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BIJLAGE: 

LIJST VAN DE INDICATOREN VAN
LAKEN

Het ‘Social Protection Commitee’ (SPC) heeft in het kader van zijn man-
daat voor 2001 een verslag voorgesteld met een eerste reeks van tien
primaire indicatoren en van acht secundaire indicatoren die gemeen-
schappelijk gedefinieerd werden en die door de Raad voor tewerks-
telling en sociale zaken van 3 december 2001 werden goedgekeurd
en op de top van Laken werden voorgelegd. Deze gemeenschappelij-
ke indicatoren dienen voor de opvolging van de vooruitgang die inza-
ke de gemeenschappelijke doelstellingen van Nice gerealiseerd werd.
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Indicator

1a Percentage lage inkomens
na overdrachten, naar leefti-
jd en geslacht

1b Percentage lage inkomens
na overdrachten, naar
meest voorkomende
beroepsstatus

1c Percentage lage inkomens
na overdrachten, naar type
huishouden

Definitie

Percentage personen in huishoudens 
met een totaal equivalent huishoudens-
inkomen onder 60% van het nationaal
equivalentmediaaninkomen.
Leeftijdsgroepen: 
1. 0-15, 
2. 16-24, 
3. 25-49, 
4. 50-64, 
5. 65+. 
Onderverdeling naar geslacht voor alle
leeftijdsgroepen + totaal

Percentage personen van 16 jaar en
ouder in huishoudens met een totaal
equivalent huishoudensinkomen onder
60% van het nationaal equivalent
mediaan inkomen. Meest voorkomende
beroepsstatus: 
1. werknemer, 
2. zelfstandige, 
3. werkloos, 
4. gepensioneerd, 
5. inactieven-overige. 
Onderverdeling naar geslacht voor alle
categorieën + totaal

Percentage personen in huishoudens met
een totaal equivalent huishoudensinko-
men onder 60% van het nationaal equi-
valent mediaan inkomen.
1. 1-persoonshuishouden, jonger dan 

30 jaar
2. 1-persoonshuishouden, 30-64 jaar 
3. 1-persoonshuishouden, 65+
4. 2 volwassenen zonder kind ten 

laste; tenminste één persoon 65+
5. 2 volwassenen zonder kind ten 

laste; beiden jonger dan 65
6. overige huishoudens zonder 

kinderen ten laste
7. alleenstaande ouders, een of meer 

kinderen ten laste

Gegevensbronnen
+ laatst beschikba-
re jaar

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

PRIMAIRE INDICATOREN



1d Percentage lage inkomens
na overdrachten, naar
eigendom of huurverhou-
ding

1e Lage-inkomensdrempel (illus-
tratieve waarden)

2 Inkomensverdeling

3 Blijvend laag inkomen

4 Relatieve mediane lage-
inkomenskloof

5 Regionale cohesie

6 Langdurige werkloosheid

7 Personen in werkloze hui-
shoudens

8. 2 volwassenen, 1 kind ten laste
9. 2 volwassenen, 2 kinderen ten laste
10. 2 volwassenen, 3+ afhankelijke

kinderen
11. overige huishoudens met kinderen 

ten laste
12. Totaal

Percentage personen in huishoudens met
een totaal equivalent huishoudensinko-
men onder 60% van het nationaal equi-
valent mediaan inkomen.
1. Eigenaar of vrij van huur
2. Huurder 
3. Totaal

De waarde van de lage-inkomensdrem-
pel (60% van het mediaan nationaal
equivalent inkomen) in KKS, euro’s en
nationale valuta voor: 
1. Eenpersoonshuishouden 
2. Huishouden met 2 volwassenen, 

twee kinderen

S80/S20: Verhouding tussen het natio-
naal equivalent inkomen van de boven-
ste 20% van de inkomensverdeling tot
de onderste 20%.

Personen in huishoudens met een totaal
equivalent huishoudensinkomen onder
60% van het nationaal equivalent
mediaan inkomen in jaar n en (ten mins-
te) twee jaren van de jaren n-1, n-2, n-3.
Onderverdeling naar geslacht + totaal

Verschil tussen het mediaan inkomen van
personen onder de lage-inkomensdrem-
pel en de lage-inkomensdrempel, uitge-
drukt als percentage van de lage-inko-
mensdrempel. Onderverdeling naar ge-
slacht + totaal

Coëfficiënt van de variatie van de netto
arbeidsdeelname op NUTS 2-niveau.

