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Introductie

Armoede in Kaart 2018 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse zelfstandig te lezen pagina’s. 
Iedere pagina geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn 
er in Nederland? En welke groepen in de bevolking hebben het vaakst met armoede te maken?

In deze editie presenteert het SCP de kerngegevens over de omvang van armoede. Armoede in 
Kaart wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe en verdiepende pagina’s. De 
reeks Armoede in Kaart is een vervolg op de armoederapporten die eerder verschenen onder de 
titel Armoedesignalement.



Wat is armoede?
Auteurs: Stella Hoff en Bart van Hulst

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben om te kunnen 
beschikken over de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk 
gelden. Dit is de definitie van armoede die het SCP hanteert.

Onvoldoende middelen

Armoede is te weinig financiële mogelijkheden hebben om de minimaal noodzakelijke goederen 
en voorzieningen te bekostigen. Iemand is arm wanneer hij onvoldoende inkomen heeft voor 
bijvoorbeeld voeding of een goede woning. Hij is niet arm als hij wel voldoende inkomen heeft, 
maar dat aan iets anders uitgeeft.

Noodzakelijke goederen en voorzieningen

Het SCP baseert zijn armoedegrens op een lijst met minimaal noodzakelijke goederen en 
voorzieningen, met de bijbehorende prijzen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 
(Nibud)  maakte die lijst op basis van wetenschappelijk onderzoek en meningen van deskundigen.1 
De prijzen van de goederen en voorzieningen vormen samen het minimaal noodzakelijke budget 
om in het levensonderhoud te voorzien.2 De kaart ‘Waar ligt de armoedegrens?’ gaat in op het 
budget voor een alleenstaande. 

Armoede is afhankelijk van tijd en plaats

Wanneer is iemand arm? Volgens de definitie hangt dat af van wat in de eigen samenleving als 
minimaal noodzakelijk geldt. Dit betekent dat armoede in Nederland niet te vergelijken is met 
armoede in landen waar hongersnood en droogte heersen. Ook is armoede in het Nederland van 
nu heel wat anders dan armoede in het Nederland van net na de Tweede Wereldoorlog. De huidige 
maatschappij verschilt immers van die van zeventig jaar geleden. Toen waren er heel andere 
normen voor minimaal noodzakelijke uitgaven.

Langere tijd

Armoede verwijst naar een situatie die al langere tijd voortduurt. Iemand die een keer een maand 
weinig inkomen heeft, telt niet als ‘arm’. Armoede wordt gemeten op basis van het jaarinkomen: 
iemand is arm als het jaarinkomen onder de armoedegrens uitkomt. Het inkomen kan dus een deel 
van het jaar hoger zijn dan de armoedegrens.3

https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hoff_Stella
https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hulst_van_Bart
https://www.nibud.nl/
https://www.nibud.nl/
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Armoede op persoonsniveau

Armoede kan het best worden vastgesteld door het aantal personen in een huishouden met een 
inkomen onder de armoedegrens  te tellen. Want armoede treft meer mensen wanneer er sprake is 
van een gezin met kinderen dan wanneer iemand alleen woont.

De kaart Theoretische benaderingen van armoede gaat dieper in op de theoretische keuzes achter 
de SCP-definitie.

Literatuur

Praag, B.M.S. van en A. Ferrer-i-Carbonell (2004). Happiness quantified; a satisfaction calculus approach. 
Oxford: Oxford University Press.

Vrooman, J.C. (2009). Rules of relief. Institutions of social security, and their impact. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Vrooman, J.C. en J.M. Wildeboer Schut (2013). Het karige bestaan: een kwart eeuw armoede in 
Nederland. In: TPEdigitaal, jg. 7, nr. 1, p. 27-50.

deze kaart citeren

Hoff, S. en B. van Hulst (2018). Wat is armoede?. In: Armoede in kaart: 2018. Geraadpleegd op 
22 november 2018 via https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/wat-is-armoede.

Publicatiedatum

23 november 2018

Noten
1 Het Nibud hanteert in zijn minimumvoorbeeldbegrotingen vaak lagere prijzen dan gemiddeld, omdat het 

Nibud ervan uitgaat dat mensen met een gering inkomen op hun uitgaven proberen te besparen. Zo hoort het 
bedrag voor de energiekosten bij een verbruik dat op 90% ligt van het gemiddelde verbruik in Nederland, en 
wordt voor meubels uitgegaan van de eerste-kwartielprijs. Dit is het bedrag dat op 25% van de verdeling zit: 
van alle waargenomen prijzen ligt een kwart onder deze richtprijs en driekwart erboven.

2 Alleen het bedrag voor de huur is niet overgenomen van het Nibud. Dit bedrag baseren we op het Woononder-
zoek Nederland 2015, een enquête onder bijna 20.000 huurders.

3 Omdat de armoedegrens een bedrag per maand betreft (zie ‘Waar ligt de armoedegrens?’), moet het jaarin-
komen door 12 worden gedeeld.

https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/theoretische-benaderingen-van-armoede
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/wat-is-armoede


theoretische benaderingen van armoede
Auteurs: Bart van Hulst en Stella Hoff

Er zijn verschillende definities en benaderingen van armoede. Denk aan armoede als absoluut 
begrip en armoede als relatief begrip. Of armoede als objectief en armoede als subjectief begrip. En 
moeten we armoede bezien in termen van beschikbare middelen of van feitelijke consumptie? Deze 
kaart gaat in op de theoretische keuzes die het SCP heeft gemaakt.1

Absoluut of relatief

Het SCP gaat uit van een absolute benadering van armoede. Dat betekent dat we alleen kijken naar 
de eigen situatie van mensen. Of iemand als ‘arm’ telt hangt af van zijn eigen budget. Er vindt geen 
vergelijking plaats met het inkomen van andere groepen in de bevolking.

In de relatieve benadering vindt die vergelijking juist wel plaats. Mensen zijn dan arm als ze minder 
hebben dan bijvoorbeeld ‘de doorsneeburger’ (iemand met een inkomen in het midden van de 
nationale inkomensverdeling). De Europese Unie gaat uit van 60% van dit middelste inkomen als 
armoedegrens.2

Objectief of subjectief

Het SCP heeft als uitgangspunt dat armoede het beste objectief kan worden vastgesteld. 
De term ‘objectief’ betekent hier dat de hoogte van de armoedegrens door wetenschappers 
en budgetdeskundigen is vastgesteld. De SCP-armoedegrens is gebaseerd op de 
minimumvoorbeeldbegrotingen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) .3 
Het Nibud baseert die minimumvoorbeeldbegrotingen weer op wetenschappelijk onderzoek en 
adviezen van deskundigen, zoals het Voedingscentrum Nederland.

