekhandel, schrijfmateriaal, onderwijs);

• uitgaven voor andere goederen en diensten (lichaamsverzorging; persoonlijke artikelen; restau-
rant-, café- en hotelbezoek; reizen; financiële diensten en verzekeringen, enz.);

• uitgaven die niet tot consumptie behoren (belastingen, overdrachten naar personen en organisa-
tie, beleggingen, leningen, enz.).

De enquête stelt tevens een aantal gegevens ter beschikking over het gezin, zoals:

• de woonomstandigheden (soort woning die men betrekt, zoals 4/3/2-gevelwoning, appartement in 
een gebouw met 2/3-4/5-9/10 of meer woningen, enz.; het kadastraal inkomen; het bouwjaar; de 
afmetingen en het aantal keukens/slaapkamers/enz.; tuin/terras/enz.; garage; enz.);

• de beschikbaarheid van voertuigen (aantal voertuigen; eigendom van het voertuig: aangekocht, 
leasing; aantal bedrijfsvoertuigen; enz.); 

• de beschikbare duurzame goederen op de laatste dag van de referentiemaand (motor, fiets, cara-
van, telefoon, gsm, internet, televisie, camera, dvd-speler, wasmachine, stofzuiger, enz.);

• de kinderopvang (geboortedatum, soort opvang dat het kind bezoekt, aantal dagen dat het kind 
deze opvang bezoekt, enz.);

• het beroep op een externe persoon voor bijstand (frequentie en prijs van de kinderopvang, berei-
ding van maaltijden, de woning schoonmaken, de auto wassen, een machine installeren, enz.).

Uit analyse van de databank blijkt dat de Enquête over het Gezinsbudget een groot aantal gegevens 
bevat met betrekking tot uitgaven en gewoonten inzake voeding, kleding, wonen, meubilair en huis-
houdtoestellen, gezondheid, vervoer en communicatie, cultuur en ontspanning e.d., maar dat al 
deze gegevens worden verzameld op gezinsniveau.
Op basis van de beschikbare databanken is dus geen analyse van de individuele ongelijkheden tus-
sen vrouwen en mannen inzake verbruik en leefomstandigheden mogelijk. De enige mogelijke ana-
lyse op individueel niveau en met het oog op een vergelijking tussen de toestand van vrouwen en van 
mannen zou erin bestaan het verbruik en de leefomstandigheden te onderzoeken van alleenstaande 
vrouwen en mannen (met of zonder kind(eren)). Deze studie zou evenwel slechts betrekking hebben 
op een specifieke bevolkingsgroep en niet representatief zijn voor de totale bevolking.

1.2 tijdsbestedingsonderzoek

Het tijdsbestedingsonderzoek is een individuele enquête die als doel heeft de verschillende dage-
lijkse activiteiten bloot te leggen die mensen verrichten. Zij moeten in een dagboek per schijf van 10 
minuten al hun activiteiten noteren, alsook het moment waarop deze worden verricht, en dit zowel 
op een weekdag (van maandag tot vrijdag) als op een dag van het weekend (zaterdag of zondag). De 
respondenten omschrijven hun activiteiten in hun eigen bewoordingen die vervolgens gecodeerd 
worden op grond van een zeer gedetailleerde lijst van week- en weekendactiviteiten. Zo wordt de 
tijdsbesteding opgedeeld in ruim 272 verschillende activiteiten, samengebracht in 31 sub-catego-
rieën van activiteiten en de tien onderstaande hoofdcategorieën:

• slapen/eten
• lichaamsverzorging en medische zorgen
• sociale activiteit
• huishoudelijk werk
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• aankoop en gebruik van diensten
• niet gespecificeerd tijdsgebruik
• werk (al dan niet bezoldigd)/studie
• recreatieve vrije tijd en ontspanning
• sport, cultuur en verplaatsingen

Deze gegevens worden vervolgens aan elkaar gekoppeld tot een tijdsbesteding van een fictieve 
week door het dagelijks tijdgebruik van een weekdag te vermenigvuldigen met 5 en het tijdgebruik 
van een dag in het weekend met 2. Dit geeft een representatieve week van 5 weekdagen en 2 week-
enddagen.

De respondenten dienen eveneens een aantal aanvullende gegevens over deze activiteiten te note-
ren zoals de plaats waar de activiteit plaatsheeft, de persoon met wie ze wordt verricht, het ver-
voersmiddel dat voor deze activiteit wordt gebruikt, enz. Ook moeten ze een vragenlijst invullen 
waarin een reeks gegevens zijn vervat die betrekking hebben op de activiteiten van de personen en 
hun subjectieve beoordeling hiervan:

• het gevoel overbelast te zijn (op een zelfwaarderingsschaal van nooit tot dagelijks), het gevoel niet 
de tijd te hebben om alles te doen wat men wil doen, de activiteiten waaraan de persoon meer tijd 
zou willen besteden; 

• de frequentie van bepaalde vrijetijdsactiviteiten (film; ballet, concert, opera; museum, tentoonstel-
ling, bibliotheek, sportevenement, enz.);

• de frequentie van bepaalde sportactiviteiten (jogging, zwemmen, fitness, balspelen, enz.); 
• de frequentie en de tijd die besteed is aan bepaalde belangeloze activiteiten, (een sportclub, een 

godsdienstige gemeenschap, een bijstandgroep, een politieke partij/vakbond, enz.); 
• het aantal keren dat beroep is gedaan op een persoon buiten het gezin voor bijstand (kinderop-

vang, bereiding van maaltijden, onderhoud van de woning, onderhoud van de tuin, enz.); 
• het aantal keren dat bijstand is verleend aan personen buiten het gezin (ouders/schoonouders, 

kinderen, kleinkinderen, enz.).

In 1999 namen meer dan 8.000 respondenten van ouder dan 12 jaar deel aan deze enquête, tegen-
over 6.400 in 2005, als vertegenwoordigers van vrijwel 3.500 gezinnen.

Het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek blijkt een reeks individuele gegevens te verstrekken over de 
tijdsbesteding van vrouwen en mannen, die ons de mogelijkheid biedt dieper in te gaan op de wijze 
waarop de tijd gespreid is en daarvan de gendergebonden ongelijkheden te analyseren en vervol-
gens indicatoren voor te stellen.
De tijd en de verdeling ervan blijken immers een sterke factor van ongelijkheden tussen vrouwen en 
mannen te zijn: ook al vervullen vrouwen en mannen verschillende rollen in de maatschappij (pro-
ductie, reproductie, enz.), toch kunnen mannen zich doorgaans concentreren op hun rol terwijl 
vrouwen verscheidene rollen tegelijk vervullen, rekening houdend met de beperkte tijd die zij voor 
elke van deze rollen kunnen uittrekken (Blackden & Wodon 2006). Dit verwijst naar het begrip tijds-
armoede dat stelt dat bepaalde personen minder tijd kunnen besteden aan rust, aan ontspanning, 
aan sociale en culturele activiteiten, omdat ze veel tijd besteden aan werk (al dan niet bezoldigd).

Tot slot hebben, op grond van de enquêtes over het gezinsbudget en over de tijdsbesteding van de 
Belgen, de enige aanvullende analyses die op individueel niveau verricht worden en representatief 
zijn voor de hele bevolking, betrekking op de ongelijkheden verbonden aan de toewijzing van tijd 
tussen vrouwen en mannen en die verband houden met tijdsarmoede.
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2 tijdsarmoede

2.1 definiëring van tijdtoewijzing en tijdsarmoede

Omdat het tijdsarmoedebegrip rechtstreeks verbonden is met de tijd en het gebruik hiervan omschrij-
ven wij eerst het begrip tijdtoewijzing voor we ons specifiek toeleggen op het tijdsarmoedebegrip zelf. 

Volgens Barrère-Maurisson et al. (2001) bestaan er vijf soorten tijd:

• de arbeidstijd, die beroepstijd omvat, periodes van opleiding en studie en de tijd verbonden aan de 
verplaatsingen tussen de woonplaats en het werk of de opleiding en studie 

• de gezins-/ouderlijke tijd, die wordt omschreven als de "tijd die men besteedt met of voor de kin-
deren" 

• de huishoudelijke tijd, die vertrouwde activiteiten omvat zoals eten klaarmaken, de tafel zetten en 
afruimen, boodschappen doen, de was doen, tuinieren, klussen enz.

• de persoonlijke tijd die bestaat uit vrije tijd
• de fysiologische tijd, i.e. de periodes die men besteedt aan slapen, zich wassen en eten.

Globaal gezien brengt de literatuur deze vijf tijdstypes terug tot slechts twee categorieën: 

• de arbeidstijd, bestaande uit beroepstijd, ouderlijke en huishoudelijke tijd (en dus een tijd die al 
dan niet bezoldigd is) 

• de niet-arbeidstijd (die niet bezoldigd is), bestaande uit persoonlijke en fysiologische tijd en ook de 
tijd die overblijft en die besteed wordt aan vrije tijd, sociale, culturele en andere activiteiten.

Het tijdsarmoedebegrip verwijst naar die twee tijdscategorieën. Tijdsarmoede wordt immers om-
schreven als het feit dat een aantal personen niet over voldoende tijd beschikken om te rusten, om 
zich te ontspannen enz. van zodra de tijd die zij besteden aan – al dan niet bezoldigd – werk is toe-
gewezen (Bardasi & Wodon 2006). 
Zij moeten dan ook overgaan tot arbitrage bij de toewijzing van hun tijd in functie van hun beperkin-
gen en aangezien tijd een beperkte hulpbron is, betekent méér tijd voor werk automatisch minder 
tijd voor ontspanning, wat dus een grotere tijdsarmoede inhoudt (Bardasi & Wodon 2006). Fall en 
Verger (2005) stellen het als volgt: «la plus ou moins grande abondance du temps laissé libre par 
l’acquisition des ressources, en particulier par le travail professionnel, est aussi un élément à  
prendre en compte pour comprendre le niveau de bien-être atteint» (De min of meer grote hoeveel-
heid tijd die overblijft na het verwerven van middelen, in het bijzonder door beroepsarbeid, is ook 
een element om rekening mee te houden om het bereikte welzijnsniveau te begrijpen).

Met het oog op de analyse van de gendergebonden ongelijkheden in tijd en van de tijdsarmoede op 
individueel niveau moet in de eerste plaats beoordeeld worden in welke mate vrouwen en mannen 
een groot deel van hun tijd besteden aan arbeid(die al dan niet bezoldigd is) ten opzichte van de (on-
bezoldigde) niet-arbeidstijd en in welke mate hun tijdsbesteding verschilt.

2.2 Het meten van tijdtoewijzing en tijdsarmoede

2.2.1 Tijdtoewijzing

Lawson (2007) stelt dat armoede, uitgedrukt in tijdsgebruik, gemeten kan worden door de toewij-
zing van tijd aan activiteiten (bezoldigd werk, huishoudelijk werk, opvang van de kinderen, ontspan-
ning, enz.) te analyseren voor vrouwen en voor mannen.
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Er bestaan verschillende methodes om de tijdtoewijzing binnen een gezin te analyseren: het dag-
boek, rechtstreekse vragen en een heel aantal andere maatregelen. 
Ook de bevraagde personen verschillen doorgaans sterk van het ene onderzoek tot het andere: dat 
kan gaan van één enkel gezinslid dat een oordeel velt over het tijdsgebruik van alle andere gezins-
leden, alle gezinsleden die individueel bevraagd worden of alle volwassenen van het gezin.
In functie van de persoon die de vragen beantwoordt, kunnen de antwoorden verschillen omdat de 
respondent de neiging heeft de tijd voor huishoudelijk werk te overschatten en deze van de andere 
gezinsleden te onderschatten (Marini & Shelton 1993). Auteurs zoals Marini en Shelton (1993) bere-
kenen zelfs het gemiddelde van deze beide antwoorden om een over/onderschat antwoord te voor-
komen.

Voor het BGIA project hebben wij behoefte aan een enquête waarin de vragen individueel worden 
gesteld om nadien te vergelijken hoe hun tijd verdeeld is over de verschillende activiteiten en na te 
gaan in hoeverre vrouwen een groter risico lopen op tijdsarmoede dan mannen.

Het dagboek

Eén van de meest gebruikte methodes is deze van de “time diaries” (Harvey 1993), een dagboek 
waarin de respondent (en soms de partner) noteert wat hij doet tijdens elke gegeven tijdsinterval 
(vaak tien minuten) binnen een periode van 24 uur. 
Deze techniek verschilt in functie van de wijze waarop de gegevens worden verzameld: hetzij de 
respondent neemt systematisch notities in zijn of haar dagboek, hetzij de betrokkene vult het een 
dag later in, de beide methodes worden gelijk gewaardeerd (Robinson 1985).

Ook al stelt Harvey (1993) dat het gebruik van dagboeken waarin alle activiteiten genoteerd worden 
een robuuste methode is, toch wijzen andere auteurs op de beperkingen van deze techniek. De dag-
boeken kunnen immers tot problemen leiden wanneer de in aanmerking genomen dag niet repre-
sentatief is voor een typische dag van het individu. Om dit risico te verminderen, werken de meeste 
enquêtes met verschillende weekdagen, waarvan één van de week van vijf dagen en een andere van 
het weekend (Robinson 1977, Sanik, 1981). Andere enquêtes verzamelen gegevens verspreid over de 
verschillende jaarseizoenen (Hill 1985), maar daarbij zijn de gegevens moeilijk te verkrijgen in lan-
gere vakantieperiodes (Lyberg 1990).
Ook andere nadelen van deze techniek worden vermeld: volgens Geurts & De Ree (1993) houden de 
verkregen antwoorden rechtstreeks verband met het formaat van de vragenlijst en volgens Nichols 
(1980) en Warner (1986) kunnen problemen ontstaan als de respondent meerdere taken tegelijk 
heeft verricht.

Rechtstreekse vragen

De methode van de rechtstreekse vragen bestaat erin dat de respondent bevraagd wordt over de tijd 
die hij zelf gebruikelijk aan elke activiteit meent te besteden. 
Deze methodologie kan leiden tot fouten aangezien de persoon antwoordt in functie van wat hij so-
ciaal wenselijk acht (Hofferth 1999). Volgens Sudman & Bradburn (1974) is een gesprek een vorm 
van sociale interactie die als gevolg heeft dat het gedrag van de respondent afhangt van normen en 
waarden. De respondent wil een goede indruk maken en gaat het beeld controleren dat hij op zijn 
gesprekspartner projecteert (Phillips 1971). Het gevolg hiervan zijn fouten in de antwoorden en een 
tijd die hoger geraamd wordt dat deze die men verkrijgt door gebruik te maken van het dagboek 
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(Robinson 1985, Juster & Stafford 1991, Niemi 1993). Dit geldt in het bijzonder voor activiteiten die 
‘maatschappelijk ongewenst’ zijn (Bateson 1984) en frequent voorkomend (Marini & Shelton 1993) 
terwijl het tegendeel zich voordoet voor de minst voorkomende activiteiten (Hill 1985). Volgens Jus-
ter en Stafford (Juster & Stafford 1991) worden in het bijzonder de bezoldigde arbeidsuren verkeerd 
doorgegeven in de methodes die afwijken van het dagboek, aangezien deze ertoe strekken ze te 
overschatten omdat het conventioneel aantal uren wordt opgegeven terwijl de vermeldingen in het 
dagboek de werkelijk gepresteerde uren meten.  
Bovendien is het bij het systeem van rechtstreekse vraagstelling niet mogelijk om antwoorden te 
verifiëren en te valideren. De antwoorden verstrekt door de respondent kunnen immers onjuist zijn 
(Juster & Stafford 1985, Marini & Shelton 1993). De meeste activiteiten die de respondent in de loop 
van een dag verricht en de tijd die elke van deze activiteiten vergt, kunnen niet integraal verwerkt 
worden omdat het geen gebruikelijke activiteiten betreft die dagelijks herhaald worden en men zich 
deze nadien niet noodzakelijk herinnert. A contrario leggen talloze auteurs er de nadruk op dat door 
middel van het dagboek verzamelde informatie betrouwbaarder was (Robinson 1985, Juster & Staf-
ford 1991, Niemi 1993). Globaal gezien, zijn geraamde periodes het betrouwbaarst bij een nauwkeu-
rige vraagstelling en duidelijk omschreven activiteiten.

Overige maatregelen

Er bestaan andere technieken om de taakverdeling binnen het gezin te onderzoeken. Berk & Berk 
(1978) bijvoorbeeld analyseren wie een aantal specifieke taken verricht in plaats van na te gaan 
hoeveel tijd men aan deze activiteiten besteedt. Blair & Lichter (1991) van hun kant, gaan uit van een 
ongelijksoortigheidsindex om de segregatie te onderzoeken van de segregatie die men vaststelt bij 
de huishoudelijke taakverdeling. Warner (Warner 1986) onderzoekt de periode die de vrouw of de 
echtgenoot besteedt aan niet-bezoldigde activiteiten. Deze methode geeft aan of de vrouw/man 
deze systematisch/gebruikelijk verricht of de vrouw/man deze taken allebei voor hun rekening ne-
men (Blood & Wolfe 1960, Huber & Spitze 1983, Ferree 1990). Andere auteurs zoals Ishii-Kuntz & 
Coltrane (1992) en Peters & Haldeman (1987) berekenen proportionele cijfers uitgaand van de ge-
raamde tijdsbesteding. En ten slotte gaan auteurs zoals Geerken & Gove (1983) dieper in op de vraag 
wie verantwoordelijk is voor taken, niet wie ze verricht.

2.2.2 Tijdsarmoede

De tweede methode waarmee tijdsarmoede gemeten kan worden, bestaat in de toepassing van het 
begrip omschreven door Bardasi en Wodon (2006): deze beide auteurs definiëren een “time poverty 
line” die overeenstemt met een veelvoud van het mediaanaantal uren dat de populatie aan (al dan 
niet bezoldigd) werk besteedt. Aan de hand van deze drempel kan de populatie vervolgens in twee 
verdeeld worden: een populatie die als niet-arm beschouwd wordt en een populatie die men als 
tijdarm aanziet.

In het algemeen wordt deze drempel verkregen door een veelvoud van 1,5 en/of 2 toe te passen op 
de arbeidsuren (Bardasi & Wodon 2006, Lawson 2007). 
Lawson (2007) oppert eveneens de tijd die men als “gebruikelijk” aanziet om de arbeid te verrichten, 
te gebruiken als drempel van tijdsarmoede.   
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2.3  overzicht van de literatuur

De tijdtoewijzing is een klassieke kwestie sinds het werk van Gary Becker (1965) en sindsdien heeft 
een groot aantal studies hiernaar onderzoek verricht. Deze vestigen er de aandacht op dat de onge-
lijkheden die men vaststelt in de tijdsverdeling tussen vrouwen en mannen, en daaraan verbonden 
ook het risico op tijdsarmoede, afhangen van een aantal factoren. Dat kunnen economische facto-
ren zijn (arbeidsmarkt, lonen, enz.) of niet-economische factoren (Ilahi  2000) zoals de gezinssa-
menstelling (aantal afhankelijke personen, leeftijd, enz.), de beschikbare infrastructuren zoals bij-
voorbeeld kinderdagverblijven, maatschappelijke normen, enz.

De verschillende tijdstypes stemmen in feite overeen met de verschillende rollen die vrouwen en 
mannen vervullen in de maatschappij: de productierol (via al dan niet bezoldigde arbeid), reproduc-
tie (die de opvang van kinderen of van afhankelijke volwassenen omvat, het eten klaarmaken, huis-
houdelijk werk, enz.) of gemeenschapsbeheer.34 
De wijze waarop een individu zijn tijd verdeelt over zijn verschillende activiteiten is sterk afhankelijk 
van zijn geslacht: sociale normen wijzen de reproductieve rol toe aan vrouwen en productieve rol op 
de arbeidsmarkt aan mannen . Het gevolg hiervan is dat vrouwen meer tijd besteden aan arbeid die 
verricht wordt in de gezinssfeer (vaak ten koste van de beroepsactiviteit) dan mannen. Het tijdsar-
moedebegrip verwijst dus ook naar de overbelasting aan niet bezoldigde arbeid die leidt tot een 
ongelijke welzijnsverdeling binnen een gezin (Blackden & Wodon 2006).

Volgens Becker (1965) kan de ongelijke taak- en tijdsverdeling binnen het gezin verklaard worden 
aan de hand van een hypothese van een sterk productiviteitsverschil tussen vrouwen en mannen. In 
zijn theorie over tijdtoewijzing gaat elk gezin, dat als ondeelbare eenheid wordt beschouwd, een 
globaal nut maximaliseren met het budget als enige beperking door de toewijzing van zijn tijd aan 
bezoldigde arbeid (op de arbeidsmarkt), niet bezoldigde arbeid (in de privé-sfeer) en ontspanning. 
De tijdsverdeling binnen het gezin zou derhalve verklaard kunnen worden door het feit dat vrouwen 
productiever zijn voor huishoudelijk werk en kinderopvang, terwijl mannen beter zijn opgeleid en 
productiever zijn bij het beoefenen van een bezoldigde beroepsactiviteit, wat dus ook de ongelijkhe-
den in tijd zou verklaren tussen vrouwen en mannen en de tijdsarmoede die hieruit kan voortvloei-
en.
Deze theorie is lange tijd gesterkt door de verschillen in opleiding tussen vrouwen en mannen, maar 
wordt ondergraven sinds het opleidingsniveau van vrouwen in opmars is en dat van mannen zelfs 
overstijgt, wat ons ertoe brengt de hypothese van de gendergebonden productiviteit te verwerpen. 
Bovendien wordt ook de hypothese van het eenheidsbegrip van het gezin door een heel aantal au-
teurs in vraag gesteld: het gezin zou gekenmerkt worden door meerdere beslissers, elk met eigen 
voorkeuren, en de verhoudingen tussen de verschillende gezinsleden zouden gekenmerkt worden 
door onderhandeling of conflict (Manser & Brown 1980, Mc Elroy & Horney 1981, Bowles 1985, Fol-
bre 1986, Chiappori 1988, 1992 en 1997). Volgens deze benadering wenst geen van de partners tijd 
te besteden aan huishoudelijke en gezinsgebonden taken en hangt de tijdsverdeling binnen het ge-
zin af van het onderhandelingsvermogen, dat op zijn beurt functie is van het persoonlijke opleidings- 
en inkomensniveau. Tijdsarmoede zou voor vrouwen dus des te groter zijn naarmate de inkomens-
ongelijkheid tussen de partners groot is (omdat ze dan een sterker gescheiden taakverdeling 
inhoudt).

Blackden & Wodon (2006) stellen dat tijdsarmoede en geldarmoede elkaar onderling kunnen ver-
sterken. Als een vrouw bijvoorbeeld alle gezins- en huishoudelijke verantwoordelijkheden voor haar 

34 “De communautaire rol omvat activiteiten die betrekking hebben op het bestuur van de gemeenschap, gericht op diensten en 
samenhang; deze rol wordt vervuld door de overheid en de burger.” (Saya 2007)
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rekening neemt, blijft er minder tijd over voor bezoldigde arbeid en dus voor financiële onafhanke-
lijkheid. Toch nemen vrouwen doorgaans meer onbetaalde arbeid op zich (zorg voor afhankelijke 
personen, huishoudelijke taken, enz.) en besteden zij meer tijd aan bezoldigde èn onbezoldigde ar-
beid dan mannen (PNUD 1997).
Bovendien besteden armen een groot deel van hun tijd aan niet-bezoldigde productie-activiteiten en 
huishoudelijke activiteiten, terwijl niet-armen het grootste deel van hun tijd toewijzen aan bezol-
digde activiteiten. Daarbij stelt zich de vraag in welke mate vrouwen niet sterker dan mannen bloot-
gesteld zouden zijn aan het risico op uitsluiting aangezien ze in verhouding het grootste deel van hun 
tijd besteden aan niet-bezoldigde activiteiten. 
Bardasi & Wodon (2006) tonen immers aan dat uitgedrukt in tijdsgebruik 24,2% van de vrouwen arm 
is tegenover 9,5% van de mannen en dat het risico op tijdsarmoede meer uitgesproken is voor ge-
huwde vrouwen.

Lawson (2007) van zijn kant kwam tot de conclusie dat gezinnen met een vrouw als gezinshoofd 
armer zijn in tijdsgebruik vergeleken met gezinnen waar een man gezinshoofd is, ongeacht de ge-
zinssamenstelling (het aantal volwassenen en afhankelijke personen). Dit resultaat kan in hoofd-
zaak worden toegeschreven aan het feit dat gezinnen die door vrouwen worden geleid veel meer tijd 
besteden aan huishoudelijke en gezinstaken. Deze vrouwen hebben dan ook minder tijd om te be-
steden aan ontspanning en cultuur en om hun sociaal netwerk uit te bouwen, terwijl dit net een 
belangrijke rol speelt om als gezin uit de armoede weg te raken (Lawson & Hulme 2007).

Bovendien worden vrouwen met één of meerdere kinderen, die aan het hoofd staan van een gezin 
waar geen andere volwassene aanwezig is om de huishoudelijke en gezinsverantwoordelijkheden 
op te nemen, geconfronteerd met grotere tijds- en mobiliteitsbeperkingen en kunnen zij geneigd zijn 
een beroep te verkiezen dat minder goed betaald is maar beter verenigbaar met de zorg voor hun 
kind(eren) (Buvinic & Rao Gupta 1997), wat het risico op geldarmoede vergroot.

Lawson (2007) vestigt er tevens de aandacht op dat personen tussen 25 en 34 jaar oud en tussen 35 
en 44 jaar oud sterker getroffen worden door tijdsarmoede, wat verklaard wordt door het feit dat 
deze beide groepen meer tijd besteden aan arbeidstijd dan de totale populatie. En tijdarmen worden 
hier omschreven als personen die een aantal uren besteden aan (al dan niet bezoldigde) arbeid dat 
hoger is dan 1,5 keer het mediaanaantal arbeidsuren van de hele populatie.

Glorieux & Van Tienoven (2009) analyseerden het tijdsgebruik van vrouwen en van mannen in België 
en de wijze waarop dit tussen 1966 en 2005 is geëvolueerd. Hieruit blijkt dat tussen vrouwen en 
mannen grote verschillen blijven bestaan, ook al neigen deze ertoe af te nemen over die periode: de 
tijd die vrouwen vrijmaken voor huishoudelijke taken is met een derde verminderd terwijl hij voor de 
mannen is verdubbeld (toch besteden vrouwen in 2005 nog steeds vrijwel 24 uur per week aan deze 
activiteit, terwijl mannen hiervoor slechts ongeveer 14 uur uittrekken); ook de gendergebonden 
verschillen voor bezoldigde arbeid zijn kleiner geworden in de periode 1966-2005. Het verschil dat 
in 2005 werd vastgesteld, was van een grootteorde van 10 uur per week, terwijl het in 1966 nog 27 
uur bedroeg; en wat ontspanning betreft, werd de kloof breder. 
Glorieux & Van Tienoven stellen vast dat ondanks deze evoluties de tijdsverdeling over bezoldigde 
arbeid en niet bezoldigde arbeid (gezins- en huishoudelijke taken) rechtstreeks afhankelijk is van 
het geslacht van de persoon en nog steeds aan stereotypen onderworpen is:

• mannen besteden meer tijd aan bezoldigde arbeid dan vrouwen; de verschillen zijn het grootst 
(tussen 10 en 15 uur per week) voor de leeftijdsgroepen van 26 tot 40 jaar en van 41 tot 55 jaar, voor 
de categorieën waaraan het laagste opleidingsniveau verbonden wordt en voor gezinnen met jonge 
kinderen;
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• vrouwen besteden meer tijd aan huishoudelijke taken dan mannen; de verschillen zijn het grootst 
(tussen 10 en 14 uur per week) voor de leeftijdsgroepen van 41 tot 55 jaar en van 56 tot 70 jaar,  voor 
de categorieën waaraan het laagste opleidingsniveau verbonden wordt en voor gezinnen met jonge 
kinderen;

• vrouwen besteden meer tijd aan de zorg voor de kinderen en hun opvoeding dan mannen; de ver-
schillen zijn het grootst (tussen 4 en 8 uur per week) voor de leeftijdsgroep van 26 tot 40 jaar en 
voor gezinnen met jonge kinderen.

Hieruit blijkt dat vrouwen per week gemiddeld 3 uur meer besteden aan werklast (bezoldigde arbeid 
en huishoudelijke en gezinstaken samen) dan mannen. 

Dit brengt ons tot de vraag in welke mate vrouwen onderworpen worden aan beperkingen van hun 
rust- en ontspanningstijd en dus in grotere mate zijn blootgesteld aan tijdsarmoede. Uit de litera-
tuur blijkt dat vrouwen zwaarder getroffen worden door tijdsarmoede omdat zij bezoldigde arbeid, 
huishoudelijke arbeid en gezinstaken cumuleren (Vickery 1977, Hochschild & Machung 1989, Caga-
tay 1998) en omdat personen met een hoge werklast (zeer vaak vrouwen) beschikken over minder 
kwalitatief hoogstaande ontspanning35 (Shaw 1988, Bittman & Wajcman 2000). 

Voor België tonen de cijfers van Glorieux & Van Tienoven (2009) aan dat vrouwen gemiddeld 6,5 uur 
minder aan ontspanning besteden dan mannen. Dit verschil tussen de beide geslachten neemt een 
U-vormige curve aan rekening gehouden met de levenscyclus: de verschillen zijn het grootst voor 
de jonge leeftijdscategorieën en verminderen met de leeftijd om uiteindelijk het laagste niveau te 
bereiken voor de 26- tot 40-jarigen en vervolgens nemen ze opnieuw toe.
Hun onderzoek onderstreept dat vrouwen een sterkere subjectieve tijdsdruk ondervinden omdat zij 
zich voor hun dagelijkse activiteiten sterker overbelast voelen dan mannen (60% tegenover 47% 
voor de mannen).

2.4 analyse

2.4.1 Gegevens en steekproef

De gegevens waarvan wij in dit hoofdstuk gebruik maken, zijn afkomstig uit twee enquêtes uitge-
voerd in 2005: de Enquête over het Gezinsbudget in België gekoppeld aan het Belgisch Tijdsbeste-
dingsonderzoek.

Wij herinneren eraan dat onze studie betrekking heeft op volwassenen die wij hebben omschreven 
als personen van meer dan 24 jaar oud en op de 18- tot 24-jarigen die actief zijn op de arbeidsmarkt 
(die werken of die beschikbaar zijn om te werken en actief op zoek zijn naar werk volgens de defini-
tie van de Internationale Arbeidsorganisatie). De geselecteerde steekproef omvat hiermee 5.200 
individuen tussen de 18 en de 99 jaar oud. 

2.4.2 Descriptieve statistieken

Van de 5.200 personen aanwezig in de steekproef is 51,77% een vrouw en 48,23% een man, met als 
grootste leeftijdscategorieën de 30- tot 49-jarigen en de 50- tot 59-jarigen (Tabel 1).

35  Dit houdt in dat de ontspanningstijd vaker door andere activiteiten onderbroken wordt en hierdoor gefragmenteerd is, terwijl ook 
huishoudelijke en gezinstaken moeten verricht worden, enz.
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taBel 1 • alGemene descriptieve statistieken, populatie 18-99 Jaar

vrouwen mannen totaal

aantal waarnemingen 2 692 2 508 5 200

leeftijd 

‹ 30 jaar 13,11% 10,65% 11,92%

30-49 jaar 43,46% 44,82% 44,12%

50-59 jaar 18,35% 18,58% 18,46%

60-65 jaar 9,03% 9,61% 9,31%

› 65 jaar 16,05% 16,35% 16,19%

samenwoningsstatuut

Gehuwd 52,09% 56,48% 54,21%

Vrijgezel 22,74% 24,16% 23,43%

Weduwnaar-weduwe 9,92% 3,92% 7,01%

Na relatiebreuk 15,26% 15,44% 15,35%

aantal kinderen

0 kinderen 58,51% 62,00% 60,19%

1 kind 14,30% 12,68% 13,52%

2 kinderen 16,57% 15,91% 16,25%

3 kinderen en meer 10,62% 9,41% 10,04%

Gezinstype 

Alleenstaande 27,38% 25,92% 26,67%

2 Volwassenen (‹ 65 jaar) zonder kinderen 19,09% 21,77% 20,38%

2 Volwassenen (van wie 1 › 65 jaar) zonder kinderen 7,47% 8,13% 7,79%

1 Volwassene met kind (‹ 17 jaar) 3,97% 1,56% 2,81%

2 Volwassenen met 1 kind (‹ 17 jaar) 5,27% 5,86% 5,56%

2 Volwassenen met 2 kinderen (‹ 17 jaar) 9,36% 10,09% 9,71%

2 Volwassenen met meer dan 2 kinderen (‹ 17 jaar) 4,64% 4,98% 4,81%

Alleenstaande of koppel zonder kinderen (› 16 jaar) 17,76% 17,90% 17,83%

Overige 5,05% 3,79% 4,44%

opleidingsniveau 

Lager onderwijs/lager secundair 29,23% 27,41% 28,35%

Hoger secundair 26,44% 28,44% 27,40%

Post-secundair 44,33% 44,15% 44,24%

activiteitsstatus 

Voltijds werknemer 32,39% 52,30% 41,73%

Deeltijds werknemer 16,37% 4,91% 11,00%

Werkloze 8,88% 7,82% 8,38%

Gepensioneerde/bruggepensioneerde 21,26% 29,61% 25,18%

Overige 21,10% 5,36% 13,72%

inkomens (in euro)

Inkomend uit arbeid (hoofdactiviteit) 772,08 1 231,71 994,66

Inkomens uit de sociale zekerheid 385,58 477,16 429,93

Overige inkomsten 64,43 100,51 81,90

Totaal beschikbaar inkomen 1 222,08 1 809,37 1 506,49

inkomensarmoede 29,81% 7,50% 19,01%

Bron: Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen
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Ongeveer één man en één vrouw op twee in de steekproef is gehuwd, iets minder dan één op drie is 
vrijgezel en één op zes individuen is gescheiden. De gendergebonden verschillen zijn evenwel meer 
uitgesproken bij weduwen en weduwnaars omdat het hier vrijwel 4% van de mannen betreft en 10% 
van de vrouwen (maar de steekproef mannen omvat minder dan 100 waarnemingen).

Met 60% van de steekproef heeft de meerderheid van de vrouwen en de mannen geen kinderen 
(meer) ten laste; 16% heeft 2 kinderen; 13% heeft 1 kind en 10% heeft 3 kinderen of meer.

Ongeacht het geslacht van de individuen zijn de meest voorkomende gezinstypes de gezinnen be-
staande uit één persoon (ongeveer 26%), twee volwassenen van jonger dan 65 jaar oud zonder kin-
deren (ongeveer 20%), een alleenstaande of een koppel met kinderen van ouder dan 16 jaar (onge-
veer 18%) en ten slotte twee volwassenen met twee kinderen van jonger dan 17 jaar (ongeveer 10%).

Voor de opleiding bestaan er nauwelijks gendergebonden verschillen: 29% van de vrouwen (27,4% 
van de mannen) heeft een lagere-schooldiploma of een diploma lager secundair, 26,4% van de vrou-
wen (28,4% van de mannen) heeft een diploma hoger secundair en 44,3% van de vrouwen (44,1% van 
de mannen) behaalde een diploma na het secundair onderwijs.

Er worden grote verschillen tussen vrouwen en mannen zichtbaar in de activiteitsstatus. Eén man 
op twee werkt voltijds, maar bij de vrouwen geldt dit slechts voor één vrouw op drie; deeltijds werk 
komt dus vaker voor bij vrouwen: 16% van de vrouwen werkt deeltijds tegenover slechts 5% van de 
mannen; bruggepensioneerden en gepensioneerden zijn verhoudingsgewijs talrijker bij de mannen; 
en de categorie “overige” ten slotte (die onder meer de huisvrouwen/mannen omvat) beslaat meer 
dan 20% van de vrouwen en 5% van de mannen.

Hetzelfde geldt voor de inkomens, met zeer uitgesproken verschillen voor de inkomens uit arbeid, 
aangezien vrouwen het stellen met een netto maandelijks inkomen van 772 euro tegenover netto 
1.231,71 euro voor de mannen (dit zijn evenwel de gemiddelde inkomens voor heel de populatie, 
waarin ook de personen zijn vervat die niet werken; dit inkomen bedraagt respectievelijk 1962 en 
1.462 euro als de steekproef beperkt wordt tot de werkende personen). De verhouding vrouwen/
mannen in het netto maandelijks inkomen bedraagt 0,63 en benadert sterk het cijfer berekend op 
basis van de databank SILC-België voor het jaar 2006 (cfr. eerste hoofdstuk) met een ratio van 0,62 
(de ratio voor de populatie van de begunstigden bedraagt 0,72 op basis van SILC-België tegenover 
0,75 op basis van het Tijdsbestedingsonderzoek).

Als inkomen uit de sociale zekerheid in de totale populatie ontvangen vrouwen gemiddeld 386 euro 
en mannen 477 euro, maar het verschil is groter als we enkel de personen beschouwen die begun-
stigde zijn van een uitkering of een toelage van de sociale zekerheid: vrouwen ontvangen dan gemid-
deld 704 euro en mannen 1.044 euro (dit is een verhouding van 0,67 die geplaatst moet worden te-
genover de 0,75 berekend in het eerste hoofdstuk).
Als we ten slotte de armoede-indicator berekenen die een persoon als arm definieert  als zijn indi-
vidueel beschikbaar inkomen lager is dan 60% van het mediaaninkomen van de totale populatie, 
blijkt dat 7,5% van de mannen, maar vrijwel 30% van de vrouwen arm is (terwijl op basis van SILC-
België de percentages respectievelijk 11 en 36% bedragen).

