
Evolutierapport Armoede | stad Gent

De stadsmonitor beschrijft de ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden (groot- of 
centrumstad). Er wordt, aan de hand van indicatoren, nagegaan of steden in meer leefbare 
en duurzame richting evolueren. Aan de basis van de keuze van de indicatoren ligt een visie 
op een wenselijke toekomst voor een Vlaamse groot- of centrumstad. Wat onder een 
leefbare en duurzame stad verstaan wordt, is gebaseerd op een gezamenlijk ontwikkelde en 
gemeenschappelijk gedragen visie, waarbij zowat alle actoren die met stedelijkheid in 
Vlaanderen te maken hebben, werden betrokken. Die visie beschrijft over de verschillende 
domeinen heen wat zou moeten gebeuren of aanwezig zijn om in die gewenste richting te 
evolueren. We spreken daarom over generieke bekommernissen en intenties. De volledig 
uitgeschreven visie staat op de website www.stadsmonitor.be.

Naast centrale en decentrale bronnen worden heel wat indicatoren gevoed door een 
grootschalige enquête bij de inwoners van de 13 steden. Deze indicatoren zijn zoveel 
mogelijk op basis van gestandaardiseerde meetmethoden ingevuld: 

• voor een aantal indicatoren houdt dit in dat verschillende meetmomenten naast elkaar 
worden gezet en zo ontwikkelingen in de tijd in beeld brengen;

• een aantal indicatoren zijn nieuw, waardoor vergelijking in de tijd niet mogelijk is.

Voor een aantal steden zijn er eveneens enquêteresultaten op wijkniveau.

Voor dit rapport kan je cijfers opvragen voor je stad of voor een welbepaalde wijk. Met de 
wijzig-knop links bovenaan dit rapport kan je het gewenste gebied wijzigen. Ingeval je een 
wijk als gebiedsniveau kiest, dan worden alleen de resultaten van de survey 
weergegeven. Data uit andere bronnen zijn alleen beschikbaar op stadsniveau.

Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de bevraging van de stadsmonitor en 
data uit andere centrale en decentrale bronnen (indien rapport op stadsniveau) m.b.t. het 
thema 'armoede' voor stad Gent. Voor elke afzonderlijke indicator wordt telkens een 
evolutie geschetst (tenzij er slechts cijfers voor één jaar beschikbaar zijn).

Opmerking: het kan gebeuren dat er bij een bepaalde indicator voor de stad of een wijk 
geen cijfer wordt getoond, omdat het aantal respondenten voor die indicator beneden de 
drempelwaarde ligt om een aandeel te berekenen of er voor een bepaald jaar voor de stad of 
een wijk geen cijfers beschikbaar zijn.
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1| Subjectieve armoede

Moeilijkheden rondkomen met inkomen | stad Gent, 2017

Moeilijkheden rondkomen met inkomen

Gent 15,5%

Klik hier voor de betrouwbaarheidsintervallen





2| Fiscale inkomens beneden de kritische grens

Fiscale inkomens beneden de kritische grens | stad Gent
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3| Personen met overmatige schuldenlast

Personen met overmatige schuldenlast | stad Gent
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4| Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering

Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering | stad Gent
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5| Energie-armoede huishoudens

Energie-armoede huishoudens: afsluitingen per 1.000 toegangspunten | stad Gent

Energie-armoede huishoudens: budgetmeters per 1.000 toegangspunten | stad Gent
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6| Betalingsmoeilijkheden

Betalingsmoeilijkheden op vlak van woon- en energiekosten, gezondheidsuitgaven, 
afbetalingen, school-, kinderopvang- en andere kosten | stad Gent

Klik hier voor de betrouwbaarheidsintervallen
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Huishuur/afbetaling woning niet kunnen betalen

Rekening van elektriciteit/water/gas/stookolie niet kunnen betalen

Gezondheidsuitgaven niet kunnen betalen

Terugbetaling van aankopen op afbetaling niet kunnen betalen

Schoolkosten niet kunnen betalen

Kinderopvang niet kunnen betalen

Andere kosten niet kunnen betalen



Huishoudens met betalingsmoeilijkheden | stad Gent

Klik hier voor de betrouwbaarheidsintervallen
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7| Personen in een gezin met lage werkintensiteit

Personen in een gezin met lage werkintensiteit | stad Gent

Personen in een gezin met lage werkintensiteit: volgens herkomst | stad Gent

Kinderen (0 tem 17 jaar) in een gezin met lage werkintensiteit | stad Gent
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Belgische herkomst in een gezin met lage werkintensiteit

EU herkomst in een gezin met lage werkintensiteit

niet-EU herkomst in een gezin met lage werkintensiteit
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Kinderen (0 tem 17 jaar) in een met lage werkintensiteit: eenouder- en 
tweeoudergezinnen | stad Gent
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8| Kansarmoede-index van Kind en Gezin

Kinderen geboren in een kansarm gezin | stad Gent
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9| Onderwijskansarmoede-indicator

Onderwijskansarmoede-indicator (cijfer tussen 0 en 4) | stad Gent

Onderwijskansarmoede-indicator: aandeel leerlingen dat voldoet aan 
leerlingkenmerken | stad Gent
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