In plaats van wetenschappers kunnen ook burgers bepalen welk bedrag de armoedegrens is. 
Bijvoorbeeld door burgers via een enquête te vragen welk bedrag volgens hen het minimum is om 
van rond te komen. Dit is de subjectieve benadering.4

Beschikbare middelen of feitelijke consumptie

Volgens de SCP-definitie is iemand arm als hij niet de financiële mogelijkheden heeft om de 
minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen te kunnen bekostigen. De beschikbare 
middelen zijn het uitgangspunt; het maakt niet uit of men de goederen en voorzieningen echt heeft. 
Als er voldoende inkomen is maar iemand kiest ervoor om het aan andere zaken te besteden, is er 
geen sprake van armoede.

https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hulst_van_Bart
https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hoff_Stella
https://www.nibud.nl/
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De alternatieve benadering kijkt wel naar de feitelijke bestedingen van de persoon: heeft hij 
de goederen en voorzieningen ook werkelijk in zijn bezit? Sommigen menen dat dit een betere 
benadering geeft van het ‘permanente inkomen’ van mensen. Achterliggende gedachte daarbij 
is dat mensen een inschatting maken van hun toekomstige inkomen en op basis daarvan hun 
consumptie aanpassen, zodat die minder fluctueert (zie ook Ravallion 2016: 153-158).5  

Literatuur

Hoff, S., C. van Gaalen, A. Soede, A. Luten, C. Vrooman en S. Lamers (2009). Genoeg om van te leven. 
Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud. Den Haag: Sociaal en Cultureel 
Planbureau.

Praag, B.M.S. van en A. Ferrer-i-Carbonell (2004). Happiness quantified; a satisfaction calculus approach. 
Oxford: Oxford University Press.

Ravallion, M. (2016). The economics of poverty: history, measurement and policy. New York, NJ: Oxford 
University Press.

Vrooman, J.C. (2009). Rules of relief. Institutions of social security, and their impact. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Vrooman, J.C. en J.M. Wildeboer Schut (2013). Het karige bestaan: een kwart eeuw armoede in 
Nederland. In: TPEdigitaal, jg. 7, nr. 1, p. 27-50.

deze kaart citeren

Hulst, B. van en S. Hoff (2018). Theoretische benaderingen van armoede. In: Armoede in kaart: 2018. 
Geraadpleegd op 22 november 2018 via https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/theoretische-
benaderingen-van-armoede.

Publicatiedatum

23 november 2018

Noten
1 Een uitgebreide bespreking van de verschillende benaderingen van armoede staat in Vrooman 2009 : 357-

383.

2 Deze benadering heeft als nadeel dat onduidelijk blijft of er werkelijk sprake is van armoede. In een welvarend 
land kunnen veel mensen met minder dan 60% van het middelste inkomen toch een redelijk inkomen hebben. 
In arme landen kunnen echter ook mensen die meer verdienen nog in armoede verkeren (Vrooman 2009 : 
348-349; Vrooman en Wildeboer Schut 2013 ). Een tweede bezwaar is dat relatieve armoedegrenzen eigenlijk 
de inkomensongelijkheid in een land meten (Van Praag en Ferrer-i-Carbonell 2004; Vrooman 2009 : 370-
375).

3 Alleen het bedrag voor de huur is niet overgenomen van het Nibud. Dit bedrag baseren we op het Woononder-
zoek Nederland 2015, een enquête onder bijna 20.000 huurders.

https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/theoretische-benaderingen-van-armoede
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/theoretische-benaderingen-van-armoede
http://www.scp.nl/english/Publications/Publications_by_year/Publications_2009/Rules_of_Relief
http://www.scp.nl/english/Publications/Publications_by_year/Publications_2009/Rules_of_Relief
https://www.tpedigitaal.nl/artikel/het-karige-bestaan-een-kwart-eeuw-armoede-nederland
https://www.scp.nl/english/Publications/Publications_by_year/Publications_2009/Rules_of_Relief
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4 Een nadeel van deze subjectieve benadering is dat mensen heel verschillende referentiekaders hebben: som-
migen vinden dat er pas sprake is van een echt minimum als ze de huur niet meer zouden kunnen opbrengen, 
anderen menen dat ze toch ‘minimaal’ ieder jaar een keer op vakantie moeten kunnen gaan. Ook maakt het 
uit wie deze vraag beantwoordt: degene die de financiën van het huishouden ‘doet’ heeft vaak een realis-
tischer beeld van de kosten van levensonderhoud dan andere gezinsleden. En tot slot blijken de resultaten van 
dergelijke metingen tamelijk instabiel te zijn. Ze variëren van jaar tot jaar, los van de economische situatie in 
het land.  Overigens heeft het SCP eerder wel een studie uitgevoerd waarin groepen burgers discussieerden 
over de definitie van armoede, over de goederen en voorzieningen die in Nederland noodzakelijk zijn voor een 
minimaal acceptabele levensstandaard en over het budget dat een huishouden nodig heeft om dit te kunnen 
betalen. De uitkomsten van die studie zijn gebruikt ter validering van de SCP-armoedegrens (Hoff et al. 2009).

5 Dit idee veronderstelt wel dat mensen vooruitziend zijn met betrekking tot hun inkomen en dat ze hun con-
sumptie op verantwoorde wijze spreiden. Daarnaast is een probleem van deze benadering dat persoonlijke 
voorkeuren meebepalen waaraan iemand zijn geld besteedt. Zo zijn er mensen die hun geld liever uitgeven 
aan een vakantie dan aan kleding. Ook vinden sommige bevolkingsgroepen (jongeren, hoogopgeleiden) het 
bezit van een computer veel belangrijker dan andere (ouderen, laagopgeleiden). De afwezigheid van bepaalde 
artikelen hoeft dan ook niet per se te wijzen op armoede.



Waar ligt de armoedegrens?
Auteurs: Benedikt Goderis, Bart van Hulst en Stella Hoff

twee referentiebudgetten

Er worden twee referentiebudgetten gebruikt om armoede vast te stellen. Beide budgetten 
geven aan hoeveel geld een alleenstaande nodig heeft voor onvermijdelijke of zeer wenselijke 
uitgaven. De budgetten zijn grotendeels gebaseerd op gegevens van het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud ).

Het basisbehoeftenbudget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan 
onvermijdbare, basale zaken als voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan andere 
moeilijk te vermijden posten, zoals verzekeringen en persoonlijke verzorging, zijn meegeteld. 
Het niet-veel-maar-toereikendbudget is iets ruimer. Dat houdt ook rekening met de minimale kosten 
van ontspanning en sociale participatie, bijvoorbeeld een korte vakantie of het lidmaatschap 
van een sport- of hobbyclub. Deze uitgaven zijn niet strikt noodzakelijk, maar veel mensen 
beschouwen ze wel als zeer wenselijk (Goderis et al. 2018 ; Hoff et al. 2010 ). Het niet-veel-
maar-toereikendbudget is nog steeds bescheiden. Luxegoederen, zoals een auto, ontbreken. 
In het vervolg van deze publicatie vormt het niet-veel-maar-toereikendbudget het uitgangspunt 
voor de armoedecijfers.