De tijd die aan verschillende activiteiten wordt besteed, is sterk gendergebonden (Tabel 2)
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taBel 2 • descriptieve tiJdsstatistieken (aantal uur per week), populatie 18-99 Jaar 

De meest uitgesproken gendergebonden verschillen worden vastgesteld voor het huishoudelijk 
werk, aangezien vrouwen hieraan gemiddeld 9 uur méér besteden dan mannen, en voor het bezol-
digd werk waarvoor zij zeven uur minder dan mannen op de arbeidsmarkt actief zijn.
Ook de tijd die wordt uitgetrokken voor ontspanning is verschillend: vrouwen besteden hieraan ge-
middeld 35 uur per week, mannen 41 uur per week.
De tijd besteed aan de opvoeding en de opvang van de kinderen ten slotte bedraagt meer dan 3 uur 
bij vrouwen tegenover ongeveer 1 uur 20 bij mannen. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze ver-
schillen (net zoals deze vastgesteld voor het bezoldigd werk) nog groter zijn als de steekproef be-
perkt wordt tot de populatie van individuen tussen de 25 en de 49 jaar oud.

Een diepgaandere studie van de tijdsverdeling in functie van andere categorieën (Tabel 3) toont als 
belangrijkste resultaten:
 
1) dat het aantal uren besteed aan bezoldigd werk:

• voor mannen systematisch groter is dan voor vrouwen;
• afneemt met de leeftijd, ongeacht het geslacht, maar dat vrouwen systematisch minder werken 

dan mannen (waarbij het grootste verschil wordt vastgesteld voor de leeftijdsgroep van de 30- tot 
49-jarigen waar het oploopt tot meer dan 10 uur per week) ;

• kleiner is voor gehuwde personen dan voor vrijgezellen en voor gescheiden vrouwen (wat zijn 
verklaring kan vinden in de grotere financiële beperkingen voor alleenstaanden zodat deze zich 
genoodzaakt zien meer te werken dan personen in koppel);

• toeneemt met het aantal kinderen, zowel bij vrouwen als bij mannen, wat een opmerkelijk resul-
taat is als men weet dat voor vrouwen de kans groter is dat hun arbeidstijd vermindert wanneer 
zij kinderen hebben, terwijl het omgekeerde wordt vastgesteld voor mannen (Maron & Meulders 
2008). Het verkregen resultaat kan verklaard worden door het feit dat de leeftijd waarop men 
kinderen heeft, overeenstemt met de leeftijd waarop men de grootste kans heeft om actief te zijn 
en dat de steekproef bestaat uit personen tussen de 18 en de 99 jaar oud. Als we de steekproef 
beperken tot de populatie van de 24- tot 49-jarigen vermindert het aantal bezoldigde arbeidsuren 
van vrouwen met het aantal kinderen, terwijl het toeneemt bij de vaders;

• sterk toeneemt met het opleidingsniveau;
• zeer klein is bij arme personen (de verhouding hierbij is ongetwijfeld dat het kleine aantal ge-

werkte uren een grotere kans op financiële armoede inhoudt).

vrouwen mannen totaal

Aantal waarnemingen 2 692 2 508 5 200

Bezoldigd werk 14,57 21,99 18,15

Huishoudelijk werk 24,44 15,56 20,16

Ouderlijk werk 3,11 1,33 2,25

Rust 79,77 76,29 78,09

Ontspanning 35,18 41,15 38,06

Verplaatsingen 9,74 10,90 10,30

Overige 1,73 1,13 1,44

Bron: Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen
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2) dat het aantal uren besteed aan huishoudelijk werk: 

• voor mannen systematisch kleiner is dan voor vrouwen;
• toeneemt met de leeftijd;
• kleiner is voor vrijgezellen dan voor de andere categorieën, wat zijn verklaring kan vinden in het 

feit dat deze personen een groter aantal uren besteden aan arbeid en dat dit ten koste gaat van het 
huishoudelijk werk;

• vermindert naarmate het opleidingsniveau hoger is, wat verklaard kan worden door het feit dat be-
ter opgeleide personen minder tijd kunnen besteden aan huishoudelijk werk door hun grote aantal 
uren bezoldigd werk en dat ze tevens over meer financiële mogelijkheden kunnen beschikken om 
een beroep te doen op externe diensten om huishoudelijke taken te verrichten; 

• minder groot is voor personen die voltijds werken dan voor deeltijdse werknemers, werklozen, 
(brug)gepensioneerden en andere inactieven.

3) dat het aantal uren besteed aan ouderlijk werk:

• voor mannen systematisch kleiner is dan voor vrouwen; 
• zoals verwacht groter is voor personen tussen 30 en 49 jaar oud, de categorie die overeenstemt 

met de leeftijd waarop men kinderen heeft; maar wat meer aandacht verdient, zijn de sterke gen-
dergebonden verschillen: het verschil in ouderlijke tijd tussen vrouwen en mannen ligt tussen 2 en 
vrijwel 3 uur per week in deze leeftijdscategorie en deze ongelijkheden nemen toe met het aantal 
kinderen; 

• toeneemt met het opleidingsniveau.

4) dat het aantal uren besteed aan rust/het aantal uren besteed aan ontspanning:

• voor mannen systematisch kleiner is dan voor vrouwen wat de rust betreft, terwijl het omgekeerde 
geldt voor de ontspanning;

• een U-vormige curve aannemen met de leeftijd, waarbij het laagste punt wordt bereikt voor de 
groep van de 30- tot 49-jarigen; 

• beide verminderen met het aantal kinderen en het opleidingsniveau;
• het kleinst is voor voltijdse werknemers en het grootst is voor personen in een toestand van inko-

men-armoede.
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taBel 3 • descriptieve tiJdsstatistieken (aantal uren per week) per cateGorie,  
PoPUlatie 18-99 jaar

mannen

Bezoldigd 
werk

Huishou-
delijk 
werk

ouderlijk 
werk rust ont-

spanning 
verplaat-

singen overige

leeftijd 

‹ 30 jaar 28,71 10,07 1,23 75,62 38,04 12,05 0,61

30-49 jaar 31,60 13,42 2,12 73,71 34,57 11,80 1,12

50-59 jaar 21,27 17,76 0,56 74,85 42,19 10,97 1,13

60-65 jaar 5,86 19,58 0,72 80,41 51,54 9,46 1,49

› 65 jaar 1,57 20,14 0,47 83,00 53,91 8,48 1,30

samenwoningsstatuut
Gehuwd 21,85 16,22 1,77 76,40 40,39 10,80 0,93

Vrijgezel 26,17 12,43 0,84 75,63 40,01 11,41 0,94

Weduwnaar-weduwe 2,86 21,74 0,46 81,28 53,41 8,15 0,85

Na relatiebreuk 20,71 16,53 0,70 75,62 42,75 11,14 2,29

aantal kinderen
0 kinderen 17,19 16,03 0,46 77,73 45,21 10,44 1,29

1 kind 25,40 15,95 2,24 74,46 38,29 11,43 0,82

2 kinderen 32,11 14,14 2,97 73,70 32,99 11,62 0,74

3 kinderen en meer 31,94 14,38 3,12 73,64 31,99 12,02 1,20

Gezinstype 
Alleenstaande 18,77 16,15 0,32 75,93 45,26 10,63 1,73

2 Volwassenen (‹ 65 jaar) zonder kinderen 20,47 15,92 0,54 77,32 42,09 10,70 1,06

2 Volwassenen (van wie 1 › 65 jaar) zonder 
kinderen 0,47 20,04 0,68 84,10 53,78 8,39 1,36

1 Volwassene met kind (‹ 17 jaar) 34,94 15,87 1,38 73,78 29,78 11,74 0,43

2 Volwassenen met 1 kind (‹ 17 jaar) 30,22 12,68 3,97 74,39 33,88 12,45 0,92

2 Volwassenen met 2 kinderen (‹ 17 jaar) 33,42 13,70 4,40 73,30 31,03 11,58 0,51

2 Volwassenen met meer dan 2 kinderen  
(‹ 17 jaar) 30,63 13,51 4,91 73,58 31,43 13,00 0,93

Alleenstaande of koppel zonder kinderen  
(› 16 jaar) 25,94 15,10 0,32 74,85 40,03 11,07 0,35

Overige 20,44 14,04 1,99 78,33 41,33 11,25 3,21

opleidingsniveau 
Lager onderwijs/lager secundair 14,89 17,60 0,92 78,70 46,29 9,14 2,21

Hoger secundair 22,81 14,85 1,21 75,94 41,60 10,70 0,89

Post-secundair 26,31 14,48 1,71 75,03 37,32 12,20 0,55

activiteitsstatus 
Voltijds werknemer 34,01 13,07 1,67 73,11 33,50 12,08 1,07

Deeltijds werknemer 25,98 13,55 1,14 75,78 39,92 11,09 0,71

Werkloze 3,11 19,03 1,31 78,15 53,08 10,62 2,05

Gepensioneerde/bruggepensioneerde 1,37 21,10 0,55 81,58 54,29 8,69 1,35

Overige 2,20 16,06 1,48 83,16 52,29 10,09 1,54

inkomen-armoede

Niet arm 23,66 15,52 1,34 75,83 40,17 10,94 1,16

Arm 4,01 16,23 0,88 81,45 51,60 10,31 0,98

(vervolg)
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vrouwen

Bezoldigd 
werk

Huishou-
delijk 
werk

ouderlijk 
werk rust ont-

spanning 
verplaat-

singen overige

leeftijd

‹ 30 jaar 21,70 16,77 4,97 79,10 31,42 11,28 0,66

30-49 jaar 21,15 23,15 4,34 77,10 30,11 10,98 1,27

50-59 jaar 12,66 27,38 1,27 79,35 37,19 9,34 2,29

60-65 jaar 1,90 30,09 1,81 82,51 43,28 8,06 1,39

› 65 jaar 0,23 27,68 1,11 86,48 45,13 6,54 3,40

samenwoningsstatuut
Gehuwd 13,08 27,05 3,87 79,83 33,96 9,25 1,47

Vrijgezel 21,56 18,83 2,56 78,04 33,67 11,36 1,13

Weduwnaar-weduwe 3,27 25,97 1,79 84,28 43,94 7,69 3,77

Na relatiebreuk 16,54 22,74 2,17 79,49 35,77 10,41 2,17

aantal kinderen
0 kinderen 12,46 23,65 1,06 81,44 38,82 9,15 2,30

1 kind 16,49 24,05 4,49 79,61 32,75 9,93 0,90

2 kinderen 19,30 25,07 6,56 76,52 28,76 10,99 0,87

3 kinderen en meer 16,26 28,34 7,16 75,89 28,43 10,81 1,07

Gezinstype 
Alleenstaande 14,82 22,22 0,95 79,74 39,08 9,81 2,57

2 Volwassenen (‹ 65 jaar) zonder kinderen 13,44 24,82 1,14 81,20 36,95 9,09 1,83

2 Volwassenen (van wie 1 › 65 jaar) zonder 
kinderen 0,13 29,50 1,05 87,20 42,98 6,33 2,81

1 Volwassene met kind (‹ 17 jaar) 17,02 24,87 7,14 76,19 30,90 11,40 0,56

2 Volwassenen met 1 kind (‹ 17 jaar) 21,21 20,83 9,21 77,19 28,65 10,60 1,60

2 Volwassenen met 2 kinderen (‹ 17 jaar) 21,41 22,91 9,20 76,23 26,15 10,96 1,13

2 Volwassenen met meer dan 2 kinderen  
(‹ 17 jaar) 16,03 27,01 11,00 75,36 26,36 11,06 1,21

Alleenstaande of koppel zonder kinderen  
(› 16 jaar) 16,05 26,77 1,27 78,41 34,09 10,31 0,79

Overige 10,77 23,31 3,72 84,50 34,73 9,26 1,16

opleidingsniveau 
Lager onderwijs/lager secundair 5,45 28,00 2,27 83,97 40,37 7,20 3,04

Hoger secundair 14,40 24,86 2,84 78,80 35,51 10,11 1,27

Post-secundair 20,84 21,75 3,68 77,51 31,74 11,14 1,17

activiteitsstatus 
Voltijds werknemer 30,52 18,08 2,65 76,36 27,86 11,71 1,04

Deeltijds werknemer 19,43 24,73 3,46 77,46 30,56 11,35 0,39

Werkloze 2,67 28,06 4,74 80,33 40,14 9,69 0,64

Gepensioneerde/bruggepensioneerde 0,26 28,53 1,48 84,14 45,54 7,15 3,55

Overige 1,47 30,15 4,02 83,29 39,72 7,81 2,21

inkomen-armoede

Niet arm 19,67 22,50 3,04 78,30 32,86 10,55 1,42

Arm 3,21 28,89 3,34 82,92 40,30 7,92 2,44

(vervolg)
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totaal

Bezoldigd 
werk

Huishou-
delijk 
werk

ouderlijk 
werk rust ont-

spanning 
verplaat-

singen overige

leeftijd

‹ 30 jaar 24,72 13,88 3,36 77,60 34,27 11,61 0,64

30-49 jaar 26,27 18,38 3,25 75,44 32,29 11,38 1,20

50-59 jaar 16,84 22,71 0,92 77,17 39,62 10,14 1,73

60-65 jaar 3,87 24,85 1,27 81,47 47,39 8,75 1,44

› 65 jaar 0,88 24,01 0,80 84,79 49,40 7,48 2,38

samenwoningsstatuut

Gehuwd 17,51 21,58 2,81 78,10 37,21 10,03 1,20

Vrijgezel 23,86 15,64 1,70 76,84 36,84 11,38 1,03

Weduwnaar-weduwe 3,16 24,83 1,43 83,47 46,51 7,81 2,98

Na relatiebreuk 18,57 19,71 1,45 77,60 39,17 10,76 2,23

aantal kinderen

0 kinderen 14,81 19,86 0,76 79,59 42,00 9,79 1,80

1 kind 20,52 20,39 3,47 77,28 35,25 10,61 0,87

2 kinderen 25,35 19,91 4,86 75,19 30,76 11,29 0,80

3 kinderen en meer 23,35 22,03 5,33 74,87 30,04 11,36 1,13

Gezinstype 

Alleenstaande 16,67 19,37 0,65 77,95 41,97 10,20 2,18

2 Volwassenen (‹ 65 jaar) zonder kinderen 17,06 20,23 0,83 79,20 39,60 9,92 1,43

2 Volwassenen (van wie 1 › 65 jaar) zonder 
kinderen 0,30 24,73 0,87 85,64 48,42 7,37 2,08

1 Volwassene met kind (‹ 17 jaar) 21,81 22,46 5,60 75,55 30,60 11,49 0,53

2 Volwassenen met 1 kind (‹ 17 jaar) 25,79 16,68 6,54 75,77 31,31 11,54 1,25

2 Volwassenen met 2 kinderen (‹ 17 jaar) 27,43 18,30 6,80 74,76 28,60 11,27 0,82

2 Volwassenen met meer dan 2 kinderen  
(‹ 17 jaar) 23,33 20,26 7,96 74,47 28,89 12,03 1,07

Alleenstaande of koppel zonder kinderen  
(› 16 jaar) 20,84 21,12 0,81 76,68 36,97 10,68 0,58

Overige 14,75 19,50 3,01 81,96 37,45 10,08 2,01

opleidingsniveau 

Lager onderwijs/lager secundair 9,84 23,17 1,64 81,52 43,12 8,10 2,66

Hoger secundair 18,60 19,87 2,03 77,37 38,55 10,40 1,08

Post-secundair 23,47 18,26 2,73 76,32 34,42 11,65 0,87

activiteitsstatus 

Voltijds werknemer 32,57 15,13 2,07 74,45 31,18 11,93 1,05

Deeltijds werknemer 20,81 22,39 2,97 77,11 32,52 11,30 0,46

Werkloze 2,86 24,11 3,24 79,38 45,80 10,09 1,26

Gepensioneerde/bruggepensioneerde 0,87 24,43 0,97 82,73 50,37 8,00 2,33

Overige 1,60 27,57 3,56 83,26 42,02 8,23 2,09

inkomen-armoede

Niet arm 21,87 18,64 2,10 76,93 36,90 10,76 1,28

Arm 3,37 26,47 2,87 82,64 42,46 8,38 2,16

Bron: Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen
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2.4.3 Ongelijkheidsindicatoren voor het tijdsgebruik van vrouwen en van mannen

Tijdsarmoede

De eerste indicator steunt op het tijdsarmoedebegrip, dit wil zeggen dat hij informatie biedt over de 
resttijd van zodra de totale werktijd is toegewezen (ongeacht of het bezoldigd werk in de beroeps-
sfeer betreft of niet bezoldigd werk in de privé-sfeer zoals huishoudelijk of ouderlijk werk).

Deze indicator wijst op het verschillend tijdsarmoedeniveau bij vrouwen en bij mannen en is daartoe 
gebouwd als de verhouding tussen het percentage vrouwen en mannen die in tijdsarmoede verke-
ren. Hoe groter (kleiner) de ratio, hoe sterker de tijdsarmoede voor vrouwen (mannen).
Hierbij wordt een persoon beschouwd als tijdarm indien de totale tijd die deze besteedt aan ieder 
type werk (bezoldigd en/of niet bezoldigd) groter is dan 1,5 keer de totale gemiddelde tijd waargeno-
men voor de hele populatie.36 In onze steekproef bedraagt de gemiddelde totale werktijd 40,56 uur 
per week en ligt de tijdsarmoededrempel op een totaal van 60,84 werkuren per week.

De resultaten worden uitgesplitst in functie van een reeks kenmerken zoals de leeftijd, het samen-
woningsstatuut, het aantal kinderen ten laste van het gezin, het gezinstype, het opleidingsniveau, de 
activiteitsstatus en ten slotte ook de inkomen-armoede, zoals vermeld in de onderstaande tabel 
(Tabel 4).

36 1,5 is de drempel die doorgaans gebruikt wordt door auteurs die tijdsarmoede onderzoeken (Bardasi & Wodon 2006).

 Noot: tijdarm indien de totale werktijd > 1,5*totale gemiddelde werktijd van de populatie

% tijdarme vrouwen
                           

% tijdarme mannen
Indicator 1  =
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taBel 4 • indicator 1 “onGeliJkheid in tiJdsarmoede tussen vrouwen en mannen” 
Per cateGorie, PoPUlatie 18-99 jaar

% vrouwen % mannen indicator 1

leeftijd

‹ 30 jaar 18,98 14,98 1,27

30-49 jaar 25,47 22,33 1,14

50-59 jaar 13,56 16,52 0,82

60-65 jaar 3,70 3,32 1,11

› 65 jaar 1,39 1,22 1,14

samenwoningsstatuut

Gehuwd 19,12 16,93 1,13

Vrijgezel 15,04 14,40 1,04

Weduwnaar-weduwe 6,44 3,06 2,10

Na relatiebreuk 15,76 12,95 1,22

aantal kinderen

0 kinderen 9,40 9,45 0,99

1 kind 19,74 21,70 0,91

2 kinderen 30,94 26,32 1,18

3 kinderen en meer 29,72 25,42 1,17

Gezinstype

Alleenstaande 10,45 10,62 0,98

2 volwassenen (‹ 65 jaar) zonder kinderen 11,48 11,72 0,98

2 volwassenen (van wie 1 › 65 jaar) zonder 
kinderen 0,50 0,00 -

1 volwassene met kind (‹ 17 jaar) 24,30 23,08 1,05

2 volwassenen met 1 kind (‹ 17 jaar) 32,39 25,85 1,25

2 volwassenen met 2 kinderen (‹ 17 jaar) 36,51 30,83 1,18

2 Volwassenen met meer dan 2 kinderen 
(‹ 17 jaar) 36,00 27,20 1,32

Alleenstaande of koppel zonder kinderen 
 (› 16 jaar) 17,36 16,04 1,08

Overige 13,24 17,89 0,74

opleidingsniveau

Lager onderwijs/lager secundair 7,57 11,73 0,65

Hoger secundair 16,59 15,51 1,07

Post-secundair 22,55 17,18 1,31

activiteitsstatus

Voltijds werknemer 29,23 22,37 1,31

Deeltijds werknemer 21,93 11,82 1,86

Werkloze 6,22 2,29 2,72

Gepensioneerde/bruggepensioneerde 1,67 1,21 1,38

Overige 7,48 1,67 4,48

inkomen-armoede

Niet arm 20,83 16,48 1,26

Arm 6,99 1,08 6,47

Globale indicator 16,60 15,19 1,09

Bron: Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen



255

5 
An

al
ys

e 
va

n 
on

ge
lij

kh
ed

en
 in

 ti
jd

 tu
ss

en
 v

ro
uw

en
 e

n 
m

an
ne

n 
in

 B
el

gi
ë

Uit de globale indicator (Tabel 4, laatste regel) blijkt dat vrouwen vaker in een toestand van tijdsar-
moede verkeren dan mannen: de indicator bedraagt 1,09, wat inhoudt dat er ongeveer 10% meer 
tijdarme vrouwen zijn dan mannen.

Bij uitsplitsing per categorie wordt de interpretatie van de resultaten vrijwel onmogelijk aangezien 
het aantal waarnemingen vaak onder de 100 ligt, de minimumnorm die wij onszelf hebben opgelegd 
voor een significante interpretatie van resultaten. 
Dit resultaat is evenwel niet zo verbazend aangezien aan tijdsarmoede een drempel verbonden is 
die onder meer wordt omschreven op grond van het gemiddeld aantal uren bezoldigd werk binnen 
de totale populatie. Slechts weinigen hebben een totale werklast die deze drempel overschrijdt bin-
nen de groep mensen die niet werken (zoals werklozen, gepensioneerden, personen van ouder dan 
60 jaar, enz.). Hierdoor nemen we slechts een klein aantal tijdarme personen waar en aangezien dit 
aantal onder de 100 blijft, kunnen we deze resultaten niet interpreteren. 

Intensiteit van tijdsarmoede

De eerste indicator is een aanduiding van de verschillende verhouding van vrouwen en mannen die 
het slachtoffer zijn van tijdsarmoede (en in welke mate vrouwen meer of minder te maken krijgen 
met dit soort armoede), maar biedt geen informatie over de grootte van de verschillen in tijdsar-
moede tussen vrouwen en mannen.

Daarom bouwen wij een tweede indicator om te meten in welke mate er uitgesproken gendergebon-
den verschillen bestaan in tijdsarmoede. Deze indicator wordt berekend als verhouding tussen de 
gemiddelde resttijd voor vrouwen en voor mannen. Is deze indicator laag en kleiner dan 1 (hoog en 
groter dan 1), dan beschikken vrouwen (mannen) over een tijd voor rust, ontspanning, enz. die korter 
is dan deze van mannen (vrouwen). 

 Noot: resttijd = totale tijd – bezoldigd werk – huishoudelijk werk – ouderlijk werk (aantal uren per week)

Gemiddelde resttijd van vrouwen                            

Gemiddelde resttijd van mannen 
Indicator 2 =
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taBel 5 • indicator 2 “onGeliJkheid in de intensiteit van tiJdsarmoede van vrouwen 
en mannen” per cateGorie, populatie 18-99 Jaar

tijd vrouwen tijd mannen indicator 2

leeftijd

‹ 30 jaar 124,57 127,99 0,97

30-49 jaar 119,37 120,85 0,99

50-59 jaar 126,68 128,41 0,99

60-65 jaar 134,21 141,84 0,95

› 65 jaar 138,98 145,81 0,95

samenwoningsstatuut

Gehuwd 124,00 128,16 0,97

Vrijgezel 125,04 128,56 0,97

Weduwnaar-weduwe 136,97 142,93 0,96

Na relatiebreuk 126,55 130,06 0,97

aantal kinderen

0 kinderen 130,84 134,33 0,97

1 kind 122,97 124,42 0,99

2 kinderen 117,07 118,78 0,99

3 kinderen en meer 116,24 118,56 0,98

Gezinstype

Alleenstaande 130,01 132,77 0,98

2 volwassenen (‹ 65 jaar) zonder kinderen 128,61 131,07 0,98

2 volwassenen (van wie 1 › 65 jaar) zonder 
kinderen 137,32 146,80 0,94

1 volwassene met kind (‹ 17 jaar) 118,97 115,81 1,03

2 volwassenen met 1 kind (‹ 17 jaar) 116,75 121,14 0,96

2 volwassenen met 2 kinderen (‹ 17 jaar) 114,48 116,48 0,98

2 Volwassenen met meer dan 2 kinderen 
(‹ 17 jaar) 113,95 118,95 0,96

Alleenstaande of koppel zonder kinderen 
 (› 16 jaar) 123,90 126,64 0,98

Overige 130,21 131,52 0,99

opleidingsniveau

Lager onderwijs/lager secundair 132,28 134,59 0,98

Hoger secundair 125,89 129,13 0,97

Post-secundair 121,73 125,50 0,97

activiteitsstatus

Voltijds werknemer 116,76 119,25 0,98

Deeltijds werknemer 120,37 127,33 0,95

Werkloze 132,53 144,56 0,92

Gepensioneerde/bruggepensioneerde 137,74 144,97 0,95

Overige 132,36 148,26 0,89

inkomen-armoede

Niet arm 122,79 127,48 0,96

Arm 132,56 146,88 0,90

Globale indicator 125,88 129,12 0,97

Bron: Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen
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De globale indicator (Tabel 5, laatste regel) geeft aan dat vrouwen wekelijks gemiddeld 3% minder 
tijd hebben voor rust en sociale en culturele activiteiten dan mannen, dat is iets meer dan 3 uur per 
week.

Deze verschillen komen nog sterker tot uiting in de uiterste leeftijdsgroepen, met name de jonger 
dan 30-jarigen en de 60-plussers, en liggen tussen de 3 en de 7 uur. 
Dit kan evenwel zijn verklaring vinden in het feit dat de leeftijdscategorie van 30 tot 49 jaar overeen-
stemt met een leeftijd waarop men zich doorgaans met de kinderen moet bezighouden en mannen 
met kinderen hun bezoldigde werktijd opdrijven terwijl het omgekeerde geldt voor de vrouwen, die 
meer tijd besteden aan niet-bezoldigd werk ten koste van hun bezoldigde activiteit. Deze beide ef-
fecten zouden elkaar kunnen compenseren in de analyse van de resttijd (de toename van de werktijd 
van de man zou in dat geval min of meer overeenstemmen met de toegenomen werktijd van de 
vrouw) zodat de ongelijkheden op het niveau van de werktijd uiteindelijk ongewijzigd blijven. Dit re-
sultaat wordt trouwens bevestigd bij analyse van de ratio in functie van het aantal kinderen, aange-
zien de ongelijkheden het grootst zijn wanneer het gezin geen kinderen ten laste heeft. 

De indicator verschilt in functie van het gezinstype en is het kleinst voor gezinnen bestaande uit 
twee volwassenen (waarvan één jonger dan 65 jaar) zonder kinderen: het verschil in resttijd tussen 
vrouwen en mannen bedraagt er  6%, dat is vrijwel 10 uur per week. Deze gezinnen bestaan door-
gaans uit personen die ouder zijn dan het gemiddelde. Zij bevinden zich voor het merendeel in de 
leeftijdscategorieën boven de 60, waar de bezoldigde werktijd en de oudertijd nog een kleine rol 
spelen terwijl de huishoudelijke tijd de hoogste waarden bereikt en er in de totale tijd die vrouwen 
en mannen besteden grote verschillen bestaan (vrijwel 10 uur per week, cfr. Tabel 3 waarin de des-
criptieve statistieke staan vermeld). 

De activiteitsstatus is het kenmerk waarvoor de indicator het sterkst varieert, met waarden tussen 
0,89 en 0,98: dit wijst op de grotere gendergebonden ongelijkheden bij personen die werkloos zijn of 
die behoren tot de laatste categorie (categorie “overige”), terwijl de ongelijkheden het kleinst zijn bij 
voltijdse werknemers. Voor de categorie “overige” kan dit resultaat een verklaring vinden in het feit 
dat deze groep grotendeels bestaat uit huisvrouwen, voor wie het niet-bezoldigd werk een groot 
deel van de tijd in beslag neemt en de mogelijkheden beperkt om tijd toe te wijzen aan rust en soci-
ale en culturele activiteiten, terwijl de groep bij de mannen veeleer bestaat uit gehandicapten, ar-
beidsongeschikte personen enz. In die groep bestaan dus zeer uitgesproken gendergebonden ver-
schillen, waarbij de bemerking gemaakt dient te worden dat deze categorie verhoudingsgewijs 
meer vrouwen dan mannen bevat (de verhouding bedraagt om en bij de 21% vrouwen en 5% man-
nen, cfr. Tabel 3).
De werklozen komen uit de descriptieve statistieken naar voren als één van de categorieën waar de 
tijd die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijke taken het sterkst verschilt, wat voor de 
vrouwen ceteris paribus een grotere tijdsarmoede inhoudt. 
De gendergebonden verschillen in de resttijd zijn derhalve groter naarmate die tijd langer is (of 
wanneer de totale werklast kleiner is, zoals bij werklozen, (brug)gepensioneerden, enz.). Mensen 
met een bezoldigde betrekking hebben immers automatisch minder tijd beschikbaar voor niet be-
zoldigd werk of voor rust en ontspanning (een dag duurt immers niet langer dan 24 uur), en als 
minder tijd beschikbaar is, houdt dat tevens in dat tussen man en vrouw minder tijd ongelijk ver-
deeld kan worden over niet bezoldigde activiteiten en sociale en culturele activiteiten. 
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Personen die in een toestand van inkomen-armoede verkeren hebben gemiddeld een grotere rest-
tijd te besteden aan ontspanning en rust dan niet-armen (en kennen hierdoor minder tijdsarmoede), 
toch zijn de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen groter bij geld-armen: vrouwen kunnen 10% 
minder tijd besteden aan rust en ontspanning dan mannen, hetzij ongeveer 12 uur per week.

Ten slotte lijken het samenwoningsstatuut en het opleidingsniveau geen effect te hebben voor de 
indicator, met een cijfer van 0,97, de gemiddelde waarde vastgesteld voor de globale indicator. 

Bezoldigde werktijd

De twee voorgaande indicatoren gaan uit van de resttijd, die zelf gedefinieerd wordt als functie van 
de bezoldigde werktijd. Als een individu meer tijd besteedt aan bezoldigd werk houdt dit ceteris 
paribus immers in dat er minder tijd overblijft als resttijd (aangezien de tijd beperkt is tot 24 uur per 
dag) en dat de kans op tijdsarmoede dus groter is.
Aangezien tijdsarmoede dus afhankelijk is van het bezoldigd werk willen wij onderzoeken of de ver-
schillen in tijdsarmoede verklaard kunnen worden door de verschillen in bezoldigde werktijd.
De bezoldigde werktijd heeft overigens ook een invloed op de inkomen-armoede aangezien werklo-
zen of bruggepensioneerden bijvoorbeeld een grotere kans op armoede hebben dan personen die 
werk verrichten dat hen een inkomen oplevert (cfr. eerste hoofdstuk).

Daartoe bouwen wij een derde indicator die rekening zal houden met de verschillen in tijd die vrou-
wen en mannen besteden aan bezoldigd werk om vast te stellen in hoeverre de verschillende soci-
aal-economische kenmerken deze tijd beïnvloeden en welke de band is tussen die tijd en het risico 
op tijd- en inkomen-armoede. 
Hij wordt berekend als verhouding tussen de gemiddelde bezoldigde werktijd van vrouwen en van 
mannen (in aantal uren per week). Hoe kleiner (groter) deze ratio, des te meer werken vrouwen 
(mannen) minder dan mannen (vrouwen) tegen bezoldiging.

Gemiddelde bezoldigde werktijd van vrouwen 

Gemiddelde bezoldigde werktijd van mannen 
Indicator 3 =
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taBel 6 • indicator 3 “onGeliJkheid in bezoldiGde werktiJd van vrouwen en van 
mannen” per cateGorie, populatie 18-99 Jaar

tijd vrouwen tijd mannen indicator 3

leeftijd

‹ 30 jaar 21,70 28,71 0,76

30-49 jaar 21,15 31,60 0,67

50-59 jaar 12,66 21,27 0,60

60-65 jaar 1,90 5,86 0,32

› 65 jaar 0,23 1,57 0,15

samenwoningsstatuut

Gehuwd 13,08 21,85 0,60

Vrijgezel 21,56 26,17 0,82

Weduwnaar-weduwe 3,27 2,86 1,14

Na relatiebreuk 16,54 20,71 0,80

aantal kinderen

0 kinderen 12,46 17,19 0,72

1 kind 16,49 25,40 0,65

2 kinderen 19,30 32,11 0,60

3 kinderen en meer 16,26 31,94 0,51

Gezinstype

Alleenstaande 14,82 18,77 0,79

2 volwassenen (‹ 65 jaar) zonder kinderen 13,44 20,47 0,66

2 volwassenen (van wie 1 › 65 jaar)  
zonder kinderen 0,13 0,47 0,28

1 volwassene met kind (‹ 17 jaar) 17,02 34,94 0,49

2 volwassenen met 1 kind (‹ 17 jaar) 21,21 30,22 0,70

2 volwassenen met 2 kinderen (‹ 17 jaar) 21,41 33,42 0,64

2 Volwassenen met meer dan 2 kinderen 
(‹ 17 jaar) 16,03 30,63 0,52

Alleenstaande of koppel zonder kinderen 
 (› 16 jaar) 16,05 25,94 0,62

Overige 10,77 20,44 0,53

opleidingsniveau

Lager onderwijs/lager secundair 5,45 14,89 0,37

Hoger secundair 14,40 22,81 0,63

Post-secundair 20,84 26,31 0,79

activiteitsstatus

Voltijds werknemer 30,52 34,01 0,90

Deeltijds werknemer 19,43 25,98 0,75

Werkloze 2,67 3,11 0,86

Gepensioneerde/bruggepensioneerde 0,26 1,37 0,19

Overige 1,47 2,20 0,67

inkomen-armoede

Niet arm 19,67 23,66 0,83

Arm 3,21 4,01 0,80

Globale indicator 14,57 21,99 0,66

Bron: Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen



260

De globale indicator (Tabel 6, laatste regel) toont veel grotere verschillen tussen mannen en vrou-
wen dan de twee vorige indicatoren. De bezoldigde werktijd van vrouwen bedraagt gemiddeld im-
mers slechts 66% van de bezoldigde werktijd van mannen, dat is een verschil van ruim 7 uur per 
week.

Deze gendergebonden verschillen vertonen een sterke variatie in functie van de onderzochte soci-
aal-economische kenmerken.
Het wekt geen verbazing dat de tijd besteed aan bezoldigd werk sterk afhankelijk is van de  leeftijd, 
maar het blijkt dat de verschillen tussen vrouwen en mannen groter worden met de leeftijd: voor 
min 30-jarigen bedraagt de vrouwelijke bezoldigde werktijd 76% van de mannelijke bezoldigde 
werktijd, terwijl bij de 50 tot 59-jarigen dit cijfer wegzakt tot 60% en het bij de 65-plussers nog 
slechts 15% bedraagt.

De gendergebonden verschillen zijn groter bij gehuwden aangezien de vrouw gemiddeld 60% van de 
bezoldigde tijd van de man werkt (dat is ruim 8 uur minder per week) en ze nemen toe met het aan-
tal kinderen aangezien de indicator stijgt van 0,72 wanneer het gezin geen kinderen ten laste heeft 
tot 0,51 bij drie kinderen of meer.

A contrario, nemen de gendergebonden verschillen af met het opleidingsniveau (ook al blijven ze 
nog groot) omdat de bezoldigde werktijd van vrouwen met hoogstens een diploma van het lager 
secundair onderwijs overeenstemt met 37% van de werktijd van mannen met hetzelfde opleidings-
niveau, terwijl het percentage bij personen met een post-secundair 79% bedraagt. 

De verschillen tussen vrouwen en mannen vertonen een sterke variatie in functie van het gezins-
type: ze zijn het grootst bij gezinnen zonder kinderen die bestaan uit 2 volwassenen waarvan er één 
ouder is dan 65 jaar, met een indicator van 0,28 (wat betekent dat de bezoldigde werktijd van vrou-
wen driemaal kleiner is dan die van mannen); anderzijds zijn ze het kleinst bij de vrijgezellen, waar 
de indicator 0,79 bedraagt. 

De activiteitsstatus heeft een sterke invloed op de bezoldigde werktijd van vrouwen en van mannen: 
de verschillen tussen beide zijn kleiner bij voltijdse werknemers (met een indicator van 0,90) en 
groter bij de (brug)gepensioneerden (met een indicator van 0,19, wat betekent dat vrouwen vijf keer 
minder tijd besteden aan werk dan mannen).

Ten slotte verandert de indicator niet zeer sterk in functie van het inkomen-armoede-statuut met 
een cijfer tussen 0,80 en 0,83, ongeacht het feit of de betrokkenen arm zijn of niet.

Niet bezoldigde werktijd

De vierde indicator meet de gendergebonden ongelijkheden in de niet bezoldigde werktijd, de tijd die 
besteed wordt aan huishoudelijke taken en aan de opvoeding van de kinderen. Doorgaans besteden 
vrouwen meer tijd aan niet bezoldigd werk dan mannen, zeker als het gezin kinderen heeft (Maron 
& Meulders 2007). Dit gaat zeer vaak ten koste van de bezoldigde activiteit maar kan ook inhouden 
dat er minder tijd overblijft voor ontspanning, rust, enz. en kan derhalve zowel een weerslag hebben 
op inkomen-armoede als op tijdsarmoede. 
Wij onderzoeken hiermee of de verschillen in tijdsarmoede tussen vrouwen en mannen toegeschre-
ven kunnen worden aan een verschil in tijd dat men besteedt aan niet bezoldigd werk.
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Op die basis bouwen wij deze indicator als verhouding tussen de gemiddelde niet bezoldigde werk-
tijd van vrouwen en van mannen (in aantal  uren per week). Hoe groter (kleiner) deze ratio, hoe 
groter de mate waarin vrouwen (mannen) méér tijd besteden aan huishoudelijk en ouderlijk werk 
dan mannen (vrouwen).
 