Totale langdurig werkloze bevolking
(≥12maanden; ILO-definitie) als percen-
tage van de totale actieve bevolking;
onderverdeling naar geslacht + totaal

Personen tussen 0-65 (0-60) jaar in hui-
shoudens waar niemand van de in aan-

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat LFS 2000

Eurostat LFS 2000

Eurostat LFS 2000
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8 Vroegtijdige schoolverlaters
die geen onderwijs of oplei-
ding volgen

9 Levensverwachting bij de
geboorte

10 Eigen gezondheidsbeleving
naar inkomensniveau

11 Spreiding rond de lage-inko-
mensdrempel

12 Percentage lage inkomens
op een bepaald tijdstip

13 Percentage lage inkomens
vóór overdrachten

merking komende huishoudens levende
personen werkt. In aanmerking komen
alle huishoudens behalve die waar iede-
reen in een van onderstaande catego-
rieën valt:
- jonger dan 18 jaar
- tussen 18-24 jaar, onderwijs volgend
en niet actief
- 65 (60) jaar of ouder en niet werkend

Aandeel van de totale bevolking tussen
18 en 24 jaar dat ISCED-niveau 2 of
minder heeft bereikt en geen onderwijs
of opleiding volgt. Onderverdeling naar
geslacht + totaal

Aantal jaren dat iemand naar verwach-
ting zal leven, beginnend bij 0, voor
mannen en vrouwen.

Verhouding tussen de percentages in de
laagste en hoogste kwintielgroep (naar
equivalent inkomen) van de bevolking
van 16 jaar en ouder die hun gezond-
heidstoestand volgens de WHO-definitie
als slecht of zeer slecht aanmerken
Onderverdeling naar geslacht + totaal

Personen in huishoudens met een totaal
equivalent huishoudensinkomen onder
de 40, 50 en 70% van het mediaan
nationaal equivalent inkomen

Basisjaar ECHP 1995.
1. Relatief percentage lage inkomens 

in 1997 (= indicator 1)
2. Relatief percentage lage inkomens 

in 1995 vermenigvuldigd met de 
inflatiecoëfficiënt van 1994/96

Relatief percentage lage inkomens waar-
bij het inkomen als volgt wordt bere-
kend:
1. Inkomen exclusief alle sociale 

overdrachten 
2. Inkomen inclusief ouderdoms- en 

nabestaandenpensioenen. 
3. Inkomen na alle sociale 

Eurostat LFS 2000

Eurostat Bevolkings-
statistieken

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997
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SECUNDAIRE INDICATOREN



14 Gini-coëfficiënt

15 Blijvend laag inkomen
(onder de 50% van het
mediaan inkomen)

16 Aandeel langdurige werk-
loosheid

17 Zeer langdurige werkloo-
sheid

18 Personen met een laag
opleidingsniveau

overdrachten (=indicator 1) 
Onderverdeling naar geslacht + totaal

De verhouding van cumulatieve aande-
len van de bevolking ingedeeld volgens
het inkomensniveau, tot het cumulatieve
aandeel van het totale bedrag dat door
hen wordt ontvangen. 

Personen in huishoudens met een totaal
equivalent huishoudensinkomen in jaar n
en (ten minste) twee jaren van de jaren
n-1, n-2, n-3 onder de 50% van het
mediaan nationaal equivalent inkomen. 
Onderverdeling naar geslacht + totaal

Totale langdurig werkloze bevolking
(≥12maanden; ILO-definitie) als percen-
tage van de totale werkloze bevolking;
onderverdeling naar geslacht + totaal

Totale zeer langdurig werkloze bevol-
king (≥24 maanden; ILO-definitie) als
percentage van de totale actieve bevol-
king; onderverdeling naar geslacht +
totaal

Opleidingsniveau ISCED-niveau 2 of
lager voor volwassenenonderwijs naar
leeftijdsgroepen (25-34, 35-44, 45-54,
55-64). 
Onderverdeling naar geslacht + totaal

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat LFS 2000

Eurostat LFS 2000

Eurostat LFS 2000
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