herziening van de referentiebudgetten

Recent heeft het SCP de twee referentiebudgetten nauwkeurig tegen het licht gehouden en 
waar nodig aangepast (zie voor een uitgebreide toelichting Goderis et al. 2018 ). We keken of 
belangrijke goederen en voorzieningen ontbraken. Of zaten er juist overbodige uitgaven bij? 
En waren de normbedragen nog wel actueel? Een grote aanpassing ten opzichte van de oude 
budgetten betreft het referentiebedrag voor de huur. Dit bedrag berekenden we opnieuw met 
gegevens van het WoonOnderzoek Nederland uit 2015. Dit leidde tot een vrij forse verhoging: in 
het oude referentiebudget ging het om 375 euro per maand (in 2014), in het nieuwe budget is het 
referentiebedrag 443 euro per maand (in 2017).1 Een andere aanpassing betreft de uitgaven aan 
voeding. Vanwege nieuwe inzichten van het Voedingscentrum over gezonde voeding, heeft het 
Nibud het budget voor voeding naar boven bijgesteld. Hierdoor stijgen de uitgaven met ruim 20 
euro, van 180 euro per maand in 2014 naar ruim 200 euro per maand in 2017. Een derde aanpassing 
betreft de niet-vergoede ziektekosten. Voorheen was in het referentiebudget een bedrag 
opgenomen dat voor elk type huishouden hetzelfde was. In de nieuwe opzet zit dit vaste bedrag 
niet langer in het referentiebudget. In plaats daarvan trekken we de niet-vergoede ziektekosten nu 
van het inkomen af. Dit gebeurt deels aan de hand van een vast bedrag per persoon, maar is deels 
ook gebaseerd op de werkelijke kosten per huishouden. Hiermee wordt meer recht gedaan aan het 
feit dat de zorguitgaven sterk kunnen verschillen tussen mensen.2 

https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Goderis_Benedikt
https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hulst_van_Bart
https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hoff_Stella
https://www.nibud.nl/
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/De_SCP_methode_voor_het_meten_van_armoede
http://www.scp.nl/english/Publications/Publications_by_year/Publications_2010/The_minimum_agreed_upon
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/De_SCP_methode_voor_het_meten_van_armoede
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grensbedragen

In 2017 kwam het basisbehoeftenbudget voor een alleenwonende uit op 1039 euro per maand 
en het niet-veel-maar-toereikendbudget op 1135 euro per maand (Goderis et al. 2018: 7-8). Voor 
andere jaren passen we deze bedragen aan op basis van de stijging van de gemiddelde uitgaven aan 
voeding, kleding en wonen.3 De tabel hieronder presenteert de budgetten voor een alleenstaande 
in 2017, uitgesplitst naar een aantal uitgavenposten.

Tabel 1
Referentiebudgetten voor een alleenwonende, 2017 (maandbedragen in euro’s)

minimaal noodzakelijke kosten additioneel pakket sociale participatie en 
ontspanningc

huura 443 contributies en abonnementen 18,5

gas 60 bezoek ontvangen 19,5

elektriciteit 20 op bezoek gaan 5,5

water 9 vakantie/uitgaan 39

telefoon, televisie en internet 54 vervoer 13,5

verzekeringenb 45 totaal sociale participatie 96

contributies en abonnementen 2

vervoer 14

kleding en schoenen 56

inventaris 74

onderhoud huis en tuin 24

voeding 201

was- en schoonmaakartikelen 6

persoonlijke verzorging 21

diversen 10

totaal minimaal noodzakelijke kosten 1039

a Dit bedrag is de brutohuur, dus vóór aftrek van eventuele huurtoeslag. In de analyses wordt een fictief bedrag  
aan ontvangen huurtoeslag (passend bij deze brutohuur) bij het inkomen opgeteld.

b De betaalde ziektekostenpremie (basispakket en eventuele aanvullende verzekering) is geen onderdeel van de 
post ‘verzekeringen’, maar wordt – net als de overige ziektekosten – van het inkomen afgetrokken.

c Het totale budget voor de aanvullende kosten is lager dan de afzonderlijke posten bij elkaar opgeteld. 
Dit komt door afronding.

Bron: Nibud (2017: 95, 100)

Bedragen voor meerpersoonshuishoudens

Twee volwassenen hebben niet twee keer zoveel inkomen nodig als een alleenstaande. 
Meerpersoonshuishoudens profiteren van schaalvoordelen: de woonlasten per persoon zijn 
lager, net als de uitgaven aan meubels of voeding. Equivalentiefactoren maken de inkomens 

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/De_SCP_methode_voor_het_meten_van_armoede
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van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar. De equivalentiefactor voor een 
eenpersoonshuishouden is gelijk aan 1. Voor elke extra volwassene in het huishouden wordt aan 
deze factor 0,37 toegevoegd en voor elk minderjarig kind ongeveer 0,30.4  

Een besteedbaar inkomen van 1135 euro per maand voor een alleenstaande correspondeert dus 
met 1555 euro voor een paar zonder kinderen (1,37 x 1135 euro) en met 1850 euro voor een paar 
met één kind (1,63 x 1135 euro).5 Figuur 1 toont de bedragen die in 2017 bij de verschillende typen 
huishoudens horen.

Figuur 1
Grensbedragen basisbehoeftencriterium en niet-veel-maar-toereikendcriterium voor diverse typen 
huishoudens, 2017 (netto maandbedrag in euro’s)

gehanteerd inkomensbegrip

Armoede meten we door de grensbedragen af te zetten tegen het totale besteedbaar 
huishoudensinkomen in het kalenderjaar.6 Dit is het inkomen uit arbeid, uitkeringen en pensioenen 
(incl. vakantiegeld en eventuele andere jaarlijks ontvangen bedragen), min betaalde belastingen en 
premies. Ontvangen toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag), kinderbijslag, kindgebonden 



A R M O E D E  I N  K A A R T  2 0 1 8

1 3  W A A r  L I g t  d e  A r m O e d e g r e N s ?

budget en ontvangen partneralimentatie zijn bij het inkomen opgeteld. Ziektekosten (inclusief 
zorgverzekeringspremies) en kosten van kinderopvang zijn van het inkomen afgetrokken, net zoals 
de betaalde partneralimentatie.

herziening van het inkomensbegrip

Het SCP nam niet alleen de referentiebudgetten, maar ook het inkomensbegrip nader onder de 
loep (zie Goderis et al. 2018 ). Dit leidde tot een aantal verbeteringen. In de eerste plaats nemen 
we, zoals hiervoor al is aangegeven, in het referentiebudget geen vast bedrag meer op voor niet-
vergoede ziektekosten. In plaats daarvan brengen we deze kosten nu in mindering op het inkomen. 
Op die manier houden we beter rekening met de variatie in zorguitgaven tussen mensen. De 
tweede verbetering betreft de kosten van kinderopvang. Deze trekken we nu, na verrekening met 
de ontvangen kinderopvangtoeslag, ook van het inkomen af.7 De derde verbetering is de afschaffing 
van de jaarlijkse afschrijving op de eigen woning. Dit is in navolging van het CBS (2017). Hierdoor 
neemt het besteedbare inkomen van huiseigenaren met gemiddeld 330 euro per maand toe. Binnen 
deze bevolkingsgroep is dan ook een daling van het aantal armen te verwachten.8 Een laatste 
aanpassing betreft de huurtoeslag. Het SCP telt niet langer de daadwerkelijk ontvangen huurtoeslag 
bij het inkomen op, maar een fictief bedrag: de huurtoeslag die het huishouden zou ontvangen 
wanneer de brutohuur gelijk zou zijn aan het referentiebedrag (zie tabel 1). Dit is consistent met het 
uitgangspunt van de SCP-armoedemethode: we kijken naar iemands middelen ten opzichte van een 
referentiebudget en niet naar zijn of haar daadwerkelijke bestedingen (Goderis et al. 2018: 14-15 ).9