Gemiddelde niet bezoldigde werktijd van vrouwen
Gemiddelde niet bezoldigde werktijd van mannen

Indicator 4 =
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taBel 7 • indicator 4 “onGeliJkheid in de niet bezoldiGde werktiJd van vrouwen en 
van mannen” per cateGorie, populatie 18-99 Jaar

tijd vrouwen tijd mannen indicator 4

leeftijd

‹ 30 jaar 21,73 21,73 1,92

30-49 jaar 27,48 27,48 1,77

50-59 jaar 28,66 28,66 1,56

60-65 jaar 31,90 31,90 1,57

› 65 jaar 28,79 28,79 1,40

samenwoningsstatuut

Gehuwd 30,92 17,99 1,72

Vrijgezel 21,39 13,27 1,61

Weduwnaar-weduwe 27,76 22,21 1,25

Na relatiebreuk 24,91 17,23 1,45

aantal kinderen

0 kinderen 24,71 16,48 1,50

1 kind 28,55 18,18 1,57

2 kinderen 31,63 17,11 1,85

3 kinderen en meer 35,50 17,50 2,03

Gezinstype

Alleenstaande 23,17 16,46 1,41

2 volwassenen (‹ 65 jaar) zonder kinderen 25,95 16,46 1,58

2 volwassenen (van wie 1 › 65 jaar)  
zonder kinderen 30,55 20,73 1,47

1 volwassene met kind (‹ 17 jaar) 32,01 17,24 1,86

2 volwassenen met 1 kind (‹ 17 jaar) 30,04 16,65 1,80

2 volwassenen met 2 kinderen (‹ 17 jaar) 32,11 18,11 1,77

2 Volwassenen met meer dan 2 kinderen 
(‹ 17 jaar) 38,01 18,43 2,06

Alleenstaande of koppel zonder kinderen 
 (› 16 jaar) 28,05 15,42 1,82

Overige 27,03 16,04 1,69

opleidingsniveau

Lager onderwijs/lager secundair 30,27 18,52 1,63

Hoger secundair 27,70 16,07 1,72

Post-secundair 25,42 16,19 1,57

activiteitsstatus

Voltijds werknemer 20,73 14,74 1,41

Deeltijds werknemer 28,19 14,69 1,92

Werkloze 32,80 20,34 1,61

Gepensioneerde/bruggepensioneerde 30,01 21,65 1,39

Overige 34,18 17,54 1,95

inkomen-armoede

Niet arm 25,54 16,86 1,51

Arm 32,23 17,11 1,88

Globale indicator 27,55 16,89 1,63

Bron: Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen



263

5 
An

al
ys

e 
va

n 
on

ge
lij

kh
ed

en
 in

 ti
jd

 tu
ss

en
 v

ro
uw

en
 e

n 
m

an
ne

n 
in

 B
el

gi
ë

De verschillen tussen vrouwen en mannen die men waarneemt voor de niet bezoldigde werktijd zijn 
bijzonder groot (en verhoudingsgewijs trouwens groter dan voor de bezoldigde werktijd) aangezien 
vrouwen gemiddeld 63% meer tijd besteden aan huishoudelijke en ouderlijke taken dan mannen, 
een verschil van ruim 10 uur per week (Tabel 7, laatste regel).

Deze verschillen nemen af met de leeftijd aangezien mannen doorheen de levenscycus hun aandeel 
in het niet bezoldigde werk verhoudingsgewijs sterker verhogen dan vrouwen. Men is geneigd uit dit 
resultaat af te leiden dat mannen meer tijd besteden aan de thuissituatie en het gezin als zij hiervoor 
meer tijd hebben en dat zij minder tijd besteden aan bezoldigd werk, terwijl vrouwen een continu aan-
deel hebben in het niet-bezoldigd werk  en hieraan in elke levensfase meer tijd besteden dan mannen. 
Dit kan eveneens verklaard worden aan de hand van de aanwezigheid van kinderen en van de werklast 
die deze meebrengt in een bepaalde periode van het leven, doorgaans bij de 25- tot 54-jarigen.

De ongelijkheden tussen mannen en vrouwen zijn groter bij gehuwden omdat zij meer tijd besteden 
aan niet bezoldigd werk dan personen met een ander samenwoningsstatuut en vrouwen besteden 
1,7 keer meer tijd aan niet bezoldigd werk dan mannen. Dit geldt eveneens voor gezinnen met kin-
deren aangezien de gendergebonden ongelijkheden met het aantal kinderen toenemen: vrouwen 
besteden 1,5 keer meer tijd aan niet bezoldigd werk dan mannen wanneer het gezin geen kinderen 
ten laste heeft, tegenover 2 keer meer tijd wanneer er minstens drie kinderen zijn. Dit resultaat kan 
worden verklaard door het feit dat de aanwezigheid van een kind bijkomend niet bezoldigd werk 
vereist, waaruit kan worden afgeleid dat de komst van een kind in een gezin de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen nog versterkt omdat de moeder de meeste tijd voor de opvoeding van het kind 
voor haar rekening neemt.

Dit resultaat wordt bevestigd in de analyse van het gezinstype. Daarbij blijkt dat in gezinnen die be-
staan uit twee volwassenen met twee kinderen de moeders meer huishoudelijke en gezinsverant-
woordelijkheden op zich nemen, wat kan worden afgeleid uit het feit dat zij hieraan tweemaal meer 
tijd besteden dan de vaders. Algemeen kan worden gesteld dat in gezinnen met kinderen grotere 
verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen dan elders, terwijl, a contrario, deze ongelijkheden 
zeer klein zijn bij gezinnen die bestaan uit één enkel persoon of twee volwassenen zonder kinderen.

Zoals bij de verschillen die werden vastgesteld voor de bezoldigde werktijd en de tijd voor ontspan-
ning en rust zijn deze ook hier kleiner voor personen met een post-secundair opleidingsniveau dan 
voor wie ten hoogste een diploma van het lager secundair heeft gehaald.
Voor wat betreft de activiteitsstatus zijn de verschillen in niet bezoldigde werktijd kleiner bij (brug)
gepensioneerden en voltijdse werknemers en zijn ze bijzonder groot bij deeltijdse werknemers en 
de categorie “overige” waarvan onder meer de huisvrouwen deel uitmaken.

Ten slotte besteden vrouwen in een toestand van geldarmoede meer tijd aan onbezoldigd werk dan 
mannen in dezelfde situatie en dan niet-arme vrouwen. De indicator bedraagt immers 1,88 voor de 
armenpopulatie en 1,51 voor de niet-armen.

Inkomens- en tijdsarmoede samen

De laatste indicator wordt gebouwd om na te gaan in hoeverre tijdarmen ook inkomen-arm zijn. Het 
is de bedoeling om te analyseren of de beide armoedetypes gezamenlijk optreden of integendeel op 
verschillende groepen individuen inspelen.
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Hierbij moet worden opgemerkt dat minder dan 6% van de totale populatie de beide armoedetypes 
cumuleert en dat de populatie die getroffen is door tijdsarmoede lijkt te verschillen van de populatie 
inkomen-armen. 
Het percentage tijdarmen bedraagt immers vrijwel 16% van de totale populatie terwijl de personen 
in een toestand van inkomen-armoede een aandeel hebben van 19%. Maar slechts 6% van de popu-
latie is getroffen door de beide armoedetypes. Hieruit blijkt dat de beide armoedetypes vrij sterk van 
elkaar verschillen, wat onder meer een verklaring kan vinden in het feit dat armen doorgaans meer 
tijd kunnen besteden aan ontspanning, rust, enz. (aangezien zij meestal minder tijd besteden aan 
bezoldigd werk en dus tijd beschikbaar hebben voor andere activiteiten ceteris paribus).

Ondanks die vaststelling worden vrouwen verhoudingsgewijs sterker getroffen door deze beide ar-
moedetypes dan mannen. De indicator bedraagt 6,5, wat inhoudt dat er 6,5 keer meer vrouwen in-
komens- en tijdsarmoede cumuleren dan mannen. Toch moet met dit resultaat omzichtig worden 
omgesprongen omdat het aantal waarnemingen voor deze steekproef zeer klein is en onder de 100 
blijft. Wij hebben deze gegevens dus niet kunnen uitsplitsen in functie van de vooropgestelde ken-
merken (leeftijdklasse, samenwoningsstatuut, aantal kinderen, gezinstype, enz.) omwille van dit te 
kleine aantal waarnemingen.

Noot: 
•	 tijdarm	als	de	totale	werktijd	›	1,5*	de	gemiddelde	totale	werktijd	van	de	populatie
•	 inkomen-arm	als	het	beschikbaar	inkomen	‹	60%	beschikbaar	mediaaninkomen	van	de	populatie

Zoals de overige indicatoren wordt ook deze berekend om de gendergebonden ongelijkheden te 
tonen die bestaan met betrekking tot de interactie tussen armoedetypes, hetzij als verhouding tus-
sen het percentage vrouwen en mannen die in een toestand van tijd- en inkomen-armoede verke-
ren.

% vrouwen dat tijd- en inkomen-arm is

% mannen dat tijd- en inkomen-arm is
Indicator 5 =
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3 conclUsie

De Enquête over het Gezinsbudget in België heeft het grote nadeel dat gegevens enkel op gezinsni-
veau kunnen worden verzameld. Het feit dat ze niet tot het individu teruggebracht kunnen worden, 
maakt iedere analyse of berekening van een indicator van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
in verbruik en leefomstandigheden, gemeten op basis van individuele gegevens onmogelijk. De eni-
ge mogelijke analyse op individueel niveau is om het verbruik en de leefomstandigheden van alleen-
staande vrouwen en mannen (zonder kinderen) te onderzoeken, maar die resultaten zouden enkel 
gelden voor een specifieke groep van de populatie en dus niet voor de hele populatie representatief 
zijn.

Het Tijdsbestedingsonderzoek heeft het voordeel dat een reeks individuele gegevens ter beschik-
king wordt gesteld die betrekking hebben op de wijze waarop vrouwen en mannen hun tijd toewijzen 
(aan een aantal sterk gedetailleerd uitgesplitste activiteiten), wat ons in staat heeft gesteld dieper 
in te gaan op de tijdsverdeling van vrouwen en mannen en de ongelijkheden die op dat niveau be-
staan te analyseren in functie van een aantal sociaal-economische kenmerken zoals leeftijd, sa-
menwoningsstatuut, aantal kinderen, gezinstype, opleidingsniveau, activiteitsstatus en geldarmoe-
de. 

Hieruit blijkt dat in de totale populatie meer dan één persoon op zes tijdarm is en dat vrouwen hier-
door sterker getroffen worden dan mannen. Het verschil bedraagt om en bij de 10%.

Er verkeren meer vrouwen dan mannen in een tijdarme toestand en de indicator voor de intensiteit 
van de tijdsarmoede geeft aan dat vrouwen beschikken over een tijd voor rust en sociale en cultu-
rele activiteiten (dit is de tijd die overblijft van zodra de bezoldigde en de niet bezoldigde werktijd zijn 
verrekend) die 0,97% bedraagt van diezelfde tijd waarover mannen beschikken, wat betekent dat 
vrouwen gemiddeld 3 uur per week minder kunnen rusten of ontspannen.

Aangezien tijdsarmoede uitgaat van de totale werktijd, al dan niet bezoldigd, hebben wij ons toege-
legd op de gendergebonden ongelijkheden voor deze verschillende tijdstypes om na te gaan of de 
ongelijkheden in tijdsarmoede in meerdere mate verklaard worden door ongelijkheden vastgesteld 
op het vlak van de bezoldigde werktijd of van de niet bezoldigde werktijd.
Dit onderzoek wijst uit dat de verschillen tussen mannen en vrouwen voor wat tijdsarmoede betreft, 
effectief een verklaring vinden in de ongelijkheden die voor deze beide werktypes worden waarge-
nomen, maar dat de ongelijkheden voor het niet bezoldigd werk groter zijn. Uit de indicator die de 
verschillen tussen vrouwen en mannen aangeeft voor wat betreft niet bezoldigd werk blijkt immers 
dat vrouwen gemiddeld 63% meer tijd besteden aan huishoudelijke en ouderlijke taken dan mannen 
(dat is ruim 10 uur per week), terwijl de indicator voor de verschillen tussen vrouwen en mannen in 
het bezoldigd werk toont dat vrouwen gemiddeld 66% besteden van de tijd die mannen uittrekken 
voor bezoldigd werk (een verschil van om en bij de 7 uur per week).

Zowel in de bezoldigde als in de niet bezoldigde werktijd vertonen de ongelijkheden in functie van de 
onderzochte sociaal-economische kenmerken een sterke variatie. 
De ongelijkheden bij het opnemen van huishoudelijke en ouderlijke verantwoordelijkheden zijn veel 
groter bij gehuwden, waar vrouwen aan niet bezoldigd werk 1,7 keer meer tijd besteden dan man-
nen, en wanneer het gezin kinderen heeft, leggen vrouwen zich sterker toe op de gezinssfeer ten 
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koste van hun bezoldigde activiteit en van ontspanning. Deze ongelijkheden worden groter naar-
mate het aantal kinderen toeneemt. Vrouwen trekken voor niet bezoldigd werk 1,5 keer meer tijd uit 
dan mannen als het gezin een kind heeft en 2 keer meer bij minstens 3 kinderen. Daarmee blijkt dat 
de komst van een kind in een gezin de ongelijkheden versterkt, aangezien de vrouw het grootste 
deel van de tijd voor de opvoeding op zich neemt.
Bovendien hebben een aantal studies uitgewezen dat het type activiteit sterk verschilt in functie van 
het geslacht: vrouwen nemen meer dagelijkse, repetitieve en minder facultatieve activiteiten voor 
hun rekening, zoals schoonmaken, eten klaarmaken, de kinderen wassen en voeden, terwijl man-
nen hun tijd veeleer besteden aan zogenaamde semi-ontspannings activiteiten zoals tuinieren, klus-
sen, enz. en spelen met de kinderen, verhaaltjes vertellen enz. (Maron & Meulders 2007).

De ongelijkheden in de tijd die besteed wordt aan bezoldigd werk nemen toe met de leeftijd. De on-
gelijkheden die men waarneemt in het huishoudelijk werk verminderen evenwel met de leeftijd 
omdat mannen verhoudingsgewijs hun participatie in de huishoudelijke en gezinssfeer sterker op-
voeren dan vrouwen. Uit dit resultaat zou men kunnen afleiden dat mannen zich meer toeleggen op 
de privé-sfeer als zij minder tijd besteden aan bezoldigd werk, terwijl vrouwen een continu aandeel 
hebben in het niet-bezoldigd werk en hieraan in elke levensfase meer tijd besteden dan mannen. Dit 
kan eveneens verklaard worden aan de hand van de aanwezigheid van kinderen en van de werklast 
die deze meebrengt in een bepaalde periode van het leven, doorgaans bij de 25- tot 54-jarigen, die 
in hoofdzaak de moeders voor hun rekening nemen.

Zowel in de bezoldigde als in de niet bezoldigde tijd nemen de ongelijkheden af met het opleidings-
niveau. Anders uitgedrukt, wordt een hoger opleidingsniveau verbonden aan een gelijkere verdeling 
van de tijd die door vrouwen en door mannen aan de verschillende taken wordt besteed. Dit kan 
verklaard worden aan de hand van het feit dat opgeleide personen verhoudingsgewijs minder tijd 
kunnen besteden aan huishoudelijk en ouderlijk werk omwille van de tijd die zij bij gelijkblijvende 
omstandigheden (een dag is beperkt tot 24 uren) doorbrengen op de arbeidsmarkt en dat zij over 
meer financiële mogelijkheden beschikken om een beroep te doen op externe diensten voor huis-
houdelijke en ouderlijke taken.

Gendergebonden ongelijkheden zijn evenwel kleiner bij voltijdse werknemers omdat de tijd die 
vrouwen besteden aan bezoldigd werk in deze categorie overeenstemt met 90% van de bezoldigde 
tijd van mannen en de tijd die vrouwen besteden aan niet bezoldigd werk 141% bedraagt van de man-
nelijke tijd voor niet bezoldigd werk. Deze percentages bedragen voor werklozen respectievelijk 
86% en 161%, voor deeltijdse werknemers 75% en 192%, en voor de categorie die de overige activi-
teitsstatuten omvat, en dan in hoofdzaak de huisvrouwen, 67% en 195%. 

Ten slotte is gebleken dat tijdsarmoede en geldarmoede twee vrij afzonderlijke armoedetypes zijn. 
Uit onze resultaten blijkt immers dat ongeveer 16% van de populatie is getroffen door tijdsarmoede 
of door geldarmoede, maar dat slechts 6% deze beide armoedetypes cumuleert, in hoofdzaak vrou-
wen.
Dit resultaat kan worden verklaard door het feit dat wie financieel gezien arm is, in het algemeen 
geen bezoldigd werk heeft en geen beperkingen ondervindt van een bezoldigde werktijd die de tijd 
inperkt die men kan toewijzen aan rust, ontspanning en sociale en culturele activiteiten. 
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1 inkomen en armoede van individUen

Voor dit project hebben wij ons aanvankelijk toegelegd op het berekenen van het geïndividualiseerd 
inkomen van vrouwen en mannen in België. Wij stellen de berekening voor van verscheidene indica-
toren waarmee de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen meetbaar worden, alsook het 
individueel armoederisico waarmee zij geconfronteerd worden. Voor deze analyse is een eigen me-
thodologie uitgewerkt en zijn specifieke indicatoren ontwikkeld. 

Vernieuwend aan deze studie is dat zij dieper ingaat op het persoonlijk inkomen van individuen, het in-
komen waarover zij beschikken door hun werk, door overdrachten die hun worden uitgekeerd, door 
inkomsten uit onroerende en roerende goederen… en dit ongeacht hun leefwijze of het gezin waartoe 
zij behoren. Wij nemen hierbij radicaal afstand van de traditionele benaderingen van armoede en inko-
men, die het gezin beschouwen als eenheid van analyse en verdeling. Er zijn immers heel wat studies 
die de individueel gemeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen onderzoeken, maar slechts 
weinig studies gaan dieper in op de verschillen tussen het totaal bruto geïndividualiseerd inkomen van 
vrouwen en mannen. Dit kan voor een deel worden toegeschreven aan het ontbreken van kwalitatief 
hoogstaande statistische gegevens over meerdere bestanddelen van het geïndividualiseerd inkomen: 
vele databanken zijn nog steeds opgebouwd uitgaand van het gezin, waarvoor samengevoegde gege-
vens worden verzameld inzake de verschillende bestanddelen van inkomen en uitgaven.

Uit de analyse van de individuele inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen in België blijkt dat 
sterke ongelijkheden de inkomensverdeling tussen vrouwen en mannen kenmerken: in 2006 lag het 
netto geïndividualiseerd inkomen van vrouwen gemiddeld 38% lager dan dat van mannen. Als men de 
inkomensbestanddelen terugbrengt tot het aantal begunstigden, vallen deze steeds lager uit voor 
vrouwen:

• De inkomens uit arbeid zijn gemiddeld 28% lager en uit analyse van de bestanddelen blijkt dat het 
verschil dat men voor het basisinkomen vaststelt, vergroot wordt door de verschillende onrecht-
streekse loonvormen.

• De overdrachten van de overheid zwakken geenszins de ongelijkheden af aangezien ze gemiddeld 
25% lager zijn voor vrouwen, 34% voor pensioenen, 31% voor werkloosheidsuitkeringen. Deze on-
gelijkheden worden veroorzaakt door de niet-individualisering van rechten, loopbaanonderbrekin-
gen en deeltijds werken bij vrouwen. 

Analyse van het netto geïndividualiseerd inkomen vult deze cijfers aan:

• Vrouwen maken 83% uit van de personen in het eerste deciel; ze hebben nog slechts een aandeel 
van 23% in het tiende deciel.

• Het leeftijdseffect is verschillend voor mannen en vrouwen. Mannen van 35 tot 65 jaar vindt men 
hoofdzakelijk terug in de laatste decielen. Vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep daarentegen maken 
vooral deel uit van de eerste decielen. En de toestand is bijzonder zorgwekkend voor de vrouwen 
van de oudste leeftijdscategorie. Ongeacht het soort activiteit bevinden vrouwen zich in verhouding 
tot mannen steeds in de laagste decielen, zelfs wanneer ze voltijds werken. 

• Ten slotte werkt ook het opleidingsniveau niet op dezelfde wijze voor de beide geslachten. Vrouwen 
met een bescheiden of gemiddeld opleidingsniveau zijn meer dan mannen blootgesteld aan een 
laag inkomen.
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Ontleding van de Gini-coëfficient voor 2006 toont aan dat 53% van de inkomensongelijkheid bij de 
totale bevolking toegeschreven kan worden aan de verschillen tussen mannen en vrouwen. Drie 
vijfde van deze gender-ongelijkheden zijn het gevolg van het feit dat het netto-jaarinkomen van 
mannen hoger is dan het vrouwelijk netto-inkomen. De twee gelijkheidsindicatoren die uit de ontle-
ding voortvloeien, i.e. enerzijds de indicator die het verschil meet tussen de inkomensspreiding bij 
vrouwen en mannen (betrekkelijk economisch verschil dat schommelt tussen 0 voor identieke 
spreidingen en 1 wanneer ze niet overlappen) en anderzijds de verhouding tussen het snijvlak tus-
sen de beide spreidingen (het deel van de ongelijkheden tussen de groep van de vrouwen en deze 
van de mannen dat het gevolg is van de overlapping van hun respectieve spreidingen waardoor 
vrouwen aan de bovenzijde van hun spreiding een hoger inkomen hebben dan dat van mannen aan 
de onderzijde van hun spreiding) en het totaal van de intergroepen-ongelijkheid, wijzen beide op een 
sterke ongelijkheid. In België bedraagt het economisch verschil 0,605, wat aangeeft dat de inko-
mensspreiding voor vrouwen en voor mannen vrij ver uit elkaar ligt. De tweede indicator die evolu-
eert  in de tegengestelde zin van het betrekkelijk economisch verschil bedraagt 0,395. Deze beide 
indicatoren vertonen een lichte verbetering in 2007 met een cijfer van respectievelijk 0,586 en 0,414. 

Door ontleding van de inkomensverschillen met de Oaxaca-Blinder methode (1973) is het effect van 
het onderscheid in kenmerken op het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen meetbaar. Dit 
effect “verklaart” 32% van de inkomensverschillen. Het prijseffect, dat traditioneel wordt toege-
schreven aan verschillen in de verloning van identieke kenmerken of aan niet-vastgestelde kenmer-
ken bedraagt 68%. Als men enkel de werknemers in aanmerking neemt, loopt het verklaarde deel 
op tot 43%. Het “niet- verklaarde” deel maakt evenwel nog steeds ruim de helft uit van het vastge-
stelde verschil (57%). Het resultaat stemt overeen met de ontleding van het loonverschil in België. 
De meeste onderzoeken naar loonverschillen constateren dat het niet verklaarde deel van het vast 
te stellen onderscheid in kenmerken ruim de helft van het bruto loonverschil bedraagt (54% in het 
rapport 2009 over het loonverschil tussen vrouwen en mannen in België, uitgegeven door het Insti-
tuut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen; 72% in de analyse van O’Dorchai (2008)). Zowel voor 
het totaal inkomen als voor het loon kan het verschil tussen vrouwen en mannen slechts voor min-
der dan 50% worden toegeschreven aan het onderscheid in kenmerken. Meer dan 50% kan dus 
louter discriminatie zijn ten opzichte van vrouwen.

2 individUele armoede oF Financiële aFHankelijkHeid

Wij hebben de traditionele benadering op armoede herzien: het Europees armoederisicopercentage 
wordt omschreven als het percentage personen dat tot een gezin behoort met een beschikbaar 
equivalent volwassen inkomen dat minder bedraagt dan 60% van het equivalent nationaal mediaan-
inkomen. Dit armoederisicopercentage gaat daarmee uit van de sterke hypothese dat alle inkomens 
door de leden van een gezin onderling volledig gemeenschappelijk ter beschikking gesteld en ge-
deeld gebruikt worden. Uitgaand van die omschrijving en van de individuele inkomens die wij heb-
ben berekend, definieerden wij het begrip “financiële afhankelijkheid”: hierbij zijn personen finan-
cieel afhankelijk als zij een netto geïndividualiseerd inkomen hebben dat minder dan 60% bedraagt 
van het individuele mediaaninkomen. Het begrip financiële afhankelijkheid staat immers voor het 
armoederisico dat bestaat als iemand met eigen middelen in zijn behoeften moet voldoen, zonder 
hulp van anderen. Wij gaan uit van de hypothese dat individuen slechts beschermd zijn tegen het 
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armoederisico door het inkomen waarover zij persoonlijk beschikken. Het essentiële verschil met 
het Europese armoederisicopercentage is dat wij het gezin niet beschouwen als eenheid van ge-
deelde middelen. Wij nemen elk individu afzonderlijk in aanmerking, ongeacht het gezin waartoe 
het behoort, en houden rekening met het individueel inkomen van elke persoon.
Uit de financiële afhankelijkheidsgraad blijkt dat 36% van de vrouwen en 11% van de mannen in 
België een individueel inkomen heeft dat lager is dan de drempel van 60% van het individueel medi-
aaninkomen. 

• Voor vrouwen is het risico op financiële afhankelijkheid driemaal groter dan voor mannen.
• Het inkomen van vrouwen die financieel afhankelijk zijn, is verder verwijderd van de afhankelijk-

heidsdrempel dan dat van mannen, waaruit men mag besluiten dat financieel afhankelijke vrou-
wen in een moeilijkere situatie verkeren dan mannen. 

• De intensiteit van de afhankelijkheid is vijfmaal groter voor vrouwen. 
• Zonder tussenkomst van de overheid zou het individueel armoederisico 46% bedragen, het gecom-

bineerd effect van belastingen en overdrachten vermindert dit percentage tot 24%. Voor vrouwen 
zakt dit cijfer van 55 tot 36%, voor mannen van 37 tot 11%. In absolute en relatieve cijfers is het 
effect dus groter voor mannen en de herverdelende staatstussenkomst komt mannen dan ook 
sterker ten goede dan vrouwen.

De berekening van het armoederisico op individuele basis heeft twee effecten: enerzijds is het per-
centage risicopersonen groter als men de hypothese van gedeelde middelen binnen het gezin ver-
werpt, anderzijds is het risico voor vrouwen aanzienlijk groter als men dit berekent per individu. Het 
armoederisicopercentage voor vrouwen bedraagt 36% als de berekening gebeurt op basis van het 
geïndividualiseerd inkomen. Het bedraagt nog slechts 16% wanneer het risico, zoals in de Europese 
berekeningen, berekend wordt op gezinsbasis. De verhouding tussen de financiële afhankelijkheid-
graad van vrouwen en van mannen bedraagt 3,16 in de berekening van de BGIA, maar slechts 1,23 
in de Europese berekening.

De financiële afhankelijkheidsgraad of het individueel armoederisicopercentage ligt 10 procentpun-
ten hoger dan het Europese armoede-risicocijfer. Het Europees armoederisicopercentage ligt ho-
ger voor mannen (+2%) maar is vooral aanzienlijk lager voor vrouwen (-20%). Dit illustreert ten 
volle het effect van de gekozen hypothesen: het Europees percentage onderschat de risico’s die de 
vrouwen lopen; deze conclusie bevestigt de vaststellingen van Daly en Rake (2002) die stellen dat de 
hypothese van een gelijke verdeling van de inkomens binnen gezinnen de armoedetoestand van 
vrouwen minimaliseert.

Aan de hand van de raming van een Probit-model worden de variabelen zichtbaar die de financiële 
afhankelijkheid bepalen. Met dit model kunnen ceteris paribus de netto effecten berekend worden 
van kenmerken zoals de activiteitsstatus, de leeftijd, de opleiding, de leefwijzen, de nationaliteit.

Ceteris paribus - wat betekent voor personen met hetzelfde statuut ten opzichte van de activiteit, die 
tot eenzelfde leeftijdsgroep behoren, over hetzelfde opleidingsniveau beschikken en deel uitmaken 
van een gezin van hetzelfde type - vermindert het feit dat men een man is de kans op financiële af-
hankelijkheid met 18,5%. Als men daarentegen mannen en vrouwen vergelijkt zonder te controleren 
voor de andere verklarende variabelen, dan vermindert het feit dat men een man is de kans op fi-
nanciële afhankelijkheid met 24,8%.
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• De activiteitsstatus blijft het kenmerk dat de financiële afhankelijkheidsgraad het meest beïn-
vloedt. Men stelt vast dat voltijds werken het beste middel is om financiële afhankelijkheid te 
voorkomen.

 Voor wie deeltijds werkt, vergroot de kans op afhankelijkheid met 13,5 procentpunt bij vrouwen 
en met 12,8 bij mannen (ceteris paribus). Zowel bij vrouwen als bij mannen wordt inactiviteit het 
meest met een sterke financiële afhankelijkheid geassocieerd. De weerslag van werkloosheid en 
pensioen is veel groter voor vrouwen dan voor mannen met dezelfde kenmerken. Op dit niveau 
komen de effecten van de niet-individualisering van sociale rechten en van de onderbroken en 
deeltijdse loopbaan tot uiting.

• De bijkomstige leeftijdseffecten worden uitgevlakt door controle voor de andere kenmerken.
• Als alle overige kenmerken dezelfde blijven, leidt een laag opleidingsniveau bij vrouwen tot een 

significante toename van de risico’s op financiële afhankelijkheid. Het inkomen van vrouwen is veel 
gevoeliger aan het opleidingsniveau, dat ook hun activiteitsgraad beïnvloedt.

• Ten slotte is ook de analyse van de nationaliteit van de individuen opmerkelijk: wie afkomstig is 
uit een land dat geen lid is van de Europese Unie heeft een grotere kans op afhankelijkheid: 11,1 
procentpunt voor mannen en 39,6 procentpunt voor vrouwen. 

Uit deze analyse van de Belgische SILC 2006 blijkt dat in België sterke ongelijkheden bestaan tus-
sen vrouwen en mannen. Ongeacht de inkomens die men in aanmerking neemt, zijn deze voor vrou-
wen lager dan voor mannen: dit geldt zowel voor inkomens uit arbeid als voor overdrachten van de 
overheid. De inkomensverschillen tussen vrouwen en mannen kunnen slechts ten belope van 31% 
worden verklaard door verschillen tussen vastgestelde kenmerken. Vrouwen lopen derhalve een 
aanzienlijk groter individueel armoederisico dan mannen, ongeacht hun kenmerken. Ook stelt men 
vast dat de hypothese dat alle inkomens door de leden van een gezin onderling gemeenschappelijk 
ter beschikking gesteld en gedeeld gebruikt worden, de risico’s op armoede of financiële afhanke-
lijkheid voor vrouwen maskeert.

3 voorstel voor nieUwe onGelijkHeids- en armoede-indicatoren

In de studie stellen wij voor om de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen inzake inkomen en 
armoede samen te brengen in een aantal indicatoren, die worden weergegeven in tabel1.
De eerste reeks indicatoren voor inkomensongelijkheid gaat uit van de verhouding tussen het ge-
middeld inkomen van vrouwen en van mannen. Wat het bruto en netto-inkomen betreft, gaat het om 
het gemiddeld inkomen van de hele populatie, terwijl voor de inkomens uit economische activiteit en 
overdrachten van de overheid en de bestanddelen hiervan het gemiddeld inkomen per begunstigde 
wordt berekend. 
De verhouding tussen het percentage vrouwen in het eerste en in het laatste deciel wordt berekend 
door het percentage vrouwen in het eerste deciel te delen door het percentage vrouwen in het laat-
ste deciel, waarbij de decielen zijn berekend op grond van het netto geïndividualiseerd inkomen van 
de individuen waaruit de totale populatie is samengesteld. 
De indicatoren die slaan op de ontleding van de Gini-coëfficiënt worden berekend uitgaand van het 
netto geïndividualiseerd inkomen.
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taBel 1 • voorGestelde indicatoren

silc-België 2006 silc-België 2007

indicatoren voor inkomensongelijkheid 

verhoudingen tussen het gemiddeld inkomen van vrouwen en van mannen

  Bruto-inkomen 0,55 0,56

  Netto-inkomen 0,62 0,63

     Inkomen afkomstig van een economische activiteit 0,72 0,71

  Waarvan:  Inkomen van loontrekkenden 0,72 0,70

  Waarvan: Loon 0,74 0,73

    Premies 0,58 0,58

    Waarvan : Vakantiegeld 0,61 0,61

      Eindejaarspremie 0,68 0,66

      Dertiende maand 0,70 0,72

   Inkomen uit een zelfstandige activiteit 0,67 0,68

     Overdrachten van de overheid 0,75 0,77

  Waarvan : Pensioenen 0,66 0,70

                         Werkloosheid 0,68 0,71

    Waarvan : Werkloosheidsuitkering 0,89 0,88

      Invaliditeitsuitkering 0,83 0,87

verhouding tussen het percentage vrouwen in het eerste en het 
laatste deciel 3,6 3,6

indicatoren in verband met de ontleding van de Gini-coëfficiënt

 relatieve economische afstand 0,605 0,586

     verhouding tussen de transvariatie 
 en de bruto intergroepen-ongelijkheid 0,393 0,414

Ongelijkheidsindicatoren voor het risico op financiële afhankelijkheid of individuele armoede

Financiële afhankelijkheidsgraad of risico op individuele armoede

   Vrouwen 36% 34%

   Mannen 11% 11%

   Totaal 24% 23%

Verhouding tussen de financiële afhankelijkheidsgraad van 
vrouwen en van mannen 3,3 3,1

Verhouding tussen het betrekkelijke mediaanverschil voor 
vrouwen en voor mannen 1,7 1,6

Verhouding tussen de intensiteit van de financiële afhankelijkheid 
van vrouwen en van mannen 5,6 5,0

Bron: SILC-België 2006 en 2007, eigen berekeningen
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Bij de ongelijkheidsindicatoren voor het risico op financiële afhankelijkheid of individuele armoede zet-
ten wij eerst de percentages uiteen voor financiële afhankelijkheid of voor het risico op individuele ar-
moede die berekend zijn op basis van het netto geïndividualiseerd inkomen van vrouwen en mannen. 
De verhouding tussen de financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen en van mannen synthetiseert 
het verschillend risico voor vrouwen en mannen: voor vrouwen is de kans driemaal groter dan voor 
mannen om in een toestand van financiële afhankelijkheid terecht te komen. Deze indicator vertoont 
gelijkenis met de “gender poverty gap” ontwikkeld door Casper et al. (1994), die het armoedeverschil 
tussen mannen en vrouwen omschrijven als de verhouding tussen het percentage arme vrouwen en 
het percentage arme mannen. 
Het betrekkelijke mediaanverschil geeft het verschil aan tussen het individueel mediaaninkomen van 
personen die niet boven de afhankelijkheidsdrempel uitkomen en de afhankelijkheidsdrempel zelf, uit-
gedrukt in percentage van de afhankelijkheids drempel. Deze indicator werd voorgesteld door Atkinson 
et al. (2002). Aan de hand van de verhouding tussen de betrekkelijke mediaanverschillen die gelden 
voor vrouwen en voor mannen meet men de omvang van hun respectieve financiële afhankelijkheid.
De laatste indicator ten slotte is de verhouding tussen de intensiteit van het risico op afhankelijkheid 
voor vrouwen en voor mannen. De intensiteit van het afhankelijkheids risico is het product van twee 
bestanddelen: de afhankelijkheidsgraad en het betrekkelijke mediaanverschil. Deze indicator combi-
neert derhalve het aantal individuen onder de afhankelijkheidsdrempel in functie van hun geslacht met 
de sterkte van deze afhankelijkheid bij individuen die in een toestand van afhankelijkheid verkeren.

4 eUroPese verGelijkinG

Dezelfde ramingen werden verricht voor meerdere Europese landen. In de negen onderzochte lan-
den is het netto geïndividualiseerd inkomen van vrouwen lager dan dat van mannen. Het verschil 
schommelt tussen 45% in Luxemburg en 20% in Zweden.

taBel 2 • onGeliJkheid tussen de netto-inkomens en de financiële afhankeliJkheid 
van vroUwen en mannen in 9 eUroPese landen

at Be es Fr ie lU Pl se Uk

Verhouding tussen het netto 
geïndividualiseerd inkomen van 
vrouwen en dat van mannen

0,61 0,62 0,63 0,70 0,59 0,55 0,75 0,80 0,61

Verhouding tussen het per-
centage vrouwen in het eerste 
en in het laatste deciel

3,4 3,5 3,2 2,5 3,5 3,8 1,7 2,3 2,8

Financiële afhankelijkheidsgraad

Vrouwen 38 36 49 31 40 43 28 20 36

Mannen 11 11 15 13 19 9 21 13 16

Verhouding tussen de financi-
ele afhankelijkheids graad van 
vrouwen en die van mannen

3,4 3,2 3,4 2,3 2,1 4,9 1,4 1,4 2,3

Verhouding tussen het medi-
aanverschil voor vrouwen en 
voor mannen

1,4 1,8 1,6 1,3 2,3 2,0 1,1 0,8 1,1

Verhouding tussen de inten-
siteit van de afhankelijkheid 
voor vrouwen en voor mannen

4,7 5,8 5,3 3,0 5,0 10,1 1,5 1,1 2,6

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen
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Zweden (20%), Polen (25%) en Frankrijk (30%) kennen de kleinste verschillen, Luxemburg (45%) en 
Ierland (41%) situeren zich aan de andere zijde van het spectrum. Aangezien Frankrijk en vooral 
Zweden gendergebonden loonverschillen vertonen die bij de grootste van Europa horen, kan de 
kleinere ongelijkheid tussen de inkomens verklaard worden aan de hand van het stelsel van over-
drachten van de overheid. Dit geldt eveneens voor Polen. Recente cijfers van Eurostat (Wolff 2009) 
tonen aan dat de percentsgewijze vermindering van het armoederisico ingevolge overdrachten van 
de overheid zeer groot is in landen zoals Zweden en Frankrijk, met respectievelijk 62% en 50%. In 
Polen is het gendergebonden loonverschil vrij klein en overdrachten van de overheid verminderen 
het armoedrisico met ongeveer 37%. 

