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Wat kunnen kerncijfers ons leren over de maatschappelijke situatie in Limburg en de Limburgse

gemeenten? Het online platform Limburg in cijfers biedt een massa aan cijfers en statistieken. Zelfs

kerncijfers zijn zo talrijk dat het moeilijk is om door de bomen het bos te blijven zien. Daarom dit cij-

ferdossier. In dit dossier werpen we een blik op de maatschappelijke situatie in Limburg met behulp

van kerncijfers, die we vanuit een visie samenbrengen in verschillende synthesematen. De synthese-

maten laten toe een globaal en samenvattend beeld te schetsen, de aparte indicatoren helpen ons in

te zoomen op details.

Korte inhoud

We werpen een bl ik op de maatschappel i jke situatie in Limburg in tien hoofdstukken. Om te beginnen

kijken we naar het leeftijdsprofiel (01 ) en de diversiteit van de bevolking (02). De situatie op het vlak van

armoede (03) bekijken we op basis van een synthesemaat voor vijf levensdomeinen. Omdat armoede meer

is dan een gebrek aan inkomen en in feite verwijst naar uitsluiting op meerdere levensdomeinen tegel i jk,

construeerden we een synthesemaat die een ruime set van indicatoren in vijfdimensies bundelt. In deze

armoedemaat kijken we naar de relatieve aanwezigheid van groepen mensen voor wie volgende sociale

grondrechten in het gedrang komen: het recht op inkomen (04), op arbeid (05), op gezin (06), op wonen

(07) en op onderwijs (08). Met een bl ik op de criminal iteit (09) en de verkeersveil igheid (1 0) sluiten we dit

cijferdossier af.

De standaardscore als maat voor afwijking

Omdat de waarden van verschil lende indicatoren onderl ing niet te vergel i jken zijn en omdat het moeil i jk

te objectiveren is in welke mate een gebied afwijkt van een vergel i jkingsgebied, zetten we de oorspronke-

l i jke waarde van elke indicator om naar een standaardscore ofz-score. Een standaardscore geeft weer

hoeveel standaardafwijkingen de waarde van een indicator in een bepaald gebied (bv. een gemeente) af-

wijkt van een vergel i jkingsgebied (bv. de provincie Limburg). Zo krijgt elk gebied voor elke indicator een

standaardscore. Op basis van de standaardscore krijgt elk gebied voor elke indicator een inkleuring in een

profieltaart, vergeleken met een vergel i jkingsgebied: van donkerblauw via l ichtblauw, grijs en oranje tot

donkeroranje. De interpretatie ervan hangt afvan de (rubriek van de) indicator. Limburg en de andere

provincies vergel i jken we met Vlaanderen, de Limburgse gemeenten worden vergeleken met Limburg.
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Methodologie en indicatoren

Wat is het leeftijdsprofiel van de bevolking? Om daar uitspraken over te doen, wordt er vaak apart geke-

ken naar het procentueel aandeel jongeren en ouderen onder de bevolking. Hier bundelen we beide indi-

catoren in een synthesemaat, om een globale uitspraak te kunnen doen over het leeftijdsprofiel van de

bevolking.

Naarmate het percentage 0- tot 24-jarigen (indicator 01 ) lager is dan gemiddeld, zien we dit als een

indicatie voor een oudere bevolking. Een hoger percentage 65-plussers (indicator 02) is uiteraard ook een

indicatie voor een oudere bevolking. Zo krijgen we voor beide indicatoren apart en voor beide indicatoren

samen een inkleuring van veel jonger (donkerblauw) naar veel ouder (donkeroranje).

We kijken bij deze indicatoren niet al leen naar de meest recente situatie (201 8), maar ook naar de

prognosecijfers (2035).

Limburg heeft een bevolking die niet jong, niet oud is

Limburg telt in 201 8 verhoudingsgewijs minder jongeren dan Vlaanderen: 26,2 % t.o.v. 27,3 %. Het

percentage ouderen in Limburg is met 1 9,7 % gemiddeld te noemen, vergeleken met Vlaanderen (20,0 %).

Globaal, op basis van beide indicatoren, heeft de Limburgse bevolking, in vergel i jking met Vlaanderen,

een gemiddeld leeftijdsprofiel : niet jong, niet oud.

Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben een jongere bevolking, West-Vlaanderen een veel oudere

bevolking dan Vlaanderen.

Nog steeds het oudere zuiden en het jongere noorden

In 201 8 heeft de bevolking van volgende gemeenten een ouder leeftijdsprofiel dan Limburg: Hasselt,

Tongeren, Sint-Truiden, Wellen, Borgloon, Voeren, Zutendaal, Lanaken, Riemst, Halen, Lummen en

Hamont-Achel.

Als we de provincie geografisch opdelen in een noordel i jke en zuidel i jke helft, dan komen gemeenten met

een ouder leeftijdsprofiel , op Hamont-Achel na, al leen voor in het eerder zuidel i jke deel .

Ook in 201 8 heeft de bevolking van Beringen en Houthalen-Helchteren een veel jonger leeftijdsprofiel dan

Limburg. Gemeenten met een jonger leeftijdsprofiel van de bevolking zijn Genk, Heusden-Zolder, Ouds-

bergen, As, Maasmechelen, Hechtel-Eksel , Dilsen-Stokkem en Peer. Deze gemeenten bevinden zich, op

Genk en Maasmechelen na, al lemaal in het eerder noordel i jke deel van de provincie.

In 2035 zal de Limburgse bevolking een ouder leeftijdsprofiel hebben

Als we kijken naar de prognosecijfers, dan zien we dat Limburg in 2035 een oudere bevolking zal hebben

dan Vlaanderen. Dat trekt zich door in de prognosecijfers voor beide indicatoren. Langs de ene kant zal

Limburg een lager aandeel jongeren (25,7 %) hebben dan Vlaanderen (27,3 %). Langs de andere kant zal

het percentage ouderen in Limburg (27,1 %) hoger zijn dan in Vlaanderen (25,5 %).

In Antwerpen en Vlaams-Brabant zal de bevolking een jonger leeftijdsprofiel bl i jven hebben, in West-

Vlaanderen een veel ouder leeftijdsprofiel dan de hele Vlaamse bevolking.
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Leeftijdsprofiel van de bevolking
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FIGUUR 01

Leeftijdsprofiel van de bevolking, op basis van twee indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers 201 8)
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FIGUUR 02

Leeftijdsprofiel van de bevolking, op basis van twee indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers 201 8)
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In 2035 is er meer geografische spreiding van jongere en oudere bevolkingen over de provincie

Volgens de prognosecijfers zal de bevolking van Beringen in 2035 de enige zijn met een veel jonger

leeftijdsprofiel dan Limburg. Gemeenten met een jonger leeftijdsprofiel in 2035 zijn Ham, Leopoldsburg,

Heusden-Zolder, Hechtel-Eksel , As, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Nieuwerkerken, Gingelom en Genk.

Ook volgens de prognosecijfers zal de bevolking van Wellen en Tongeren in 2035 een veel ouder

leeftijdsprofiel hebben dan Limburg. Gemeenten met een ouder leeftijdsprofiel in 2035 zijn Voeren, Sint-

Truiden, Lanaken, Zutendaal, Hasselt, Halen, Maaseik, Lommel, Kinrooi en Bocholt.

