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Wat is de armoederisicodrempel? 

De Europese armoedelijn, ook armoederisico-

drempel genoemd, is een statistische maatstaf die in 

alle EU-landen wordt gebruikt om de armoede-

risicograad te meten. Dit is het percentage personen 

dat leeft in een huishouden waarvan het netto 

beschikbaar maandinkomen lager ligt dan 60% van 

het mediaan netto gestandaardiseerd 

gezinsinkomen. 

Hoe wordt de armoedelijn berekend? 

Om de armoederisicodrempel te berekenen, worden 

alle inkomens van alle gezinsleden voor het jaar dat 

aan de berekening voorafgaat, opgeteld en gedeeld 

door de equivalente huishoudgrootte. Zo kan men 

de levensstandaard van gezinnen met een 

verschillende gezinsgrootte met elkaar vergelijken. 

Om de inkomens te standaardiseren, maakt de 

armoederisicograad gebruik van de equivalentie-

factoren van de ‘aangepaste OESO-schaal’. De eerste 

volwassene in een gezin krijgt een gewicht van 1,0 

toegekend, gezinsleden van 14 jaar of ouder krijgen 

elk een gewicht van 0,5 en kinderen jonger dan 14 

jaar een gewicht van 0,3. De som hiervan is dan de 

equivalente huishoudgrootte. Bijvoorbeeld, voor 

een huishouden met twee volwassenen, een kind 

van 15 jaar, een kind van 12 en een kind van 9 is de 

equivalente huishoudgrootte gelijk aan 2,6. 

Het gezinsinkomen wordt gedeeld door de 

equivalente huishoudgrootte. Vervolgens wordt 60% 

genomen van het mediaan standaardiseerde 

gezinsinkomen (mediaan = het inkomen dat precies 

in het midden van de inkomensverdeling ligt). 

1139 euro 

Zo berekend, bedraagt de armoederisicodrempel in 

België in 2017 1139 euro per maand voor een 

alleenstaande. Vermenigvuldigd met de equivalente 

huishoudgrootte, geeft dit een armoedelijn voor het  

  

 

eerdergenoemd koppel met drie kinderen van 2961 

euro. 

Bijna een op zes Belgen leeft in een gezin met 

een inkomen onder deze armoederisicodrempel. 

In 2017 bedroeg de armoederisicograad 15,9%. 

De figuur hieronder geeft voor de EU-landen de 

hoogte van de armoederisicodrempel (in € per 

maand) en de armoederisicograad (in %) in 2017. 

 

Menswaardig leven? 

De Europese armoedelijn meet vooral de mate 

waarin de lidstaten erin slagen om hun inwoners 

een levensstandaard te garanderen die niet ver 

onder het mediaan welvaartsniveau van hun 

land ligt. Ze doet echter geen uitspraak over de 

mate waarin deze drempel volstaat om 

menswaardig te leven, en houdt geen rekening 

met uitgaven die je moet doen. Wie bijvoorbeeld 

hoge huisvestingskosten heeft, zal minder 

overhouden van hetzelfde inkomen dan iemand 

met lage huisvestingskosten.  
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