In de negen onderzochte landen is het risicopercentage voor de financiële afhankelijkheid van vrou-
wen groter dan dat van mannen. Het verschil is bijzonder uitgesproken in Luxemburg en Spanje (34 
procentpunt), maar is kleiner in Polen en in Zweden (7 procentpunt). In absolute cijfers schommelt 
de financiële afhankelijkheidsgraad van mannen tussen 9% in Luxemburg en 21% in Polen, terwijl 
het cijfer voor vrouwen varieert van 20% in Zweden tot 49% in Spanje. 

Naast de verhouding tussen de financiële afhankelijkheidsgraad van vrouwen en van mannen heb-
ben wij voor verscheidene Europese landen eveneens de andere indicatoren van financiële afhanke-
lijkheid onderzocht (tabel 2). 
De verhouding tussen de mediaanverschillen voor vrouwen en mannen geeft aan dat in alle onder-
zochte landen vrouwen in een toestand van financiële afhankelijkheid een geïndividualiseerd inko-
men hebben dat veel kleiner is dan dat van mannen in dezelfde situatie: de verhouding schommelt 
tussen 1,1 in Polen en het Verenigd Koninkrijk (wat wijst op slechts weinig gendergebonden verschil 
tussen de betrekkelijke mediaanverschillen voor vrouwen en voor mannen) en 2,3% in Ierland (waar 
de financiële afhankelijkheid voor vrouwen dus veel groter is dan voor mannen).

De verhouding tussen de intensiteit van de afhankelijkheid bij vrouwen en bij mannen geeft aan dat 
de intensiteit van de financiële afhankelijkheid van vrouwen in Luxemburg tienmaal groter is dan 
deze van mannen, terwijl hiervoor in Zweden vrijwel gelijkheid bestaat met een indicator 1,1. 

In vijf van de negen landen (België, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje) maken vrouwen tus-
sen 80 en 90% van de populatie uit in het eerste deciel. In het laatste deciel daarentegen gelden zij 
nog slechts voor 23-30% van de populatie in alle landen behalve Polen (waar zij 35% uitmaken van 
de populatie in dit deciel). De verhouding tussen het aantal vrouwen in het eerste en het laatste 
deciel schommelt van 1,7 in Polen tot 3,8 in Luxemburg. In dit land blijken er bij de laagste inkomens 
negen keer méér vrouwen dan mannen te zijn en bij de hoogste inkomens drie keer meer mannen 
dan vrouwen.

Grafiek 1 vergelijkt voor vrouwen en voor mannen de financiële afhankelijkheidsgraad en het ar-
moederisico op Europees niveau. Op grond hiervan is een vergelijking mogelijk tussen de financiële 
afhankelijkheidsgraad berekend volgens de hypothese dat de individuele inkomens door de leden 
van het gezin niet gedeeld gebruikt worden enerzijds en het armoederisicopercentage dat uitgaat 
van een equivalent inkomen voor alle leden van het gezin anderzijds. 
Voor vrouwen zijn de verschillen zeer groot. De financiële afhankelijkheidsgraad is veel hoger dan 
het armoederisicopercentage. Daarentegen leunt de financiële afhankelijkheidsgraad van mannen 
vrij dicht aan bij hun armoederisicopercentage.
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GraFiek 1 • verGeliJkinG van de financiële afhankeliJkheidsGraad en het europe-
se armoederisicoPercentaGe
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Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen

In alle onderzochte landen, behalve Polen en het Verenigd Koninkrijk, is de financiële afhankelijk-
heidsgraad van vrouwen minstens tweemaal hoger dan hun armoederisicopercentage. Hieruit kan 
worden afgeleid dat een groot aantal vrouwen in armoede verkeren indien zij niet langer kunnen 
beschikken over een deel van het inkomen van een gezinslid. Deze resultaten sluiten aan bij deze 
van Daly en Rake (2002): “Measuring household income and calculating poverty rates at the house-
hold level implies that incomes are shared equally within households. Where such sharing does not 
occur, it is women who are most likely to be affected, since they command lower incomes on avera-
ge. Hence, this methodological practice tends to overstate women’s access to income (and under-
state their poverty rates)” (Daly & Rake 2002, appendix p.3).

5 onGelijkHeden Binnen koPPels

Vrouwen

Mannen
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5 onGelijkHeden Binnen koPPels

Mannen en vrouwen die een koppel vormen, vertonen een aantal verschillen met de totale populatie. 
Individuen die in een koppel leven, hebben in grotere mate kinderen ten laste en hun opleidingsni-
veau is enigszins hoger. Koppels bestaan doorgaans ook meer uit voltijdse werknemers en minder 
uit werklozen, maar het percentage deeltijds werkende en inactieve vrouwen is groter binnen de 
groep koppels dan in de totale populatie.

De vergelijking tussen de ongelijkheidsindicatoren en de verhoudingen van het inkomen per begun-
stigde tussen personen in een koppel en de totale populatie wijst er duidelijk op dat er een grotere 
ongelijkheid bestaat voor personen die in een koppel leven. Het verschil tussen het netto gemiddeld 
inkomen van vrouwen en dat van mannen bedraagt 46% voor personen die in een koppel leven en 
38% voor de hele populatie. Uit de analyse per type inkomen blijkt dat bij de overdrachten van de 
overheid het grootste verschil bestaat (de verhouding tussen gemiddelde overdrachten voor vrou-
wen en voor mannen is 23 procentpunt lager bij koppels) met 13% voor de pensioenen en 16% voor 
de werkloosheidsuitkeringen.

De meer kwetsbare toestand van vrouwen in een koppel blijkt uit de analyse van de verhouding tus-
sen het percentage vrouwen in het eerste en het laatste deciel van het totaal netto-inkomen met een 
cijfer van 5.5 tegenover 3.6 voor het totaal van de vrouwen. De financiële afhankelijkheidsgraad is 
voor personen in een koppel dezelfde als voor de hele populatie, maar de afhankelijkheid van vrou-
wen in koppel is 4 procentpunten groter dan het totale cijfer voor alle vrouwen, terwijl de afhanke-
lijkheidsgraad van mannen in een koppel de helft lager ligt dan het percentage voor de totale man-
nenpopulatie. De verhouding tussen de afhankelijkheidsgraad van vrouwen en deze van mannen 
bedraagt bijna het dubbele van het cijfer dat wordt vastgesteld voor de hele populatie.

Vervolgens zijn wij dieper ingegaan op de ongelijkheid tussen de partners binnen een koppel. In 78% 
van de koppels is het inkomen van de man hoger dan dat van de vrouw. Dit percentage bedraagt 69% 
voor samenwonende koppels en 81% voor gehuwde koppels. Vrouwen met een hoger inkomen dan 
hun partner zijn talrijker bij samenwonenden (23% tegenover 14%). Bij slechts 6% van de koppels 
bestaat er een quasi-gelijkheid van inkomen voor de vrouw en de man (5% bij gehuwde koppels en 
9% bij samenwonenden). Het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen is het grootst in de 
eerste twee decielen. De toestand van de vrouwen is kwetsbaarder naarmate het gezinsinkomen 
kleiner is. De inkomensongelijkheid tussen partners is minder sterk bij samenwonende koppels 
dan bij gehuwde koppels.

Bij meer dan de helft van de koppels verkeert geen van beide partners in een toestand van financi-
ele afhankelijkheid. In 42% van de gevallen is één van beide partners financieel afhankelijk en voor 
90% is de vrouw degene die financieel afhankelijk is. Deze toestand is meer uitgesproken bij ge-
huwde koppels dan bij samenwonenden.

Het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen binnen een koppel vergroot naarmate de gemid-
delde leeftijd van een koppel toeneemt. Het is het kleinst bij koppels met een gemiddelde leeftijd van 
minder dan 35 jaar en het hoogst voor de 65-plussers. Dit weerspiegelt uiteraard de moeilijkheden 
die vrouwen ondervinden bij de uitbouw van een continu beroepsparcours en de weerslag van de 
loopbaanonderbrekingen die hen worden opgelegd. Het verschil wordt steeds kleiner als men de 
hele populatie in aanmerking neemt waarbij men ook vaststelt dat het verschil vergroot met de 
leeftijd, de laatste leeftijdsgroep uitgezonderd. 
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Ook dit is een illustratie van de grote kwetsbaarheid van oudere vrouwen, ook al leven ze binnen een 
koppel. 

Kinderloze koppels maken 52% uit van alle koppels, 41% van de koppels met een gemiddelde leeftijd 
van minder dan 35 jaar en 16% van de koppels met een leeftijd tussen 35 en 50 jaar. Binnen de kop-
pels van jonger dan 35 jaar is het percentage koppels met een kind ten laste het hoogst: 28% tegen-
over 24% voor de 35 tot 50-jarigen en 18% voor de hele populatie. Het percentage koppels met twee 
kinderen en meer is het hoogst tussen 35 en 50 jaar.

Het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen binnen de hele populatie koppels is groter dan bij 
de jongste groepen, ongeacht het aantal kinderen ten laste. Voor alle koppels samen stelt men de 
grootste verschillen vast bij de koppels zonder kinderen. Ze zijn het kleinst wanneer koppels een 
kind ten laste hebben en worden groter met een tweede en vooral een derde kind ten laste.

Het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen is systematisch groter bij gehuwde dan bij sa-
menwonende koppels, ongeacht hun gemiddelde leeftijd en het aantal kinderen ten laste. 

Uit deze analyse mag men daarom besluiten dat de verschillen binnen een koppel toenemen met het 
aantal kinderen en dat de grote ongelijkheid binnen de groep koppels zonder kinderen de uiting is 
van een generatie-effect, dat kleiner wordt voor de jongere leeftijdscategorieën.

De meeste koppels bestaan uit twee werknemers (48% van het totaal). Na hen komen de koppels 
bestaande uit twee gepensioneerden (12%). Van de bi-actieve koppels bestaat 22% uit twee voltijds 
bezoldigde werknemers en 16% uit een bezoldigde voltijds werkende man en een deeltijds bezol-
digde vrouw. 9% van de koppels bestaat uit een voltijds bezoldigde werknemer en een inactieve 
vrouw. De bi-actieve koppels zijn sterker vertegenwoordigd bij samenwonende dan bij gehuwde 
koppels. 

Voor alle koppels samen hebben de voltijdse werknemers steeds een hoger gemiddeld inkomen dan 
hun partner. Het verschil is kleiner wanneer de vrouw voltijds werkt (19%); het is groter voor inac-
tieve vrouwen (87%). Voor alle andere statuten van de man geldt dat zijn gemiddeld inkomen lager 
is dan dat van zijn partner als zij voltijds werkt (behalve bij zelfstandigen) en hijzelf werkloos is of 
deeltijds werkt of wanneer zij deeltijds werkt en hij werkloos is. Zo blijkt duidelijk in welke mate het 
voltijds werknemersstatuut vrouwen het meest behoedt voor ongelijkheid binnen een koppel.

Als men de gehuwde en de samenwonende koppels vergelijkt, stelt men vast dat de ongelijkheid in 
alle gevallen groter is bij gehuwde koppels, behalve wanneer het twee zelfstandigen betreft.

Voor de totale groep koppels liggen de opleidingsniveaus van vrouwen en mannen dicht bij elkaar: 
41% van de mannen en 40% van de vrouwen heeft hoger onderwijs genoten. 34% van de mannen en 
32% van de vrouwen heeft een secundaire schoolopleiding en 25% van de mannen en 28% van de 
vrouwen heeft ten hoogste een diploma van het lager secundair onderwijs  Bij 58% van de koppels 
hebben de partners hetzelfde opleidingsniveau.

Het opleidingsniveau van de partners in samenwonende koppels is hoger dan dat van wie deel uit-
maakt van een gehuwd koppel. Zo beschikt 51% van de samenwonende vrouwen over een diploma 
van het hoger onderwijs tegenover 45% van de samenwonende mannen. 37% van de gehuwde vrou-
wen heeft dit opleidingsniveau tegenover 39% van de gehuwde mannen. 
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Voor alle koppels samen kunnen de inkomensverschillen in hoofdzaak worden toegeschreven aan 
het opleidingsniveau van de vrouw: ze zijn het grootst bij een lager opleidingsniveau van de vrouw 
(63% tot 67%) en het kleinst wanneer haar opleidingsniveau het hoogst is (16% tot 36%). Toch is het 
verschil ook groot wanneer de man en de vrouw een hoger opleidingsniveau hebben (36%).

Het is interessant om binnen de groep koppels de gehuwden en de samenwonenden te onderschei-
den. Wie samenwoont, is gemiddeld jonger en de inkomensongelijkheden tussen de partners zijn er 
aanzienlijk minder groot dan bij gehuwde koppels. Samenwonende vrouwen oefenen vaker een be-
roepsactiviteit uit dan gehuwde vrouwen, wat hen beschermt tegen financiële afhankelijkheid van 
hun partner.

Deze analyse van de inkomensongelijkheden binnen koppels in SILC-België 2006 en 2007 toont een 
sterke afhankelijkheid van gehuwde vrouwen ten opzichte van hun partner: gehuwde vrouwen heb-
ben een lager geïndividualiseerd inkomen en een grotere financiële afhankelijkheid dan de vrouwen 
in de totale populatie. Deze toestand geldt niet voor samenwonenden, bij wie de ongelijkheid kleiner 
is dan voor de gehele populatie. In alle gevallen is het de beroepsactiviteit die vrouwen het best 
beschermt tegen financiële afhankelijkheid.

6 de weerslaG van een BreUk

Het doel van dit deel van onze studie is te meten wat het effect is op het netto geïndividualiseerd 
inkomen en op de financiële afhankelijkheid als een koppel uit elkaar gaat of als de partner overlijdt. 

In de literatuur vindt men doorgaans het idee terug dat een scheiding negatieve economische gevol-
gen heeft, vooral voor vrouwen, die hun economische toestand sterk zouden zien terugvallen na een 
breuk (Fritzell 1990, Burkhauser et al. 1991, Smock 1994, Jarvis & Jenkins 1999, Poortman 2000, 
2002, Andreß et al. 2003, Manting & Bouman 2006). De omvang van deze terugval schommelt sterk 
van het ene land tot het andere, volgens de toegepaste methode en in functie van de tijdshorizon van 
de studie: de effecten zijn het sterkst op korte termijn. Voor de mannen wijzen deze studies op een 
status quo of een kleinere achteruitgang vergeleken bij deze vastgesteld bij de vrouwen.

Toch stelt men ook vast dat de meeste echtscheidingsprocedures worden ingesteld door vrouwen 
(Emmerling 2005, Brinig & Allen 2000, Braver, Whitley & Ng 1993). Deze tegenstrijdigheid tussen de 
wil om te scheiden en de dramatische gevolgen waartoe een scheiding leidt, kan op verschillende 
manieren verklaard worden. Eerst en vooral onderschatten de vrouwen de economische gevolgen 
van een breuk. Anderzijds lopen de redenen voor een scheiding sterk uiteen en is het mogelijk dat 
financieel verlies door andere voordelen gecompenseerd wordt: grotere zelfstandigheid, voldoe-
ning, enz. Een derde reden kan verband houden met de wijze waarop de financiële weerslag wordt 
gemeten: als de effecten van een scheiding op het inkomen van de partners verkeerd wordt geme-
ten, kan dit leiden tot een overschatting van het financieel verlies, vooral voor vrouwen. Zoals 
Smock, Manning & Gupta (1999, p.794) het stellen: “Women experiencing separation or divorce typi-
cally undergo marked declines in family income and in measures of economic well-being that take 
account of family size”.
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Wij stellen ons vragen bij deze laatste verklaring aangezien het raadplegen van de literatuur over dit 
thema leidt tot een eerste vaststelling: de meerderheid van de studies die beogen de weerslag van 
een breuk op het inkomen te meten, gaat uit van de sterke hypothese dat het totale inkomen vóór de 
breuk door de gezinsleden gedeeld gebruikt werd en vergelijkt hierdoor een gedeeld gezinsinkomen 
in zijn geheel met het geïndividualiseerd inkomen van elk van de gezinsleden na de breuk. Zo schrijft 
men bijvoorbeeld aan een echtgenote met een inkomen van 5000 euro die samenleeft met een man 
die 10000 euro verdient, vóór de breuk een inkomen toe van 7500 euro en na de echtscheiding een 
inkomen van 5000 euro, wat een verlies inhoudt van 2500 euro, hetzij 33%, terwijl op grond van onze 
hypotheses (wij verwerpen de hypothese van een door de gezinsleden gedeeld gezinsinkomen en 
nemen dus enkel het geïndividualiseerd inkomen van de individuen in aanmerking, i.e. het bedrag 
waarover zij individueel beschikken door werk, door overdrachten die hen worden toegekend of door 
eigen roerende of onroerende inkomsten, ongeacht hun leefwijze en het gezin waartoe zij behoren) 
haar inkomen in de beide gevallen 5000 euro zou bedragen en zij dus geen verlies lijdt.

Het feit dat de auteurs kiezen voor deze hypothese van een gedeeld inkomen verklaart uiteraard de 
rampzalige resultaten die men vaststelt voor vrouwen die vóór de scheiding beschikten over een al 
dan niet aanzienlijk deel van het inkomen van hun partner dat zij nadien niet langer ter beschikking 
hadden.

Wij hebben vruchteloos geprobeerd gebruik te maken van de longitudinale SILC gegevens 2004-
2007 om de weerslag te meten van een breuk op het geïndividualiseerd inkomen van de  partners. 
De longitudinale benadering bestaat erin koppels die uit elkaar gaan te identificeren gedurende een 
welbepaalde periode, in ons geval is dat 2004-2007, en de toestand van de individuen waaruit ze zijn 
samengesteld te vergelijken een jaar vóór en een jaar na de breuk. Wij hebben moeten afzien van het 
gebruik van de longitudinale gegevens van SILC België omwille van het kleine aantal gescheiden 
koppels waarvoor drie jaar lang voor elke partner gegevens ter beschikking waren.

Om tot een benadering te komen van de weerslag van een breuk hebben wij in een eerste fase een 
verregaande vergelijking gemaakt van de inkomens en de toestand van financiële afhankelijkheid bij 
personen na hun scheiding met personen die in koppel leven. Hiervoor maakten wij gebruik van een 
steekproef van de golven 2006 en 2007 van SILC-België. In een tweede fase voerden wij een longi-
tudinale studie uitgaand van de longitudinale gegevens van de Europese SILC 2004-2007 voor 18 
landen. In deze benadering worden de gescheiden gezinnen geïdentificeerd en hun netto geïndivi-
dualiseerd inkomen wordt berekend en vergeleken een jaar vóór en een jaar na de scheiding. 

De eerste benadering van de effecten die een breuk heeft op het netto geïndividualiseerd inkomen 
en op de financiële afhankelijkheid bestond erin drie categorieën individuen te vergelijken: wedu-
wen en weduwnaren, gescheiden personen en tenslotte personen in een koppel. De resultaten wor-
den sterk getekend door deze verschillende statuten en door de individuele kenmerken. 
De weduwgroep wordt in hoofdzaak gekenmerkt door een hoge leeftijd en door het gepensioneer-
denstatuut dat daaraan verbonden is. Het generatie-effect verklaart ook voor deze groep het lager 
opleidingsniveau. De verschillen die de vergelijking van personen in een koppel en gescheiden per-
sonen oplevert, situeren zich op het vlak van leeftijd. De leeftijd van gescheiden personen is gemid-
deld 4 jaar hoger dan bij personen die deel uitmaken van een koppel. Het opleidingsniveau van ge-
scheiden personen is lager. Inzake activiteitsstatus omvat deze groep een groter aantal werklozen 
en een kleiner aantal voltijdse werknemers. Het aantal kinderen ten laste is dan weer kleiner bij 
gescheiden personen dan bij koppels. De verschillen tussen vrouwen en mannen situeren zich op 
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het vlak van hun activiteitsstatus: binnen deze beide groepen stelt men slechts weinig verschil vast 
tussen de percentages voor de voltijds werkende vrouwen (om en bij de 31%). Daarentegen zijn veel 
meer gescheiden vrouwen werkloos, slechts weinigen onder hen zijn inactief en zij werken minder 
vaak deeltijds.
Ongeacht het huwelijksstatuut is het netto geïndividualiseerd inkomen van de man steeds hoger 
dan dat van de vrouw. Bij koppels is het verschil het grootst. De inkomensongelijkheid is echter 
kleiner tussen gescheiden vrouwen en mannen onderling.

Het inkomen afkomstig van een economische activiteit is bij gescheiden mannen gemiddeld enigs-
zins lager dan bij mannen die deel uitmaken van een koppel en de samenstelling van hun inkomen 
is vergelijkbaar, met uitzondering van het feit dat een hoger alimentatiegeld wordt betaald. Uit de 
vergelijking tussen vrouwen die in een koppel leven en gescheiden vrouwen blijkt dat de inkomens-
verschillen toenemen op het vlak van de overdrachten van de overheid (werkloosheidsuitkeringen 
en pensioenen). Daar waar gescheiden vrouwen vrij hoge uitkeringen ontvangen vergeleken bij deze 
van gescheiden mannen als zij werkloos worden, krijgen vrouwen in een koppel een veel lager be-
drag dan mannen in een koppel. Het stelsel van werkloosheidsuitkeringen is gemoduleerd in func-
tie van de gezinstoestand en bevoordeelt hierdoor sterk mannen als gezinshoofd. Het ouderdoms-
pensioen van vrouwen is systematisch lager dan dat van mannen, met een nadrukkelijk groot 
verschil bij de groep personen die in een koppel leeft. Als gescheiden vrouwen een groot bedrag aan 
kinderbijslag ontvangen, dan kan dit worden toegeschreven aan het feit dat het vaak de gescheiden 
moeders zijn die de kinderen ten laste hebben. Het gemiddeld inkomen van weduwen en weduw-
naars bestaat in hoofdzaak uit pensioenen uitgekeerd door de overheid.
De financiële afhankelijkheidsgraad is kleiner voor mannen in een koppel (6%) en voor weduwnaars, 
maar groter voor gescheiden mannen (11%). De afhankelijkheidsgraad van vrouwen in een koppel 
daarentegen is tweemaal groter dan het percentage dat is vastgesteld voor gescheiden vrouwen en 
voor weduwen. 

Wij hebben deze analyse aangevuld met een longitudinale studie. Om de weerslag van een breuk van 
een koppel op het geïndividualiseerd inkomen van vrouwen en mannen aan een longitudinale analyse 
te kunnen onderwerpen, hebben wij gebruik gemaakt van de longitudinale gegevens van de Europese 
SILC databank van 2007 voor 18 Europese landen. Onze steekproef bestaat uit volwassenen die in 
koppel samenleefden tijdens het onderzoek van het jaar t (2004 of 2005), maar die geen partner had-
den tijdens het onderzoek van het daaropvolgende jaar, i.e. in t+1 (2005 of 2006). Van deze individuen 
die als koppel uit elkaar gingen, hebben wij enkel die personen in aanmerking genomen voor wie wij 
ook over alle vereiste gegevens beschikten voor het jaar t+2 (2006 of 2007). Uit onze resultaten blijkt 
dat als gevolg van een breuk van een koppel het gemiddeld netto geïndividualiseerd inkomen van 
mannen met 6% toeneemt, terwijl voor vrouwen dit cijfer oploopt tot 40%. Onze resultaten gaan in 
tegen de strekking in de overige literatuur, waarin doorgaans gewag wordt gemaakt van de negatieve 
economische gevolgen van  een breuk, in het bijzonder voor vrouwen. Dit kan verklaard worden aan 
de hand van het feit dat de meeste studies over inkomens en armoede de hypothese als uitgangspunt 
nemen dat alle inkomens door de leden van een gezin onderling gedeeld gebruikt worden, een hypo-
these die onze analyse verwerpt.  Vernieuwend aan deze studie is immers dat zij zich toespitst op het 
persoonlijk inkomen van individuen, het inkomen waarover zij beschikken door hun werk, door over-
drachten die hun worden uitgekeerd, door inkomsten uit onroerende en roerende goederen… en dit 
ongeacht hun leefwijze of het gezin waarvan zij deel uitmaken. Ondanks het feit dat het netto geïndi-
vidualiseerd inkomen van vrouwen sterk toeneemt als het tot een breuk komt in een koppel, zoals in 
onze resultaten tot uiting komt, blijft hun gemiddeld inkomen lager dan dat van mannen. 
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De toename van het netto gemiddeld inkomen van vrouwen na een breuk kan in hoofdzaak worden 
toegeschreven aan overdrachten van de overheid. Het inkomen waarover vrouwen beschikken als 
gevolg van hun economische activiteit lijkt door de breuk slechts weinig beïnvloed te worden. 
Wij hebben inspiratie gezocht bij de studie van Uunk (2004), maar in tegenstelling tot zijn benadering 
gewerkt op individuele inkomens om een econometrisch model te ramen waarmee de individuele 
en macro-economische variabelen geïdentificeerd kunnen worden die de variatie van het netto ge-
individualiseerd inkomen kunnen beïnvloeden bij een relatiebreuk. Met betrekking tot de individu-
ele kenmerken tonen wij aan dat het ontvangen inkomen vóór de breuk een negatieve invloed heeft 
op de toename van het inkomen na de breuk. De toename van het inkomen ingevolge de breuk is dus 
minder groot voor het individu dat vóór de breuk over een hoog inkomen beschikt. De leeftijd heeft 
een gunstig effect op de inkomensvariatie als proxy voor beroepservaring. Individuen met een hoog 
opleidingsniveau zien hun inkomen sterker toenemen na de breuk dan lager opgeleiden. Door een 
hoog opleidingsniveau krijgen vrouwen die vóór de breuk niet werkten vlotter toegang tot de ar-
beidsmarkt nadat een koppel uit elkaar is. Ten slotte leidt de breuk tot een toename van het netto 
geïndividualiseerd inkomen, die sterker is naarmate deze gebeurtenis de persoon ertoe aanzet om 
(opnieuw) actief te worden op de arbeidsmarkt. 
Voor wat betreft de macro-economische variabelen heeft de toename van het aantal plaatsen voor 
kinderopvang in de openbare diensten een positieve invloed op de inkomensvariatie bij een breuk. 
Opvang door de overheid lijkt daarmee een onmisbaar beleid om alleenstaande vrouwen, en vooral 
moeders, in staat te stellen gezins- en beroepslast te combineren. Het blijkt vaak ingewikkeld om 
de geraamde impact van het type verzorgingsstaat op de economische gevolgen van een breuk te 
interpreteren. Dit resultaat benadrukt de nood aan een zeer kritische houding ten opzichte van clas-
sificaties van verzorgingsstaten zoals uitgewerkt door Esping-Andersen (1990 en 1999).

7 andere vormen van onGelijkHeid

Ongelijkheden tussen individuen en tussen vrouwen en mannen blijven niet beperkt tot inkomens-
verschillen. Na kritische analyse van de conventionele benaderingen die uitgaan van het inkomen 
kwam men tot de conclusie dat het noodzakelijk is het gelijkheids- en armoedebegrip ook vanuit 
hun andere dimensies te benaderen. De meerdimensionale benadering werd sterk gestimuleerd 
door het werk van Amartya Sen (1981, 1985, 1992, 1995), de Nobelprijswinnaar die het ongelijkheids- 
en armoedebegrip herzag vertrekkende van de “menselijke bekwaamheden” . Het vermogen van 
een persoon om te participeren in de maatschappij en een behoorlijk leven te leiden, wordt samen-
gevat in een welbepaald aantal manieren van functioneren, van zeer eenvoudig (eten tot men verza-
digd is, drinken….) tot zeer complex (deelnemen aan het gemeenschapsleven…) en armoede wordt 
geformuleerd als het gebrek aan bekwaamheden (opleiding, middelen, tijd…) om dit functioneren te 
volbrengen (Jenkins & Micklewright 2007, blz.9).

Om andere vormen van ongelijkheid te bevatten, hebben wij de mogelijkheid onderzocht om de in-
dividuele gegevens over consumptie en tijd te gebruiken die voorkomen in de databanken samenge-
steld op basis van de Enquête over het Gezinsbudget en het Tijdsbestedingsonderzoek op Belgisch 
niveau voor het jaar 2005.
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De Enquête over het Gezinsbudget levert gedetailleerde informatie over de consumptie. Deze gege-
vens zijn evenwel enkel beschikbaar op gezinsniveau en het is onmogelijk om individuele consump-
tie hierin te onderscheiden. Het was dus niet mogelijk om ongelijkheden in het verbruik van vrouwen 
en dat van mannen te analyseren. Als dit soort gegevens beschikbaar zou zijn, zou een verband 
gelegd kunnen worden tussen het inkomen en het individueel verbruik, zodat de mechanismen die 
binnen het gezin functioneren beter geïdentificeerd kunnen worden.

Het tijdsbestedingsonderzoek biedt individuele gegevens over de tijdsbesteding van vrouwen en 
mannen (voor een aantal zeer gedetailleerde, opgesplitste gegevens). Op grond van dit onderzoek 
hebben wij de ongelijkheden geanalyseerd in de beschikbaarheid van tijd voor vrouwen en voor 
mannen. Deze ongelijkheden werden bestudeerd in functie van meerdere individuele kenmerken. 
De analyse van de tijdsbesteding verwijst naar het tijdsarmoedebegrip, dat kan worden omschreven 
als het feit dat sommige personen niet over voldoende tijd beschikken om uit te rusten en voor vrije-
tijdsbesteding na aftrek van de tijd die ze besteden aan werk, ongeacht of dit bezoldigd is (beroeps-
activiteit) of niet (huishoudelijke en ouderlijke activiteiten) (Bardasi & Wodon, 2006). 
Wij hebben op basis hiervan vijf indicatoren samengesteld die de ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen in tijdsbesteding en tijdsarmoede samenvatten.

taBel 3 • indicatoren voor tiJdsonGeliJkheid in belGië

vrouwen mannen verhouding vrou-
wen/ mannen

Percentage personen die in tijdsarmoede 
verkeren 16,6% 15,19% 1,09%

Intensiteit van de tijdsarmoede 125,88 129,12 0,97

Tijd besteed aan bezoldigde arbeid 14,57 21,99 0,66

Tijd besteed aan niet-bezoldigde arbeid 27,55 16,89 1,63

Gecumuleerde armoede 0,07 0,01 6,50

Bron: Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen
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De eerste indicator geeft de ongelijkheid van tijdsarmoede aan en belicht de verhouding tussen de 
percentages vrouwen en mannen die in tijdsarmoede verkeren. Om deze tijdsarmoede te meten, 
maakten wij gebruik van een drempel gelijk aan 1.5 maal het aantal mediaanuren dat de populatie 
besteedt aan werk (al dan niet bezoldigd). Deze drempel wordt ook gebruikt in de literatuur (Bardasi 
& Wodon, 2006; Lawson, 2007).
De indicator bedraagt 1,09 en geeft aan dat vrouwen meer dan mannen slachtoffer zijn van tijdsar-
moede. Deze toestand heeft betrekking op 16.6% van de vrouwen.

Vervolgens berekenden wij een tweede indicator, die de ongelijkheden meet tussen vrouwen en 
mannen in functie van de intensiteit van de tijdsarmoede, i.e. de verhouding tussen de gemiddelde 
overblijvende tijd voor vrouwen en voor mannen. Deze verhouding toont aan dat vrouwen beschik-
ken over een tijd voor rust en sociale of culturele activiteiten (hetzij de tijd die overblijft nadat de tijd 
besteed aan bezoldigde en niet-bezoldigde arbeid is afgetrokken) die gelijk is aan 97% van die tijd 
waarover mannen beschikken, wat overeenstemt met gemiddeld minstens 3 uur per week.

Tijdsarmoede gaat uit van het totale arbeidstijdbegrip, ongeacht of deze bezoldigd is of niet. Wij zijn 
dieper ingegaan op de gendergebonden ongelijkheden voor deze verschillende tijdstypes, om op 
grond hiervan na te gaan of de ongelijkheden in tijdsarmoede beter verklaard worden aan de hand 
van de ongelijkheden vastgesteld op vlak van bezoldigde arbeidstijd of van niet-bezoldigde arbeids-
tijd. Daartoe stelden wij twee indicatoren samen: de eerste is de verhouding tussen de bezoldigde 
arbeidstijd voor vrouwen en voor mannen, de tweede is de verhouding tussen de niet-bezoldigde 
arbeidstijd voor vrouwen en voor mannen.
De verschillen tussen vrouwen en mannen inzake tijdsarmoede worden verklaard aan de hand van 
ongelijkheden vastgesteld op het vlak van deze beide soorten arbeid: de indicator voor de ongelijk-
heden in de niet-bezoldigde arbeid wijst erop dat vrouwen gemiddeld 63% van de overblijvende tijd 
méér besteden aan huishoudelijke en ouderlijke taken dan mannen (wat overeenstemt met ruim 10 
uur per week), terwijl de indicator voor de ongelijkheden in de bezoldigde arbeid van zijn kant aan-
geeft dat de bezoldigde arbeidstijd van vrouwen gemiddeld 66% bedraagt van de tijd die mannen 
hieraan besteden (het verschil bedraagt ruimschoots 7 uur per week).

Daarnaast tonen onze resultaten aan dat de ongelijkheden, zowel voor de bezoldigde arbeidstijd als 
voor de niet-bezoldigde arbeidstijd, sterk schommelen in functie van de sociaal-economische ken-
merken die men onderzoekt: voor wie gehuwd is en kinderen heeft, nemen de ongelijkheden toe, 
maar ze verminderen echter voor wie voltijds bezoldigd werkt en beschikt over een hoog opleidings-
niveau.

Een laatste indicator is de verhouding tussen het percentage vrouwen en mannen met gecumu-
leerde inkomens- en tijdsarmoede. Hieruit blijkt dat tijdsarmoede en geld-armoede twee afzonder-
lijke soorten armoede zijn, aangezien onze resultaten aantonen dat om en bij de 16% van de popu-
latie is getroffen door tijds- of geld-armoede, maar dat slechts 6% de beide soorten armoede 
cumuleert, en dan betreft het in hoofdzaak vrouwen.
Dit resultaat kan verklaard worden door het feit dat mensen die naar financiële maatstaven arm 
zijn, doorgaans geen bezoldigde arbeid verrichten en hierdoor over meer tijd beschikken.
Vrouwen kampen verhoudingsgewijs vaker met deze twee soorten armoede dan mannen.   
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8 weerslaG oP Het Beleid en aanBevelinGen

Het feit dat we in de belangrijkste databanken die gebruikt kunnen worden om middelen en con-
sumptie te bestuderen niet beschikken over individuele gegevens is een afspiegeling van een speci-
fieke, onvolledige visie op de maatschappij. Deze sluit aan bij het unitair gezinsmodel, waarbij men 
optreedt als “één man” en voorbijgaat aan de respectieve voorkeuren en middelen van elk gezinslid 
afzonderlijk. Deze traditionalistische opvatting vindt men eveneens terug bij de vaststelling dat in 
België de sociale rechten nog steeds geen individuele rechten zijn, en dit vooral in de berekenings-
wijze van de indicatoren die het beleid opvolgen. Zoals Briar verduidelijkt (2000): “Ways of concep-
tualising and measuring poverty, inequality and well-being are political and contestable, and thus 
are subject to constant reinterpretation and change. Indices and concepts, to a considerable extent, 
reflect the values of the people responsible for framing them. Concepts and measures potentially 
can be framed in ways that expose the poverty of disadvantaged groups, such as women, and that 
act as a basis for action to improve the situation of these groups. However, the choice of concepts 
and measures also can be used by governments to present the results of their policies in a more 
favourable light, or to restrict demands for assistance.” (Briar 2000, blz. 12). 
De verantwoordelijkheid ligt derhalve bij het beleid en de weerslag hiervan is groot: hoe kunnen we 
efficiënt de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen bestrijden als men deze ongelijkheden wei-
gert te meten op grond van het individueel inkomen? Hoe kunnen we de armoede van vrouwen be-
strijden als men ze wegmoffelt binnen het gezin? 

9 dataBanken verrijkt met individUele GeGevens

Een eerste hervorming zou zijn dat men voorziet in databanken op grond waarvan binnen de gezin-
nen nauwkeurig geïdentificeerd kan worden wat ieder gezinslid individueel produceert en consu-
meert, dat men zich dus niet langer achter het gezin verschuilt, maar de werking ervan openbreekt.
Deze gegevens zijn onmisbaar om nauwkeurig de opbouw en de weerslag van ongelijkheden te 
identificeren. Als men theorieën formuleert op basis van onbestaande gegevens, dan is dat de bes-
te aanzet tot een inefficiënt beleid.

Daarom luidt onze aanbeveling dat de databanken SILC en de Enquête over het Gezinsbudget op-
nieuw geformatteerd zouden worden zodat het mogelijk wordt nauwkeurig individuele gegevens te 
identificeren voor alle individuen in de enquête, ongeacht hun gezinsstatuut.

De SILC databank is de volledigste statistische bron voor inkomens en leefomstandigheden die 
vandaag in België bestaat. Ze is opgebouwd rond het gezinsbegrip omdat men precies van het gezin 
vertrekt om de gegevens te verzamelen over de individuen waaruit dit is samengesteld. Het pro-
bleem dat zich daarbij stelt, is dat niet alle variabelen beschikbaar zijn waarmee het individueel in-
komen van deze gezinsleden kan worden berekend. Een aantal hiervan is enkel beschikbaar voor 
het gezin als geheel, waardoor de informatie moet worden uitgesplitst aan de hand van hypotheses. 
Een eerste verzoek is daarom dat alle gegevens met betrekking tot het inkomen voor ieder individu 
binnen het gezin apart verzameld zouden worden. 
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• Sommige variabelen zijn op individueel vlak beschikbaar in de Belgische SILC, maar worden ver-
volgens op gezinsniveau samengebracht in de Europese SILC: dit is het geval voor de moeder-
schaps/vaderschapsuitkering (individuele vraag nr. I116 van de Belgische vragenlijst uit 2007) en 
voor het ouderschapsverlof (vraag  I117 van dezelfde vragenlijst) die worden gebundeld in de vari-
abele HY050 voor uitkeringen die verband houden met het gezin en de kinderen [Family/children 
related allowances] . Deze informatie zou dus ook op Europees niveau geïndividualiseerd moeten 
worden.