Het jongere noorden versus het oudere zuiden van de provincie: dat beeld gaat in 2035 dus niet meer

helemaal op. Zo heeft de bevolking van de zuidel i jke gemeenten Nieuwerkerken en Gingelom een jonger

leeftijdsprofiel , terwijl de bevolking van de noordel i jke gemeenten Hamont-Achel, Lommel, Kinrooi en

Maaseik een ouder leeftijdsprofiel heeft.
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FIGUUR 03

Prognose leeftijdsprofiel van de bevolking, op basis van twee indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen

(z-scores) (prognose 2035)
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FIGUUR 04

Prognose leeftijdsprofiel van de bevolking, op basis van twee indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg

(z-scores) (prognose 2035)



08

Methodologie en indicatoren

De diversiteit van de bevolking bekijken we aan de hand van de herkomst (cijfers 201 8). Om te beginnen

kijken we naar de inwoners met een niet-Belgische herkomst, als percentage van de totale bevolking

(indicator 01 ). Onder inwoners met een niet-Belgische herkomst verstaan we het volgende: personen met

een andere dan de Belgische national iteit, personen die nu de Belgische national iteit bezitten maar bij

hun geboorte een andere national iteit bezaten en personen van wie minstens één van de ouders bij ge-

boorte niet de Belgische national iteit bezat.

Naast het percentage inwoners met een niet-Belgische herkomst, brengen we ook meer specifieke

herkomstgroepen in kaart, ook als percentage van de totale bevolking: Belgische herkomst (indicator 02),

Nederlandse herkomst (indicator 03), Noord-/West-Europese (EU-)herkomst (indicator 04), Zuid-

Europese (EU-)herkomst (indicator 05), Oost-Europese (EU-)herkomst (indicator 06), Oost-Europese

(niet-EU-)herkomst (indicator 07), herkomst uit een ander rijk OESO-land (indicator 08), Maghreb-

herkomst (indicator 09), Turkse herkomst (indicator 1 0), Afrikaanse herkomst (indicator 1 1 ) , Aziatische

herkomst (indicator 1 2) en Centraal-/Zuid-Amerikaanse herkomst (indicator 1 3).

Op het niveau van de individuele indicatoren spreken we over een (veel) lagere score, een gemiddelde sco-

re ofeen (veel) hogere score t.o.v. het vergel i jkingsgebied.

Des te meer herkomstgroepen (veel) hoger scoren dan gemiddeld, des te hoger de gemiddelde standaard-

score over al le indicatoren heen en des te meer divers we de bevolking kunnen noemen.

Limburg scoort gemiddeld qua diversiteit van de bevolking

In de Vlaamse context scoort de provincie Limburg (net als Oost-Vlaanderen), op basis van de dertien

geselecteerde herkomstindicatoren, gemiddeld qua diversiteit van de bevolking.

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben een bevolking die diverser is dan de hele Vlaamse

bevolking. West-Vlaanderen heeft dan weer een minder diverse bevolking.

Kijken we naar de individuele indicatoren, dan zien we in 201 8 in Limburg een hogere score dan

gemiddeld voor het percentage inwoners met een niet-Belgische herkomst (27,6 % t.o.v. 21 ,5 %). Dat

hogere percentage wordt veroorzaakt door het veel hogere percentage inwoners met Nederlandse

herkomst (7,6 % t.o.v. 3,3 %), met Zuid-Europese (EU-)herkomst (5,0 % t.o.v. 2,0 %) en met Turkse

herkomst (5,4 % t.o.v. 2,1 %). Al le andere herkomstgroepen komen in Limburg (veel) minder voor dan in

heel Vlaanderen.

Meest diverse bevolking in Genk en Maasmechelen

Genk en Maasmechelen zijn de twee enige gemeenten die op basis van de dertien herkomstindicatoren

een diversere bevolking hebben dan Limburg.

In Genk is er een veel hogere aanwezigheid van mensen met een niet-Belgische herkomst, hetgeen zich

vertaalt in veel meer mensen met een Noord-West-Europese (EU-)herkomst, Zuid-Europese (EU-)her-

komst, Oost-Europese (EU-)herkomst, Maghreb-herkomst en Turkse herkomst.
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Diversiteit van de bevolking
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FIGUUR 05

Diversiteit van de bevolking, op basis van dertien indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers 201 8)
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Ook in Maasmechelen komt niet-Belgische herkomst veel meer voor, wat zich vertaalt in veel meer men-

sen met Zuid-Europese (EU-)herkomst en Oost-Europese (EU-)herkomst, terwijl Noord-/West-Europese

(EU-)herkomst, Oost-Europese (niet-EU-)herkomst, Maghreb-herkomst en Turkse herkomst er meer

voorkomen.

Het gros van de Limburgse gemeenten scoort gemiddeld qua diversiteit van de bevolking. In die grote

groep scoort Lanaken op zeven indicatoren (veel) hoger dan Limburg, Houthalen-Helchteren op zes indi-

catoren, Hasselt en Tongeren op vijf indicatoren en het duo Sint-Truiden / Hamont-Achel op vier indicato-

ren.

Zes gemeenten hebben een minder diverse bevolking dan Limburg

Tot slot zijn er zes gemeenten met een minder diverse bevolking dan Limburg: Wellen, Hoeselt, N ieuwer-

kerken, Lummen, Halen en Ham.
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FIGUUR 06

Diversiteit van de bevolking, op basis van dertien indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers 201 8)
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Methodologie en dimensies

De situatie op het vlak van armoede bekijken we op basis van een synthesemaat voor vijf levensdomeinen.

Armoede is meer dan een gebrek aan inkomen en verwijst in feite naar uitsluiting op meerdere levens-

domeinen tegel i jk. Daarom construeerden we een synthesemaat die een ruime set van indicatoren in vijf

dimensies bundelt. In deze armoedemaat kijken we naar de relatieve aanwezigheid van groepen mensen

voor wie volgende sociale grondrechten in het gedrang komen: het recht op inkomen (I ) , op arbeid (A), op

gezin (G), op wonen (W) en op onderwijs (O).

In dit hoofdstuk focussen we al leen op de mate waarin er sprake is van minder ofmeer armoede op basis

van de globale armoedemaat en met welk van de vijfsociale grondrechten dat te maken heeft.

In de vijfvolgende hoofdstukken kijken we in detail naar de vijfsociale grondrechten, met ook een bl ik op

de achterl iggende indicatoren.

Limburg scoort gemiddeld op armoede

In de Vlaamse context scoort Limburg gemiddeld op armoede, net als de provincies West- en Oost-

Vlaanderen. Vlaams-Brabant scoort minder arm, terwijl er in de provincie Antwerpen meer armoede is.

De gemiddelde armoedescore van Limburg zet zich door in een gemiddelde score voor vier van de vijf

sociale grondrechten. Al leen voor het recht op gezin scoort Limburg gunstiger / minder arm dan heel

Vlaanderen.

In Genk, Maasmechelen en Sint-Truiden is de armoede het hoogst

Slechts in drie Limburgse gemeenten is er, gemiddeld over de vijfdimensies heen, meer armoede dan in

heel Limburg. Genk spant de kroon, met een veel minder gunstige situatie voor de dimensies wonen en

onderwijs, plus een minder gunstige situatie voor de dimensies inkomen, arbeid en gezin. In Maas-

mechelen is de situatie minder gunstig voor de vijfdimensies. In Sint-Truiden is de situatie minder

gunstig voor de dimensies inkomen, gezin en wonen, terwijl er een gemiddelde score is voor de dimensies

arbeid en onderwijs.