gebruikt databestand

Voor de analyses gebruiken we het Integrale Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV) van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het IIV bevat administratieve gegevens van de hele 
bevolking. Deze zijn voornamelijk afkomstig van de Belastingdienst. Daarin schuilt direct ook een 
beperking: inkomsten die niet bij de Belastingdienst bekend zijn, worden niet in de berekeningen 
meegenomen. Denk aan inkomsten uit het grijze of zwarte circuit, financiële ondersteuning van 
ouders aan hun zelfstandig wonende kinderen of kinderalimentatie.
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Noten
1 De analyse gaat uit van een tweekamerwoning (voor een alleenstaande) met een woonoppervlak van 40 à 50 

m2. Dit resulteerde in een huur van 425 euro in januari 2015. Na verwerking van de latere huurverhogingen 
komt het maandelijkse huurbedrag uit op 443 euro in januari 2017. Het SCP ging ook na of regionale huurver-
schillen zo groot zijn dat we daar rekening mee moeten houden in de referentiebudgetten. Dit blijkt niet het 
geval: de regionale huurprijs voor een vergelijkbare woning ligt in vrijwel alle gevallen tussen 10% onder en 
10% boven het referentiebedrag. De variatie in woninghuren is daarmee klein genoeg om te kunnen blijven 
uitgaan van één referentiebedrag voor de huur (Goderis et al. 2018: 8 ).

2 De post ‘ziektekosten’ bestaat uit de (verplichte) premie voor het basispakket van de zorgverzekering, het 
verplichte eigen risico en de overige niet-vergoede uitgaven aan gezondheidszorg. De verplichte zorgpremie 
en het gemiddelde eigen risico zijn al op het besteedbare inkomen in mindering gebracht door het CBS. Voor 
de overige uitgaven is dit lastiger, omdat ze niet voor iedereen bekend zijn. Het gaat bijvoorbeeld om (aanvul-
lende) verzekeringen die niet wettelijk verplicht zijn of om zorguitgaven die de verzekeraar niet vergoedt. Deze 
uitgaven kunnen van persoon tot persoon sterk variëren. Het SCP gebruikt gegevens van de Belastingdienst 
en het Nibud om een schatting te maken van het bedrag aan niet-vergoede ziektekosten per volwassene in 
Nederland. Dit bedrag trekken we van het besteedbare inkomen af.

3 Deze methode leidt er gewoonlijk toe dat de stijging van de grensbedragen groter is dan de inflatie maar klein-
er dan de stijging van het gemiddelde inkomen. Dit komt doordat mensen bij een hoger inkomen doorgaans 
een kleiner deel besteden aan voeding, kleding en wonen. De indexering is dus geen volledige afspiegeling van 
veranderingen in welvaart. Bovendien worden de gemiddelde basisbestedingen uitgedrukt als een vijfjaarlijks 
voortschrijdend gemiddelde zodat veranderingen vertraagd doorwerken. De veronderstelling is dat de percep-
tie van wat iemand minimaal nodig heeft met enige vertraging reageert op sociaal-economische veranderin-
gen. Uit eerdere studies blijkt dat de hier gebruikte methode van indexering goed aansluit bij de ontwikkeling 
van wat de maatschappij als minimaal noodzakelijk ervaart. Zie voor meer informatie Citro en Michael 1995; 
Soede 2006 , 2011 ; en Vrooman 2009 . 
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4 De precieze hoogte van de equivalentiefactoren varieert per kind, afhankelijk van de rangorde en leeftijd van 
het kind. Een nadere bespreking van de equivalentiefactoren staat in CBS 2004 .

5 De CBS-equivalentieschalen houden rekening met de kinderopvangkosten; deze worden als ‘bestedingen van 
kinderen’ meegeteld (CBS 2004). Het SCP heeft echter besloten om een aangepaste versie van de equivalentie-
schalen te hanteren, waarin de kinderopvangkosten buiten beschouwing worden gelaten. Dit leidt tot een iets 
lagere armoedegrens voor gezinnen met kinderen. Dit is gedaan om dubbeltelling te voorkomen; de kosten 
van kinderopvang worden namelijk op het inkomen in mindering gebracht.

6 Om armoede te bepalen wordt dit huishoudensinkomen eerst gestandaardiseerd, oftewel ‘terugvertaald’ naar 
het inkomen van een alleenstaande. Daarna wordt het door twaalf gedeeld om tot maandbedragen te komen, 
en vervolgens vergeleken met de referentiebudgetten voor een alleenstaande.

7 Het in mindering brengen van de kosten van kinderopvang leidt tot een lager gemeten inkomen en dus een 
hogere kans op armoede. Om dubbeltelling te voorkomen is de CBS-equivalentieschaal aangepast. Dit leidt 
tot een lagere armoedegrens voor huishoudens met kinderen, waarmee de kans op armoede weer vermindert 
(zie Goderis et al. 2018 ).

8 Het CBS heeft in 2017 een revisie op de Inkomensstatistiek uitgevoerd, wat heeft geleid tot een aantal 
 wijzigingen in de manier waarop het CBS het inkomen meet. Het SCP gaat hierin mee. Van de wijzigingen 
heeft het afschaffen van de jaarlijkse afschrijving op de eigen woning gemiddeld genomen het grootste ef-
fect op het gemeten inkomen.

9 Tezamen leiden de aanpassingen van het inkomensbegrip tot een daling van het gemeten armoede-
percentage. Dit komt vooral door het afschaffen van de jaarlijkse afschrijving van de eigen woning, 
 waardoor het besteedbare inkomen van huizenbezitters met gemiddeld € 330 per maand toeneemt  
(zie Goderis et al. 2018 , CBS 2017).
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de omvang van armoede
Auteurs: Benedikt Goderis, Stella Hoff en Bart van Hulst

Armoede daalt fors tussen 2013 en 2016

In 2013 waren er ruim 1,2 miljoen mensen met een huishoudensinkomen onder het niet-veel- maar-
toereikendcriterium. Dit was 7,6% van de Nederlandse bevolking. Het aantal mensen met een 
inkomen onder het striktere basisbehoeftencriterium bedroeg toen bijna 790.000, 4,9% van de 
bevolking.1

Door de aantrekkende economie daalde de armoede na 2013 flink. De laatste beschikbare 
cijfers komen uit 2016. In dit jaar bedroeg het aantal armen volgens het niet-veel-maar-
toereikendcriterium iets meer dan 980.000 (6,0%) en volgens het basisbehoeftencriterium 660.000 
(4,0%).2 De figuur toont de ontwikkelingen in het armoedepercentage sinds 2011.3