• Voor andere inkomenstypes zijn slechts bepaalde individuele inkomensvariabelen beschikbaar om 
de begunstigde te identificeren. Dit is onder meer het geval voor verscheidene bestanddelen van 
de inkomsten uit vermogen. 

• Voor andere inkomensposten wordt de informatie volledig verzameld op gezinsniveau en dus is het 
belangrijk dat deze variabelen aan de basis worden geïndividualiseerd. Dit is het geval voor de vol-
gende variabelen: overdrachten tussen gezinnen, zowel inkomend als uitgaand: HY080 "Regular 
inter-household cash transfer received" en HY130 "Regular inter-household cash transfer paid", 
overige uitkeringen die verband houden met maatschappelijke uitsluiting (HY060 "Social exclusion 
not elsewhere classified"); uitkeringen die verband houden met het wonen (HY070 "Housing al-
lowances") en belastingen (HY140 "Tax on income and social cotributions"). Bij deze variabelen 
horen ook twee elementen die in mindere mate betrekking hebben op België: de vermogensbelas-
ting (HY120 "Regular taxes on wealth") en het inkomen van gezinsleden jonger dan 16 jaar (HY110 
"Income received by people under 16").

• Anderzijds moeten ook de variabelen met betrekking tot leefomstandigheden en gemis aan indi-
viduele bevraging onderworpen worden, zoals het bezit van een gsm (HS070), een auto (HS110) 
en meer in het algemeen alle vragen die de financiële moeilijkheden meten waarmee mensen 
kampen.

Een aantal initiatieven verdient erkenning omdat ze de gesloten doos van het gezin openen en dieper 
ingaan op besluitvorming en verdeling: In Frankrijk werd de enquête “Emploi du Temps” van het 
INSEE, die als doel heeft gegevens te verzamelen over de wijze waarop individuen hun tijd organi-
seren, in 2009 aangevuld met een module “Décisions dans le couple - DDC” (beslissingen binnen 
het gezin) gewijd aan de manier waarop binnen het gezin beslissingen worden genomen over: de 
besluitvorming (discussies, onderhandelingen) binnen een koppel; het verschil aan middelen tus-
sen de partners; het beheer van persoonlijke en gemeenschappelijke middelen. 

SILC 2010 zal voorzien in een module “gedeeld gebruik van middelen binnen het gezin”.37 Deze mo-
dule omvat zeven verplichte variabelen betreffende de regeling voor het beheer van de financiën van 
het gezin, die op het niveau van het gezin worden bevraagd. Alle andere variabelen worden op indi-
vidueel niveau bevraagd. Deze hebben betrekking op het deel van het inkomen dat in rekening wordt 
gebracht, de toegang tot een bankrekening, de mogelijkheid om over alledaagse uitgaven te beslis-
sen, voor grote uitgaven met betrekking tot de kinderen, voor dure aankopen en meubilair, voor een 
geldlening of voor het gebruik van spaargeld. De variabelen hebben ook betrekking op het nemen 
van beslissingen: het vermogen van de persoon om beslissingen te nemen voor een reeks uitgaven-
posten. Andere vragen slaan op het tijdsgebruik en het bedrag van de persoonlijke uitgaven. 

37  Verordening (EG) nr. 646/2009 van 23/07/2009 met betrekking tot de lijst met secundaire doelvariabelen voor 2010 betreffende 
het gedeelde gebruik van middelen binnen het huishouden, bekendgemaakt in het Publicatieblad van 24/09/2009.
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De Enquête over het Gezinsbudget is een bevraging die een groot aantal variabelen over de con-
sumptie en de leefomstandigheden oplevert, met in totaal vrijwel 1.500 variabelen zoals: 

• voedingsuitgaven (brood en ontbijtgranen, vlees, vis, zuivelproducten, fruit, groenten, snoepgoed, 
bereide maaltijden, al dan niet alcoholische dranken, tabak); 

• uitgaven voor kledingsartikelen (kleren, babykleertjes, kledingaccessoires, schoenen, herstelling 
van kleren/schoenen);

• woonuitgaven (brutohuur; verwarming, verlichting en water);
• uitgaven voor de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, voorwerpen voor de huishouding 

en het courant onderhoud (vaste meubelen en accessoires, tapijten, andere vloerbekleding, her-
stelling; huishoudtextiel, meubel- en herstellingsartikelen; verwarmingstoestellen en grote huis-
houdtoestellen, enz.);

• uitgaven voor lichaamsverzorging en gezondheid (geneesmiddelen en farmaceutische producten, 
toestellen en materiaal voor therapeutische doeleinden, diensten van artsen, verpleging en andere 
andere zorgberoepen, enz.);

• vervoers- en verkeersuitgaven (aankoop van een auto, uitgaven voor het  gebruik van een privé-
voertuig, vervoersdiensten, enz.);

• uitgaven voor cultuur, ontspanning en onderwijs (apparatuur en accessoires; vrijetijdsdiensten, 
vertoningen en cultuur; bladen, boekhandel, schrijfmateriaal, onderwijs);

• uitgaven voor andere goederen en diensten (lichaamsverzorging; persoonlijke artikelen; restau-
rant-, café- en hotelbezoek; reizen; financiële diensten en verzekeringen, enz.);

• uitgaven die niet tot consumptie behoren (belastingen, overdrachten naar personen en organisa-
tie, beleggingen, leningen, enz.);

• woonomstandigheden (soort woning die men betrekt, zoals 4/3/2-gevelwoning, appartement in 
een gebouw met 2/3-4/5-9/10 of meer woningen, enz.; het kadastraal inkomen; het bouwjaar; de 
afmetingen en het aantal keukens/slaapkamers/enz.; tuin/terras/enz.; garage; enz.);

• de beschikbaarheid van voertuigen (aantal voertuigen; eigendom van het voertuig: aangekocht, 
leasing enz.; aantal bedrijfsvoertuigen; enz.); 

• beschikbare duurzame goederen op de laatste dag van de referentiemaand (motor, fiets, caravan, 
telefoon, gsm, internet, televisie, camera, dvd-speler, wasmachine, stofzuiger, enz.).

Het grote nadeel is dat deze gegevens worden verzameld op gezinsniveau. Maar de analyse van 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen moet, zowel wat consumptie betreft als qua leefomstan-
digheden, noodzakelijkerwijs worden uitgevoerd op basis van individuele gegevens omdat de infor-
matie die op gezinsniveau wordt verzameld, reële verschillen tussen vrouwen en mannen kan ver-
hullen. Deze databank moet daarom worden verbeterd door de vragenlijsten te individualiseren.

Het Tijdsbestedingsonderzoek is een enquête die het voordeel biedt dat ze een geheel van zeer ge-
detailleerde gegevens samenbrengt en dat deze gegevens op individuele basis worden verzameld, 
waardoor de ongelijkheden in tijdsbesteding tussen mannen en vrouwen geanalyseerd kunnen wor-
den. In die zin hebben wij geen aanbeveling te formuleren voor deze enquête.
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10 oP individUeel vlak Berekende indicatoren die de inkomensonGelijkHeden en  
 de BestaansonZekerHeid van vroUwen niet onderscHatten

Als deze databanken zijn aangevuld met individuele gegevens zal het noodzakelijk zijn de ongelijk-
heids- en armoede-indicatoren te herzien en eindelijk komaf te maken met de sterke hypothese dat 
alle middelen door de leden van een gezin gedeeld gebruikt worden.

Wij stellen voor dat op Belgisch niveau een systematische opvolging van de BGIA indicatoren geor-
ganiseerd wordt. Dit soort opvolging bestaat reeds voor het gendergebonden loonverschil tussen 
vrouwen en mannen in België, zoals deze gepubliceerd wordt door het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen. Gelet op de sterke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen inzake inko-
men en financiële afhankelijkheid, die blijken uit de BGIA-analyse, lijkt het ons essentieel dat de 
indicatoren gepubliceerd worden en vervolgens op jaarlijkse basis opgevolgd worden om de evolu-
tie van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in Europa te meten. 

Ook lijkt het ons fundamenteel dat alle officiële rapporten over armoede en ongelijkheden zouden 
voorzien in een analyse op grond van geïndividualiseerde indicatoren. Dit zou meer bepaald kunnen 
gelden voor de sociale barometers en andere jaarlijkse publicaties die de evolutie van de armoede 
volgen en die stuk voor stuk door de “gezinshypothese” zijn aangetast.

Op Europees vlak zouden de gemeenschappelijke indicatoren, bestemd om het sociale bescher-
mings- en sociale insluitingsproces te volgen, eveneens aangevuld moeten worden met indicatoren 
gebaseerd op het geïndividualiseerd inkomen: de gepresenteerde armoederisicopercentages en 
inkomensongelijkheden worden er berekend zonder rekening te houden met het geïndividualiseerd 
inkomen, uitgaand van de sterke hypothese dat binnen een koppel alle middelen gedeeld gebruikt 
worden.

Aangezien die indicatoren worden gebruikt om de weerslag van het nationaal beleid op de maat-
schappelijke integratie, de pensioenen en de gezondheid te meten, kunnen indicatoren met een 
scheefgetrokken gendereffect de overheden ertoe aanzetten voorbij te gaan aan de ongelijkheden 
tussen vrouwen en mannen die door deze indicatoren verborgen blijven. Hierdoor kunnen de geno-
men beleidsinitiatieven onbruikbaar blijken om de werkgelegenheid en de sociale insluiting van 
vrouwen te bevorderen, aangezien hun specifieke situatie niet op een correcte wijze wordt weerge-
geven door de gebruikte indicatoren. Wij vinden het dan ook essentieel dat nieuwe indicatoren die 
op individueel niveau zijn gemeten, de indicatoren van “Laken” zouden aanvullen. 

11 een GeÏndividUaliseerd sociaal en Fiscaal Beleid

Zodra de databanken zijn aangepast en de indicatoren berekend en opgevolgd, is het de beurt aan 
de sociale zekerheidsstelsels doorheen Europa om herzien te worden, zodat aan iedereen individu-
ele sociale rechten kunnen worden gewaarborgd, ongeacht het geslacht of het gezinstype waartoe 
de individuen behoren. De belastingstelsels en de maatschappelijke overdrachten berusten nog te 
vaak op het traditionele schema van de man die in de behoeften van het gezin voorziet. 
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taBel 4 • voorGestelde indicatoren

silc-België 2006 silc-België 2006

indicatoren voor inkomensongelijkheid 

verhoudingen tussen het gemiddeld inkomen van vrouwen en van mannen

Bruto-inkomen 0,55 0,56

Netto-inkomen 0,62 0,63

Inkomen afkomstig van een economische activiteit 0,72 0,71

  Waarvan: Inkomen van loontrekkenden 0,72 0,70

  Waarvan: Loon 0,74 0,73

    Premies 0,58 0,58

    Waarvan : Vakantiegeld 0,61 0,61

      Eindejaarspremie 0,68 0,66

      Dertiende maand 0,70 0,72

   Inkomen uit een zelfstandige activiteit 0,67 0,68

Overdrachten van de overheid 0,75 0,77

  Waarvan: Pensioenen 0,66 0,70

                         Werkloosheid 0,68 0,71

    Waarvan: Werkloosheidsuitkering 0,89 0,88

      Invaliditeitsuitkering 0,83 0,87

verhouding tussen het percentage vrouwen in het eerste en het 
laatste deciel 3,6 3,6

indicatoren in verband met de ontleding van de Gini-coëfficiënt

 relatieve economische afstand 0,605 0,586

     verhouding tussen de transvariatie 
 en de bruto intergroepen-ongelijkheid 0,393 0,414

Ongelijkheidsindicatoren voor het risico op financiële afhankelijkheid of individuele armoede

Financiële afhankelijkheidsgraad of risico op individuele armoede

   Vrouwen 36% 34%

   Mannen 11% 11%

   Totaal 24% 23%

Verhouding tussen de financiële afhankelijkheidsgraad van 
vrouwen en van mannen 3,3 3,1

Verhouding tussen het betrekkelijke mediaanverschil voor 
vrouwen en voor mannen 1,7 1,6

Verhouding tussen de intensiteit van de financiële afhankelijkheid 
van vrouwen en van mannen 5,6 5,0

(vervolg)
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indicatoren voor tijdsongelijkheid

Belgisch Tijdsbestedings onderzoek  2005

Ongelijkheid in tijdsarmoede 1,09

Ongelijkheid in intensiteit van tijdsarmoede 0,97

Ongelijkheid in bezoldigde arbeidstijd 0,66

Ongelijkheid in niet-bezoldigde arbeidstijd 1,63

Ongelijkheid in gecumuleerde armoede 6,50

Bron: SILC 2006+2007, Belgisch Tijdsbestedingsonderzoek 2005, eigen berekeningen
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BijlaGe 1 • definitie van het inkomen volGens de canberra Group

1 employee income

Cash or near cash

1.1 Cash wages and salaries

1.2 Tips and bonuses

1.3 Profit sharing including stock options

1.4 Severance and termination pay

1.5 Allowances payable for working in remote locations etc, where part of conditions of employment

Cash value of ‘fringe benefits’

1.6 Employers’ social insurance contributions

1.7 Goods and services provided to employee as part of employment package

2 income from self-employment

Cash or near cash

2.1 Profit/loss from unincorporated enterprise

2.2 Royalties

In-kind, imputed

2.3 Goods and services produced for barter, less cost of inputs

2.4 Goods produced for home consumption, less cost of inputs

2.5 Income less expenses from owner-occupied dwellings

3 rentals 2.4.2.3

3.1 Income less expenses from rentals, except rent of land

4 Property income 2.4.2.4

4.1 Interest received less interest paid

4.2 Dividends

4.3 Rent from land

5 current transfers received

5.1 Social insurance benefits from employers’ schemes

5.2 Social insurance benefits in cash from government schemes

5.3 Universal social assistance benefits in cash from government

5.4 Means-tested social assistance benefits in cash from government

5.5 Regular inter-household cash transfers received

5.6 Regular support received from non-profit making institutions such as charities

6 total income (sum of 1 to 5)

7 current transfers paid

7.1 Employers’ social insurance contributions

7.2 Employees’ social insurance contributions

7.3 Taxes on income

7.4 Regular taxes on wealth

7.5 Regular inter-household cash transfers

7.6 Regular cash transfers to charities

8 disposable income (6 less 7)

9 social transfers in kind (stik) received

10 adjusted disposable income (8 plus 9)

Bron: The Canberra Group, (2001), Final Report and Recommendations, Ottawa, p.18.
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BijlaGe 2 • liJst met bestanddelen van het Geïndividualiseerd inkomen en hun res-
Pectieve deFinitie38

1. inkomens uit de economische activiteit:
Dit is de som van de inkomens uit de arbeid van loontrekkenden: lonen, premies, overuren, maar 
ook inkomens in natura en andere voordelen verbonden aan de tewerkstelling.
Inkomens uit de economische activiteit omvatten eveneens het inkomen uit een zelfstandige activi-
teit.

1.1 Inkomens uit een activiteit als loontrekkende:
Dit zijn lonen, inkomens voor onregelmatig werk (bijvoorbeeld seinzoenarbeid, sporadisch uitzend-
werk), premies en vergoedingen, inkomens uit een aanvullende activiteit en de ontslagvergoeding  
(of vertrekpremie).

1.1.3  Premies:
 Het betreft:
 1.1.3.1  Vakantiegeld 
 1.1.3.2  Eindejaarspremie 
 1.1.3.3  Dertiende maand 
 1.1.3.4  Vergoeding voor overuren 
 1.1.3.5  Winsteelname 
 1.1.3.6  Andere aanvullende inkomens
 1.1.3.7  Commissies 
 1.1.3.8  Fooien 
 1.1.3.9  Verkoops- of productiepremie 
 1.1.3.10  Veertiende maand 
 1.1.3.11  Aandelen van het bedrijf, werkplaats van de werknemer 
 1.1.3.12  Vergoedingen voor werk in het buitenland, voor werk op bijzondere plaatsen of in  
  bijzondere omstandigheden (geen onkostenvergoedingen maar een aanvullende  
  werkvergoeding) 

1.2 Andere inkomens dan uit arbeid:
Stemt overeen met de variabele “inkomens in natura van werknemers”, waarin voor SILC-België 
enkel rekening wordt gehouden met de firmawagen. Het bedrag wordt berekend in functie van de 
volgende elementen: het model, het merk, de fiscale paardenkracht en het inschrijvingsjaar. Ove-
rige inkomens in natura zullen beschikbaar zijn vanaf 2007 (bijvoorbeeld telefoonkosten betaald 
door de werkgever,…).

1.3 Inkomens uit de zelfstandige activiteit:
Dit zijn inkomens verworven uit een zelfstandige activiteit. Eén enkele variabele in SILC-België 2006 
vervat deze inkomens: “Bénéfices ou pertes d’une activité d’indépendant” (winst of verlies uit een 
zelfstandige activiteit).

2. inkomens uit vermogen:
Dit is het totaal van de inkomsten afkomstig uit vermogen. Dit zijn inkomens uit het verhuren van 
eigendommen of gronden, inkomens uit financiële investeringen en interesten en dividenden van 

38  Bron van de definities voor de inkomensposten : de vragenlijsten “individueel” en “huishouden” van SILC-België 2006, waarvan 
de begrippen werden omgezet in het Nederlands
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enigerlei aard. Vergoedingen uitgekeerd door een levensverzekering en inkomens uit het privé-
pensioensparen waaraan de persoon vrijwillig bijdraagt en die als annuïteit gestort worden, aanziet 
men als een interest op een investering en worden daarom bij deze post ondergebracht.

3. overdrachten tussen gezinnen:
Ingevolge de opmerkingen van de ADSEI hebben wij beslist geen rekening te houden met de inko-
mens van min-16-jarigen en bijstand door liefdadigheid. Bijgevolg omvat deze post enkel overdrach-
ten in de vorm van alimentatiegeld (ontvangen en betaald) en regelmatige financiële steun (ontvan-
gen en betaald) aan andere gezinnen.

4. overdrachten van de staat:
Dit zijn overdrachten die men krijgt van de overheid. Deze categorie omvat alle uitkeringen:

4.1 pensioen

4.2  Werkloosheidsuitkering
4.2.1  De eigenlijke werkloosheidsuitkering
4.2.2  Brugpensioen 
4.2.3  Vergoeding voor loopbaanonderbreking (tijdskrediet) 
4.2.4  Uitkering gewaarborgd inkomen (onvrijwillige deeltijdse arbeid) 
4.2.5  Uitkering fonds voor bestaanszekerheid (bv. Technische werkloosheid in de bouwsector) 
4.2.6  Bijslag voor het volgen van een beroepsopleiding / beëindigingspremie
4.2.7  Wachtuitkering voor schoolverlaters 
4.2.8  Overige werkloosheidsuitkeringen

4.3 Invaliditeitsuitkering
4.3.1  Invaliditeit van langer dan een jaar: invaliditeit veroorzaakt door ziekte of ongeval die reeds 

langer dan een jaar bestaat en geen verband houdt met arbeid. 
4.3.2  Blijvende arbeidsongeschiktheid : ongeval op de weg naar en van het werk met een blijvende 

 arbeids ongeschiktheid tot gevolg 
4.3.3  Blijvende beroepsziekte: beroepsziekte met een blijvende arbeids ongeschiktheid tot gevolg 
4.3.4  Overlijden van een gezinslid tijdens de uitoefening van zijn functies of op weg naar het werk
4.3.5  Blijvende en onontbeerlijke bijstand door een andere persoon; aanvullende vergoeding voor de 

bijstand van derden 
4.3.6  Overige vergoedingen die verband houden met ziekte of ongeval

4.4 Uitkering wegens ziekte
4.4.1  Arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte of ongeval die minder dan een jaar bestaat en 

geen verband houdt met arbeid
4.4.2  Vergoeding voor minder-validen (inkomensvervangende tegemoetkoming, aanvullende uitke-

ring, integratietegemoetkoming) 
4.4.3  Ongeval  op de weg naar en van het werk met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg
4.4.4  Beroepsziekte met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg 
4.4.5  Zorgverzekering van het Vlaams Gewest
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4.5 Studiebeurzen

4.6 Moederschapsuitkering

4.7 Overlevingspensioen

4.8 Onderbrekingsuitkering in geval van ouderschapsverlof

4.9 Leefloon (ex Bestaansminimum)

De belastingen:
Deze categorie omvat de inkomensbelasting en de sociale bijdragen, de betaalde belastingtoeslag, 
de ontvangen belastingtoeslag, de voorafbetaling van zelfstandigen (inkomensbelasting) en de so-
ciale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen.

Het bruto-inkomen:
Omvat de inkomens uit de economische activiteit + inkomens uit vermogen + overdrachten tussen 
gezinnen.

Het netto-inkomen:
Is gelijk aan het bruto-inkomen + overdrachten van de Staat – belastingen.

BijlaGe 3 • aantal waarneminGen, percentaGe vrouwen en mannen en aandeel van 
vroUwen en mannen Per GeZinstyPe

Gezinstype

vrouwen mannen aandeel vrouwen-
mannen per categorie

waar-
nemingen

%  
(gewogen)

waar-
nemingen

%  
(gewogen) vrouwen mannen

Alleenstaande 816 19,8% 687 18,3% 53% 47%

2 volwassenen zonder 
kinderen ten laste (‹ 65 jaar) 975 19,1% 972 20,3% 50% 50%

2 volwassenen zonder 
kinderen ten laste (waarvan 
minstens 1 65 jaar of ouder)

650 13,2% 656 14,0% 50% 50%

Overige gezinnen zonder 
kinderen ten laste 512 10,7% 577 12,8% 47% 53%

Alleenstaande ouders 297 5,1% 40 0,8% 87% 13%

2 volwassenen, 1 kind ten 
laste 484 10,0% 482 10,4% 50% 50%

2 volwassenen, 2 kinderen 
ten laste 642 11,2% 625 11,4% 51% 49%

2 volwassenen, 3 kinderen 
ten laste of meer 288 5,3% 293 5,7% 50% 50%

3 volwassenen of meer met 
kinderen 306 5,6% 328 6,4% 48% 52%

Totaal 4 970 100,0% 4 660 100,0%
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BijlaGe 4 • decompositie van de Gini-coëfficiënt volGens de methode van daGum (formules)

Dagum (1997a, pp. 519-526) stelt een decompositiemethode van de Gini-coëfficiënt voor in drie be-
standdelen. De Gini-coëfficiënt wordt als volgt geformuleerd:

 (1) 
   
  
 
Waarin n staat voor de inkomenseenheden  yi (i=1,…, n) in de populatie P ingedeeld in k sub-popula-
ties Pj (j=1,…, k) waarin Pj een omvang heeft van nj, een verdelingsfunctie Fj(y) en een gemiddelde μj.
De Gini-index voor de sub-populatie Pj (intragroep) luidt als volgt:

 (2)

  
  
De intergroepen Gini-coëfficiënt:

 (3)
 
 

Voor de meting binnen de overlapping tussen de beide verdelingen voert Dagum twee begrippen 
in:

•	 Gross	economic	affluence,	een	gewogen	gemiddelde	van	de	inkomensverschillen	xij-xrh voor elk 
inkomen xij van een lid van Pj dat  groter is dan het inkomen xrh van een lid  van Ph (yji › yhr), waar-
bij het gemiddeld inkomen van de groep Pj groter is dan dat van de groep Ph (µj › µh).

 

  (4)

•	 Het	tweede	begrip	is	de	first-order	moment	of	transvariation,	het	gewogen	gemiddelde	van	de	in-
komensverschillen xij-xrh voor elk inkomen xrh van een lid van Ph dat groter is dan het inkomen xij 
van een lid van Ph (yji › yhr), in de wetenschap dat µj › µh.

 De uitdrukking van de transvariatie wijst de inkomensverschillen aan met een verschillend teken 
dan dat van het verschil van de gemiddelden van de overeenkomstige sub-groepen.

 (5)
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De net economic affluence = djh – pjh.

Wanneer de beide verdelingen elkaar niet overlappen, bedraagt de first-order moment of transva-
riation nihil (pjh = 0), en wanneer de gemiddelden van de beide verdelingen gelijk zijn, is de Gross 
economic affluence gelijk aan de first-order moment of transvariation (djh = pjh).

Op grond van deze beide begrippen wordt de relative economic affluence (relatieve economische 
afstand) omschreven als volgt:

 (6)

De relatieve economische afstand is vervat tussen 0 en 1. Ze neigt naar 1 als de twee verdelingen 
uiteenlopen of zich van elkaar verwijderen. Ze is gelijk aan 0 bij identieke verdelingen.

De relatieve economische afstand maakt het mogelijk intergroepen ongelijkheden te scheiden in 
twee bestanddelen. En zo komen we uit bij de drie bestanddelen die aan de hand van de methode 
van Dagum kunnen worden uitgesplitst:

1) Het deel van de totale ongelijkheid onderzocht door de Gini-coëfficiënt dat toevalt aan de netto 
intergroepen-ongelijkheid verkregen uit het product Gjh×Djh:

  (7)

2) Het deel van de transvariatie-intensiteit verkregen uit het product Gjh×(1–Djh):

  (8)

Deze laatste twee elementen vormen samen het deel van de bruto intergroepenongelijkheid:

  (9)

3) Het deel van de door Gini gemeten ongelijkheid dat toevalt aan de intergroepenongelijkheid:

  (10)
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BijlaGe 1 • Gedetailleerde resultaten van de verhoudinG tussen het Geïndividuali-
seerd inkomen van vroUwen en dat van mannen (silc)

(vervolg)

at

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 11 011 17 376 5 775 13 341 5 236 21 701 0,61

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 5 890 25 382 2 695 19 335 3 195 30 360 0,64

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 1 068 19 168 423 13 956 645 22 524 0,62

Inkomens uit economische 
activiteiten 6 648 25 633 3 006 19 350 3 642 30 705 0,63

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 3 030 18 790 1 717 15 330 1 313 23 494 0,65

Werkloosheidsuitkeringen 662 4 697 307 4 365 355 4 963 0,88

Invaliditeitsuitkeringen 356 15 047 113 9 745 243 17 171 0,57

Ziektevergoedingen 170 3 495 69 3 323 101 3 607 0,92

Studiebeurzen 85 3 005 42 2 873 43 3 158 0,91

Overlevingspensioen 98 10 881 91 11 560 7 4 679 2,47

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 4 241 14 898 2 259 12 747 1 982 17 289 0,74

Be

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 9 426 17 982 4 804 13 835 4 622 22 226 0,62

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 4 996 30 678 2 363 25 054 2 633 35 426 0,71

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 729 23 241 227 17 232 502 25 793 0,67

Inkomens uit economische 
activiteiten 5 625 30 290 2 558 24 689 3 067 34 692 0,71

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 1 846 15 196 851 12 076 995 18 320 0,66

Werkloosheidsuitkeringen 1 296 8 783 705 7 042 591 10 691 0,66

Invaliditeitsuitkeringen 336 9 551 159 8 608 177 10 370 0,83

Ziektevergoedingen 165 5 124 95 5 025 70 5 244 0,96

Studiebeurzen 144 464 74 455 70 472 0,96

Overlevingspensioen 81 13 136 77 13 360 4 9 022 1,48

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 3 674 12 339 1 859 10 049 1 815 14 776 0,68



334

(vervolg)

es

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 20 642 12 500 9 658 9 487 10 984 15 050 0,63

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 11 508 17 209 4 977 13 896 6 531 19 646 0,71

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 2 097 14 361 689 11 205 1 408 15 824 0,71

Inkomens uit economische 
activiteiten 13 397 17 117 5 609 13 750 7 788 19 466 0,71

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 4 440 10 179 1 894 7 757 2 546 12 098 0,64

Werkloosheidsuitkeringen 1 166 3 628 635 3 321 531 3 978 0,83

Invaliditeitsuitkeringen 466 7 918 161 6 464 305 8 642 0,75

Ziektevergoedingen 394 4 307 197 4 060 197 4 613 0,88

Studiebeurzen 91 2 035 55 2 433 36 1 533 1,59

Overlevingspensioen 371 6 345 329 6 599 42 4 422 1,49

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 6 822 8 289 3 208 6 449 3 614 9 983 0,65

Fr

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 14 380 19 469 7 427 16 183 6 953 23 073 0,70

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 8 720 23 740 4 313 19 999 4 407 27 513 0,73

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 762 31 475 242 29 427 520 32 326 0,91

Inkomens uit economische 
activiteiten 9 362 24 743 4 518 20 657 4 844 28 624 0,72

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 3 455 16 842 1 741 14 093 1 714 19 895 0,71

Werkloosheidsuitkeringen 1 161 7 122 636 5 976 525 8 521 0,70

Invaliditeitsuitkeringen 378 7 330 157 7 739 221 6 995 1,11

Ziektevergoedingen 633 2 922 325 2 908 308 2 937 0,99

Studiebeurzen 84 2 076 57 2 230 27 1 715 1,30

Overlevingspensioen 137 10 631 133 10 820 4 3 521 3,07

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 5 465 13 401 2 869 11 295 2 596 15 890 0,71
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inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 10 063 22 056 5 193 16 439 4 870 27 732 0,59

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 4 605 29 469 2 285 23 472 2 320 35 103 0,67

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 1 122 36 101 218 27 794 904 38 067 0,73

Inkomens uit economische 
activiteiten 5 562 31 600 2 451 24 231 3 111 37 361 0,65

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 2 731 14 504 1 339 11 433 1 392 17 460 0,65

Werkloosheidsuitkeringen 738 6 850 305 4 993 433 8 169 0,61

Invaliditeitsuitkeringen 855 6 453 434 5 410 421 7 506 0,72

Ziektevergoedingen 17 1 269 4 2 138 13 1 080 1,98

Studiebeurzen 94 3 738 58 3 502 36 4 162 0,84

Overlevingspensioen 151 9 009 121 8 951 30 9 179 0,98

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 4 389 10 672 2 164 8 579 2 225 12 691 0,68

lU

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 6 710 29 712 3 411 21 418 3 299 38 718 0,55

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 4 275 42 853 1 805 31 914 2 470 50 844 0,63

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 367 53 767 123 40 926 244 60 280 0,68

Inkomens uit economische 
activiteiten 4 483 44 937 1 881 32 883 2 602 53 728 0,61

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 1 218 29 915 528 22 108 690 38 113 0,58

Werkloosheidsuitkeringen 265 17 689 97 12 061 168 21 591 0,56

Invaliditeitsuitkeringen 278 16 407 118 13 518 160 18 512 0,73

Ziektevergoedingen 18 9 059 11 5 814 7 13 317 0,44

Studiebeurzen 33 4 335 22 2 643 11 5 319 0,50

Overlevingspensioen 351 7 795 247 10 173 104 1 022 9,96

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 1 961 25 729 939 19 436 1 022 32 695 0,59
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(vervolg)

Pl

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 29 321 3 394 15 641 2 926 13 680 3 927 0,75

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 12 356 5 968 5 786 5 486 6 570 6 393 0,86

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 3 445 4 221 1 296 3 380 2 149 4 717 0,72

Inkomens uit economische 
activiteiten 15 054 5 900 6 794 5 360 8 260 6 347 0,84

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 8 518 3 548 5 332 3 145 3 186 4 272 0,74

Werkloosheidsuitkeringen 1 160 1 617 545 1 506 615 1 716 0,88

Invaliditeitsuitkeringen 2 203 2 060 908 1 762 1 295 2 252 0,78

Ziektevergoedingen 143 528 77 525 66 532 0,99

Studiebeurzen 135 726 93 734 42 708 1,04

Overlevingspensioen 308 2 396 251 2 535 57 1 852 1,37

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 12 335 3 036 7 128 2 801 5 207 3 369 0,83

se

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 10 719 18 728 5 443 16 631 5 276 20 883 0,80

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 8 607 23 998 4 332 20 059 4 275 27 951 0,72

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 1 644 5 907 619 3 447 1 025 7 365 0,47

Inkomens uit economische 
activiteiten 9 098 23 993 4 506 19 845 4 592 28 030 0,71

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 1 805 13 725 974 10 463 831 17 841 0,59

Werkloosheidsuitkeringen 1 155 6 154 657 5 745 498 6 694 0,86

Invaliditeitsuitkeringen 887 10 663 551 9 946 336 11 770 0,85

Ziektevergoedingen 2 460 3 082 1 390 3 174 1 070 2 962 1,07

Studiebeurzen 952 3 937 585 4 169 367 3 593 1,16

Overlevingspensioen 87 6 877 80 6 996 7 3 534 1,98

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 5 989 9 190 3 305 8 403 2 684 10 166 0,83
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inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Netto-inkomen 15 889 20 059 8 563 15 424 7 326 25 329 0,61

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Inkomens van 
loontrekkenden 8 225 32 426 4 266 24 546 3 959 40 459 0,61

Inkomens uit zelfstandige 
activiteiten 1 147 29 481 376 20 148 771 33 826 0,60

Inkomens uit economische 
activiteiten 9 211 33 170 4 568 24 780 4 643 41 018 0,60

inkomen
totaal vrouwen mannen verhouding 

gemiddeld v/mobs. Gem. obs. Gem. obs. Gem.

Pensioenen 5 354 13 431 2 835 10 492 2 519 16 962 0,62

Werkloosheidsuitkeringen 168 4 542 52 4 105 116 4 727 0,87

Invaliditeitsuitkeringen 526 4 353 291 4 577 235 4 094 1,12

Ziektevergoedingen 539 6 399 233 5 894 306 6 784 0,87

Studiebeurzen 96 8 696 64 8 115 32 9 709 0,84

Overlevingspensioen 89 8 241 70 8 912 19 5 803 1,54

Inkomens uit individuele 
staatsoverdrachten 6 371 12 357 3 415 9 849 2 956 15 354 0,64

Bron: EU-SILC 2006
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BijlaGe 2 • Financiële aFHankelijkHeid

Financiële 
afhankelijkheidsgraad

at Be es Fr ie

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

totaal (waarnemingen) 5 856 5 52 4 964 4 657 12 114 11 359 7 495 6 977 5 412 4 911

Geslacht 38% 11% 36% 11% 49% 15% 31% 13% 40% 19%

activiteitsstatuut

Voltijdse werknemers 11% 5% 7% 3% 10% 7% 7% 4% 5% 5%

Deeltijdse werknemers 33% 15% 15% 12% 44% 33% 32% 31% 33% 27%

Werklozen 61% 62% 46% 29% 90% 76% 49% 46% 63% 62%

Gepensioneerden 29% 6% 41% 10% 32% 11% 30% 15% 32% 25%

Andere inactieven 86% 76% 84% 56% 88% 67% 84% 74% 73% 72%

leeftijdscategorie

‹ 30 jaar 43% 23% 36% 27% 43% 28% 39% 27% 32% 33%

30-49 jaar 34% 9% 23% 7% 46% 12% 24% 7% 34% 10%

50-59 jaar 39% 11% 41% 10% 61% 14% 29% 11% 50% 17%

60-65 jaar 39% 6% 51% 10% 71% 16% 34% 10% 72% 27%

› 65 jaar 38% 7% 51% 10% 56% 11% 37% 18% 48% 21%

Gezinstype

Alleenstaande 18% 13% 21% 15% 24% 16% 17% 15% 21% 27%

Twee volwassenen (‹ 65) 
zonder kind 35% 12% 39% 11% 36% 12% 35% 13% 42% 22%

Twee volwassenen (1 › 65) 
zonder kind 54% 6% 71% 8% 68% 13% 51% 19% 73% 28%

Meer dan twee volw. maar 
zonder kind 48% 17% 50% 17% 60% 21% 47% 28% 48% 27%

Alleenstaande ouder met kind 7% 22% 2% 1% 19% 8% 5% 6% 9% 0%

Twee volwassenen, 1 kind 41% 6% 28% 6% 45% 9% 23% 7% 34% 8%

Twee volwassenen, 2 kinderen 50% 4% 24% 4% 55% 10% 29% 4% 42% 10%

Twee volwassenen, 3 of meer 
kinderen 47% 4% 28% 5% 59% 6% 39% 4% 45% 7%

3 volwassenen of meer 
met kind(eren) 43% 14% 46% 23% 60% 21% 45% 29% 47% 19%

Overige - - 39% 40% - - 40% 7% - -

opleidingsniveau

Lager secundair 52% 22% 53% 14% 65% 17% 42% 20% 56% 25%

Hoger scundair 34% 9% 39% 12% 43% 15% 30% 11% 42% 23%

Hoger onderwijs 24% 7% 19% 9% 27% 11% 19% 10% 25% 11%

Herkomst

Lokaal 36% 10% 35% 11% 51% 15% 30% 12% 41% 20%

Overige 56% 24% 71% 40% 53% 16% 51% 42% 49% 31%

EU 46% 14% 40% 12% 53% 25% 39% 18% 41% 11%

(vervolg)
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Financiële 
afhankelijkheidsgraad

lU Pl se Uk

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

totaal (waarnemingen) 3 536 3 536 16 262 14 070 5 448 5 288 8 590 7 344

Geslacht 43% 9% 28% 21% 20% 13% 36% 16%

activiteitsstatuut

Voltijdse werknemers 10% 5% 14% 11% 8% 8% 8% 7%

Deeltijdse werknemers 36% 17% 42% 37% 15% 23% 40% 26%

Werklozen 68% 65% 96% 92% 44% 39% 67% 71%

Gepensioneerden 30% 4% 4% 2% 28% 9% 52% 21%

Andere inactieven 82% 54% 49% 34% 58% 63% 66% 52%

leeftijdscategorie

‹ 30 jaar 44% 28% 50% 38% 46% 37% 33% 24%

30-49 jaar 44% 6% 38% 22% 10% 9% 28% 11%

50-59 jaar 53% 7% 27% 23% 9% 7% 39% 17%

60-65 jaar 56% 10% 11% 10% 16% 6% 48% 21%

› 65 jaar 46% 4% 7% 2% 32% 6% 48% 18%

Gezinstype

Alleenstaande 9% 12% 4% 19% 17% 21% 21% 20%

Twee volwassenen (‹ 65) 
zonder kind 43% 8% 27% 19% 18% 12% 30% 13%

Twee volwassenen (1 › 65) 
zonder kind 81% 4% 14% 13% 33% 6% 67% 18%

Meer dan twee volw. maar 
zonder kind 62% 18% 34% 30% 36% 26% 43% 23%

Alleenstaande ouder met kind 11% 0% 14% 8% 10% 12% 5% 5%

Twee volwassenen, 1 kind 43% 5% 31% 13% 19% 7% 41% 13%

Twee volwassenen, 2 kinderen 56% 5% 41% 13% 13% 5% 42% 7%

Twee volwassenen, 3 of meer 
kinderen 63% 2% 55% 18% 14% 7% 50% 8%

3 volwassenen of meer 
met kind(eren) 60% 21% 44% 30% 32% 32% 46% 24%

Overige - - 38% 28% 49% 21% 39% 14%

opleidingsniveau

Lager secundair 57% 13% 26% 28% 31% 13% 51% 23%

Hoger scundair 45% 7% 37% 23% 18% 13% 36% 17%

Hoger onderwijs 26% 8% 16% 9% 16% 14% 24% 9%

Herkomst

Lokaal 45% 7% 30% 22% 18% 12% 37% 16%

Overige 72% 35% 37% 10% 50% 27% 42% 22%

EU 48% 12% 12% 17% 35% 32% 48% 10%

Bron : EU-SILC 2006
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De BGIA39 heeft als doel het inkomen van vrouwen en van mannen te analyseren zoals dat binnen de 
bestaande gegevensbanken berekend kan worden. Daarbij moet meer specifiek een methode wor-
den uitgewerkt waarmee het geïndividualiseerd inkomen kan worden berekend en indicatoren aange-
bracht die de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen binnen hetzelfde gezin tot uiting brengen voor 
wat betreft het inkomen waarover zij beschikken en in verhouding tot armoede.
Nieuw is de individualiserende methode die de ongelijkheid tot haar essentie terugbrengt die in de 
traditionele meetmethodes van armoede verborgen blijft en waarbij men uitgaat van de hypothese dat 
de middelen van het gezin gelijk worden verdeeld (income pooling).