Liefst twintig gemeenten hebben een gemiddelde armoedescore. In die groep zijn er wel vijfgemeenten

waar we een minder gunstige situatie vaststel len voor minstens één dimensie, om die reden ook in de

gaten te houden. In Leopoldsburg is er een minder gunstige situatie voor de dimensies wonen en

onderwijs. Beringen en Heusden-Zolder scoren minder gunstig voor onderwijs, Tongeren voor inkomen

en Hasselt voor gezin.

In vier gemeenten is de armoede het laagst

Aan het andere uiteinde van het spectrum tel len we in achttien gemeenten minder armoede dan in heel

Limburg. In die groep zijn er bovendien vier gemeenten die gunstiger scoren dan Limburg voor de vijf

dimensies van armoede. Het gaat om Lummen, Hechtel-Eksel , Peer en Alken. Dit zijn de gemeenten met

de laagste graad van armoede.
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Armoede
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FIGUUR 07

Armoede, samengevat in vijfdimensies: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)
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FIGUUR 08

Armoede, samengevat in vijfdimensies: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)
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Methodologie en indicatoren

In welke mate komt het recht op inkomen in het gedrang voor de bevolking? Die vraag beantwoorden we

met behulp van acht indicatoren, met cijfers van 201 6, 201 7 en 201 8: bevolking onder de Europese armoe-

degrens (indicator 01 ), jonge bevolking onder de Europese armoedegrens (indicator 02), hulpbehoevende

ouderen met een laag inkomen (indicator 03), leefloners (indicator 04), lage inkomens (indicator 05), ho-

ge inkomens (indicator 06), gemiddeld inkomen (indicator 07) en kredietnemers met achterstal l ig krediet

(indicator 08).

Voor zes van de acht indicatoren geldt dat ze het recht op inkomen het meest in het gedrang brengen

naarmate de indicator een hogere score laat optekenen. Bij de indicatoren hoge inkomens en gemiddeld

inkomen geldt het omgekeerde: hier betekent een lagere score dat ze het recht op inkomen meer in het

gedrang brengen.

Indicator 01 en 02: (jonge) bevolking onder de Europese armoedegrens

De Europese armoedegrens valt samen met 60 % van het mediaaninkomen in een bepaald gebied. Een

goede schatter voor de bevolking die moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoede-

grens, is het aantal inwoners dat recht heeft op het voorkeurtariefin de ziekteverzekering. Het recht op

dit voorkeurtariefis immers gekoppeld aan strenge inkomensvoorwaarden. Als indicatoren kijken we

hoeveel procent van de totale bevolking recht heeft op het voorkeurtariefen hoeveel procent van de min-

20-jarigen er recht op heeft.

In 201 7 heeft 1 5,0 % van de Limburgse bevolking een voorkeurtariefin de ziekteverzekering. Dat is ge-

middeld, vergeleken met de Vlaamse bevolking (1 4,3 %). Van de Limburgse min-20-jarigen heeft 1 3,9 %

een voorkeurtariefin de ziekteverzekering, nagenoeg even veel als bij de Vlaamse min-20-jarigen

(1 4,0 %). Antwerpen scoort als enige provincie minder gunstig op beide indicatoren.

Indicator 03: hulpbehoevende ouderen met een laag inkomen

Een indicator voor hulpbehoevende ouderen met een laag inkomen vinden we in het percentage 65-plus-

sers met een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

In 201 7 is 1 0,1 % van de Limburgse 65-plussers op basis van deze indicator hulpbehoevend met een laag

inkomen. Daarmee scoort Limburg samen met West-Vlaanderen hoger (lees: negatiever i.f.v. het recht op

inkomen) dan Vlaanderen (8,1 %).

Indicator 04: leefloners

Ver onder de Europese armoedegrens l igt de wettel i jke armoedegrens. Het leefloon als sociale bijstands-

uitkering vult het inkomen aan tot de wettel i jke armoedegrens. Het recht op inkomen komt dus zeer sterk

in het gedrang voor wie het moet stel len met een leefloon ofhet equivalent daarvan. Als indicator kijken

we naar het percentage ten opzichte van het aantal 1 8- tot 64-jarigen.
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Recht op inkomen
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FIGUUR 09

Het recht op inkomen, op basis van acht indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers 201 6, 201 7 en 201 8)
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In 201 6 is 0,53 % van de Limburgse bevolking op actieve leeftijd een leefloner. Dat is beduidend minder

(lees: veel positiever i.f.v. het recht op inkomen) dan voor heel Vlaanderen (0,88 %). Antwerpen en Oost-

Vlaanderen scoren minder gunstig dan Vlaanderen op deze indicator.

Indicator 05: lage inkomens

Hoeveel procent van al le inkomensaangiften betreft een aangifte lager dan 20.000 euro? Dat is de vraag

naar de relatieve aanwezigheid van lage inkomens.

In het inkomensjaar 201 6 is in Limburg 37,1 % van al le inkomensaangiften een laag inkomen. Dat is

gemiddeld, vergeleken met Vlaanderen (36,8 %). In West-Vlaanderen is het percentage lage inkomens het

hoogst.

Indicator 06: hoge inkomens

Hoeveel procent van al le inkomensaangiften betreft een aangifte hoger dan 50.000 euro? Dat is de vraag

naar de relatieve aanwezigheid van hoge inkomens.

In het inkomensjaar 201 6 is in Limburg 1 6,0 % van al le inkomensaangiften een hoog inkomen. Dat is

lager (lees: negatiever i.f.v. het recht op inkomen) dan in Vlaanderen (1 8,5 %). Ook West-Vlaanderen

scoort op deze indicator minder gunstig dan Vlaanderen.

Indicator 07: gemiddeld inkomen

Het gemiddeld inkomen per inwoner zegt ook iets over de inkomenssituatie van de bevolking.

In het inkomensjaar 201 6 is het gemiddeld inkomen per inwoner in Limburg 1 7.790 euro. Samen met

West-Vlaanderen scoort Limburg hier lager (lees: negatiever i.f.v. het recht op inkomen) dan Vlaanderen

(1 9.1 02 euro).

Indicator 08: kredietnemers met achterstallig krediet

Hoeveel procent van al le kredietnemers heeft minstens één achterstal l ig krediet? Dat is de vraag naar

afbetal ingsproblemen van kredieten en zegt ook iets over de inkomenssituatie van de bevolking.

In 201 8 heeft 3,7 % van al le kredietnemers in Limburg minstens één achterstal l ig krediet. Dat is vergel i jk-

baar met de situatie in heel Vlaanderen (3,8 %). In Oost-Vlaanderen en Antwerpen tel len we verhou-

dingsgewijs meer mensen met achterstal l ig krediet.

Limburg scoort gemiddeld wat het recht op inkomen betreft

Vergeleken met Vlaanderen doet Limburg het gemiddeld wat de inkomenssituatie van de bevolking

betreft, net als de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Antwerpen is de enige provincie waar het recht

op inkomen meer dan gemiddeld in het gedrang komt. Vlaams-Brabant is de provincie waar het recht op

inkomen het minst in het gedrang komt.
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Genk, Maasmechelen, Sint-Truiden en Tongeren hebben de minst gunstige inkomenssituatie

Het recht op inkomen komt het meest in het gedrang voor de bevolking van Genk en Maasmechelen. In

Genk gaat het om zeven op acht (veel) negatievere scores dan Limburg, in Maasmechelen om zes op acht

veel negatievere scores dan Limburg.

Ook in Sint-Truiden en Tongeren komt het recht op inkomen meer in het gedrang dan in heel Limburg.

Dat uit zich in beide gemeenten in één veel negatievere score en vier negatievere scores dan Limburg.