Figuur 1
Armoede bereikte piek in 2013, maar neemt daarna flink af
[Personen in armoede, 2011-2016 (in aantallen x 1000 en in procenten van de bevolking)]

Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’11-’16), SCP-bewerking

rekening houden met het positieve vermogen

De gepresenteerde armoedegegevens zijn alleen gebaseerd op het inkomen van mensen, niet op 
hun vermogen. Een deel van de arme groep (17%) heeft echter een groot vrij opneembaar, positief 
vermogen (€ 50.000 of meer).4 Zij kunnen dit geld in principe gebruiken voor de consumptie van 
basisgoederen en –voorzieningen en zo een periode van weinig inkomen overbruggen. In dat 
geval geeft het weglaten van het vermogen een onvolledig beeld van de middelen die iemand 
ter beschikking heeft. In figuur 2 staan daarom cijfers die wel rekening houden met het positieve 
vermogen, aangenomen dat dit vermogen over de hele resterende levensverwachting wordt 
opgemaakt.5 Zoals verwacht valt het aandeel armen in Nederland dan lager uit. In 2016 ging 
het om 5,4% van de bevolking, tegenover 6,0% armoede volgens het ‘gewone’ niet-veel-maar-

https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Goderis_Benedikt
https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hoff_Stella
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toereikendcriterium (zonder meegeteld vermogen). Op grond van het basisbehoeftencriterium is 
het aandeel armen respectievelijk 3,4% (incl. vermogen) en  4,0% (excl. vermogen).

Figuur 2
Minder armoede als vermogen wordt meegerekend
[Personen in armoede, wel of niet rekening houdend met het vermogen, 2011-2016 (in procenten 
van de bevolking)]

Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’11-’16), SCP-bewerking

schulden laten het armoedepercentage weer iets hoger uitkomen

Wanneer we ook rekening houden met de schulden van mensen, komt het percentage armen 
(uiteraard) weer wat hoger uit. Volgens de niet-veel-maar toereikendmaatstaf zit dan opnieuw 
6,0% van de Nederlandse bevolking in een armoedesituatie, volgens het basisbehoeftencriterium is 
dat 4,1% (cijfers 2016).6

Het bijtellen van vermogen en schulden is hier gedaan via annuïteiten. Er zijn echter ook andere 
manieren om rekening te houden met vermogen en schulden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat 
iemand per definitie als niet-arm wordt aangemerkt als hij of zij een vermogen heeft dat boven een 
bepaalde grens ligt. Er is dus geen algemeen aanvaarde manier om met bezittingen en schulden om 
te gaan. Bovenstaande exercitie is daarom slechts bedoeld om een indruk te geven van de rol die zij 
kunnen spelen. De armoedecijfers in het vervolg van deze publicatie zijn gebaseerd op de ‘gewone’ 
basisbehoeften- en niet-veel-maar-toereikendcriteria, dus zonder rekening te houden met de 
bezittingen en schulden van mensen.
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Noten
1 Deze cijfers zijn gebaseerd op de nieuwe armoedegrens en het aangepaste inkomensbegrip (zie Waar ligt de 

armoedegrens?).

2 Nieuwe armoedegrens geeft lagere armoedecijfers

De armoedepercentages volgens de herijkte armoedegrens en het aangepaste inkomensbegrip (zie ‘Waar 
ligt de armoedegrens?’) komen lager uit dan de percentages van voor de herijking en herziening. Dit komt 
grotendeels door de herziening inkomensstatistiek van het CBS. Goderis et al. (2018: 28-29)  laten voor 2014 
zien dat het armoedepercentage volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium door die herziening ruim 1,5 
procentpunt lager uitvalt en volgens het basisbehoeftencriteruim ongeveer 1 procentpunt. Vooral de afschaff-
ing van de jaarlijkse afschrijving van de eigen woning is hieraan debet (zie ook CBS 2017). 

Het feit dat de nieuwe referentiebudgetten hoger liggen, doet dit effect deels weer teniet. Met name de 
uitgavenposten huur en voeding zijn naar boven bijgesteld, zodat de nieuwe budgetten voor een alleensta-
ande ongeveer 70 euro hoger liggen dan de oude (zie ‘Waar ligt de armoedegrens?’). Daardoor blijven meer 
mensen met hun inkomen onder de armoedegrens. De bijkomende effecten van de SCP-aanpassingen van 
het inkomensbegrip zijn over het algemeen klein. Het bijtellen van de fictieve in plaats van de werkelijke 
huurtoeslag in het inkomen heeft wel een groot (neerwaarts) effect op de gemeten armoede, al is dit effect 
groter bij toepassing van het basisbehoeftencriterium dan van het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Het 
besluit om nu de niet-vergoede ziektekosten van het inkomen af te trekken, leidt tot een lichte stijging van het 
aandeel armen.

3 Vlak voor de crisis van 2008 lag het armoedepercentage volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium met 
5,4% op het laagste niveau in jaren. Door de aanpassingen in de meting van armoede valt niet direct af te 
leiden of de armoede in 2016 terug is op het niveau van voor de crisis. Als we de ontwikkelingen in de huidige 
cijfers gebruiken om in te schatten wat de uitkomsten van de oude methode zouden zijn in de latere jaren, dan 
komen we in 2016 uit op 6,6%. Dit is dus nog ruim boven het niveau van voor de crisis.

4 Het positieve vermogen omvat de bezittingen van een huishouden. Bezittingen zijn de tegoeden van bank- en 
spaarrekeningen, aandelen en obligaties. De waarde van de eigen woning telt niet mee.

5 Het vrij opneembare vermogen is eerst vertaald in een annuïteit, door het gelijkelijk te verdelen over het aan-
tal volwassenen in het huishouden en het bedrag per volwassene vervolgens te verdelen over de verwachte 
resterende levensduur van de volwassene met de hoogste resterende levensverwachting. Hierbij is de aan-
name dat het vermogen een vaste jaarlijkse verhoging van de koopkracht oplevert. Vervolgens is dit ‘jaarlijkse 
bedrag’ opgeteld bij het besteedbare huishoudensinkomen (zie ook Goderis et al. 2018: 17-19 ).

6 Bij de schulden gaat het om rood staan en bankleningen (excl. de hypotheek op een eigen woning). Informele 
leningen van bijvoorbeeld familie en vrienden staan niet geregistreerd en zijn daarom niet meegenomen in de 
cijfers. In de berekeningen behandelen we de schulden op dezelfde manier als het positieve vermogen, met het 
verschil dat hier is uitgegaan van een nominaal constant annuïtair bedrag en van een resterende afbetalings-
termijn van 10 jaar. De waarde van het jaarlijkse annuïtaire bedrag is vervolgens van het besteedbaar inkomen 
afgetrokken (zie ook Goderis et al. 2018: 19-20 ).

https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/de-omvang-van-armoede
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/de-omvang-van-armoede
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/De_SCP_methode_voor_het_meten_van_armoede
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/De_SCP_methode_voor_het_meten_van_armoede
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/De_SCP_methode_voor_het_meten_van_armoede


hoeveel mensen zijn langdurig arm?
Auteurs: Bart van Hulst en Stella Hoff

Bijna 605.000 mensen langdurig arm

Armoede is vaak langdurig. Zelfs wanneer het economisch goed gaat. Ook dan bevindt 
een flink deel van de armen zich minstens drie jaar achterelkaar onder het niet-veel-maar-
toereikendcriterium.1 Tijdens een recessie en de eerste jaren daarna loopt dit aantal gewoonlijk op. 