Deze nota beschrijft stap voor stap de definiëring en de berekening van een geïndividualiseerd in-
komen op grond van de gegevensbanken SILC-België en 2006 en SILC-België 2007. Wij verklaren 
eveneens de procedure die gevolgd wordt voor de berekening van de ongelijkheidsindicatoren die aan-
sluitend bij het project worden behandeld.

SILC (Survey on Income and Living Conditions) geldt vandaag als Europese referentie voor analyses 
van armoede en sociale uitsluiting.40 De gegevensbank ontwikkelt zich door het jaarlijks implemente-
ren van modules die een aantal nieuwe variabelen samenbrengen rond een specifiek thema. De basis-
eenheid van de enquête blijft evenwel het gezin (traditioneel ook huishouden genoemd) en bepaalde 
inkomensvariabelen zijn op individueel niveau niet beschikbaar. Om dit gebrek op te vangen, maken 
wij gebruik van hypotheses om de inkomens uit te splitsen die op gezinsniveau niet beschikbaar zijn.

Het eerste deel van deze nota wordt besteed aan de definitie en de berekening van het geïndividua-
liseerd inkomen en de ongelijkheidsindicatoren op grond van de cijfers van SILC-België en EU-SILC.
De eerste afdeling van dit deel behandelt de gegevensbanken SILC-België van 2006 en 2007. Ver-
volgens wordt de methode beschreven om de steekproef te selecteren, wat onder meer inhoudt dat 
volwassenen en kinderen als zodanig worden geïdentificeerd, alsook het bestaan van een relatie als 
koppel of een verwantschap binnen het gezin. Daarna wordt de in onze studie gehanteerde definitie 
van het inkomen in detail voorgesteld uitgaand van de aanbevelingen geformuleerd door de Canberra 
Expert Group,41 zoals deze zijn samengebracht in hun rapport van 2001, dat aanzien wordt als refe-
rentie voor het definiëren van het inkomen, en op basis van de cijfers van SILC-België van 2006 en 
van 2007. Afdeling 3 behandelt de hypotheses voor het uitsplitsen van de verschillende beschikbare 
inkomensposten op gezinsniveau in SILC-België van 2006 en van 2007. Het relatieve belang van elke 
post die moet worden uitgesplitst om individuele delen van dat inkomen te bekomen wordt afzonderlijk 
onderzocht. In de vierde afdeling bespreken we specifieke commentaren bij de berekening van een 
geïndividualiseerd inkomen op Europees niveau met het oog op een internationale vergelijking. De 
laatste afdeling ten slotte beschrijft de methodologie die gebruikt werd om de ongelijkheidsindicato-
ren samen te stellen die in dit project naar voren worden geschoven.

Het tweede deel van deze nota wordt besteed aan de omschrijving en de berekening van de tijdson-
gelijkheidsindicatoren op grond van gegevens afkomstig uit het Belgisch Tijdbestedingsonderzoek. De 
eerste afdeling van dit deel is een voorstelling van de gegevensbank Belgisch Tijdbestedingsonderzoek 
van 2005. Vervolgens wordt de selectiemethode voor de variabelen en de steekproef beschreven, alsook 
de samenstelling van nieuwe variabelen. De derde afdeling ten slotte beschrijft de berekening van de vijf 
ongelijkheidsindicatoren van het tijdsgebruik die in het BGIA project in overweging worden genomen.

39  In het project "Gender en inkomen: Analyse en ontwikkeling van indicatoren - BGIA (Belgian Gender and Income Analysis)"  zijn 
het Federaal Wetenschapsbeleid, het Intituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), de Algemene Directie Statistiek 
en Economische Informatie (ADSEI) en het Departement Toegepaste Economie van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA) 
verenigd.
40 Voor een gedetailleerde omschrijving van SILC, raadpleeg : http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/eusilc/library
41 The Canberra Group, Final Report and Recommendations, Ottawa 2001.
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eerste deel: deFinitie en BerekeninG van Het GeÏndividUaliseerd inkomen en de on-
GelijkHeidsindicatoren oP Basis van de GeGevens van silc-BelGië 2006 en 2007

1 voorstelling van silc-België 2006 en 2007

SILC-België is het Belgische deel van EU-SILC, een gegevensbank van de Europese Unie over inko-
men en  leefomstandigheden. EU-SILC is de opvolger van de gegevensbank ECHP (European Commu-
nity Household Panel)42 uit 2004 en is bestemd om multidimensionele, transversale en longitudinale, 
actuele en vergelijkbare micro-gegevens over inkomen, armoede, sociale uitsluiting en leefomstan-
digheden samen te brengen. SILC is ontstaan uit de ambitie om de technische problemen die ECHP 
kende te overstijgen, te voldoen aan de internationale aanbevelingen voor de omschrijving van het 
inkomen en de verzamelbasis voor de gegevens uit te breiden tot de hele Europese Unie.

Het Belgische deel van de Europese SILC bestaat uit 6 bestanden, waarvan 4 "Europese":

1) bestand D, dat informatie verstrekt over alle gezinnen van de steekproef 
2) bestand R dat informatie bevat over alle personen die deel uitmaken van de deelnemende gezin-

nen 
3) bestand H waarin de gegevens op gezinsniveau zijn vervat (voor alle deelnemende gezinnen) 
4) en ten slotte bestand P, dat de gegevens op individueel niveau samenbrengt (voor alle individuen 

van 16 jaar of ouder binnen de deelnemende gezinnen)

De twee aanvullende bestanden, HH en INDV genaamd, bevatten de antwoorden op de Belgische vra-
genlijst en maken de berekeningsbasis uit voor de Europese gegevens in de bestanden H en P. Deze 
bestanden bevatten meer gedetailleerde informatie en zullen gebruikt worden om het in afdeling 3 
omschreven geïndividualiseerd inkomen te definiëren.

SILC-België uit 2006 omvat 5.860 gezinnen en 14.329 individuen, waarvan  er 11.314 16 jaar zijn of 
ouder (de cijfers voor 2007: 6.348 gezinnen en 12.322 individuen van 16 jaar of ouder). SILC-België 
van 2007 bevat bijkomende variabelen in vergelijking met 2006. Deze worden behandeld in afdeling 3 
waarin het inkomen gedefinieerd wordt.

2 selectie van de steekproef

Een welbepaald aantal variabelen moet gecontroleerd worden in de fase waarin de steekproef wordt 
gedefinieerd. Ook al omvat SILC reeds bestaande variabelen zoals het "gezinstype" bijvoorbeeld, toch 
zijn er een aantal belangrijke variabelen voor het vaststellen van de verwantschap die niet rechtstreeks 
beschikbaar zijn. Het is evenwel mogelijk om deze samen te stellen door informatie te combineren die 
word aangedragen door andere variabelen. Deze identificatie moet onder meer dienen om bepaalde 
inkomensposten voor de verschillende gezinsleden uit elkaar te halen. In deze afdeling wordt de re-
constructie van deze basisvariabelen beschreven, samen met de onderliggende hypotheses.

42 Voor verdere details over de samenstelling van EU-SILC, cfr. Clemenceau en Museaux (2007).
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2.1 Definitie van volwassenen

De volwassenen die SILC als zodanig identificeert, zijn vervat in bestand P waarin de gegevens op in-
dividueel niveau zijn samengebracht. Er bestaat dus geen variabele aan de hand waarvan deze recht-
streeks kunnen worden aangewezen, maar SILC formuleert hiervoor een uitdrukkelijke methodologie 
die wij hebben toegepast. Zo werden als volwassenen geïdentificeerd als:

1) individuen van 25 jaar en ouder
2) en individuen tussen 16 en 24 jaar die voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

 a. in hun gezin is er geen vader of moeder43 
 b. indien aan de vorige voorwaarde (a) niet is voldaan, moeten deze personen effectief werken 

(voltijds of deeltijds) of actief zoeken naar een job.

De individuen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden aanzien als "kind ten laste". De ge-
bruikte variabelen en de bijhorende codes in SILC-België 2006 en 2007 zijn de volgende:

• AGE voor de leeftijd 
• RB220 en RB230 voor de identificant van de vader en de moeder 
• PL030 voor het statuut in verhouding tot tewerkstelling 
• en PL020 en PL025 voor disponibiliteit en het actief zoeken naar een job.

2.2 Hypothese voor de ouders

Het is noodzakelijk om de ouders te identificeren, onder meer voor de toekenning van de kinderbijslag. 
Men aanziet als ouder een volwassene wiens identificant vervat is in de variabele RB220 "identificant 
van de vader" of RB230 "identificant van de moeder" van een kind in eenzelfde gezin. Grootouders 
worden in dat geval niet aanzien als "ouders" omdat hun kinderen ouder zijn dan 25 jaar en derhalve 
beschouwd worden als volwassenen.

2.3 Identificatie van koppels

Om een analyse te maken van de ongelijkheden die binnen koppels bestaan, is het vereist dat wij kop-
pels identificeren die bestaan uit twee volwassenen van verschillend geslacht. Daartoe kunnen wij 
gebruik maken van de volgende variabelen:

• PB180 "Identificant van de echtgenoot/echtgenote of van de partner" die aangeeft dat binnen het 
gezin een koppel aanwezig is 

• de variabele geslacht: RB090 
• en ten slotte het aantal volwassenen controleren dat binnen het koppel aanwezig is.

2.4 Hypotheses voor gezinnen

SILC-België 2006 en 2007 onderscheiden via de variabele HT "Gezinstype" 10 verschillende catego-
rieën van gezinnen. Door na te gaan hoeveel individuen er binnen het gezin aanwezig zijn en na on-
derscheid tussen volwassenen en kinderen met het oog op de verwantschapsbanden, konden wij deze 
categorieën herberekenen en de typologie daarvan verfijnen.

43  Worden aanzien als ouders: schoonmoeder/schoonvader, adoptie-ouders en onthaalgezinnen.
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samenstellinG van Het GeZin in silc-BelGië 2006

Wij hebben binnen deze gezinstypes de individuen herschikt volgens de eerder toegelichte hypothe-
ses. We hebben tevens de gezinscategorieën verfijnd om te komen tot ongeveer 40 mogelijkheden. We 
vermelden hier de belangrijkste categorieën, gerangschikt naar orde van belang:

samenstellinG van Het BGia-GeZin oP Grond van silc-BelGië 2006

Gezinstypes Percentage Gecumuleerd

1 alleenstaande volwassene 19,05% 19,05%

2 volwassenen van jonger dan 65 jaar en zonder kind ten laste 19,69% 38,75%

2 volwassenen van wie er één minstens 65 is, zonder kind ten 
laste 13,58% 52,33%

Gezinnen van drie volwassenen of meer zonder kind ten laste 11,72% 64,05%

1 alleenstaande volwassene met minstens één kind ten laste 3,01% 67,06%

2 volwassenen met een kind ten laste 10,10% 77,16%

2 volwassenen met 2 kinderen ten laste 11,28% 88,43%

2 volwassenen met minstens 3 kinderen ten laste 5,48% 93,91%

Overige gezinnen met kinderen ten laste 5,95% 99,86%

Overige 0,14% 100,00%

Gewogen cijfers 2006 voor België  

Gezinssamenstelling Percentage cumulé

2 volwassenen van jonger dan 65 jaar in koppel, zonder 
kinderen ten laste 17,61% 17,61%

2 volwassenen in koppel, van wie er één minstens 65 jaar is, 
zonder kinderen ten laste 12,26% 29,87%

Alleenstaande vrouw zonder kinderen 10,48% 40,35%

Complexe gezinnen zonder kinderen ten laste,  
met één koppelrelatie en 2 verwantschapsbanden 8,90% 49,25%

Alleenstaande man zonder kinderen 8,79% 58,04%

2 volwassenen, 1 kind ten laste, 
een koppelrelatie, 2 verwantschapsbanden 8,06% 66,10%

3+ volwassenen, met kinderen ten laste, 
minstens één koppelrelatie en 2 verwantschapsbanden 4,74% 70,84%

Alleenstaande vrouw met kinderen ten laste 2,47% 73,31%

2 volwassenen, 1 kind ten laste, een koppelrelatie,  
een verwantschapsband 1,25% 74,56%

2 volwassenen van jonger dan 65 jaar, zonder kinderen ten 
laste, één kind niet ten laste 1,11% 75,67%

2 volwassenen van wie er één minstens 65 jaar is, zonder 
kinderen ten laste, één kind niet ten laste 1,10% 76,77%

Complexe gezinnen zonder kinderen ten laste met een 
koppelrelatie en een verwantschapsband 1,01% 77,78%

2 volwassenen van jonger dan 65 jaar niet in koppel, geen 
verwantschapsband 0,67% 78,45%

Alleenstaande man met kinderen ten laste 0,43% 78,88%

Gewogen cijfers 2006 voor België  
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SILC maakt geen onderscheid tussen natuurlijke kinderen, geadopteerde kinderen of halfbroers of 
-zussen. Er bestaat evenmin een onderscheid tussen het kerngezin en samengestelde gezinnen. 
Hierdoor kunnen aan de hand van SILC slechts onrechtstreeks complexe gezinnen geïdentificeerd 
worden (aanwezigheid van drie generaties, gezinnen met meerdere volwassenen: koppelrelatie of 
gezamenlijke huurders) en dit met behulp van de volgende 3 variabelen: RB220 "Identificant van de 
vader", RB230 "Identificant van de moeder" en RB240 "Identificant van de echtgenoot/echtgenote of 
de partner".

Er bestaan drie manieren om gegevens te verzamelen over de gezinnen voor de verschillende landen 
vervat in EU-SILC: met een volledige matrix, met een gereduceerde matrix (zoals voor België) of door 
het samenbrengen van min of meer gedetailleerde cijfers over de relaties die de respondent onder-
houdt met de personen waaruit het gezin is samengesteld. Volgens de cijfers vermeld in de module 
EU-SILC 2010,44 in de steekproef EU-SILC 2006 voor België, kent ongeveer 5% van de gezinnen van 2 
volwassenen geen koppelrelatie en evenmin een kind-ouderbetrekking tussen de gezinsleden en 0,7% 
van de gezinnen zijn samengesteld uit 3 generaties.

2.5 Controle voor ontbrekende waarnemingen

De laatste fase voorafgaand aan de berekening van het geïndividualiseerd inkomen is de controle van 
de gegevens die voor alle waarnemingen beschikbaar zijn. Ook al zijn de inkomensvariabelen zo goed 
als volledig, toch beschikken we niet over cijfers voor een bepaald aantal waarnemingen voor andere 
variabelen. Dit geldt onder meer voor:

• PE040 "Scholingsniveau" 
• ACTSTA "Statuut in verhouding tot de activiteit"

De waarnemingen waarvoor we niet over informatie beschikken, werden geschrapt uit de onderzochte 
populatie (737 waarnemingen voor PE040 en 95 voor ACTSTA in SILC-België van 2006 bijvoorbeeld). 
Voor de koppels schrappen we niet alleen het individu waarvoor gegevens ontbreken, maar verreke-
nen wij ook diens partner niet. Zo schrapten wij 518 waarnemingen voor de variabele PE040 en 84 voor 
ACTSTA bij de koppels van 2 volwassenen van verschillend geslacht in SILC-België van 2006.

3 omschrijving van het inkomen

Het inkomen is een sleutelbegrip in de omschrijving van armoede maar is vaak moeilijk te definiëren 
en te meten (Van Der Laan 2007). Het begrip wordt soms enkel gebruikt als verwijzing naar de belang-
rijkste geldelijke inkomsten (zoals lonen en inkomsten uit arbeid in het algemeen). Andere gebruiken 
het om alle inkomsten aan te duiden, dus ook inkomsten uit kapitaal of andere gezinnen.

In deze afdeling behandelen wij de omschrijving van het inkomen zoals dit werd vastgelegd voor het 
BGIA project. We beginnen bij de analyse van het inkomensbegrip in de referentiestudies. Er wordt 
een vergelijking gemaakt met de inkomensvariabelen van SILC om te komen tot een synthese die onze 
eigen benadering samenvat.

44 Jaarlijks wordt de hoofdvragenlijst van EU-SILC aangevuld met een bijkomende module voor een welbepaalde problematiek 
(armoede over de generaties heen, huisvesting, schuldenlast,…). De module 2010 heet: "Intrahousehold allocation of resources, 
structure of complex household and possibilities of the reduced matrix in EU-SILC" en zal specifiek betrekking hebben op de toe-
wijzing van middelen binnen het gezin.
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3.1 Definitie van inkomens volgens de Canberra Expert group – Literatuur

In de literatuur zijn er drie referenties die vaak terugkomen in de werken die ingaan op het inkomen en 
zijn definitie: de "Systems of National Accounts" (SNA9345, ESA9546), de aanbevelingen van de "Canberra 
Expert Group" (2001)47 en het rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, 2003).

Behoudens enkele verschillen zoals bijvoorbeeld de behandeling van overdrachten in natura en de rang-
schikking van bepaalde inkomensbestanddelen door de ILO48 en de Canberra group bestaat er een brede 
consensus over de aanbevelingen van die laatste organisatie, die grotendeels worden overgenomen in 
SILC zelf.49 Toch wijzen Atkinson et al. (2005) op twee punten met betrekking tot negatieve inkomens en 
de toegerekende huur:

• De negatieve inkomens: Zoals Atkinson et al. (2005) benadrukken, wordt het armoederisico beoordeeld 
in termen van levenskwaliteit en is het dus niet evident om een interpretatie te geven van negatieve inko-
mens. De BGIA studie is echter veel meer een inkomensonderzoek dan een analyse van de armoede, en 
daarom werd beslist om in onze analyse wel rekening te houden met negatieve inkomens.

• De toegerekende huur: Atkinson et al. (2005) wijzen tevens op het feit dat de toegerekende huur een 
poging is om het reële verschil in leefomstandigheden te vatten tussen bijvoorbeeld een gezin dat huur 
betaalt en een gezin dat eigenaar is en zijn lening afbetaalt. Anderzijds is de toegerekende huur in werke-
lijkheid geen binnenkomend geld dat gebruikt zou kunnen worden om andere behoeften te dekken. Vanuit 
het standpunt van de sociale insluiting houdt dit in dat wie zich enkel toespitst op een inkomen waarin de 
toegerekende huur vervat zit, de meting van het gemis en de sociale uitsluiting kan vervalsen. De toege-
rekende huur wordt daarom niet in rekening gebracht voor de omschrijving van het geïndividualiseerde 
inkomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de variabele voor de toegerekende huur niet beschikbaar is 
in SILC voor de jaren voorafgaand aan 2007.

Sinds 1996 bundelt de "Canberra Expert Group" haar aanbevelingen in een gids (Canberra Expert Group, 
2001) om de statistische gegevensbanken die betrekking hebben op inkomensverdeling te harmoniseren 
en de onderlinge vergelijkbaarheid te verbeteren (Van Der Laan, 2007). Aangezien het doel daarbij niet was 
om een definitieve reeks van standaarden tot stand te brengen om het inkomen te meten, biedt de gids een 
overzicht van alle begrips- en praktijkvragen die zowel de makers als de gebruikers van de statistische ge-
gevensbanken zich moeten stellen met betrekking tot het inkomen. De gids is ook een bron van ideeën en 
goede praktijken om het begripsaspect van het inkomen en de theoretische definitie ervan te verzoenen. 
Op de derde bladzijde staat te lezen:

"Income refers to regular receipts such as wages and salaries, income from self employment, interest and 
dividends from invested funds, pensions or other benefits from social insurance and other current trans-
fers receivable. Large and irregular receipts from inheritances and the like are considered to be capital 
transfers because it is unlikely that they will be spent immediately on receipt and are ‘one-off’ in nature."

Deze definitie bevat alle elementen die op enigerlei wijze bijdragen tot het bedrag dat het individu ter be-
schikking heeft om te verbruiken en te sparen tijdens de referentieperiode, zonder dat hierbij schulden of 
uitzonderlijke inkomens betrokken zijn. Dit verwijst naar het Hicksiaanse begrip van het inkomen:50 "... it 
would seem that we ought to define a man’s income as the maximum value which he can consume during 
a week, and still expect to be as well off at the end of the week as he was at the beginning."

45 http://unstats.un.org/unsd/sna1993/toctop.asp
46 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/en/esa95en.htm
47 The Canberra Group, op. cit., p. 3.
48 ILO, “Household income and expenditure statistics”, Report II, Seventeenth International Conference of Labour Statisticians, 
Geneva 2003, p. 8.
49 EU-SILC wordt geacht in fase te zijn met de aanbevelingen van de Canberra Group vanaf het jaar 2007.
50 ILO, Op. Cit., p. 9.
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We beschouwen drie dimensies om te definiëren wat onder het inkomen valt en wat ervan wordt uit-
gesloten in functie van het volgende criterium: wat kan de dag zelf worden besteed?:51 
• Geldelijk inkomen ten opzichte van niet geldelijk inkomen 
• Regelmatig inkomen/onregelmatig inkomen 
• En ten slotte het behoud van de netto vermogenswaarde

Hiermee worden dus enkel de regelmatige stromen in aanmerking genomen (inkomsten uit een erfe-
nis worden bijvoorbeeld beschouwd als kapitaaloverdracht) van inkomsten die bijdragen tot het hui-
dige of toekomstige welzijn, maar die neutraal zijn ten opzichte van het vermogen. Anders gesteld, 
deze inkomsten mogen geen negatieve weerslag hebben op het totale vermogen van het individu.

De Canberra Group structureert de omschrijving van het inkomen als volgt:
 
omscHrijvinG van Het inkomen door de canBerra GroUP

1 employee income

Cash or near cash

1.1 Cash wages and salaries

1.2 Tips and bonuses

1.3 Profit sharing including stock options

1.4 Severance and termination pay

1.5 Allowances payable for working in remote locations etc, where part of conditions of employment

Cash value of ‘fringe benefits’

1.6 Employers’ social insurance contributions

1.7 Goods and services provided to employee as part of employment package

2 income from self-employment

Cash or near cash

2.1 Profit/loss from unincorporated enterprise

2.2 Royalties

In-kind, imputed

2.3 Goods and services produced for barter, less cost of inputs

2.4 Goods produced for home consumption, less cost of inputs

2.5 Income less expenses from owner-occupied dwellings

3 rentals 2.4.2.3

3.1 Income less expenses from rentals, except rent of land

4 Property income 2.4.2.4

4.1 Interest received less interest paid

4.2 Dividends

4.3 Rent from land

5 current transfers received

5.1 Social insurance benefits from employers’ schemes

5.2 Social insurance benefits in cash from government schemes

5.3 Universal social assistance benefits in cash from government

5.4 Means-tested social assistance benefits in cash from government

5.5 Regular inter-household cash transfers received

5.6 Regular support received from non-profit making institutions such as charities

(vervolg)
51 ILO. Op. Cit., pp. 13-17.
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3.2 Definitie van inkomens volgens de Canberra Expert Group – Interpretatie

De definitie van het inkomen zoals de Canberra Group deze formuleert, is een veralgemening van wat 
kan worden toegepast in verschillende regio's ter wereld en ze maakt internationale vergelijkingen 
mogelijk. Aangezien het inkomen wordt gedefinieerd voor een doel – het meten van het armoederisico 
meer bepaald – varieert zijn definitie in functie van dat doel, wat door de Canberra Group zelf wordt 
erkend:52 "it is important to recognise at the outset that different measures of income may be the most 
appropriate or the best available for different analytical purposes". Daarom hebben wij geprobeerd 
deze omschrijving van het inkomen te verfijnen zodat rekening kan worden gehouden met de speci-
fieke kenmerken van de Belgische toestand en van Europa in het algemeen. 

De Canberra Group hanteert een "stromen"-logica. De meting van het netto-inkomen wordt voorge-
steld als de som van alle "inkomsten" (lonen en positieve overdrachten) min de "uitgaven" (negatieve 
overdrachten). Wij hebben gekozen voor een andere definitie om de weerslag van de overheidsinter-
ventie zichtbaar te maken. Daarom houden wij de inkomens zonder overheidsinterventie apart (inko-
men uit economische activiteit, inkomen uit vermogen en overdrachten tussen gezinnen) om te komen 
tot het bruto-inkomen, waaraan de overheidsoverdrachten moeten worden toegevoegd en waarvan de 
belastingen moeten worden afgetrokken om het netto-inkomen te verkrijgen.

Onze definities:
1. Inkomen uit de economische activiteit:
Dit is de som van de inkomens afkomstig uit arbeid: lonen, premies, overuren, maar ook inkomsten in na-
tura en andere voordelen. Dit inkomen wordt berekend zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen.

2. Inkomen uit vermogen:
Dit is de som van de inkomens afkomstig uit vermogen: de verhuur van gronden of gebouwen, inkom-
sten uit financiële investeringen en allerhande rentes en dividenden.

3. Bruto-inkomen:
Dit bestaat uit de som van het inkomen uit de economische activiteit, het inkomen uit vermogen en 
overdrachten tussen gezinnen.

4. Overdrachten van de Staat:
Dit zijn overdrachten die worden ontvangen vanwege de overheid.

6 totaal income (sum of 1 to 5)

7 current transfers paid

7.1 Employers’ social insurance contributions

7.2 Employees’ social insurance contributions

7.3 Taxes on income

7.4 Regular taxes on wealth

7.5 Regular inter-household cash transfers

7.6 Regular cash transfers to charities

8 disposable income (6 less 7)

9 social transfers in kind (stik) received

10 adjusted disposable income (8 plus 9)

Bron: The Canberra Expert Group, (2001), "Final Report and Recommendations", Ottawa 2001, p.18.

52 The Canberra Group, Op. Cit., p. 11.
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5. Belastingen:
Dit zijn de heffingen en belastingen betaald aan de Staat.

Anders gesteld:
Inkomen uit de economische activiteit = inkomen uit bezoldigde arbeid + inkomen uit zelfstandige 
activiteiten
Inkomen uit vermogen = roerend inkomen + onroerend inkomen
Bruto-inkomen = inkomen uit de economische activiteit + inkomen uit vermogen + overdrachten tus-
sen gezinnen
Netto-inkomen = bruto-inkomen + overdrachten van de Staat – belastingen

3.3 Overeenstemming met SILC

Van zodra onze inkomensomschrijving vaststond, hebben wij deze vergeleken met de verschillende 
beschikbare inkomensvariabelen in de gegevensbank SILC-België van 2006 en 2007. Wij stellen hier 
een vergelijkende analyse voor tussen de SILC-gegevens en de inkomensomschrijving van de “Can-
berra expert Group”, alsook de definitie die wij hanteren voor elk inkomenstype. Als zich verschillen 
voordoen tussen SILC-België 2006 en 2007, dan worden deze in elk punt onderstreept.

Inkomens van loontrekkenden

Definitie van Canberra:

• De post "1.6 Employers’ social insurance contributions" stemt overeen met de variabele PY030 
"Werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid" in SILC en is niet beschikbaar  in de gegevensbank 
voor de jaren vóór 2007. Het gegeven is niet van nut voor onze inkomensomschrijving aangezien 
het niet voorkomt in de berekening van de belastingen zoals deze wordt toegelicht  in punt 3.5.

• De SILC variabele die betrekking heeft op ontslagvergoedingen (vraag I96)53  wordt beschouwd als 
een werkloosheidsuitkering in de SILC-indeling (PY090 "Werkloosheidsuitkeringen") maar in onze 
indeling die de logica van de Canberra Group volgt, bevindt deze zich in de categorie "inkomens 
werknemers".

• De variabele SILC PY020 "Inkomen in natura van werknemers" brengt enkel de bedrijfswagen in 
rekening in 2006. Het bedrag wordt berekend in functie van de volgende elementen: het model, 

1 employee income

Cash or near cash

1.1 Cash wages and salaries

1.2 Tips and bonuses

1.3 Profit sharing including stock options

1.4 Severance and termination pay

1.5 Allowances payable for working in remote locations etc, where part of conditions of employment

Cash value of ‘fringe benefits’

1.6 Employers’ social insurance contributions

1.7 Goods and services provided to employee as part of employment package

53 Alle vragen verwijzen naar de twee vragenlijsten van SILC - de Individuele Vragenlijst en de Vragenlijst Huishoudens – die zijn 
gebruikt bij het verzamelen van de gegevens, versie 2007. De begrippen werden omgezet naar het Nederlands.
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het merk, de fiscale paardenkracht en het inschrijvingsjaar. Deze informatie is volledig. SILC-België 
2007 voert een aantal nieuwe elementen in:

 • De maaltijdcheques (vragen I57 tot I59 van de vragenlijst 2007): 1.768 bevraagden verklaarden 
maaltijdcheques ontvangen te hebben in 2006. 

 • Het jaarlijks gemiddelde bedraagt 180 €, het gemiddelde per begunstigde bedraagt 1.035 € 
 • De tegemoetkoming van de werkgever voor GSM-kosten, met 438 begunstigden en 385 € jaarin-

komen per begunstigde 
 • De tegemoetkoming in gas en elektriciteit voor de hoofdverblijfplaats (27 begunstigden met 731 € 

jaarinkomen per begunstigde) 
 • De tegemoetkoming in de autoverzekering (113 begunstigden met 668 € jaarinkomen per begun-

stigde) 
 • En de tegemoetkoming in de brandstofkosten voor het voertuig (413 begunstigden met 873 € 

jaarinkomen per begunstigde)

Onze definitie:
De onderstaande tabel toont het inkomen uit de economische activiteit van werknemers. De eerste ko-
lom vermeldt de code voor de variabele zoals deze voorkomt in SILC-België 2006 (PY010 voor het loon 
bijvoorbeeld). Met de verschillende loonbestanddelen komen de nummers van de vragen overeen die 
hiernaar verwijzen in de vragenlijsten die gebruikt werden om de gegevens te verzamelen (versie 2007).

variabelen codes

inkomens van loontrekkenden: 1

Loon (basisloon) I47, I52 et I55

Onregelmatige arbeid I53

Premies, waarvan:

 Overuren I61A

 Commissielonen I61B

 Fooien I61C

 Verkoop- of productiepremies I61D

 eindejaarspremie I61E

 Dertiende maand I61F

 Veertiende maand I61G

 Vakantiegeld I61H

 Deelname in de winst I61I

 Aandelen van de onderneming, arbeidsplaats I61J

 Toelagen voor werk in het buitenland I61O

 Overige premies I61P

Complementaire activiteit I90, I92, I93, I87 et I88

Ontslagvergoeding I96

andere inkomens dan die uit arbeid:

Bedrijfswagen PY020

Tegemoetkoming van de werkgever voor GSM-kosten I61K

Tegemoetkoming in gas- en elektriciteitskosten van de woning I61L

Tegemoetkoming in de autoverzekering I61M

Tegemoetkoming in de brandstofkosten voor het voertuig I61N

Maaltijdcheques I57, I58 et I59
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Inkomens uit de zelfstandige activiteit

Definitie van Canberra:

Inkomen uit de economische activiteit

Dit is de som van "1. Inkomens van loontrekkenden" en "2. Inkomens uit de zelfstandige activiteit".

• De variabelen "2.3 Goods and services produced for barter, less cost of inputs" en "2.4 Goods 
produced for home consumption, less cost of inputs" lijken niet relevant voor België en zijn niet 
beschikbaar in SILC-België 2006 en 2007 (vergeleken met de variabele PY070 "Inkomens uit de 
productie van goederen voor eigen verbruik" in SILC).

• De omschrijving van de variabele "2.5 Income less expenses from owner-occupied dwellings" van 
de Canberra Group beantwoordt aan de SILC variabele HY030 "Toegerekende huur". De beide de-
finities maken melding van de categorie "owner-occupiers", een variabele die vóór 200754 niet 
beschikbaar is in SILC en die in onze definitie niet in aanmerking wordt genomen omwille van de 
hogervermelde redenen (bladzijde 8). Binnen de indeling moet deze variabele verplaatst worden 
naar de categorie  “inkomen uit vermogen”.

• De posten 2.1 en 2.2 van de Canberra Group worden samengebracht in één enkele variabele in 
SILC: PY050 "Winst of verlies van een zelfstandige activiteit".

• Aanvullende informatie is beschikbaar in SILC-België 2006 ten opzichte van de Europese SILC voor 
wat betreft:

 • equivalente voorafbetalingen van de bedrijfsvoorheffing (vraag I81) 
 • en sociale bijdragen (vraag I84)
Deze variabelen bevinden zich in categorie "8. belastingen".

Onze definitie:

2 income from self-employment

Cash or near cash

2.1 Profit/loss from unincorporated enterprise

2.2 Royalties

In-kind, imputed

2.3 Goods and services produced for barter, less cost of inputs

2.4 Goods produced for home consumption, less cost of inputs

2.5 Income less expenses from owner-occupied dwellings

variabelen codes

inkomen uit de zelfstandige activiteit: 2

Inkomen uit een activiteit als zelfstandige PY050

54 Voor een diepgaande studie over het belang van de variabele HY030-Imputed rent, cfr. Frick J.R., Goebel, J., Grabka, M.M. (2007).
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Inkomen uit vermogen

Definitie van Canberra:

• SILC maakt geen onderscheid tussen inkomens afkomstig uit de verhuur van een grond of van een 
eigendom. Daarom hebben wij de punten 3 en 4 van de door de Canberra Group voorgestelde inko-
mensomschrijving samengevoegd in één categorie "Inkomen uit vermogen".

• De variabele PY080 "Privaat pensioensparen" stemt overeen met de privé-pensioenen waarvoor het 
individu vrijwillig bijdraagt en die worden uitgekeerd in de vorm van annuïteiten. Wij zagen dit als een 
rente op investering en brachten deze variabele daarom onder in deze categorie en niet bij de klas-
sieke pensioenen. SILC-België brengt binnen deze post bovendien ook de vergoedingen afkomstig van 
levensverzekeringen onder.

• Dank zij de Belgische variabelen kunnen we weten of het inkomen afkomstig is uit de verhuur van een 
gedeelte van de hoofdverblijfplaats of van de verhuur van een tweede verblijf (vraag H37).

• Om de identiteit te kennen van een goed of van de persoon die de huurovereenkomst heeft onderte-
kend, kan gebruik gemaakt worden van een proxy-variabele: HB080 "Eerste verantwoordelijke voor de 
woning" en HB090 "Tweede verantwoordelijke voor de woning".

• De variabele HY030 "Toegerekende huur" is vóór 2007 niet beschikbaar in SILC maar kan in 2006 bena-
derd worden met de variabele HH061 "Subjectieve huur", ook al waarschuwt de ADSEI ons met betrek-
king tot de lage kwaliteit van deze variabele omdat ze noch gecontroleerd, noch gecorrigeerd is. Gelet op 
de inkomensomschrijving gebruikt in onze studie wordt de toegerekende huur evenwel niet in aanmer-
king genomen omdat, zoals wij reeds toelichtten in afdeling 3.1. en ook al wordt de huur aanzien als een 
niet te verwaarlozen deel van het inkomen in landen waar eigenaars sterk vertegenwoordigd zijn (Spanje 
en België bijvoorbeeld) (Smeeding et al. 1993) het duidelijk is dat de toegerekende huur in werkelijkheid 
geen reëel beschikbaar inkomen is aangezien het beschikbaar deel van het inkomen gebruikt wordt voor 
een verbruik van goederen en diensten dat andere lasten kan compenseren (Canberra Group 2001).

Onze definitie:
Onze definitie van inkomens uit vermogen blijkt uit de onderstaande tabel, waarin de rente op de hy-
potheeklening als negatief cijfer vermeld staat.

variabelen codes

inkomen uit vermogen 4
Inkomen afkomstig uit de verhuur van een grond of gebouw H74
Verhuur van een deel van de woning voor beroepsgebruik H37
Inkomen afkomstig uit financiële investeringen HY090
Bedrag van de rente op de hypotheeklening HY100  ( - )
Privaat pensioensparen I110
Uitkeringen van een levensverzekering I113

3 rentals 2.4.2.3

3.1 Income less expenses from rentals, except rent of land

4 Property income 2.4.2.4

4.1 Interest received less interest paid

4.2 Dividends

4.3 Rent from land
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Overige inkomens

De Canberra Group stelt een opdeling voor tussen "ontvangen overdrachten" en "betaalde overdrach-
ten". Wij gaven de voorkeur aan een andere benadering en maken het onderscheid tussen "overdrach-
ten ontvangen vanwege de Staat",  "belastingen" en "overige inkomens".