Diepenbeek, Tessenderlo, Kortessem en Zutendaal hebben de meest gunstige inkomenssituatie

Liefst zeventien gemeenten scoren qua inkomenssituatie gunstiger dan Limburg. De best scorende

gemeenten, met een (veel) gunstigere score dan Limburg op minstens zeven van de acht indicatoren (en

op geen enkele indicator minder gunstig dan gemiddeld), zi jn deze: Diepenbeek, Tessenderlo, Kortessem

en Zutendaal.
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FIGUUR 1 0

Het recht op inkomen, op basis van acht indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers 201 6, 201 7 en 201 8)
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Methodologie en indicatoren

Ook het recht op arbeid is een belangrijk sociaal grondrecht. In welke mate dit recht in het gedrang komt

voor de bevolking, bekijken we via deze acht indicatoren, op basis van cijfers van 201 6 en 201 7:

werkloosheidsdruk (indicator 01 ), niet-werkende werkzoekenden met de kenmerken langdurig

werkzoekend (indicator 02), laaggeschoold (indicator 03) en jong (indicator 04), werkloosheidsgraad

(indicator 05), jeugdwerkloosheidsgraad (indicator 06), werkzaamheidsgraad (indicator 07) en

werkgelegenheidsgraad (indicator 08).

Voor zes van de acht indicatoren geldt dat het recht op arbeid het meest in het gedrang komt naarmate de

indicator een hogere score laat optekenen. Bij de indicatoren werkzaamheidsgraad en werkgelegenheids-

graad geldt het omgekeerde: hier betekent een lagere score dat het recht op arbeid meer in het gedrang

komt.

Indicator 01 : werkloosheidsdruk

Hoeveel procent van de bevolking op actieve leeftijd is een niet-werkende werkzoekende (nwwz)? Dat is de

vraag naar de werkloosheidsdruk.

In 201 7 is 5,3 % van de Limburgse 1 8- tot 64-jarigen niet-werkend werkzoekend. Dat is vergel i jkbaar

met de werkloosheidsdruk in heel Vlaanderen (5,4 %). De provincie Antwerpen scoort hoger ofminder

gunstig dan Vlaanderen op deze indicator.

Indicator 02, 03 en 04: niet-werkende werkzoekenden - langdurig werkzoekend, laaggeschoold en

jong

Onder de niet-werkende werkzoekenden (nwwz) kijken we naar drie kwetsbare categorieën: wie langer

dan twee jaar werkzoekend is, wie geen diploma secundair onderwijs heeft en wie jonger dan 25 jaar is,

telkens als percentage van de niet-werkende werkzoekenden.

In 201 7 is 31 ,0 % van de niet-werkende werkzoekenden in Limburg langdurig werkzoekend, t.o.v. 30,8 %

in Vlaanderen. Ook in dat jaar is 46,0 % van de Limburgse werkzoekenden laaggeschoold en 1 9,3 %

jonger dan 25 jaar, t.o.v. 46,6 % en 1 9,9 % bij werkzoekenden uit heel Vlaanderen.

Op de drie indicatoren scoort Limburg gemiddeld, vergeleken met Vlaanderen. Antwerpen scoort hoger

(lees: negatiever) dan Vlaanderen voor langdurig werkzoekenden, West-Vlaanderen voor laaggeschoolde

werkzoekenden, West- en Oost-Vlaanderen voor jonge werkzoekenden.

Indicator 05 en 06: werkloosheidsgraad en jeugdwerkloosheidsgraad

We kijken ook naar het percentage niet-werkende werkzoekenden onder de beroepsbevolking

(werkloosheidsgraad) en onder de beroepsbevolking jonger dan 25 jaar (jeugdwerkloosheidsgraad).

In 201 6 is de werkloosheidsgraad in Limburg 7,9 %, t.o.v. 7,4 % in heel Vlaanderen. De jeugdwerkloos-

heidsgraad in Limburg bedraagt in hetzelfde jaar 1 7,9 %, t.o.v. 1 7,4 % in heel Vlaanderen.

Limburg scoort op beide indicatoren gemiddeld binnen de Vlaamse context. Al leen in de provincie Ant-

werpen l igt de (jeugd)werkloosheidsgraad hoger dan in heel Vlaanderen.

05

Recht op arbeid



21

FIGUUR 1 1

Het recht op arbeid, op basis van acht indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers 201 6 en 201 7)
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Indicator 07: werkzaamheidsgraad

Hoeveel procent werkenden zijn er onder de bevolking van 1 5 tot 64 jaar? Dat is de vraag naar de werk-

zaamheidsgraad.

Limburg heeft in 201 6 een werkzaamheidsgraad van 65,2 %, in Vlaanderen bedraagt die 67,2 %. Limburg

scoort hiermee, samen met de provincie Antwerpen, lager (lees: minder goed i.f.v. het recht op arbeid)

dan Vlaanderen.

Indicator 08: werkgelegenheidsgraad

Hoe is het gesteld met de werkgelegenheid? Dat berekenen we door de optelsom van jobs in loondienst,

jobs van zelfstandigen in hoofdberoep en jobs van zelfstandigen actiefna pensioen te delen door het

jaargemiddelde van de bevolking van 1 5 tot 64 jaar. De werkgelegenheidsgraad wordt weergegeven als

een percentage.

In 201 6 bedraagt de werkgelegenheidsgraad in Limburg 59,4 %. Dat is lager (lees: negatiever i.f.v. het

recht op arbeid) dan in Vlaanderen (65,0 %).

Limburg scoort gemiddeld wat het recht op arbeid betreft

Binnen de context van heel Vlaanderen scoort Limburg gemiddeld wat het recht op arbeid betreft, net als

Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant komt het recht op arbeid minder in het ge-

drang, in Antwerpen meer.

In Maasmechelen en Genk komt het recht op arbeid het meest in het gedrang

Maasmechelen en Genk zijn de enige gemeenten waar het recht op arbeid meer in het gedrang komt dan

in heel Limburg.

In Maasmechelen gaat het om zeven op acht (veel) negatievere scores dan Limburg, in Genk om vijfveel

negatievere scores.

In volgende gemeenten is de globale score gemiddeld, maar we tel len er wel minstens drie negatievere

scores dan Limburg: Houthalen-Helchteren (zes), Lanaken en Tongeren (elk vier) en Dilsen-Stokkem

(drie).

Een grote groep gemeenten doet het beter dan Limburg wat het recht op arbeid betreft

In l iefst twaalfgemeenten komt het recht op arbeid minder in het gedrang dan gemiddeld voor Limburg.

Van deze gemeenten scoren Peer, Lummen, Halen, Pelt, Hechtel-Eksel en Bree het gunstigst, met

minstens op zes van de acht indicatoren een (veel) gunstigere score dan gemiddeld.
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FIGUUR 1 2

Het recht op arbeid, op basis van acht indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers 201 6 en 201 7)
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Methodologie en indicatoren

Ook het recht op gezin kan in het gedrang komen. Dit brengen we in kaart met behulp van vijf indicato-

ren, op basis van cijfers van 201 7 en 201 8: geboorten in kansarm gezin (indicator 01 ), al leenwonenden

(indicator 02), al leenwonende hoogbejaarden (indicator 03), eenoudergezinnen met minderjarig kind

(indicator 04) en grote gezinnen (indicator 05).

Voor elk van deze indicatoren betekent een hogere score een hoger risico dat het recht op gezin in het

gedrang komt.