Met de nieuwe inkomensgegevens kunnen we de omvang van de langdurige armoede alleen 
vaststellen voor het peiljaar 2013. Dit betreft de periode 2011-2015.2 In deze periode waren er 
volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium 605.000 langdurig armen. Zij vormden 64% van de 
totale arme groep en 4,1% van de totale Nederlandse bevolking.3 Binnen de groep armen volgens 
het basisbehoeftencriterium bedroeg het aandeel langdurig armen 53%. Dit waren 302.000 mensen 
(2,0% van de bevolking). 

Figuur 1
Armoede is in meeste gevallen langduriga

[Personen in langdurige armoede in de periode 2011-2015 (in aantallen x 1000 en in procenten van 
de totale groep armen)]

a Volgens de episodemethode is sprake van langdurige armoede indien men arm is in ten minste drie 
aaneengesloten jaren binnen een periode van vijf jaar. In het peiljaar 2013 gaat het om drie aaneengesloten 
jaren armoede binnen de periode 2011-2015: men was arm in 2011-2013 of in 2012-1014 of in 2013-2015.

Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’11-’15), SCP-bewerking
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Kinderen zijn naar verhouding vaak langdurig arm

Minderjarigen maken ruim een kwart (28%) van de groep langdurig armen uit. Dit aandeel is 
ruim anderhalf maal zo groot als het aandeel kinderen en jongeren in de totale bevolking (17%). 
Daarentegen is het aandeel ouderen onder de langdurig armen duidelijk kleiner dan het aandeel 
ouderen binnen de totale bevolking (8% versus 20%). Het aandeel volwassenen tot 65 jaar dat 
langdurige armoede ervaart, is vrijwel evenredig aan het aandeel volwassenen binnen de gehele 
bevolking (64% versus 63%).4

Het SCP berekent de langdurige armoede volgens de ‘episodemethode’. In ieder meetjaar kijken we 
naar de twee voorgaande en de twee navolgende jaren. Een andere manier om langdurige armoede 
te meten is de ‘historiemethode’.5

historiemethode geeft kleiner aantal langdurig armen

Volgens de historiemethode bevond in 2013 42% van de armen zich ook in de twee voorgaande 
jaren onder de niet-veel-maar-toereikendgrens. In 2015 was dit 46% (402.000 personen). Het 
aandeel langdurig armen volgens de basisbehoeftenmaatstaf bedroeg respectievelijk 31% en 36%.

Figuur 2
Langdurige armoede volgens historiemethode iets toegenomena

[Personen in langdurige armoede, peiljaren 2013-2015 (in aantallen x 1000 en in procenten van de 
totale groep armen)]

a Langdurige armoede volgens de historiemethode: arm in het peiljaar plus de twee voorgaande jaren.

Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’11-’15), SCP-bewerking
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Noten
1 Het SCP meet langdurige armoede door per peiljaar naar de twee voorgaande en de twee navolgende jaren te 

kijken. Langdurig arm zijn mensen die binnen die periode van vijf jaar in ten minste drie achtereenvolgende 
jaren in een armoedesituatie zitten. Deze manier van meten heet de 'episodemethode' (zie ook Wildeboer 
Schut en Hoff 2016).

2 Omdat gegevens over de individuele zorgkosten in 2016 ontbreken, kunnen we op dit moment nog niet de 
langdurige armoede berekenen voor het peiljaar 2014 (periode 2012-2016). 

3 In deze berekeningen namen we alleen de mensen mee die in de hele periode 2011-2015 tot de Nederlandse 
bevolking behoorden. Nieuwgeborenen en overledenen in deze jaren lieten we buiten beschouwing, net als 
immigranten en emigranten.

4 Het gaat hier om het aandeel langdurig armen volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium.

5 De ‘historiemethode’ kijkt vanaf het meetjaar uitsluitend terug (zie Wildeboer Schut en Hoff 2016). Mensen zijn 
langdurig arm als zij in het peiljaar plus de twee voorgaande jaren beneden de armoedegrens verkeerden. De 
historiemethode leidt tot een onderschatting van de langdurige armoede: een deel van de mensen die op het 
peilmoment minder dan drie jaar arm waren, zal in de jaren erna alsnog tot de langdurig armen gaan behoren. 

https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/hoeveel-mensen-zijn-langdurig-arm
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Armoede bij kinderen en volwassenen
Auteurs: Stella Hoff en Bart van Hulst

Kans op armoede het grootst voor de jongsten én alleroudsten in de bevolking

Kinderen tot en met 12 jaar lopen een bovengemiddeld risico op armoede: in 2016 leefde 
bijna 10% van deze kinderen in een huishouden met een inkomen onder het niet-veel-maar-
toereikendcriterium. Dit is zo’n 4 procentpunten hoger dan het landelijke gemiddelde (6,0%, 
zie De omvang van armoede). Vanaf het dertiende jaar loopt de kans op armoede flink terug, 
al ligt hij nog steeds iets boven het landelijke gemiddelde. Van de kinderen en jongeren in de 
middelbareschoolleeftijd is 7% arm. In totaal zijn er ruim 280.000 minderjarigen die in armoede 
leven. Zij vormen 8,8% van de totale bevolking tot 18 jaar.

Vanaf het achttiende jaar bedraagt het aandeel armen ook rond 7%. Na het veertigste levensjaar 
is opnieuw een daling zichtbaar en in de groep vanaf 45 jaar komt het armoedepercentage volgens 
het niet-veel-maar-toereikendcriterium onder het landelijke gemiddelde te liggen (5% à 6%). 
Waarschijnlijk gaat het om mensen die nog wel actief zijn op de arbeidsmarkt, maar geen kinderen 
meer thuis hebben. Er hoeven dus minder gezinsleden van het inkomen rond te komen. Nog een 
sterkere daling is zichtbaar bij de 65-plussers: van de groep tot 80 jaar heeft 2% à 3% een inkomen 
onder de armoedegrens. Daarna neemt het aandeel armen echter weer toe. Bij de 80- tot en met 
89-jarigen gaat het nog om 3,5% à 5%, maar bij de 90-plussers om 9%. Vermoedelijk speelt bij 
deze ‘oudste ouderen’ mee dat zij relatief vaak van alleen AOW moeten rondkomen. Daarnaast 
vormen de relatief hoge zorgkosten binnen deze leeftijdsgroep wellicht een verklarende factor. De 
zorgkosten worden immers van het inkomen afgetrokken (zie Waar ligt de armoedegrens?).