Onze definitie van de overige inkomens omvat overdrachten tussen gezinnen, bijdragen afkomstig uit 
liefdadigheid en inkomens van min-16-jarigen binnen het gezin.

Ingevolge de opmerkingen van de ADSEI hebben wij beslist de variabelen voor het inkomen van min-
16-jarigen en voor bijdragen afkomstig uit liefdadigheid niet in aanmerking te nemen. Daarom zal 
deze post in de rest van het document "overdrachten tussen gezinnen" worden genoemd. Deze over-
drachten kunnen worden opgesplitst in twee categorieën: "onderhoudsuitkeringen" (ontvangen en 
betaald) en "overige regelmatige financiële bijstand" (ontvangen en betaald).

Onze definitie:

Voor de onderhoudsuitkering in SILC-België ten opzichte van de Europese SILC kan het onderscheid 
worden gemaakt tussen verplichte alimentatie en niet-verplichte alimentatie, te betalen bedragen 
en effectief betaalde bedragen. De cijfers over een eventueel gebruik van incassering om uitstaande 
bedragen te recupereren zijn vanaf 2006 eveneens beschikbaar.

Bruto-inkomen

Het bruto-inkomen bestaat uit de som van de drie posten van onze inkomensomschrijving: "3. Inko-
men uit de economische activiteit", "4. Inkomen uit vermogen" en "5. Overdrachten tussen gezinnen".

Overdrachten van de Staat

Definitie van Canberra:

variabelen codes

overdrachten tussen gezinnen: 5

Ontvangen overdrachten tussen gezinnen:

Effectief ontvangen onderhoudsuitkering H86 et H86b

Bedrag van de regelmatige financiële bijstand ontvangen van een ander gezin H88 et H89

Betaalde overdrachten tussen gezinnen: (-)

Effectief betaalde onderhoudsuitkering H79 et H79b

Bedrag van de regelmatige financiële bijstand betaald aan een ander gezin H81 et H82

5 current transfers received

5.1 Social insurance benefits from employers’ schemes

5.2 Social insurance benefits in cash from government schemes

5.3 Universal social assistance benefits in cash from government

5.4 Means-tested social assistance benefits in cash from government

5.5 Regular inter-household cash transfers received

5.6 Regular support received from non-profit making institutions such as charities
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• De variabelen "5.1 Social insurance benefits from employers’ schemes" en "5.6 Regular support 
received from non-profit making institutions such as charities" zijn niet beschiktbaar in SILC.  

• Voor de overige variabelen van dit punt aanziet SILC de overdrachten niet op dezelfde wijze als de 
Canberra Group. Voor deze laatste bestaan de overdrachten uit drie categorieën in functie van de 
aard van de geboden sociale bescherming, terwijl ze voor SILC georganiseerd zijn per type over-
dracht die refereert aan de toestand in verhouding tot het werk van de begunstigde.

Onze definitie voor de overdrachten van de Staat:

variabelen codes

overdrachten van de staat: 7
pensioenen, waarvan:
Pensioenuitkering I102B_B
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden I102C_B
Aanvullend gewaarborgd inkomen voor bejaarden I102D_B
Overige niet bekende pensioenen I102E_B
Overlevingspensioen I102A_B
Werkloosheid, waarvan:
Werkloosheidsuitkering I98B_B
Brugpensioen I99
Uitkering voor loopbaanonderbreking I98C_B
Uitkering Inkomensgarantie I98D_B
Uitkeringen Fonds voor bestaanszekerheid I98E_B
Toeslag voor het volgen van een beroepsopleiding I98F_B
Wachtuitkering voor schoolverlaters I98A_B
Overige uitkeringen verbonden aan de werkloosheid I98H_B
Kinderopvangtoeslag of mobiliteitstoeslag I98G_B
Invaliditeitsuitkeringen, waarvan:
Invaliditeit langer dan 1 jaar I115A_B
Ongeval op de weg naar en van het werk (blijvende arbeidsongeschiktheid) I115E_B
Beroepsziekte, blijvende ongeschiktheid I115G_B
Overlijden familielid op het werk I115H_B
Blijvende en onmisbare bijstand aan derden I115I_B
Overige uitkeringen verbonden aan ziekte of ongeval I115J_B
ziekte-uitkeringen:
Uitkering minder-validen I115B_B
Arbeidsongeschiktheid, korter dan een jaar, niet verbonden aan de arbeid I115C_B
Ongeval op de weg naar en van het werk (tijdelijk) I115D_B
Beroepsziekte, tijdelijke ongeschiktheid I115F_B
Ziekteverzekering van het Vlaams Gewest I119
Uitkeringen in verband met gezin en kinderen:
Moederschaps-/vaderschapsuitkering I116
Ouderschapsverlof I117
Ontvangen kinderbijslag H91
Ontvangen geboorte-/adoptiepremie H93
Uitkeringen in verband met de scholing: 
Studiebeurs H97
Overige uitkeringen in verband met sociale uitsluiting:
Leefloon I184
Uitkeringen in verband met huisvesting:

Uitkeringen verbonden aan het wonen HY070
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In SILC omvatten de uitkeringen voor bejaarden (PY100) meerdere categorieën zoals het overlevings-
pensioen (PY110) dat systematisch tot deze post gerekend wordt wanneer de begunstigde ouder is 
dan 65 jaar.
Aan de ziekte-uitkeringen in SILC (PY120), voegen wij de ziekteverzekering van het Vlaams Gewest toe 
(vraag I119).
De variabele "Overige uitkeringen in verband met sociale uitsluiting" (HY060) beslaat in hoofdzaak de 
financiële steun van het OCMW en ook al betreft het een “gezinsvariabele”, toch kan de rechtstreekse 
begunstigde geïdentificeerd worden vanaf 2006.

Belastingen

• De variabele "7.4 Regular taxes on wealth" is niet van toepassing op België. Ze is het equivalent 
van de gelijknamige variabele HY120 in SILC.

• Het door de Canberra Group ontwikkelde punt "9. Social transfers in kind (STIK) received" is niet 
beschikbaar in SILC en werd niet belangrijk geacht in het Belgisch kader.

• De variabele PY030 "Werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid" is onbeschikbaar tot 2007 en 
is niet van nut bij de berekening van belastingen.

Onze definitie:

7 current transfers paid

7.1 Employers’ social insurance contributions

7.2 Employees’ social insurance contributions

7.3 Taxes on income

7.4 Regular taxes on wealth

7.5 Regular inter-household cash transfers

7.6 Regular cash transfers to charities

variabelen codes

Belastingen: 8

Inkomensbelastingen en sociale bijdragen HY140

Herziening belasting:

Betaald belastingsupplement I130

Ontvangen belastingsupplement I132
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3.4 Synthese van de omschrijving van het inkomen in "BGIA"

De onderstaande tabel toont de synthese van de inkomensdefinitie die wij hebben gebruikt. Het inko-
men wordt ingedeeld per type, met een gedetailleerde vermelding van de variabelen die beschikbaar 
zijn in SILC-België 2006 en 2007. De laatste kolom geeft aan of de beschikbare variabele al dan niet 
geïndividualiseerd is in SILC.

codes variabelen ind

1 inkomens van loontrekkenden:  

I47, I52 et I55 Loon (basissalaris) Ja

I53 Onregelmatige prestaties Ja

premies, waarvan: 

I61A Overuren Ja

I61B Commissies Ja

I61C Fooien Ja

I61D Verkoop- of productiepremie Ja

I61E Eindejaarspremie Ja

I61F Dertiende maand Ja

I61G Veertiende maand Ja

I61H Vakantiegeld Ja

I61I Deelname in de winst Ja

I61J Aandelen van de onderneming, arbeidsplaats Ja

I61O Vergoedingen voor werk in het buitenland Ja

I61P Overige premies Ja

I90, I92, I93, 
I87 et I88 Aanvullende activiteit Ja

I96 Ontslagvergoedingen Ja

Andere inkomens dan die uit arbeid:

PY020 Bedrijfswagen Ja

I61K Tegemoetkoming van de werkgever voor GSM-kosten Ja

I61L Tegemoetkoming in gas- en elektriciteitskosten van de woning Ja

I61M Tegemoetkoming in de autoverzekering Ja

I61N Tegemoetkoming in de brandstofkosten voor het voertuig  Ja

I57, I58 et I59 Maaltijdcheques  Ja

2 inkomens uit de zelfstandige activiteit:

PY050 Inkomen uit een activiteit als zelfstandige Ja

3 inkomen uit de economische activiteit (1+2)  

4 inkomen uit vermogen:  

H74 Inkomen afkomstig uit de verhuur van een grond of een gebouw Nee

H37 Verhuur van een deel van de woning voor beroepsgebruik Nee

HY090 Inkomen uit financiële investeringen Nee

HY100 ( - ) Rente op de hypotheeklening Nee

I110 Privaat pensioensparen Ja

I113 Uitkeringen van een levensverzekering Ja
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codes variabelen ind

5 overdrachten tussen gezinnen:  

Ontvangen overdrachten tussen gezinnen:

H86 et H86b Effectief ontvangen onderhoudsuitkering Nee

H88 et H89 Bedrag van de regelmatige financiële bijstand ontvangen van een ander gezin Nee

(-) Betaalde overdrachten tussen gezinnen:

H79 et H79b Effectief betaalde onderhoudsuitkering Nee

H81 et H82 Bedrag van de regelmatige financiële bijstand betaald aan een ander gezin Nee

6 Bruto-inkomen (3+4+5)  

7 overdrachten van de staat:

pensioenen, waarvan:

I102B_B  Pensioenuitkering Ja

I102C_B  Gewaarborgd inkomen voor bejaarden Ja

I102D_B  Aanvullend gewaarborgd inkomen voor bejaarden Ja

I102E_B  Overige niet bekende pensioenen Ja

I102A_B  Overlevingspensioen Ja

Werkloosheid, waarvan:

I98B_B  Werkloosheidsuitkering Ja

I99  Brugpensioen Ja

I98C_B  Uitkering voor loopbaanonderbreking Ja

I98D_B  Uitkering Inkomensgarantie Ja

I98E_B  Uitkeringen Fonds voor bestaanszekerheid Ja

I98F_B  Toeslag voor het volgen van een beroepsopleiding Ja

I98A_B  Wachtuitkering voor schoolverlaters Ja

I98H_B  Overige uitkeringen verbonden aan de werkloosheid Ja

I98G_B  Kinderopvangtoeslag of mobiliteitstoeslag Ja

I115A_B  Invaliditeit van meer dan 1 jaar Ja

Invaliditeitsuitkeringen, waarvan:

I115A_B  Invaliditeit langer dan 1 jaar Ja

I115E_B  Ongeval op de weg naar en van het werk (blijvende arbeidsongeschiktheid) Ja

I115G_B  Beroepsziekte, blijvende ongeschiktheid Ja

I115H_B  Overlijden familielid op het werk Ja

I115I_B  Blijvende en onmisbare bijstand aan derden Ja

I115J_B  Overige uitkeringen verbonden aan ziekte of ongeval Ja

ziekte-uitkeringen:

I115B_B  Uitkering minder-validen Ja

I115C_B  Arbeidsongeschiktheid, korter dan een jaar, niet verbonden aan de arbeid Ja

I115D_B  Ongeval op de weg naar en van het werk (tijdelijk) Ja

I115F_B  Beroepsziekte, tijdelijke ongeschiktheid Ja

I119  Ziekteverzekering van het Vlaams Gewest Ja
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codes variabelen ind

Uitkeringen in verband met gezin en kinderen:

I116  Moederschaps-/vaderschapsuitkering Ja

I117  Ouderschapsverlof Ja

H91  Ontvangen kinderbijslag Nee

H93  Ontvangen geboorte-/adoptiepremie Nee

Uitkeringen in verband met de scholing:

H97  Studiebeurs Nee

Overige uitkeringen in verband met sociale uitsluiting:

I184  Leefloon Ja

Uitkeringen in verband met huisvesting:

HY070  Uitkeringen verbonden aan het wonen Ja

8 Belastingen:

HY140  Inkomensbelastingen en sociale bijdragen Nee

Herziening belasting:

I130  Betaald belastingsupplement Ja

I132  Ontvangen belastingsupplement Ja

9 Beschikbaar inkomen of netto-inkomen (6+7-8)  

3.5 Van bruto naar netto

Het bruto-inkomen bestaat uit de som van inkomens uit de economische activiteit, inkomens uit 
vermogen en overdrachten tussen gezinnen. Het netto-inkomen daarentegen bestaat uit het bru-
to-inkomen min belastingen en plus staatsoverdrachten. Om uitgaand van het bruto-inkomen het 
netto-inkomen te verkrijgen,  moeten de inkomens van de individuen worden gemeten, met of zonder 
staatsinterventie.

In de gegevensbank SILC zijn belastingen samengebracht onder de noemer HY140 "Inkomensbelas-
tingen en sociale bijdragen". 

inkomensbelastingen zijn belastingen op inkomens, opbrengsten en kapitaalwinsten. Ze worden 
geheven op de effectieve of veronderstelde inkomens van natuurlijke personen, gezinnen en fiscale 
huishoudens. Ze omvatten belastingen op het bezit van eigendommen, grond en vastgoed, wanneer ze 
geldt als ramingsbasis voor het inkomen van de eigenaars. Deze belastingen omvatten:

• belastingen die tijdens de inkomensreferentieperiode zijn betaald op het inkomen van individuen, 
gezinnen of fiscale eenheden (inkomen uit arbeid, vermogen of ondernemerschap, pensioenen 
enz.), met inbegrip van belastingen ingehouden aan de bron en belastingen op het inkomen van 
bestuurders van ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

• de teruggave van belastingen ontvangen tijdens de inkomensreferentieperiode, die verband houdt 
met de belasting die tijdens de inkomensreferentieperiode of in voorgaande jaren op het ontvan-
gen inkomen is betaald. Het bedrag moet op de betaalde belastingen in mindering worden ge-
bracht

• de rente die in rekening is gebracht voor achterstallige betalingen van verschuldigde belastingen 
en boetes die de belastingdienst heeft opgelegd
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Onder sociale bijdragen wordt verstaan de premies van werknemers, zelfstandigen, werklozen, ge-
pensioneerden en andere (in voorkomend geval) die tijdens de inkomensreferentieperiode zijn betaald 
aan verplichte openbare sociale verzekeringsstelsels of aan verplichte sociale-verzekeringsregelin-
gen van de werkgevers (pensioen, gezondheid enz.).

Aan de hand van de variabele die staat voor de belastingen in SILC kan evenwel geen onderscheid 
worden gemaakt tussen het inkomen en de sociale bijdragen. Bovendien betreft het een variabele die 
betrekking heeft op het gezin. Anders gesteld, we beschikken enkel over een globaal bedrag voor het 
gezin en het is onmogelijk om hierin het aandeel van de belastingen te onderscheiden dat slaat op het 
inkomen of op de sociale bijdragen van een specifiek gezinslid. Om vast te stellen wie dus wat betaalt, 
moeten de betaalde belastingen over de verschillende gezinsleden worden uitgesplitst. Daartoe werd 
het bedrag van de betaalde belastingen gereconstrueerd door de belastingen die betrekking hebben 
op het individuele inkomen en op individuele bijdragen te scheiden van belastingen op geglobaliseerde 
inkomens van het gezin.

Eerst werden de belastingen op geïndividualiseerde inkomens geïdentificeerd door het verschil tussen 
de bruto en de netto bedragen van deze inkomens samen te tellen. Het betreft inkomstenbelastingen 
voor loontrekkenden, op zelfstandigen en op werkloosheidsuitkeringen, op pensioen, op overlevings-
pensioenen, op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, op moederschapsverlof, op ouderschapsverlof en 
op betaalde belastingsupplementen. Dit zijn de inkomens die in aanmerking komen voor de bereke-
ning van het netto-inkomen in het algemeen schema van de personenbelasting.55 Aan de hand van de 
som van deze belastingen komt men tot een individuele belasting voor elk van de gezinsleden.

In een tweede beweging werd de variabele voor "Belastingen en sociale bijdragen" vergeleken met 
het bedrag van de individuele belastingen van de gezinsleden en wanneer nodig blijkt, wordt het ver-
schil tussen beide (het overblijvend belastingsaldo) uitgesplitst over de verschillende gezinsleden in 
verhouding tot hun individuele belastingen en volgens nauwkeurige hypotheses omschreven in punt 
4.3 betreffende de hypotheses voor de inkomensverdeling. Het is niet altijd noodzakelijk om tot deze 
verdeling over te gaan omdat in 99% van de gevallen de som van de individuele belastingen gelijk is 
aan de globale belasting op gezinsniveau (HY140).

55 Cfr. “Fiscaal Memento” versie oktober 2008, gepubliceerd door de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheids-
dienst Financiën: http://www.docufin.fgov.be/intersalgfr/thema/publicaties/memento/memento.htm.
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Uit de bovenstaande tabel blijkt welke variabelen beschikbaar zijn in SILC-België 2006 om de eindva-
riabele samen te stellen voor de belastingen. Het is duidelijk dat de verschillen tussen de bruto- en 
nettobedragen slechts bruikbaar zijn voor 9 variabelen. We stellen vast dat er kleine verschillen be-
staan tussen de gegevens beschikbaar in SILC-België 2006 en de aanslagregels vervat in het Fiscaal 
Memento gepubliceerd door de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst Fi-
nanciën.

Inkomens uit een activiteit als loontrekkende of zelfstandige:
Volgens de belastingwetgeving wordt het netto bedrag van deze inkomens verkregen in zes stappen: 
aftrek van de bijdragen voor de sociale zekerheid van het bruto bedrag; aftrek van reële of forfaitaire 
beroepskosten; vrijstellingen van economische aard (zoals fiscale maatregelen ten gunste van inves-
teringen en/of werkgelegenheid); verrekening van eventuele verliezen; toekenning van een gedeelte 
van de winst aan de “meewerkende echtgenoot” en van het huwelijksquotiënt en de compensatie van 
verlies tussen echtgenoten.

codes variabelen Bruto netto

PY010 Inkomens loontrekkenden X X

PY020 Inkomens niet-loontrekkenden B=N B=N

PY050 Inkomens uit de zelfstandige activiteit X X

PY080 Privaat pensioensparen B=N B=N

HY040 Inkomen afkomstig uit de de verhuur van een grond of een gebouw X -

HY090 Inkomen afkomstig uit financiële investeringen B=N B=N

HY100 Rentebedrag op de hypothecaire lening B=N B=N

HY080 Ontvangen overdrachten tussen gezinnen X -

HY130 Betaalde overdrachten tussen gezinnen X -

PY090 Werkloosheid X X

PY100 Pensioen X X

PY110 Overlevingspensioen X X

PY120 Ziekte-uitkeringen X X

PY130 Invaliditeitsuitkeringen X X

HY050 Uitkeringen op gezinsniveau in verband met familie en kinderen B=N B=N

I117 Ouderschapsverlof X X

PY140 Uitkeringen in verband met scholing B=N B=N

HY060 Overige uitkeringen in verband met sociale uitsluiting X -

HY070 Uitkeringen in verband met huisvesting X -

HY140 Inkomensbelastingen en sociale bijdragen X -

(SILC-België 2006)
"X" betekent dat de informatie beschikbaar is in SILC, "-" betekent dat de informatie niet beschikbaar is in SILC, "B=N" 
betekent dat het bruto bedrag gelijk is aan het netto bedrag.

Variabelen in aanmerking genomen in de berekening van de belastingen
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SILC-België 2006 verwerkt dit in het verschil tussen het brutobedrag en het nettobedrag van de inko-
mens uit de economische activiteit. Het is dus mogelijk om de aanslag op het beroepsinkomen van de 
individuen zichtbaar te maken, maar het is daarentegen onmogelijk om het verschil te bepalen tussen 
het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen en de overige beroepskosten.

pensioensparen:
Pensioensparen is in het algemeen schema van de personenbelasting niet aan een heffing onderwor-
pen aangezien de belasting wordt geheven op het ogenblik waarop het bedrag geïnd wordt. Het geeft 
echter wel recht op een belastingaftrek. Daarom bestaat er geen verschil tussen het brutobedrag en 
het nettobedrag van het pensioensparen in SILC-België 2006. 

Onroerende inkomsten:
In de belastingwetgeving wordt het belastbaar inkomen uit onroerend goed voor elke partner apart 
bepaald en verdeelt men de inkomsten uit gezamenlijke goederen in gelijke delen over de echtgeno-
ten. De belastbare inkomens worden bepaald aan de hand van het kadastraal inkomen of van de huur. 
Het nettobedrag verkrijgt men door de leningrente en de forfaitaire aftrek voor de woning hiervan af 
te trekken.
In SILC-België 2006 beschikken we echter enkel over het brutobedrag van de inkomens afkomstig uit 
de verhuur van een grond of een gebouw en het is dan ook niet mogelijk de belastingen op het onroe-
rend inkomen te bepalen. Hierdoor wordt deze inkomenspost niet in aanmerking genomen voor de 
berekening van het geïndividualiseerde belastingbedrag.

Roerende inkomsten:
Doorgaans zijn dividenden, inkomens uit kasbons, geldstortingen, obligaties en andere effecten met 
een vast inkomen onderworpen aan roerende voorheffing bij incassering: dit soort inkomens hoeft 
niet noodzakelijk aangegeven te worden. Daarom is geen informatie over de inkomsten uit financiële 
investeringen beschikbaar in SILC-België 2006.

Hypotheekrente:
De rente op de hypotheeklening geeft recht op aftrek op de totale netto inkomsten. Daarom bestaat er 
geen verschil tussen het bruto en het netto bedrag van deze rente in SILC-België 2006. 

Onderhoudsgelden:
Onderhoudsgelden ontvangen tijdens de belastbare periode zijn globaal belastbaar ten belope van 
80% van het geïnde bedrag. Achterstallig onderhoudsgeld is eveneens belastbaar ten belope van 80% 
van het geïnde bedrag. Toch is een afzonderlijke heffing mogelijk als het onderhoudsgeld gestort 
wordt ingevolge een vonnis met terugwerkende kracht. SILC-België 2006 verstrekt echter enkel ge-
gevens over het bruto bedrag van het onderhoudsgeld, aangezien het bedrag van de heffing niet be-
schikbaar is.

Overdrachten van de Staat:
Zoals vastgesteld in de berekening van de personenbelasting zijn een aantal sociale overdrachten 
vrijgesteld. Het betreft:
• het leefloon
• de wettelijke kinderbijslag 
• de wettelijke geboorte- en adoptiepremies 
• de uitkeringen die worden toegekend aan gehandicapten ten laste van de Schatkist en in uitvoering 

van de wetgeving ter zake
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• de oorlogspensioenen
• de rentes die worden uitgekeerd als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte aan per-

sonen die geen verlies aan beroepsinkomen hebben geleden. De rente wordt automatisch vrij-
gesteld wanneer de invaliditeitsgraad niet groter is dan 20% of wanneer ze wordt uitbetaald als 
toeslag op een rustpensioen. Ligt de invaliditeitsgraad hoger dan 20%, dan is de vrijstelling in 
principe tot dat percentage beperkt.

Dit verklaart waarom in SILC-België 2006 geen informatie beschikbaar is over de aanslag van "uit-
keringen in verband met scholing", "uitkeringen in verband met gezin en kinderen", "uitkeringen in 
verband met sociale uitsluiting" en "uitkeringen in verband met huisvesting". 
De overige sociale overdrachten zijn niet vrijgesteld. SILC verstrekt een bruto- en een nettobedrag 
voor inkomens uit het pensioen, uit werkloosheidsuitkeringen, uit het overlevingspensioen, uit ziekte- 
en invaliditeitsuitkeringen en ouderschapsverlof.

4 individualisering van het inkomen

Armoede en risico's op uitsluiting worden traditioneel gemeten op gezinsniveau : iemand loopt een 
armoederisico als hij deel uitmaakt van een risicogezin. De onderliggende hypothese is dat de mid-
delen ook worden gedeeld onder de gezinsleden ongeacht de gezinsstructuur of de aanbrenger van 
de middelen. Deze handelwijze verhult de kenmerken en de specifieke risico's van vrouwen. Eén van 
de talloze doelstellingen van deze studie is om de “zwarte doos” te openen waarvoor het gezin wordt 
aanzien, te onderzoeken wie wat aanbrengt aan inkomens van enige aard en wie waarvan geniet in-
zake consumptie van goederen en diensten en inzake beschikbare tijd. 

In een eerste fase behandelen wij de verschillende variabelen die betrekking hebben op het inkomen 
en die worden verzameld op gezinsniveau en niet op het niveau van het individu, om te meten hoe 
belangrijk deze zijn. Vervolgens worden onze hypotheses verklaard waarmee deze “gezinsinkomens” 
geïndividualiseerd kunnen worden.

4.1 Belang van het opsplitsen van variabelen56

De verschillende variabelen die op gezinsniveau worden verzameld, moeten worden opgesplitst om 
een individualisering van het inkomen mogelijk te maken. Een aantal van deze variabelen heeft even-
wel slechts betrekking op een miniem deel van de bevolking en hoeft wellicht niet het voorwerp uit te 
maken van een even diepgaande analyse als andere belangrijker variabelen. We kiezen ervoor om de 
variabelen die minder dan 1% van de gezinnen betreffen niet in aanmerking te nemen. In dit punt be-
handelen wij in detail de verschillende niet-geïndividualiseerde variabelen zodat we hierop een nauw-
keuriger zicht krijgen.

Inkomen uit vermogen

•	 Inkomen	afkomstig	uit	de	verhuur	van	een	grond	of	een	gebouw	(HY040):
Dit is het inkomen dat men verkrijgt door een grond of een eigendom te verhuren (niet vervat in de 
variabele HY090 "Profit/loss of unincorporated enterprises") na aftrek van kosten zoals de rente op het 
hypotheeklening, kleine herstellingen, onderhoud, verzekering…
 • Aantal gezinnen dat dit inkomen geniet: 368 hetzij 7,16%. 
 • Gemiddeld inkomen: 819 euro/maand.

56 Alle cijfers in deel 2.2.2. beantwoorden aan de bruto ongewogen ("unweighted") gegevens 2005.
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De identiteit van de eigenaar van het goed of van de ondertekenaar van de huurovereenkomst kan wor-
den achterhaald dank zij de variabelen HB080 "Eerste verantwoordelijke voor de woning" en HB090 
"Tweede verantwoordelijke voor de woning".

•	 Inkomen	afkomstig	uit	financiële	investeringen	(HY090):
Dit zijn rentes, dividenden en winsten die de eigenaar van financiële activa ontvangt op zijn bankreke-
ningen, aandelen, obligaties, investeringen… met uitzondering van financiële inkomens afkomstig van 
activa verbonden aan de onderneming waar de betrokkene werkt.
 • Aantal gezinnen dat dit inkomen geniet: 3.073 hetzij 59,82%. 
 • Gemiddeld inkomen: 92 euro/maand. Opgelet, de mediaan bedraagt slechts 16 euro/maand, 
wat aangeeft dat een klein aantal zeer hoge inkomens het gemiddelde omhoog halen.
Middels specifieke gegevens voor België is een individualisering van deze variabelen niet mogelijk.

•	 Rente	op	de	hypotheeklening	(HY100):
Dit is de rente die het gezin betaalt (bruto totaal bedrag) op de lening die het heeft afgesloten voor 
de aankoop van de hoofdverblijfplaats. Deze variabele houdt geen rekening met de rente op andere 
leningen met het oog op de betaling van de verzekering of herstellingswerken.
 • Aantal gezinnen dat dit inkomen “geniet”: 1.559 hetzij 30,35%. 
 • Gemiddeld inkomen: 234 euro/maand.
Deze variabele komt niet uit de aangifte van de individuen, maar wordt berekend door de ADSEI.
Overdrachten tussen gezinnen

Overdrachten tussen gezinnen

•	 Bedrag	van	het	effectief	ontvangen	onderhoudsgeld	(HY080):
Dit zijn is al dan niet vrijwillig gestorte onderhoudsgeld en regelmatige steunbijdragen van het ene 
gezin aan het andere. 
 • Aantal gezinnen dat dit inkomen geniet: 346 hetzij 6,74%. 
 • Gemiddeld inkomen: 282 euro/maand.

•	 Bedrag	van	het	betaalde	onderhoudsgeld	(HY130):
Dit is al dan niet vrijwillig gestort onderhoudsgeld en regelmatige steunbijdragen van het ene gezin 
aan het andere. 
 • Aantal gezinnen dat deze overdracht betaalt: 447 hetzij 8,7%. 
 • Gemiddeld bedrag: 234 euro/maand.

Overdrachten van de Staat

Overdrachten van de Staat worden omschreven als financiële bijdragen georganiseerd aan de hand 
van collectieve systemen.
•	 Overdrachten volgens het verzekeringsprincipe staan onder voorbehoud van de storting van bijdragen;
•	 Voor de maatschappelijke bijstand wordt een bestaansmiddelentest toegepast. 

•	 Uitkeringen	in	verband	met	familie	en	kinderen	(HY050):
Dit is financiële steun voor gezinnen die personen ten laste hebben, ongeacht of dat kinderen zijn of 
niet.
 • Aantal gezinnen dat dit inkomen geniet: 1.837 hetzij 35,76%. 
 • Gemiddeld inkomen: 245 euro/maand.
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Een aantal sub-variabelen is geïndividualiseerd:
 • B_HY050G_3 "Moederschapsuitkering"
 • B_HY050G_5 "Onderbrekingsuitkering in het kader van ouderschapsverlof"
 • B_PY090G/N_17 "Kinderopvangtoeslag"

Andere zijn dit niet :
 • B_HY050G_1 "Bedrag van de ontvangen kinderbijslag"
 • B_HY050G_2 "Bedrag van de ontvangen geboorte/adoptiepremie"

Er bestaat een klein verschil tussen bruto en netto omdat de moederschaps- en vaderschapsuitkerin-
gen belast worden terwijl dit voor de overige uitkeringen (kinderbijslag) niet het geval is.

•	 Overige	uitkeringen	in	verband	met	sociale	uitsluiting	(HY060):
Deze variabele heeft betrekking op steun aan gezinnen in een toestand van "uitsluiting" of die "een 
risico lopen op sociale uitsluiting" en aan steuntrekkers van het OCMW. Het betreft dus periodieke 
betalingen aan personen in functie van hun inkomen maar ook van andere factoren zoals nationaliteit 
en leeftijd.
 • Aantal gezinnen dat dit inkomen geniet: 117 hetzij 2,28%. 
 • Gemiddeld inkomen: 509 euro/maand.
Dit inkomen is geïndividualiseerd sinds 2006, ook al zit in het bedrag de gezinstoestand van de begun-
stigde vervat.

•	 Uitkeringen	in	verband	met	huisvesting	(HY070):
Dit is een toelage van de overheid om de gezinnen te helpen hun woning te betalen. 
 • Aantal gezinnen dat dit inkomen geniet: 41 hetzij 0,8%. 
 • Gemiddeld inkomen: 136 euro/maand.
Deze variabele houdt rekening met het deel van de huur dat wordt gedragen door het OCMW en de 
verzekering gewaarborgd inkomen voor de door de Staat verzekerde eigenaars. Ze houdt echter geen 
rekening met renovatiepremies.
Slechts 0,8% van de gezinnen ontvangt dit type inkomen en wij hebben ervoor gekozen met deze vari-
abele geen rekening te houden.

Belastingen

•	 Belastingen	op	het	inkomen	en	bijdrage	aan	de	sociale	zekerheid	(HY140):
Dit omvat de belasting op inkomens, opbrengsten en kapitaalwinsten (inkomens uit arbeid, uitke-
ringen, eigendom) en omvatten tevens de heffingen die door de werkgever worden afgehouden (pay 
as you earn) en andere heffingen aan de bron, belastingen op zelfstandigen en op eigenaars van 
ondernemingen. Deze variabele omvat eveneens gegevens over de terugbetaling van belastingen en 
interesten op achterstallige stortingen van belastingen.

De betalingen voor de sociale zekerheid zitten eveneens vervat in deze rubriek, zowel voor werkne-
mers als voor zelfstandigen en anderen als dit van toepassing is.
 • Aantal gezinnen dat deze belastingen betaalt: 4.445 hetzij 87%. 
 • Gemiddelde betaling: 1.015 euro/maand.



365

Te
ch

ni
sc

he
 b

ijl
ag

e 

De totale belasting wordt niet "berekend", ze wordt gemeten op grond van het verschil tussen de 
brutogegevens en de nettogegevens, waarbij eventuele betaalde of ontvangen belastingsupplementen 
worden opgeteld. 

4.2 Hypotheses voor de uitsplitsing van het gezinsinkomen

SILC voorziet in verschillende gezinscategorieën. De zogenaamde "eenvoudige gezinnen" bestaande 
uit 2 volwassenen of een alleenstaande, met of zonder kind(eren) ten laste, en de "complexe" gezin-
nen, met meer dan 2 volwassenen, met of zonder kinderen ten laste.

De verschillende categorieën van twee volwassenen met of zonder kinderen in SILC beantwoorden 
niet systematisch aan het beeld van koppels, aangezien men er alleenstaande ouders aantreft met 
kinderen die worden aanzien als volwassenen binnen de hypotheses van SILC. Complexe gezinnen 
bevatten ook gezinskernen (koppel met één kind dat niet langer ten laste is en beschouwd wordt als 
volwassene bijvoorbeeld).

De individualisering van het inkomen veronderstelt een diepgaande analyse van de verschillende ge-
zinstypes. De kinderen die al dan niet ten laste zijn,  de volwassenen, de ouders, de grootouders e.d. 
moeten stuk voor stuk worden geïdentificeerd. Daartoe hebben wij dezelfde benadering gevolgd als 
SILC om de verschillende gezinscategorieën te identificeren, maar tegelijk analyseerden wij de ge-
zins- en de verwantschapsrelaties. Deze reconstructie van gezinstypes is van nut om onze indeling 
te verfijnen. Zo kunnen we vervolgens bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen een koppel en een 
ouder met een kind dat niet ten laste is (wat in SILC niet gebeurt). De variabelen waarover wij beschik-
ken, worden behandeld in punt 2.4 betreffende de hypotheses voor de gezinnen.

Hypotheses voor inkomensverdeling

De beschikbare inkomens binnen het gezin worden opgesplitst als volgt:

• De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de ouders die in het gezin aanwezig zijn, elk voor 50%.

• De belastingen worden opgesplitst in twee stappen. Eerst worden de belastingen op geïndividua-
liseerde inkomens geïdentificeerd door het verschil tussen het netto- en het bruto-inkomen van 
deze inkomens bij elkaar op te tellen. In een tweede fase worden de belastingen waarvoor SILC-
België 2006 en 2007 geen individuele informatie kan  verstrekken, verdeeld over de verschillende 
gezinsleden op grond van het individueel belastingbedrag dat in de eerste stap werd berekend. 
Hier kunnen zich meerdere situaties voordoen:

 • In het geval waarin de individuele belastingbedragen van de volwassen gezinsleden gelijk zijn 
aannul maar het belastingbedrag van het gezin positief is, draagt elke volwassene bij tot de 
betaling van deze belastingen ten belope van een identiek bedrag.

 • Indien de individuele belastingbedragen van alle volwassen gezinsleden negatief zijn, wordt 
de proportionele regel omgekeerd toegepast. Elk van deze personen draagt dan bij naarmate 
diens individuele belasting relatief gezien minder negatief is.

 • Wanneer de individuele belasting van een gezinslid negatief is en een ander gezinslid een po-
sitief individueel belastingbedrag heeft, betaalt deze laatste alle belastingen voor het gezin.

 • Zijn de belastingen negatief, dan wordt het belastingkrediet toegepast in verhouding tot de 
individuele belastingen van elke persoon.
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variabelen individualisering

1 inkomens « loontrekkenden » Individuele variabele

2 inkomens « zelfstandigen » Individuele variabele

3 inkomens uit arbeid (1+2) Individuele variabele

4 inkomens uit kapitaal

 Inkomen afkomstig uit de verhuur van een grond of gebouw Variabele gedeeld door het aantal 
volwassenen

 Inkomen afkomstig uit financiële ivesteringen Variabele gedeeld door het aantal 
volwassenen

 Privaat pansioensparen Individuele variabele

5 overige inkomens

 Transferts entre ménages reçus Variabele gedeeld door het aantal 
volwassenen

 Transferts entre ménages payés Variabele gedeeld door het aantal 
volwassenen

6 Bruto inkomen (3+4+5)

7 overdrachten van de staat

 Werkloosheidsuitkeringen Individuele variabele

 Bejaardenuitkeringen Individuele variabele

 Overlevingspensioen Individuele variabele

 invaliditeitsuitkeringen Individuele variabele

 Uitkeringen in verband met scholing Individuele variabele

 Allocations liées à l'éducation Individuele variabele

 Uitkeringen in verband met familie en kinderen Variable divisée par le nombre de parents

 Overige uitkeringen in verband met sociale uitsluiting Individuele variabele

8 Belastingen Individueel gedeelte, geïndividualiseerd deel 
in functie van de individuele belastingen

9 Beschikbaar inkomen of netto inkomen (6+7-8) Geïndividualiseerde variabele

• De overblijvende inkomenstypes op gezinsniveau worden in gelijke mate verdeeld over de volwas-
senen van het gezin.

  
overZicHtstaBel voor de individUaliserinG van de inkomensvariaBelen:
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5 europese vergelijking

Om de inkomens op Europees niveau met elkaar te vergelijken, moet een geharmoniseerde inko-
mensomschrijving worden gekozen die voor alle landen geldt, ongeachte specifieke nationale ken-
merken. Daartoe gebruiken wij EU-SILC 2006, dat gegevens bevat voor 26 landen. De gegevens die 
beschikbaar zijn in SILC-België 2006 zijn vollediger dan de cijfers op Europees niveau en daarom 
verschilt de definitie van het “Europees geïndividualiseerd inkomen” enigszins van het “geïndividuali-
seerd inkomen voor België”. De hypotheses voor de individualisering van de variabelen blijven evenwel 
identiek op Belgisch en op Europees niveau (cfr. punt 4.2).