Indicator 01 : geboorten in kansarm gezin

Geboren worden in een kansarm gezin brengt het recht op gezin in gevaar. Hoeveel procent van al le

geboorten is een geboorte in een kansarm gezin? Kind & Gezin screent jaarl i jks de gezinnen waarin er een

geboorte plaatsvindt. Volgens deze screening is een gezin kansarm als er problemen zijn op minstens drie

van zes criteria: het maandinkomen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting, het opleidings-

niveau van de ouders, het stimulatieniveau naar de kinderen toe en de gezondheidssituatie. Om de jaar-

l i jkse schommelingen te ondervangen, berekent Kind & Gezin de tel ler en de noemer van de indicator als

een gemiddelde van het betreffende jaar en de twee jaren ervoor.

In 201 7 is 1 4,2 % van al le Limburgse geboorten een geboorte in een kansarm gezin. In heel Vlaanderen

gaat het om 1 3,8 %. Limburg scoort hiermee gemiddeld in de context van Vlaanderen, terwijl Antwerpen

hoger (lees: negatiever) scoort.

Indicator 02 en 03: alleenwonenden en alleenwonende hoogbejaarden

Alleen wonen is een risicofactor, niet al leen voor armoede. We kijken naar het percentage al leenwonen-

den onder al le private huishoudens en meer in het bijzonder naar het percentage al leenwonenden onder

75-plussers. Voor de groep van hoogbejaarden is al leen wonen immers nog meer een risicofactor dan voor

jongere leeftijdsgroepen, ook op vereenzaming.

In 201 8 bestaat 27,9 % van al le Limburgse gezinnen uit een al leenwonende, t.o.v. 31 ,4 % bij al le Vlaamse

gezinnen. Van al le Limburgse 75-plussers woont 31 ,7 % alleen, t.o.v. 34,5 % bij al le Vlaamse 75-plussers.

Limburg scoort op beide indicatoren veel lager (lees: veel gunstiger) dan Vlaanderen.

West-Vlaanderen scoort op beide indicatoren hoger (lees: minder gunstig), Antwerpen al leen op de

indicator al leenwonenden.

Indicator 04: eenoudergezinnen met minderjarig kind

Ook eenoudergezinnen zijn een kwetsbare groep in termen van risico's op armoede en het recht op gezin

dat in gevaar komt. We kijken hier naar het percentage eenoudergezinnen t.o.v. al le private huishoudens.

In 201 8 is 3,8 % van al le Limburgse gezinnen een eenoudergezin met minderjarig kind, t.o.v. 4,1 % bij al le

Vlaamse gezinnen. Limburg scoort hiermee lager (lees: gunstiger) dan Vlaanderen, terwijl Antwerpen en

Vlaams-Brabant minder gunstig (lees: hoger) scoren.
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FIGUUR 1 3

Het recht op gezin, op basis van vijfindicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers 201 7 en 201 8)
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Indicator 05: grote gezinnen

Gezinnen van vijfofmeer personen, als percentage t.o.v. al le private huishoudens, geven zicht op de

kwetsbare groep van grote gezinnen.

In 201 8 is 6,5 % van al le Limburgse gezinnen een groot gezin. Dat is gemiddeld, vergeleken met het

Vlaamse cijfer (6,6 %). In Vlaams-Brabant en Antwerpen is het percentage grote gezinnen hoger (lees:

minder gunstig) dan in heel Vlaanderen.

In Limburg komt het recht op gezin minder in het gedrang dan in heel Vlaanderen

Limburg is de enige Vlaamse provincie waar het recht op gezin minder in het gedrang komt dan in heel

Vlaanderen. West- en Oost-Vlaanderen plus Vlaams-Brabant scoren gemiddeld, in Antwerpen komt het

recht op gezin meer in het gedrang.

In vier gemeenten komt het recht op gezin meer in het gedrang dan in Limburg

Genk, Hasselt, Maasmechelen en Leopoldsburg zijn de vier Limburgse gemeenten waar het recht op gezin

meer dan gemiddeld in het gedrang komt. In Hasselt heeft dat te maken met het (veel) hogere percentage

al leenwonenden, al leenwonende hoogbejaarden en eenoudergezinnen. In Genk en Maasmechelen heeft

het te maken met het (veel) hogere aandeel geboorten in kansarme gezinnen, eenoudergezinnen en grote

gezinnen. In Leopoldsburg is er een hoger percentage geboorten in kansarme gezinnen, al leenwonenden,

al leenwonende hoogbejaarden en eenoudergezinnen.

In Lummen en Bocholt komt het recht op gezin het minst in het gedrang

In l iefst zeventien gemeenten komt het recht op gezin minder dan gemiddeld in het gedrang. Twee ge-

meenten springen eruit: in Lummen en Herk-de-Stad is de situatie voor elk van de vijf indicatoren (veel)

gunstiger dan in heel Limburg.
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FIGUUR 1 4

Het recht op gezin, op basis van vijfindicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers 201 7 en 201 8)
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Methodologie en indicatoren

Voor welke groepen in de samenleving komt het recht op wonen in het gedrang? Deze vraag beantwoor-

den we met behulp van vier indicatoren, op basis van cijfers van 201 7 en 201 8: huurders van een sociale

woning (indicator 01 ), kandidaat-huurders van een sociale woning (indicator 02), elektriciteitsklanten

met een budgetmeter (indicator 03) en ambtshalve geschrapten (indicator 04).

Voor elk van deze indicatoren betekent een hogere score dat het recht op wonen meer in het gedrang

komt.

Indicator 01 en 02: huurders en kandidaat-huurders van een sociale woning

Wie huurder is van een sociale woning, kan vaak niet terecht op de privé-huurmarkt en is meestal niet in

staat om een woning als eigendom te verwerven. Kandidaat-huurders van een sociale woning staan op

een wachtl i jst voor een sociale woning. Voor hen komt zelfs het recht op sociaal wonen in het gedrang.

Beide indicatoren worden berekend als percentage t.o.v. al le private huishoudens.

In 201 8 is 5,4 % van de Limburgse huishoudens huurder van een sociale woning, 4,9 % is kandidaat-

huurder. Voor heel Vlaanderen gaat het om respectievel i jk 5,2 % en 4,7 %.

Limburg scoort op beide indicatoren gemiddeld in de context van Vlaanderen. Oost-Vlaanderen scoort

hoger (lees: negatiever) dan Vlaanderen wat huurders van een sociale woning betreft, Antwerpen wat

kandidaat-huurders betreft.

Indicator 03: elektriciteitsklanten met een budgetmeter

Een indicator voor wie moeite heeft om de energiekosten van het wonen te betalen, vinden we in de

elektriciteitsklanten met een budgetmeter. In geval van niet-betal ing van de energiekosten mag een

sociale leverancier overgaan tot het plaatsen van een budgetmeter ofstroombegrenzer bij de klant. Het

zijn de klanten bij wie effectiefeen budgetmeter ofstroombegrenzer geplaatst is, die we hier in rekening

nemen, als promil le t.o.v. het totaal aantal elektriciteitsklanten.

In 201 7 zijn er in Limburg per 1 .000 elektriciteitsklanten 1 4,3 klanten met een budgetmeter, in heel

Vlaanderen 1 4,8. Limburg scoort daarmee gemiddeld, vergeleken met Vlaanderen. Oost-Vlaanderen

scoort veel hoger (lees: negatiever) dan Vlaanderen op dit vlak.