In totaal zijn er iets meer dan 700.000 arme volwassenen, waarvan ongeveer 93.000 in de leeftijd 
vanaf 65 jaar.

Figuur 1
Kinderen en 90-plussers relatief vaak arm
[Personen in armoede naar leeftijd, 2016 (in procenten)]

Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’16), SCP-bewerking
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https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hulst_van_Bart
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/de-omvang-van-armoede
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens
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eenoudergezinnen en alleenstaanden tot 65 jaar vaker dan gemiddeld arm

Bij de volwassenen lopen leden van eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen het 
meeste risico op armoede. Binnen deze categorie heeft 15% een besteedbaar huishoudensinkomen 
onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Op enige afstand volgen de alleenstaanden jonger 
dan de AOW-leeftijd, met 12% armen. Alleenstaanden vanaf de AOW-leeftijd zijn veel minder vaak 
arm (5%). Ook paren lopen relatief weinig kans op armoede, vooral als het om AOW-gerechtigden 
gaat: van hen is slechts 2% arm. Bij de jongere paren maakt de aanwezigheid van kinderen uit: van 
de paren zonder kinderen of met meerderjarige kinderen is rond 3% arm, bij de paren met alleen 
minderjarige kinderen gaat het om 6%.

Alleenstaande moeders met minderjarige kinderen vaker arm dan 
alleenstaande vaders

Nederland telt ruim 530.000 eenoudergezinnen. Ruim de helft daarvan (55%) bestaat 
uit eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen. Veruit de meeste van deze 
eenoudergezinnen hebben een vrouw aan het hoofd. Het armoedepercentage in deze categorie is 
veel hoger (16%) dan in de categorie eenoudergezinnen met een man aan het hoofd (7,5%). Dit komt 
doordat alleenstaande moeders relatief vaak afhankelijk zijn van een uitkering. Eenoudergezinnen 
waarvan ook meerderjarige kinderen deel uitmaken laten een kleiner verschil tussen vrouwen en 
mannen zien, al blijft de verhouding hetzelfde. In dat geval verkeert 10% van de moeders en 5% van 
de vaders in armoede.1

Figuur 2
Eenoudergezinnen hebben grootste armoedekans
[Volwassenen en kinderen in armoede, naar samenstelling huishouden, 2016 (in aantallen x 1000 en 
in procenten)]
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Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek’16), SCP-bewerking

Kinderen uit groot gezin zijn vaker arm

Alleenstaande ouders zijn vaker arm dan paren. Voor de kinderen geldt hetzelfde: kinderen uit 
een eenoudergezin zijn vaker arm dan kinderen uit een tweeoudergezin (19% versus 7%). Ook de 
omvang van het gezin is van invloed: kinderen met ten minste twee broers of zussen hebben veel 
meer kans op armoede dan kinderen met hooguit één broer of zus. Van de kinderen die met twee 
of meer broers of zussen in een eenoudergezin leven, is 49% arm. Dit percentage daalt naar 15% als 
er één broer of zus is en naar 11% als het kind de enige is. Onder de kinderen uit een tweeoudergezin 
gaat het om 12% (ten minste twee broers of zussen) en 4% à 5% (hooguit één broer of zus).
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Werkende en niet-werkende armen
Auteurs: Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff

Werkenden zijn de grootste groep armen

Er zijn iets meer dan 700.000 volwassenen met een inkomen onder het niet-veel-maar-
toereikendcriterium. Bijna 235.000 van hen hebben betaald werk als belangrijkste eigen 
inkomensbron. Werkenden vormen dus een derde van de totale groep arme volwassenen.

Binnen de groep arme werkenden zijn de mensen in loondienst licht in de meerderheid: in 2016 
waren er 133.000 werknemers en 101.000 zelfstandigen met een huishoudensinkomen onder het 
niet-veel-maar-toereikendcriterium. Tegelijkertijd is het armoederisico voor zelfstandigen duidelijk 
groter dan voor werknemers: van alle zelfstandigen is 9% arm, van alle werknemers is 2% arm. Dat 
er toch meer arme werknemers zijn dan arme zelfstandigen, komt door de omvang van de groep 
werknemers. In 2016 waren er in totaal ongeveer 7 miljoen werkenden in loondienst, tegenover 
ongeveer 1,4 miljoen zelfstandigen (CBS 2018).

Figuur 1 
Bijstandsgerechtigden grootste kans op armoede
[Volwassenen en kinderen in armoede naar inkomensbron, 2016  
(in aantallen x 1000 en in procenten)] 

https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Wildeboer_Schut_Jean_Marie
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Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’16), SCP-bewerking

Bijstandsontvangers lopen grootste risico op armoede

Ruim een vijfde (22%) van de totale groep arme volwassenen bestaat uit bijstandsgerechtigden. 
Met 155.000 personen zijn zij de tweede grootste groep onder de armen. Bovendien lopen ze het 
grootste risico op armoede: in 2016 was 37% van alle bijstandsontvangers arm.1

Arme pensioenontvangers vaak ‘blijvers’ in armoede

Van alle arme volwassenen bestaat 15% uit pensioenontvangers. In 2016 ging het om 103.000 
personen. Een deel van hen, rond 17.000 personen, was jonger dan 65 jaar. Vermoedelijk zijn dat 
vooral mensen met een nabestaandenpensioen.2 De overige 86.000 arme pensioenontvangers 
zijn 65 jaar of ouder en ontvangen (in ieder geval) AOW. Dit is een kleine groep vergeleken met 
het totale aantal pensioenontvangers van die leeftijd: van de ruim 3 miljoen AOW-gerechtigden 
heeft 2,8% een huishoudensinkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Daar staat 
tegenover dat armoede voor arme pensioenontvangers vaak een blijvende situatie is: bijna 90% is 
langdurig arm.

Kinderen uit risicogroep vaker arm dan volwassenen

Volwassenen met een bijstandsuitkering hebben de grootste kans op armoede (37%, zie 
hierboven). Voor kinderen ligt dit armoedepercentage nog wat hoger. In 2016 was 55% 
van de kinderen uit gezinnen met een bijstandsuitkering arm volgens het niet-veel-maar-
toereikendcriterium. Dit zijn ruim 102.000 kinderen.
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Arme migranten en autochtonen
Auteurs: Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff

migranten vormen bijna de helft van de volwassen armen

Van alle arme volwassenen in 2016 (iets meer dan 700.000 personen volgens het niet-veel-maar-
toereikendcriterium) was bijna de helft van buitenlandse afkomst (48%, 337.000 personen). De 
arme migranten vormen 12% van de totale groep volwassen migranten. Zowel de herkomst als de 
generatie zijn van invloed. Niet-westerse migranten zijn vaker arm dan westerse (16% versus 8%). 
Migranten van de eerste generatie hebben een groter risico op armoede dan migranten van de 
tweede generatie. In de groep niet-westerse migranten bedraagt het aandeel armen respectievelijk 
18% en 12%, in de groep westerse migranten gaat het om 11% en 5%.1

Figuur 1
Armoederisico loopt flink opa

[Volwassenen en kinderen in armoede naar etnische herkomst, 2016  

(in aantallen x 1000 en in procenten)]

https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Wildeboer_Schut_Jean_Marie
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a Arm volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium.

Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’16), SCP-bewerking

marokkaanse Nederlanders en migranten uit ‘overige’ niet-westerse landen zijn het 
vaakst arm

Het land van herkomst is van invloed op het armoederisico. Dit geldt zowel voor de westerse als 
de niet-westerse migranten. 18% van de Marokkaanse Nederlanders behoort tot een huishouden 
met een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Onder de migranten uit ‘overige’ 
niet-westerse landen is dit 20%. Dit zijn migranten uit andere niet-westerse landen dan Suriname, 
de Nederlandse Antillen/Aruba, Turkije en Marokko. Hiermee vergeleken zijn Antilliaans/Arubaanse 
en Turkse Nederlanders minder vaak arm. Toch gaat het ook in deze groepen nog om 15%. Met 9% 
armen zijn de Surinaamse Nederlanders naar verhouding het beste af.

De armoedepercentages van migranten uit West-Europa, de Verenigde Staten of landen als Canada, 
Japan en Australië liggen rond 7% en 8%. Migranten uit een aantal Midden- en Oost-Europese 
landen komen veel vaker met armoede in aanraking. Bij Poolse migranten en migranten uit 
voormalig Joegoslavië gaat het om 12%. Het armoedepercentage van migranten uit nieuwe EU-
lidstaten zoals Roemenië of uit Rusland en de vroegere Sovjetstaten loopt op tot 20%.

Autochtone Nederlanders lopen minste armoederisico

Autochtone Nederlanders hebben naar verhouding weinig kans op armoede: slechts 3,5% van de 
totale autochtone bevolking is arm. Omdat bijna 80% van de bevolking uit autochtonen bestaat, 
komt het aantal autochtone armen toch nog uit op bijna 365.000 personen. Binnen de arme groep 
bedraagt het aandeel autochtone Nederlanders echter maar 52%.
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Kinderen uit migrantengroepen vaker arm dan volwassenen

Volwassenen uit migrantengroepen hebben vaak een relatief hoog armoederisico. Voor de 
kinderen uit die groepen geldt dit nog sterker. Van de kinderen uit gezinnen met een niet-westerse 
achtergrond verkeert 25% in armoede. In de groep Surinaams-Nederlandse kinderen ging het 
nog om 12%, maar in de andere groepen bedroeg het aandeel armen tussen 20% en 29%. De 
hoogste percentages komen voor onder kinderen met een Marokkaanse of ‘overige’ niet-westerse 
achtergrond. Van de migrantenkinderen uit Midden- en Oost-Europa was 13% (Polen) tot 19% 
(overige nieuwe EU-lidstaten, zoals Bulgarije en Roemenië) arm. Al deze percentages liggen ruim 
boven dat voor kinderen zonder migratie-achtergrond (5,0%).
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hoeveel komen de armen tekort?
Auteurs: Bart van Hulst en Stella Hoff

Binnen de groep met een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium zijn nog gradaties 
in armoede mogelijk. Sommige huishoudens moeten rondkomen van een inkomen dat net 
onder dit criterium ligt. In andere huishoudens is het tekort ten opzichte van het niet-veel-maar-
toereikendcriterium veel groter.

doorsneetekort per arm huishouden in 2016 is € 2.300

In 2016 kwam een arm huishouden € 2.300 per jaar tekort ten opzichte van het niet-veel-maar-
toereikendcriterium. Dit is een mediaan bedrag: bij de helft van de huishoudens is het tekort groter, 
bij de andere helft kleiner.

Het mediane tekort per huishouden is de laatste jaren flink gestegen. In de periode 2011-2014 ging 
het om circa € 1.700, maar sinds 2015 bedraagt het mediane tekort meer dan € 2.000 (figuur 1).1 
Een mogelijke verklaring is dat de aantrekkende economie heeft geleid tot uitstroom uit de 
armoede van de mensen met een klein tekort, terwijl de ‘achterblijvers’ in de armoede een groot 
tekort hebben.

Figuur 1
Mediaan tekort van de armen loopt opa

[Mediaan tekort van arme huishoudens, 2011-2016 (in euro per jaar, prijzen van 2016)]

a Armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium.

Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’11-’16), SCP-bewerking
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Nationaal inkomenstekort: € 2,3 miljard

Sinds 2011 is het gemiddeld aantal arme huishoudens volgens het niet-veel-maar-
toereikendcriterium per jaar ruim 550.000. Het hoogste aantal werd bereikt in 2013. Toen telde 
Nederland ongeveer 636.000 arme huishoudens. In de onderzochte periode laat 2016 vooralsnog 
het laagste aantal zien, met iets minder dan 476.000 arme huishoudens. 

Om het totale inkomenstekort van de arme huishoudens aan te vullen zou in 2016 iets meer dan 
€ 2,3 miljard nodig zijn. Dit bedrag fluctueert. In 2013 ging het nog om ruim € 2,6 miljard (figuur 2).

Figuur 2
Totaal tekort van arme huishoudens na 2013 verminderda

[Totale tekort van arme huishoudens, 2011-2016 (in miljoenen euro’s per jaar, prijzen van 2016)]

a Armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium.

Bron: CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’11-’16), SCP-bewerking

Niet alle tekorten ingelost

Van de arme huishoudens heeft ongeveer 5% een negatief jaarinkomen. Dit komt bijvoorbeeld door 
de aflossing van schulden of doordat de kosten van het eigen bedrijf hoger zijn dan de opbrengsten. 
In de berekening hierboven gingen we ervan uit dat deze huishoudens zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun negatieve inkomen. Daarom is in de berekening niet het volledige tekort aangevuld, 
maar alleen het bedrag van € 0 tot aan de armoedegrens. Ook na de aanvulling houden ze dus een 
inkomen dat lager is dan de armoedegrens. Als de tekorten wel volledig werden aangevuld, zou het 
totale benodigde bedrag in 2016 oplopen tot ruim € 2,8 miljard.
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Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met Stella Hoff, 06 -15 25 27 16, 
of – als u een specifieke vraag heeft over een van de kaarten – met de genoemde auteurs op de 
pagina:

Stella Hoff 

Benedikt Goderis

Bart van Hulst

Jean Marie Wildeboer Schut

Voor algemene vragen kunt u de afdeling Persvoorlichting benaderen via pers@scp.nl.

Voor meer informatie over de publicatie zie het Colofon.

Voorheen bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau (samen met het CBS) zijn armoedeonderzoek 
uit onder de reeksnaam ‘Armoedesignalement’. In 2014 verscheen de laatste editie van het 
Armoedesignalement. De reeks Armoede in Kaart betreft een nieuwe, meer dynamische vorm 
voor de armoederapportage van het SCP, waarbij ook ruimte is voor verdieping, beleidsduiding en 
-evaluatie. Vanaf 2016 verschijnt Armoede in Kaart als elektronische publicatie.

Meer informatie over het Armoedesignalement en eerder armoedeonderzoek, vindt u op scp.nl .
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