Van een aantal variabelen moest worden afgezien op Europees niveau omdat ze niet beschikbaar 
waren voor alle onderzochte landen. Hieronder worden de variabelen en gegevens opgelijst die zijn 
behandeld om te komen tot een geïndividualiseerd inkomen op Europees niveau:

• De negatieve inkomens: zoals Atkinson et al. (2007) aangeven, wordt het armoederisico beoor-
deeld aan de hand van de leefkwaliteit en is het daarom niet evident om negatieve inkomens te 
interpreteren. De BGIA studie is echter in de eerste plaats een onderzoek naar de inkomens, veel-
eer dan een armoedeanalyse. Daarom werd beslist rekening te houden met negatieve inkomens in 
onze analyse.

• De niet-geldelijke inkomens uit arbeid (bedrijfswagen): de gegevens over deze inkomens is in 
heel wat Europese landen niet beschikbaar (Oostenrijk, Cyprus, Tsjechische Republiek, Duitsland, 
Frankrijk…). Om te komen tot resultaten die in een vergelijking opgenomen kunnen worden, wor-
den deze gegevens niet gebruikt voor de berekening van het geïndividualiseerd inkomen.  

• De inkomens uit goederen geproduceerd voor eigen verbruik: deze variabele geldt enkel voor een 
minderheid aan gevallen in slechts enkele landen. Ze is in heel wat landen niet beschikbaar (Cy-
prus, Denemarken, Spanje, Italië…) en werd derhalve niet gebruikt voor de berekening van het 
geïndividualiseerd inkomen.

• De rente op de hypotheeklening: de variabele voor de rente op een hypotheeklening voor de hoofd-
verblijfplaats van het gezin is in heel wat Europese landen niet beschikbaar (Oostenrijk, Cyprus, 
Duitsland, Spanje, Griekenland, Luxemburg, Litouwen en Polen). Om te komen tot resultaten die 
in een vergelijking opgenomen kunnen worden, worden deze gegevens niet gebruikt voor de bere-
kening van het geïndividualiseerd inkomen.

• De inkomens van individuen jonger dan 16 jaar: aangezien de analyse betrekking heeft op het ge-
individualiseerd inkomen van personen die worden aanzien als volwassenen, werd deze variabele 
niet gebruikt voor de berekening van het geïndividualiseerd inkomen.  

De eindomschrijving van het inkomen luidt als volgt: 

inkomen uit de economische activiteit: inkomens uit arbeid van loontrekkenden + inkomens uit ar-
beid van zelfstandigen

inkomen uit vermogen: inkomens uit individuele private rente + inkomen uit verhuurde eigendom-
men/gronden + inkomen en rente uit kapitaal en financiële investeringen

inkomen uit overdrachten tussen gezinnen: regelmatige ontvangst van overdrachten tussen gezin-
nen – regelmatige betaling van  overdrachten tussen gezinnen

Bruto-inkomen: Inkomens uit de economische activiteit + inkomens uit vermogen + inkomens uit 
overdrachten tussen gezinnen
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inkomen uit overdrachten van de staat: werkloosheidsuitkeringen + pensioenuitkeringen + uitkerin-
gen in verband met een overlijden + uitkeringen in verband met ziekte + uitkeringen in verband met 
een handicap + uitkeringen in verband met scholing + uitkeringen in verband met familie + uitkeringen 
in verband met sociale uitsluiting +  uitkeringen in verband met huisvesting

Belastingen: belastingen op bezittingen (indien van toepassing) + belastingen op het inkomen en bij-
dragen voor de sociale zekerheid

netto beschikbaar inkomen met staatstussenkomst: Bruto-inkomen + inkomen uit uitkeringen – 
Belastingen

Gekoppeld aan de terminologie van de variabelen in SILC is dat:

inkomen uit de economische activiteit: PY010g + PY050g

inkomen uit vermogen: PY080g + HY040gi + HY090gi

inkomen uit overdrachten tussen gezinnen: HY080gi – HY130gi

Bruto-inkomen: Inkomens uit de economische activiteit + inkomens uit vermogen + inkomens uit 
overdrachten tussen gezinnen

inkomen uit overdrachten van de staat: PY090g + PY100g + PY110g + PY120g + PY130g + PY140g + 
HY050gi + HY060gi + HY070gi

Belastingen: HY120gi + HY140gi

netto-inkomen: Inkomens uit de economische activiteit + inkomens uit vermogen + inkomens uit 
overdrachten tussen gezinnen + inkomen uit overdrachten van de Staat – Belastingen

De "i" die wordt vermeld op het einde van de code voor bepaalde inkomensposten houdt in dat de 
variabele geïndividualiseerd is volgens de hoger toegelichte hypotheses.

6 samenstelling van de ongelijkheidsindicatoren

In deze afdeling worden de verschillende stappen behandeld die wij hebben gevolgd om op grond van 
het netto geïndividualiseerd inkomen de ongelijkheidsindicatoren samen te stellen die wij voorstellen 
in het licht van onze studie.

• Van zodra de financiële afhankelijkheidsgraad gekend is (deze bedraagt 60% van het geïndividuali-
seerd mediaaninkomen) kan men uit het percentage individuen dat zich binnen de totale populatie 
onder de drempel bevindt de financiële afhankelijkheid afleiden. Het percentage wordt voor vrou-
wen en mannen afzonderlijk berekend.

• De verhouding tussen de afhankelijkheidsgraad van vrouwen en mannen is ook een indicator die 
aangeeft hoeveel vrouwen financieel afhankelijk zijn voor één man. In 2007 bedroeg deze verhou-
ding in België bijvoorbeeld 3,1.
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• De verhouding tussen de mediaanverschillen tussen vrouwen en mannen : elk relatief mediaan-
verschil wordt berekend als volgt:

• De verhouding tussen de financiële afhankelijkheidsintensiteit van vrouwen en van mannen: de 
intensiteit van de financiële afhankelijkheid verkrijgt men middels het onderstaande product:

De twee volgende indicatoren vloeien voort uit de uitsplitsing van de Gini-coëfficiënt. Met de methode 
van Dagum (1997) die wij toepasten, wordt de Gini-coëfficiënt naar geslacht uitgesplitst in 3 elementen 
waarvan elk element een deel van de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen verklaart die men in de 
totale populatie vaststelt.

Het gebruikte instrument is een VBA macro ontwikkeld door Mussard et al. (2002)57 die wij toepassen 
op het netto geïndividualiseerd inkomen. De totale populatie wordt opgedeeld in twee groepen naar 
de  variabele geslacht [RB090].

• De relatieve economische afstand: dit is het eerste bestanddeel dat de uitsplitsing oplevert. Het 
heeft een waarde tussen 0 en 1 en het streeft sterker naar 1 naarmate de ongelijkheid tussen de 
twee inkomensverdelingen van elkaar verschillen.

• De verhouding tussen de transvariatie en de bruto-intergroepen-ongelijkheid: bovenop de als Gw 
genoteerde intergroepen-ongelijkheden onderscheidt de uitsplitsingstechniek het aandeel dat 
de Gini-coëfficiënt vertegenwoordigt in de totale ongelijkheden, wat staat voor de ongelijkheden 
tussen vrouwen en mannen (intergroepen-ongelijkheden genoteerd als Ggb). Specifiek aan de 
methode van Dagum is dat deze intergroepen-ongelijkheden worden opgesplitst in twee delen: 
enerzijds het deel van de ongelijkheden dat het gevolg is van het feit dat de beide verdelingen el-
kaar kruisen en verwijst naar het transvariatiebegrip58 (genoteerd als Gt), en anderzijds de overige 
intergroepen-ongelijkheden genoteerd als Gb.

 De verhouding tussen de transvariatie en de bruto-intergroepen-ongelijkheden (Gt/Ggb) drukt uit 
in welke mate de twee inkomensverdelingen elkaar overlappen. Hoe groter het cijfer van deze 
verhouding, des te meer vallen de twee verdelingen samen. Wanneer de verhouding het cijfer 0 
oplevert, betekent dit dat er geen gemeenschappelijke zone is.

Financiële 
afhankelijkheidsintensiteit 

van vrouwen (mannen)
=

Mediaanverschil voor 
vrouwen (mannen)

Financiële 
afhankelijkheidsgraad  
van vrouwen (mannen)

x

57 Het bestand is beschikbaar op de website van de universiteit van Montpellier1, met de link: http://www.lameta.univmontp1.fr/
online/gini.html
58 Mussard et al. (2003), p.4.

Financiële afhankelijkheidsdrempel – mediaan 
van vrouwen (mannen) onder de drempel

Financiële afhankelijkheidsdrempel

Relatief mediaanverschil  
voor vrouwen (mannen)

=
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tweede deel: deFinitie en BerekeninG van de tijdsonGelijkHeidsindicatoren oP 
Grond van de GeGevens in Het BelGiscH tijdsBestedinGsonderZoek 2005

Dit deel behandelt in detail de stappen die zijn gevolgd met het oog op het omschrijven en berekenen 
van de vijf tijdsongelijkheidsindicatoren voor het BGIA project.

De eerste afdeling gaat dieper in op de gebruikte gegevensbank, het Belgisch Tijdsbestedingsonder-
zoek voor het jaar 2005. De tweede afdeling beschrijft de selectie van de steekproef en de aanmaak 
van nieuwe variabelen. De laatste afdeling ten slotte beschrijft de tijdsongelijkheidsindicatoren die 
werden berekend voor het BGIA project.

1 voorstelling van het tijdsbestedingsonderzoek 2005

Het Tijdsbestedingsonderzoek is bedoeld om de verschillende activiteiten in kaart te brengen die per-
sonen op een dag verrichten. Zij moeten daartoe in een dagboek per schijf van 10 minuten al hun 
activiteiten noteren, alsook het moment waarop deze worden verricht, en dit zowel op een weekdag 
(van maandag tot vrijdag) als op een dag van het weekend (zaterdag of zondag). De respondenten om-
schrijven hun activiteiten in hun eigen bewoordingen die vervolgens op grond van een lijst (cfr. supra) 
gecodeerd worden.

Het is geen jaarlijks onderzoek maar een occasionele momentopname. De twee recentste onderzoe-
ken dateren van 2005 en 1999. In 1999 namen ruim 8.000 respondenten van 12 jaar en ouder deel aan 
het onderzoek. In 2005 waren er dat 6.400 voor in totaal vrijwel 3.500 gezinnen.

Deze enquête bestaat uit 5 verschillende bestanden:

1)  het individuele bestand
2)  het bestand dat betrekking heeft op de activiteiten
3)  het bestand dat betrekking heeft op de week
4)  het bestand dat betrekking heeft op het weekend 
5)  het bestand dat betrekking heeft op de fictieve week

Individueel bestand: algemene persoonlijke gegevens

Het eerste luik van de enquête vermeldt een reeks algemene persoonlijke gegevens over werk, inko-
mens, gezinskenmerken enz.
 
persoonlijke gegevens

Het betreft variabelen zoals:
• de verwantschapsbanden met de hoofdrespondent van het gezin
• het geslacht;
• de burgerlijke staat (gehuwd, vrijgezel/ongehuwd, weduwe/weduwnaar, gescheiden) 
• de nationaliteit
• het opleidingsniveau (geen diploma, lager/hoger secundair onderwijs, post-secundair/universitair, 

specifiek onderwijs) 
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• het sociaal statuut (zelfstandige, loontrekkende, werkloze, gepensioneerde, enz.) 
• het gezondheidsniveau (zelf-evaluatie van zeer goed tot zeer slecht; aanwezigheid van een chroni-

sche ziekte/handicap of andere ziekte, enz.) 
• enz.

Gegevens over werk

Er is een hele reeks variabelen beschikbaar over werk:
• het beroepstype (kaderfunctie, intellectuele en wetenschappelijke beroepen, bedienden, dienst-

verlenend en verkooppersoneel, ongeschoolde arbeiders, enz.) 
• het sectortype (landbouw en visvangst, industrie, horeca, financiële diensten, gezondheid, enz.);
• het aantal werkuren per week
• het aantal dagen betaald verlof
• het zoeken naar werk
• enz. 

Gegevens over de inkomens

De volgende maandinkomens (in netto bedragen) zijn beschikbaar:
• het loon (met inbegrip van premies, voordelen in natura, enz.) 
• het inkomen uit een zelfstandige activiteit
• de inkomens uit roerende goederen (rente, dividenden, enz.) 
• de inkomsten uit de verhuur van een goed
• de inkomsten uit een rust- of weduwepensioen
• de inkomsten uit het brugpensioen
• de werkloosheidsuitkeringen
• de uitkeringen wegens arbeidsonbekwaamheid/ziekte
• de kinderbijslag
• overige sociale uitkeringen

Gegevens over het gezin

Er zijn ook een aantal gegevens beschikbaar over het gezin:

• het gezinstype (een persoon van ouder dan 54 jaar/tussen 30 en 64 jaar/ van jonger dan 30 jaar, een 
alleenstaande ouder met een kind van jonger dan 17 jaar, een kinderloos koppel van ouder/jonger 
dan 64 jaar, een koppel met 1/2/3 of meer kinderen van jonger dan 17 jaar, een alleenstaande ou-
der of een koppel met een kind van ouder dan 16 jaar, overige) 

• het aantal gezinsleden
• het aantal kinderen in het gezin en hun leeftijd
• de woonplaats (gewest en gemeente) 
• het verstedelijkingsniveau (klein, gemiddeld, groot) 
• enz.
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Overige gegevens

Er werd ook een reeks gegevens verzameld over de activiteiten van de persoon en de subjectieve be-
oordeling hiervan :
• het gevoel overbelast te zijn (op een zelfbeoordelingsschaal van nooit tot alle dagen), het gevoel 

geen tijd te hebben om alles te doen wat men wil, de activiteiten waaraan de persoon meer tijd 
wenst te besteden

• de frequentie van bepaalde vrijetijdsactiviteiten (film; ballet, concert, opera; museum, tentoonstel-
ling; bibliotheek; sportevenement; enz.) 

• de frequentie van bepaalde sportactiviteiten (joggen, zwemmen, fitness, balspel, enz.) 
• de frequentie en de tijd van bepaalde vrijwilligersactiviteiten (een sportclub, een religieuze ge-

meenschap, een hulpgroep, een politieke partij/vakbond, enz.) 
• de frequentie waarmee een beroep wordt gedaan op iemand van buitenuit voor hulp (kinderop-

vang, eten klaarmaken, onderhoud van de woning, tuinonderhoud, enz.) 
• de frequentie waarmee hulp wordt vertrekt aan personen van buiten het gezin (ouders/schoonou-

ders, kinderen, kleinkinderen, enz.). 

Bestand over de activiteiten

In deze vragenlijst moeten de respondenten een reeks bijkomende inlichtingen aangeven over hun 
activiteiten, zoals de plaats waar de activiteit plaatsvindt, de persoon met wie ze wordt uitgevoerd, het 
vervoermiddel dat voor de activiteit gebruikt wordt, enz.

Bestand over de week

Dit bestand bevat een reeks zeer gedetailleerde gegevens over de activiteiten verricht tijdens de week 
(van maandag tot vrijdag) met een tijdsgebruik dat is onderverdeeld in 272 verschillende activiteiten, 
samengebracht in 31 subcategorieën en de volgende hoofdcategorieën:
• slapen/eten
• lichaams- en medische verzorging
• sociale activiteiten
• huishoudelijk werk
• aankoop en benutting van diensten
• niet gespecificeerd tijdsgebruik
• werk (bezoldigd en belangeloos)/studie 
• recreatieve vrijetijdsbesteding en ontspanning
• sport, cultuur en verplaatsingen

Bestand over het weekend

Het bestand over het weekend is op dezelfde wijze gestructureerd als het bestand over de week, maar 
vermeldt enkel de activiteiten verricht op zaterdag en zondag.

Bestand over een fictieve week

De gegevens in de bestanden over de week en het weekend worden nadien aan elkaar gekoppeld om 
samen informatie te verstrekken over het tijdsgebruik tijdens een fictieve week, waarbij de dagtijd 
van de week wordt vermenigvuldigd met 5 en de tijd van een weekenddag met 2 om te komen tot een 
representatieve week van 5 weekdagen en 2 weekenddagen. 
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59 In SILC bedraagt de benedengrens voor de leeftijd 16 jaar, maar hier hanteren wij 18 jaar omdat de gebruikte gegevens slechts 
de bevolking van 18-99 jaar dekken.
60 Worden aanzien als ouders : stiefmoederl/stiefvader, adoptieouders en onthaalgezinnen.

2 selectie van steekproef en aanmaak van variabelen

Wij beschrijven in deze afdeling de in aanmerking genomen variabelen en de reconstructie van een aantal 
hiervan om een steekproef samen te stellen. De gegevensbank wordt gebouwd uitgaand van het individu-
eel bestand en van het bestand over de fictieve week, die hiertoe worden samengevoegd. De tijdsgegevens 
worden uitgedrukt in seconden per week (maar we zetten ze nadien om in uren per week voor een vlotte 
leesbaarheid van de resultaten).

2.1 Definitie van volwassenen

Om de volwassenen te identificeren, hebben wij dezelfde voorwaarden toegepast als deze gebruikt in 
de SILC-methodologie en voor de berekening van de overige ongelijkheidsindicatoren van BGIA (cfr. 
eerste deel) :

1) de individuen van 25 jaar en ouder
2) en de individuen van 18 tot 24 jaar die voldoen aan de twee volgende voorwaarden:59 
 a. in hun gezin is geen vader of moeder aanwezig60 
 b. indien aan de vorige voorwaarde niet is voldaan, moeten deze personen effectief werken of 

actief op zoek zijn naar werk.

Individuen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden aanzien als "kind". De gebruikte variabelen 
en de code in het Tijdsbestedingsonderzoek 2005 luiden als volgt:

• AGE voor de leeftijd 
• PAR voor de identificatie van een verwantschap (“Parenté”)
• Q23 voor het activiteitsstatuut
• Q19 en Q20 voor het zoeken naar en de beschikbaarheid voor een job

2.2 Hypotheses voor de gezinnen

Aan de hand van de variabele TYPMEN kunnen 11 verschillende gezinscategorieën geïdentificeerd 
worden. Om deze categorieën zoveel als mogelijk te harmoniseren met de gezinscategorieën die be-
schikbaar zijn in de SILC-enquête en deze voor de overige ongelijkheidsindicatoren van BGIA (cfr. 
eerste deel), hebben wij de variabele aangemaakt als volgt :

Gezinssamenstelling Berekening

1 alleenstaande volwassene

TYPMEN=1
+
TYPMEN=2
+
TYPMEN=3

2 volwassenen van jonger dan 65 jaar zonder kinderen ten laste TYPMEN=6

2 volwassenen van wie er minstens 1 ouder is dan 65, zonder kinderen ten laste TYPMEN=5

1 alleenstaande volwassene met minstens 1 kind ten laste TYPMEN=4

2 volwassenen met 1 kind ten laste TYPMEN=7

2 volwassenen met 2 kinderen ten laste TYPMEN=8

2 volwassenen met minstens 3 kinderen ten laste TYPMEN=9

Alleenstaande of koppel met kinderen TYPMEN=10

Overige TYPMEN=11
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2.3 Scholingsniveau

De variabele Q27 geeft het hoogst behaalde diploma van het individu aan de hand van 6 categorieën. 
Wij hebben de variabele gereconstrueerd om te komen tot 3 categorieën: lagere school of lager se-
cundair onderwijs, hoger secundair onderwijs en post-secundair onderwijs.

scHolinGsniveaU

2.4 Activiteitsstatuut

De variabelen Q14 en Q23, die respectievelijk staan voor het aantal werkuren en het activiteitsstatuut, 
werden gebruikt voor de reconstructie van een nieuwe variabele die aangeeft of een individu voltijds 
werkt, deeltijds werkt, werkloos is, bruggepensioneerd/gepensioneerd of iets anders.

activiteitsstatUUt

opleidingsniveau Berekening

Lager onderwijs of lager secundair
Q23=1
+
Q23=2

Hoger secundair Q23=3

Post-secundair
Q23=4
+
Q23=5

activiteitsstatuut Berekening

Voltijds werknemer

Q23=1
of
Q23=2

en
Q14 ≥ 30

Deeltijds werknemer

Q23=1
of
Q23=2

en
Q14 ‹ 30

Werkloze Q23=6

Bruggepensioneerde/gepensioneerde
Q23=7
of
Q23=8

Overige

Q23=3
of
Q23=4
of
Q23=5
of
Q23=9
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2.5 Totaal beschikbaar inkomen
De variabele Q37 omvat de verschillende netto maandinkomenstypes van het individu. Om een vari-
abele tot stand te kunnen brengen die aangeeft of het individu al dan niet in geldarmoede verkeert 
moeten we eerst een variabele aanmaken voor het totaal beschikbaar inkomen (netto per maand). 
Deze komt tot stand als volgt:

totaal BescHikBaar inkomen

2.6 Geldarmoede

Op grond van een variabele voor het beschikbaar inkomen maken wij als volgt een nieuwe variabele 
aan voor geldarmoede:

Geldarmoede

totaal beschikbaar inkomen Berekening

Totaal beschikbaar inkomen

Q37=Loon
+
Q37=Ind.ink.
+
Q37=Ink.eig.
+
Q37=Ink. Vastg.
+
Q37=Pensioen
+
Q37=Prepens
+
Q37=Werkl.
+ 
Q37=Veduwe
+
Q37=Kinderbijsl.
+
Q37=Ziekte-uitk.
+
Q37=Ov.uitk.
+
Q37=Ink. Act.2
+
Ov.ink.

Geldarmoede Berekening

Arm

TOTAAL BESCHIKBAAR 
INKOMEN ‹ 60% MEDIAAN 
TOTAAL BESCHIKBAAR 
INKOMEN

Niet arm

TOTAAL BESCHIKBAAR 
INKOMEN ≥ 60% MEDIAAN 
TOTAAL BESCHIKBAAR 
INKOMEN
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2.7 Totale arbeidstijd

Op basis van de variabelen FICTW1 (bezoldigde arbeidstijd), FICTW2 (huishoudelijke arbeidstijd) en 
FICTW3 (ouderlijke arbeidstijd) maken wij een variabele aan die de totale arbeidstijd van het individu 
aangeeft.

totale arBeidstijd

2.8 Niet bezoldigde arbeidstijd

Op basis van de variabelen FICTW2 (huishoudelijke arbeidstijd) en FICTW3 (ouderlijke arbeidstijd) ma-
ken wij een variabele aan die de totale onbezoldigde arbeidstijd van het individu aangeeft

totale niet BeZoldiGde arBeidstijd

2.9 Tijdarmoede

Wij maken een nieuwe variabele aan die aangeeft of het individu arm is aan tijd vanuit de overweging 
dat een individu tijdarm is wanneer het beschikt over een totale arbeidstijd (ongeacht of de activiteit 
bezoldigd is of niet) die meer dan 1,5 keer groter is dan de gemiddelde totale arbeidstijd vastgesteld 
in de totale populatie.

tijdarmoede

totale arbeidstijd Berekening

Totale arbeidstijd

FICTW1
+
FICTW2
+
FICTW3 

totale niet bezoldigde arbeidstijd Berekening

Totale niet bezoldigde arbeidstijd
FICTW2
+
FICTW3 

tijdarmoede Berekening

Arm

TOTALE ARBEIDSTIJD
› 1,5 
GEMIDDELDE TOTALE 
ARBEIDSTIJD

Niet arm

TOTALE ARBEIDSTIJD
 ≤ 1,5 
GEMIDDELDE TOTALE 
ARBEIDSTIJD
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2.10 Overblijvende tijd

Wij roepen een nieuwe variabele in het leven die de overblijvende tijd van het individu aangeeft, d.i. de 
tijd die het kan besteden aan lichaamsgebonden tijd (maaltijden, rust, enz.) en aan persoonlijke tijd 
(ontspanning, culturele en sociale activiteiten, enz.), en dit als volgt:

overBlijvende tijd

3 samenstelling van tijdsongelijkheidsindicatoren

In het kader van het BGIA project hebben wij 5 indicatoren samengesteld voor de ongelijkheid tussen 
vrouwen en mannen in hun tijdsgebruik en op individueel niveau.

3.1 Tijdarmoede

De eerste indicator steunt op de variabele voor tijdarmoede (die eerder werd aangemaakt op grond 
van de variabelen FICTW1, FICTW2, FICTW3; cfr. hoger), en geeft dus aan of een individu arm is aan tijd 
en of zijn totale arbeidstijd (ongeacht of het een bezoldigde activiteit betreft of niet) meer dan 1.5 keer 
groter is dan de gemiddelde totale arbeidstijd die werd vastgesteld in de totale populatie.

Deze indicator geeft het verschillend tijdarmoedeniveau aan voor vrouwen en mannen omdat hij is 
opgebouwd als verhouding tussen het percentage tijdarme vrouwen en mannen. Hoe hoger (kleiner) 
de ratio, des te meer geldt de tijdarmoede voor vrouwen (mannen).

overblijvende tijd Berekening

Overblijvende tijd
604,80061

-
TOTALE ARBEIDSTIJD 

61 Aangezien de totale arbeidstijd wordt uitgedrukt in seconden per week gebruiken wij de tijd van een week (van 7 dagen), uit-
gedrukt in aantal seconden om de overblijvende tijd te berekenen, hetzij 7 dagen x 24 uren x 60 minuten x 60 seconden = 604.800.

 NB: tijdarm wanneer de totale arbeidstijd › 1,5* totale gemiddelde arbeidstijd van de populatie 

% tijdarme vrouwen

% tijdarme mannen
Indicator 1 =
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3.2 Intensiteit van de tijdarmoede

De eerste indicator verstrekte informatie over het verschil in de verhouding tussen tijdarme vrouwen 
en mannen (en in hoeverre vrouwen in meerdere of mindere mate getroffen worden door dit soort 
armoede). Deze indicator vertelt echter niets over de grootte van de verschillen in tijdarmoede tussen 
vrouwen en mannen.

Daarom stellen wij een tweede indicator samen (op basis van de variabele voor de overblijvende tijd die 
wij eerder reeds samenstelden, cfr. supra) om te meten in welke mate het verschil tussen mannen en 
vrouwen  groot is voor tijdarmoede. Deze indicator wordt berekend als verhouding tussen de gemid-
delde overblijvende tijd voor vrouwen en voor mannen. Hoe kleiner deze indicator, indien hij lager is 
dan 1 (groter en hoger dan 1), des te meer beschikken vrouwen (mannen) over minder tijd voor rust, 
ontspanning enz. dan mannen (vrouwen). 

3.3 Bezoldigde arbeidstijd

De beide voorgaande indicatoren gaan uit van de overblijvende arbeidstijd, die zelf gedefinieerd wordt 
als functie van de bezoldigde arbeidstijd. Wanneer een individu immers meer tijd besteedt aan be-
zoldigde arbeid houdt dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, in dat er minder overblijvende tijd is 
(aangezien de tijd beperkt is tot 24 uur per dag) en dus dat er een grotere waarschijnlijkheid bestaat 
om in tijdarmoede te verkeren.
Aangezien tijdarmoede afhankelijk is van bezoldigde arbeid onderzoeken wij of de verschillen in tijdar-
moede, tijdsverschillen in bezoldigde arbeid kunnen verklaren (of ze integendeel door tijdsverschillen 
in bezoldigde arbeid worden verklaard, cfr. infra).

Daarom stellen wij een derde indicator samen die rekening houdt met de verschillen in tijd die vrou-
wen en mannen besteden aan bezoldigd werk (op basis van FICTW1) om te bekijken in welke mate 
de verschillende sociaal-economische kenmerken deze tijd beïnvloeden en welk verband er bestaat 
tussen deze tijd en  het risico op armoede aan tijd en inkomen. 
De indicator wordt berekend als verhouding tussen de gemiddelde bezoldigde arbeidstijd van vrouwen 
en van mannen (in aantal uren per week). Hoe kleiner (groter) deze ratio, des te meer werken vrouwen 
(mannen) minder dan mannen (vrouwen) tegen bezoldiging.

 NB: Overblijvende tijd = totale tijd – bezoldigde arbeid – huishoudelijke arbeid – ouderlijke arbeid (in aantal uren per week)

Gemiddelde OVERBLIjVENDE TIjD van vrouwen

gemiddelde OVERBLIjVENDE TIjD van mannen

FICTW1 gemiddelde vrouwen 

FICTW1 gemiddelde mannen 

Indicator 2 =

Indicator 3 =
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3.5 Cumulatie van inkomens- en tijdarmoede

Deze laatste indicator wordt berekend om te kijken in welke mate tijdarme personen eveneens in een 
toestand van inkomensarmoede verkeren. Hierbij moet onderzocht worden of de beide armoedetypes 
samen voorkomen of in tegendeel niet op dezelfde groepen individuen betrekking hebben. 

Net zoals de andere indicatoren wordt ook deze berekend om de ongelijkheden tussen vrouwen en 
mannen aan te tonen die bestaan op het vlak van cumulatie van armoede, hetzij de verhouding tus-
sen het percentage vrouwen en mannen die tijd- èn inkomensarm zijn (op grond van de variabelen 
TIJDARMOEDE en GELDARMOEDE die eerder werden aangemaakt, cfr. supra).

 NB: 
•	 tijdarm	wanneer	de	totale	arbeidstijd	>	1,5*gemiddelde	totale	arbeidstijd	van	de	populatie	
•	 inkomensarm	wanneer	het	beschikbaar	inkomen	<	60%	beschikbaar	mediaaninkomen	van	de	populatie

% vrouwen die zowel tijd- als inkomensarm zijn

% mannen die zowel tijd- als inkomensarm zijn

Gemiddelde NIET BEzOLDIGDE ARBEIDSTIjD van vrouwen 

Gemiddelde NIET BEzOLDIGDE ARBEIDSTIjD van mannen

Indicator 5 =

Indicator 4 =

3.4 Niet bezoldigde arbeidstijd

De vierde indicator meet de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen voor de niet bezoldigde arbeid. 
Dit is de tijd die besteed wordt aan huishoudelijke taken en aan de opvoeding van kinderen. Doorgaans 
besteden vrouwen meer tijd aan niet bezoldigd werk dan mannen, vooral wanneer het gezin kinderen 
heeft (Maron en Meulders, 2007). Dit gaat zeer vaak ten koste van de bezoldigde activiteit, maar kan 
ook betekenen dat er minder tijd is voor ontspanning, rust enz., en kan ook een weerslag hebben in de 
vorm van inkomens- en tijdarmoede. 
Wij trachten hiermee te weten of de verschillen in tijdarmoede die men vaststelt tussen vrouwen en 
mannen het gevolg zijn van verschillen in tijd besteed aan niet bezoldigd werk.

Wij stellen deze indicator (op basis van de eerder aangemaakte variabele NIET BEZOLDIGDE AR-
BEIDSTIJD, cfr. supra) samen als verhouding tussen de gemiddelde niet bezoldigde arbeidstijd van 
vrouwen en van mannen (in aantal uren per week). Hoe groter (kleiner) deze ratio, des te meer beste-
den vrouwen (mannen) méér tijd aan huishoudelijk en ouderlijk werk dan mannen (vrouwen).
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62 Bron van de definities van inkomensposten: de individuele en gezinsvragenlijst van SILC-België 2006.

4 Bijlage : lijst met bestanddelen van het geïndividualiseerd inkomen  
 met hun omschrijving62

4.1. inkomens uit de economische activiteit
Dit is de som van de inkomens uit de arbeid van loontrekkenden: lonen, premies, overuren, maar ook 
inkomens in natura en andere voordelen verbonden aan de tewerkstelling.
Inkomens uit de economische activiteit omvatten eveneens het inkomen uit een zelfstandige activiteit.

4.1.1  Inkomens uit een activiteit als loontrekkende
Dit zijn lonen, inkomens voor onregelmatig werk (bijvoorbeeld seinzoenarbeid, sporadisch uitzend-
werk), premies en vergoedingen, inkomens uit een aanvullende activiteit en de ontslagvergoeding  (of 
vertrekpremie).

 4.1.1.3 De premies
  Het betreft:
  4.1.1.3.1  Vakantiegeld 
  4.1.1.3.2  Eindejaarspremie 
  4.1.1.3.3  Dertiende maand 
  4.1.1.3.4  Vergoeding voor overuren 
  4.1.1.3.5  Winstdeelname 
  4.1.1.3.6  Andere aanvullende inkomens
  4.1.1.3.7  Commissies 
  4.1.1.3.8  Fooien 
  4.1.1.3.9  Verkoops- of productiepremie 
  4.1.1.3.10  Veertiende maand 
  4.1.1.3.11  Aandelen van het bedrijf, werkplaats van de werknemer 
  4.1.1.3.12  Vergoedingen voor werk in het buitenland, voor werk op bijzondere plaatsen of in  

bijzondere omstandigheden (geen onkostenvergoedingen maar een aanvullende 
werkvergoeding) 

4.1.2  Andere inkomens dan uit arbeid
Stemt overeen met de variabele PY020 "inkomens in natura van werknemers", waarin voor SILC-
België enkel rekening wordt gehouden met de firmawagen. Het bedrag wordt berekend in functie 
van de volgende elementen: het model, het merk, de fiscale paardenkracht en het inschrijvingsjaar. 
Overige inkomens in natura zullen beschikbaar zijn vanaf 2007 (bijvoorbeeld telefoonkosten betaald 
door de werkgever,…).

4.1.3  Inkomens uit de zelfstandige activiteit
Dit zijn inkomens verworven uit een zelfstandige activiteit. Eén enkele variabele in SILC-België 2006 
vervat deze inkomens: PY050 "Bénéfices ou pertes d’une activité d’indépendant" (winst of verlies uit 
een zelfstandige activiteit).

4.2. Inkomens uit vermogen
Dit is de som van de inkomsten afkomstig uit vermogen. Dit zijn inkomens uit het verhuren van eigen-
dommen of gronden, inkomens uit financiële investeringen en interesten en dividenden van enigerlei 
aard. Vergoedingen uitgekeerd door een levensverzekering en inkomens uit het privé-pensioensparen 
waaraan de persoon vrijwillig bijdraagt en die als annuïteit gestort worden, aanziet men als een inte-
rest op een investering en worden daarom bij deze post ondergebracht.
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4.3. Overdrachten tussen gezinnen
Ingevolge de opmerkingen van de ADSEI hebben wij beslist geen rekening te houden met de inkomens 
van min-16-jarigen en bijstand door liefdadigheid. Bijgevolg omvat deze post enkel overdrachten in 
de vorm van alimentatiegeld (ontvangen en betaald) en regelmatige financiële steun (ontvangen en 
betaald) aan andere gezinnen.

4.4. Overdrachten van de Staat
Dit zijn overdrachten die men krijgt van de overheid. Deze categorie omvat alle uitkeringen:

4.4.1  Pensioen

4.4.2  Werkloosheidsuitkering
  4.4.2.1   De eigenlijke werkloosheidsuitkering
  4.4.2.2   Brugpensioen 
  4.4.2.3   Vergoeding voor loopbaanonderbreking (tijdskrediet) 
  4.4.2.4   Uitkering gewaarborgd inkomen (onvrijwillige deeltijdse arbeid) 
  4.4.2.5   Uitkering fonds voor bestaanszekerheid (bv. Technische werkloosheid in de bouw-

sector) 
  4.4.2.6   Bijslag voor het volgen van een beroepsopleiding / beëindigingspremie
  4.4.2.7   Wachtuitkering voor schoolverlaters 
  4.4.2.8   Overige werkloosheidsuitkeringen

4.4.3  Invaliditeitsuitkering
  4.4.3.1   Invaliditeit van langer dan een jaar: invaliditeit veroorzaakt door ziekte of ongeval 

die reeds langer dan een jaar bestaat en geen verband houdt met arbeid. 
  4.4.3.2   Blijvende arbeidsongeschiktheid: ongeval op de weg naar en van het werk met een 

blijvende arbeids¬ongeschiktheid tot gevolg 
  4.4.3.3   Blijvende beroepsziekte: beroepsziekte met een blijvende arbeids¬ongeschiktheid 

tot gevolg 
  4.4.3.4   Overlijden van een gezinslid tijdens de uitoefening van zijn functies of op weg naar 

het werk
  4.4.3.5   Blijvende en onontbeerlijke bijstand door een andere persoon; aanvullende vergoe-

ding voor de bijstand van derden 
  4.4.3.6   Overige vergoedingen die verband houden met ziekte of ongeval

4.4.4  Uitkering wegens ziekte
  4.4.4.1   Arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte of ongeval die minder dan een jaar 

bestaat en geen verband houdt met arbeid
  4.4.4.2   Vergoeding voor minder-validen (inkomensvervangende tegemoetkoming, aanvul-

lende uitkering, integratietegemoetkoming) 
  4.4.4.3  Ongeval  op de weg naar en van het werk met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

tot gevolg
  4.4.4.4   Beroepsziekte met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg 
  4.4.4.5   Zorgverzekering van het Vlaams Gewest
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4.4.5  Studiebeurzen

4. 4.6  Moederschapsuitkering

4. 4.7  Overlevingspensioen

4. 4.8  Onderbrekingsuitkering in geval van ouderschapsverlof

4.4.9  Leefloon (vroeger bestaansminimum)

Belastingen:
Deze categorie omvat de inkomensbelasting en de sociale bijdragen, de betaalde belastingtoeslag, de 
ontvangen belastingtoeslag, de voorafbetaling van zelfstandigen (inkomensbelasting) en de sociale 
zekerheidsbijdragen van zelfstandigen

Het bruto-inkomen:
Omvat de inkomens uit de economische activiteit + inkomens uit vermogen + overdrachten tussen 
gezinnen.

Het netto-inkomen:
Is gelijk aan het bruto-inkomen + overdrachten van de Staat – belastingen.
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