Indicator 04: ambtshalve geschrapten

Wie niet meer verbl i jft op het adres waar hij/zi j staat ingeschreven in het bevolkingsregister, wordt (als

zijn/haar nieuwe hoofdverbl i jfplaats niet is vast te stel len) ambtshalve geschrapt. Wie ambtshalve ge-

schrapt is, heeft geen officieel adres meer, bestaat administratiefniet meer en dreigt heel wat rechten te

verl iezen.

In 201 7 telt Limburg 2,08 ambtshalve geschrapten per 1 .000 inwoners, Vlaanderen 2,98. Dat is minder

(lees: positiever) dan in heel Vlaanderen. De provincie Antwerpen scoort op deze indicator hoger (lees:

negatiever) dan Vlaanderen.
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FIGUUR 1 5

Het recht op wonen, op basis van vier indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers 201 7 en 201 8)
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Limburg scoort gemiddeld wat het recht op wonen betreft

In de context van Vlaanderen scoort Limburg als enige provincie gemiddeld wat het recht op wonen

betreft. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen komt het recht op wonen meer in het gedrang, in Vlaams-

Brabant en West-Vlaanderen minder.

In vier gemeenten komt het recht op wonen (veel) meer in het gedrang dan in Limburg

Genk is de gemeente waar het recht op wonen voor de bevolking het meest in het gedrang komt, met een

score die veel hoger dan gemiddeld is voor drie van de vier indicatoren. Al leen voor de indicator

ambtshalve geschrapten is de score slechts hoger dan Limburg.

In Maasmechelen, Sint-Truiden en Leopoldsburg komt het recht op wonen ook nog meer in het gedrang

dan in de rest van Limburg.

Liefst negentien gemeenten scoren beter dan Limburg wat het recht op wonen betreft

Bijna de helft van de Limburgse gemeenten doet het beter dan Limburg wat het recht op wonen betreft. In

Wellen, Nieuwerkerken, Lummen, Alken, Zonhoven, Oudsbergen en Peer komt dat tot uiting in een (veel)

gunstigere score voor de vier indicatoren.
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FIGUUR 1 6

Het recht op wonen, op basis van vier indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers 201 7 en 201 8)



32

Methodologie en indicatoren

Een vijfde en laatste sociaal grondrecht is het recht op onderwijs. Waar onderwijskansen in het gedrang

komen, staat de toekomst van kinderen en jongeren op het spel. We weerhouden deze acht indicatoren,

op basis van cijfers van 201 5, 201 6 en 201 7: leerl ingen lager en secundair onderwijs met een risicoschool-

loopbaan (indicator 01 en 02), leerl ingen in het gewoon lager en secundair onderwijs scorend op minstens

twee achtergrondkenmerken (indicator 03 en 04), leerl ingen BSO en ASO (indicator 05 en 06), vroegtijdige

schoolverlaters (indicator 07) en doorstromers naar het hoger onderwijs (indicator 08).

Voor zes van de acht indicatoren betekent een hogere score dat het recht op onderwijs meer in het ge-

drang komt. Voor de indicatoren leerl ingen ASO en doorstromers naar het hoger onderwijs geldt het

omgekeerde: een hogere score betekent dat het recht op onderwijs minder in het gedrang komt.

Indicator 01 en 02: leerlingen lager en secundair onderwijs met risicoschoolloopbanen

We spreken over risicoschool loopbanen bij school loopbaankenmerken met hogere risico's op het niet

voltooien van de schoolcarrière, een lager einddiploma en een zwakkere maatschappel i jke positie als

volwassene.

In het lager onderwijs beschouwen we schoolse vertraging in het gewoon onderwijs en het volgen van

buitengewoon onderwijs als deel indicatoren van een risicoschool loopbaan. In het secundair onderwijs zijn

naast deze twee deel indicatoren het volgen van deelti jds beroepssecundair onderwijs en leerl ing zijn in

een onthaalklas voor anderstal ige nieuwkomers bijkomende deel indicatoren. De optelsom van de deel-

indicatoren, in verhouding tot het totaal aantal leerl ingen in het lager ofsecundair onderwijs, geeft zicht

op het percentage leerl ingen met een risicoschool loopbaan.

In 201 7 ontwikkelt 1 6,0 % van de Limburgse leerl ingen in het lager onderwijs een risicoschool loopbaan, in

het secundair onderwijs gaat het om 30,7 %. Vergeleken met Vlaanderen, waar we 1 6,7 % en 31 ,1 %

risicoschool loopbanen optekenen, scoort Limburg gemiddeld. Oost-Vlaanderen scoort negatiever dan

Vlaanderen voor de risicoschool loopbanen in het lager onderwijs, Antwerpen voor de risicoschool loop-

banen in het secundair onderwijs.

Indicator 03 en 04: leerlingen in het gewoon lager en secundair onderwijs scorend op minstens twee

achtergrondkenmerken

In het gewoon lager en secundair onderwijs wordt geregistreerd op welke van vier achtergrondkenmerken

elke leerl ing scoort: thuistaal niet-Nederlands, moeder zonder diploma secundair onderwijs, het hebben

van een schooltoelage en wonen in een buurt met veel schoolse vertraging.

We kijken naar het percentage leerl ingen dat scoort op minstens twee van deze vier kenmerken, als

indicator voor de aanwezigheid van kansarme leerl ingen in het onderwijs.

In 201 7 tel len we op die manier in Limburg 1 9,8 % kansarme leerl ingen in het gewoon lager onderwijs en

23,6 % in het gewoon secundair onderwijs. Dat is in beide geval len gemiddeld, vergeleken met Vlaande-

ren. Antwerpen is voor beide indicatoren de enige provincie die hoger (lees: negatiever) scoort.
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FIGUUR 1 7

Het recht op onderwijs, op basis van acht indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers van 201 5, 201 6 en 201 7)
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Indicator 05 en 06: leerlingen BSO en ASO

De deelname aan de onderwijsvormen in de tweede en derde graad van het gewoon secundair onderwijs

zegt iets over doorstromingskansen naar het hoger onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. De perspec-

tieven op doorstroming naar het hoger onderwijs zijn kleiner voor wie beroepssecundair onderwijs (BSO)

volgt en groter voor wie algemeen secundair onderwijs (ASO) volgt.

Enkel wie in het BSO met succes een zevende jaar beëindigt, haalt een diploma secundair onderwijs, het-

geen nodig is om toegang te hebben tot het hoger onderwijs. Om vanuit het BSO goede kansen op de

arbeidsmarkt te hebben, is dat zevende jaar ook al meer en meer een must. Wie ASO volgt, wordt sowieso

voorbereid op verder studeren na het secundair onderwijs.

We kijken hier naar het percentage BSO- en ASO-leerl ingen onder leerl ingen uit de tweede en derde graad

van het gewoon secundair onderwijs.

In 201 7 volgt 27,3 % van de leerl ingen uit Limburg BSO. Vergeleken met heel Vlaanderen, waar er 25,2 %

BSO-leerl ingen zijn, scoort Limburg hoger (lees: negatiever), net als de provincie Antwerpen.

In datzelfde jaar telt Limburg 37,9 % ASO-leerl ingen. Dat is, net als Antwerpen en West-Vlaanderen,

minder (lees: negatiever) dan Vlaanderen (41 ,2 %).

Indicator 07: vroegtijdige schoolverlaters

Hoeveel procent van de schoolverlaters beëindigt de school loopbaan vroegtijdig, dit wil zeggen zonder

eindkwalificatie in de onderwijsvorm of-soort waarin ze hun loopbaan afsluiten? Vroegtijdig de school-

loopbaan beëindigen hypothekeert al leszins de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt.

In 201 5 is 1 0,4 % van al le Limburgse schoolverlaters een vroegtijdige schoolverlater, voor heel Vlaanderen

gaat het om 1 0,7 %. Vergeleken met Vlaanderen scoort Limburg gemiddeld, terwijl de provincie Antwer-

pen veel hoger (lees: veel negatiever) scoort.

Indicator 08: doorstromers naar hoger onderwijs

Hoeveel procent van de 1 8-jarigen stroomt voor het eerst door naar het hoger onderwijs? Dat is de vraag

naar de participatiegraad aan het hoger onderwijs, met later, bij het behalen van een diploma hoger

onderwijs, meestal ook betere kansen op de arbeidsmarkt.

In 201 6 zet 59,2 % van de Limburgse 1 8-jarigen voor het eerst de stap naar het hoger onderwijs. Dat is

minder (lees: negatiever) dan bij Vlaamse 1 8-jarigen (61 ,3 %). Vlaams-Brabant scoort zelfs veel minder

goed dan Vlaanderen op deze indicator.

Limburg scoort gemiddeld wat het recht op onderwijs betreft

In de context van heel Vlaanderen doet Limburg het gemiddeld wat het recht op onderwijs betreft.

Antwerpen is de enige provincie die minder goed scoort dan Vlaanderen, Vlaams-Brabant de enige

provincie die beter scoort dan Vlaanderen.
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In vier ex-mijngemeenten en Leopoldsburg komt het recht op onderwijs meer in het gedrang dan in

Limburg

In Genk komt het recht op onderwijs veruit het meest in het gedrang, met voor vijfvan de acht indicatoren

een veel negatievere score dan gemiddeld. Ook Maasmechelen scoort minder goed dan Limburg, met voor

vier indicatoren een veel negatievere score. Beringen en Heusden-Zolder vervol ledigen het rijtje van ex-

mijngemeenten waar het recht op onderwijs meer in het gedrang komt dan gemiddeld. Ook in Leopolds-

burg is dat het geval.

Dan zijn er nog Tongeren, Sint-Truiden en Houthalen-Helchteren, die globaal voor het recht op onderwijs

gemiddeld scoren, maar toch voor vier, drie en drie indicatoren een negatievere score laten optekenen.

Liefst twintig gemeenten doen het beter dan Limburg wat het recht op onderwijs betreft

Bijna de helft van de Limburgse gemeenten doet het beter dan Limburg wat het recht op onderwijs

betreft. In Alken en Diepenbeek uit zich dat in een gunstiger score op de acht indicatoren.
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FIGUUR 1 8

Het recht op onderwijs, op basis van acht indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers van 201 5, 201 6 en 201 7)
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Methodologie en indicatoren

Om zicht te krijgen op de criminal iteit, maken we gebruik van een synthesemaat met zes indicatoren, op

basis van cijfers van 201 7: één algemene indicator over geregistreerde misdrijven (indicator 01 ) en vijf

indicatoren voor evenveel types van misdrijven. Het gaat om diefstal en afpersing (indicator 02), bescha-

digen van eigendom (indicator 03), drugsgerelateerde misdrijven (indicator 04), misdrijven tegen de l i-

chamelijke integriteit (indicator 05) en bedrog (indicator 06).

Voor de zes weerhouden indicatoren geldt dit: des te hoger de score, des te meer criminal iteit.

Bij het gebruik van cijfers over criminal iteit is voorzichtigheid geboden. De onderl inge vergel i jking van

gemeenten is een del icate oefening. Gemeenten kunnen sterk van elkaar verschil len op tal van gebieden

die een impact hebben op criminal iteit: toerisme, pendelaars, grensgebied, studentenstad, verkeersaders,

enzovoort. Ook al schetsen we op basis van meerdere deel indicatoren een genuanceerder beeld, toch bl i jft

het aangewezen om bij de interpretatie rekening te houden met andere criteria ofkarakteristieken, speci-

fiek voor het grondgebied.

Indicator 01 : geregistreerde misdrijven

In de loop van 201 7 zijn er in Limburg 54,1 geregistreerde misdrijven per 1 .000 inwoners, in Vlaanderen

gaat het om 64,0. Limburg scoort op deze indicator lager (lees: positiever) dan heel Vlaanderen, de

provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen scoren hoger (lees: negatiever).

Indicator 02: diefstal en afpersing

Per 1 .000 inwoners tel len we in de loop van 201 7 in Limburg 1 7,0 misdrijven die te maken hebben met

diefstal en afpersing, in Vlaanderen 22,2. Voor deze indicator scoort Limburg, net als West-Vlaanderen,

positiever (lees: lager) dan Vlaanderen. Antwerpen is de enige provincie die negatiever (lees: hoger)

scoort dan Vlaanderen.

Indicator 03: beschadigen van eigendom

In de loop van 201 7 zijn er in Limburg 6,4 geval len per 1 .000 inwoners waarbij er sprake is van

beschadigen van eigendom, in Vlaanderen 6,5 geval len. Limburg scoort hier gemiddeld in de Vlaamse

context, terwijl West- en Oost-Vlaanderen negatiever scoren.

Indicator 04: drugsgerelateerde misdrijven

Het aantal drugsgerelateerde misdrijven per 1 .000 inwoners is in de loop van 201 7 nergens hoger dan in

Limburg (5,9), vergeleken met 5,0 voor heel Vlaanderen. Daarmee scoort Limburg, samen met

Antwerpen, hoger (lees: negatiever) dan Vlaanderen. De andere provincies scoren gemiddeld of

positiever.

09

Criminaliteit
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FIGUUR 1 9

Criminaliteit, op basis van zes indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers 201 7)
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Indicator 05: misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

In de loop van 201 7 telt Limburg 4,8 misdrijven tegen de l ichamelijke integriteit per 1 .000 inwoners,

Vlaanderen 5,7. Dit is een lagere (lees: positievere) score dan Vlaanderen. Oost-Vlaanderen en Antwerpen

scoren negatiever dan Vlaanderen op deze indicator.

Indicator 06: bedrog

Bedrog komt in Limburg (2,4 misdrijven per 1 .000 inwoners in de loop van 201 7) veel minder voor dan in

Vlaanderen (3,4). Antwerpen scoort negatiever (lees: hoger) dan Vlaanderen wat dit type van misdrijf

betreft.

In Limburg is er minder criminaliteit dan in Vlaanderen

Vergeleken met heel Vlaanderen doet Limburg het positiever qua criminal iteit. Die positievere score geldt

voor vier van de zes indicatoren, op de indicator bedrog is de score zelfs veel positiever. Wel bl i jkt Limburg

samen met Antwerpen negatiever te scoren dan Vlaanderen wat drugsgerelateerde misdrijven aangaat.

In Antwerpen en Oost-Vlaanderen is er meer criminal iteit dan gemiddeld in heel Vlaanderen.

Een (veel) hogere criminaliteit dan gemiddeld in zes gemeenten

Vergeleken met Limburg is er in drie gemeenten veel meer criminal iteit. Het gaat om Hasselt, Tongeren

en Voeren. Verder zijn er Genk, Sint-Truiden en Houthalen-Helchteren, waar er meer criminal iteit dan

gemiddeld is.

In Hasselt zijn er verhoudingsgewijs veel meer geregistreerde misdrijven in het algemeen, wat zich

doortrekt in veel meer diefstal en afpersing plus veel meer misdrijven tegen de l ichamelijke integriteit. De

drie andere types van misdrijven komen er verhoudingsgewijs meer voor dan in Limburg.

In Tongeren zijn er verhoudingsgewijs meer geregistreerde misdrijven in het algemeen, maar

beschadigen van eigendom, misdrijven tegen de l ichamelijke integriteit en bedrog komen er veel meer

voor dan in Limburg.

In Voeren is er een hoger aandeel geregistreerde misdrijven in het algemeen, plus veel meer drugscrimi-

nal iteit en meer bedrog.

In meer dan de helft van de gemeenten is er minder criminaliteit dan in Limburg

Aan de andere kant van het spectrum zien we dat er in ruim de helft van de gemeenten verhoudingsgewijs

minder criminal iteit is dan in Limburg.

In Wellen, Hoeselt, N ieuwerkerken en Herk-de-Stad trekt de gunstigere globale criminal iteitsscore zich

door tot op het niveau van de zes weerhouden indicatoren. Deze gemeenten halen dus de gunstigste

criminal iteitsscores.
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FIGUUR 20

Criminaliteit, op basis van zes indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers 201 7)
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Methodologie en indicatoren

Om de verkeersveil igheid in kaart te brengen, gebruiken we een synthesemaat met zeven indicatoren, op

basis van cijfers van 201 7. Een algemene indicator geeft zicht op verkeersongeval len met letsel (indicator

01 ). Daarnaast zijn er drie indicatoren over de verkeersongeval len naar type letsel : verkeersongeval len

met doden (indicator 02), met zwaargewonden (indicator 03) en met l ichtgewonden (indicator 04). Tot

slot zijn er drie indicatoren over de slachtoffers van verkeersongeval len naar type letsel : doden na 30 da-

gen (indicator 05), zwaargewonden (indicator 06) en l ichtgewonden (indicator 07).

Voor de zeven weerhouden indicatoren geldt dit: des te hoger de score, des te meer verkeersongeval len/

-slachtoffers en des te lager de verkeersveil igheid.

Bij het gebruik van cijfers over verkeersveil igheid, is, net als bij ci jfers over criminal iteit, voorzichtigheid

geboden. De onderl inge vergel i jking van gemeenten is een del icate oefening. Gemeenten kunnen sterk

van elkaar verschil len op tal van gebieden die een impact hebben op verkeersveil igheid: toerisme, pende-

laars, grensgebied, studentenstad, verkeersaders, enzovoort. Ook al schetsen we op basis van meerdere

deel indicatoren een genuanceerder beeld, toch bl i jft het aangewezen om bij de interpretatie rekening te

houden met andere criteria ofkarakteristieken, specifiek voor het grondgebied.

Indicator 01 : verkeersongevallen met letsel

Als hoofdindicator kijken we naar het totaal aantal verkeersongeval len met letsel per 1 .000 inwoners in de

loop van 201 7. In dat jaar telt Limburg 3,1 5 verkeersongeval len met letsel per 1 .000 inwoners, in heel

Vlaanderen zijn er dat 3,56. Daarmee scoort Limburg lager (lees: positiever) dan Vlaanderen, terwijl

Vlaams-Brabant veel positiever scoort en Oost-Vlaanderen negatiever.

Indicator 02: verkeersongevallen met doden

Hoeveel procent van de verkeersongeval len met letsel is een ongeval met doden? In 201 7 gaat het in Lim-

burg om 1 ,3 % van de verkeersongeval len met letsel , in Vlaanderen om 1 ,2 %. Limburg scoort hiermee

gemiddeld, West-Vlaanderen scoort als enige provincie negatiever dan Vlaanderen.

Indicator 03: verkeersongevallen met zwaargewonden

Bij 1 0,5 % van de verkeersongeval len met letsel in Limburg komen er in 201 7 zwaargewonden aan te pas,

in Vlaanderen bij 1 0,2 %. Ook hier scoort Limburg gemiddeld, West-Vlaanderen scoort als enige provincie

veel negatiever dan Vlaanderen.

Indicator 04: verkeersongevallen met lichtgewonden

Bij het merendeel van de verkeersongeval len met letsel gaat het om ongeval len met l ichtgewonden: voor

Limburg in 88,2 % van de geval len in 201 7, voor Vlaanderen om 88,6 % van de geval len. Daarmee scoort

Limburg opnieuw gemiddeld, Vlaams-Brabant en Antwerpen scoren hoger (lees: negatiever).

1 0

Verkeersveiligheid
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FIGUUR 21

Verkeersveiligheid, op basis van zeven indicatoren: de provincies vergeleken met Vlaanderen (z-scores)

(cijfers 201 7)
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Indicatoren 05: doden na 30 dagen als verkeersslachtoffer

We kijken ook naar de slachtoffers van verkeersongeval len, om te beginnen naar het aantal doden na 30

dagen per 1 .000 inwoners. In Limburg strandt het aantal dodel i jke verkeersslachtoffers in 201 7 op 0,04

per 1 .000 inwoners, in Vlaanderen op 0,05. Hier scoort Limburg gunstiger dan Vlaanderen, terwijl West-

Vlaanderen als enige provincie veel negatiever scoort dan Vlaanderen.

Indicator 06: zwaargewonden als verkeersslachtoffer

Het aantal zwaargewonde slachtoffers van verkeersongeval len bedraagt 0,37 per 1 .000 inwoners in

Limburg, t.o.v. 0,39 in heel Vlaanderen. Hier scoort Limburg gemiddeld, terwijl West- en Oost-Vlaande-

ren hoger (lees: negatiever) scoren.

Indicator 07: lichtgewonden als verkeersslachtoffer

Ook met de 3,82 l ichtgewonde slachtoffers van verkeersongeval len per 1 .000 inwoners scoort Limburg in

201 7 gemiddeld, vergeleken met Vlaanderen (4,08). Hier valt al leen Oost-Vlaanderen op in negatieve zin.

Limburg scoort gemiddeld op verkeersveiligheid

Op het vlak van verkeersveil igheid scoort Limburg gemiddeld vergeleken met Vlaanderen. Wel zien we

voor twee indicatoren een positievere score: de globale indicator verkeersongeval len met letsel en de

indicator dodel i jke verkeersslachtoffers na 30 dagen.

West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie die negatiever scoort dan Vlaanderen op verkeersveil ig-

heid, met voor twee indicatoren een veel negatievere score en voor twee indicatoren een negatievere

score. Vlaams-Brabant scoort als enige Vlaamse provincie beter op verkeersveil igheid dan Vlaanderen.

In zeven gemeenten is er minder verkeersveiligheid dan gemiddeld in Limburg

Lummen, Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren, Diepenbeek, Bree, Borgloon en Voeren zijn de

gemeenten die over de zeven indicatoren heen in 201 7 meer verkeersongeval len/-slachtoffers tel len dan

gemiddeld in Limburg.

Lummen scoort (veel) hoger dan gemiddeld op vijf indicatoren. Herk-de-Stad, Houthalen-Helchteren,

Diepenbeek en Bree tel len vier (veel) hogere scores. In Borgloon en Voeren is de minder gunstige situatie

op het vlak van verkeersveil igheid uitsluitend terug te brengen tot verkeersongeval len met doden en

dodel i jke verkeersslachtoffers, twee indicatoren waarbij de absolute cijfers zo laag zijn dat er grote

schommelingen kunnen optreden tussen gemeenten in het ene jaar t.o.v. het andere.
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FIGUUR 22

Verkeersveiligheid, op basis van zeven indicatoren: de gemeenten vergeleken met Limburg (z-scores)

(cijfers 201 7)
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In acht gemeenten is er meer verkeersveiligheid dan gemiddeld in Limburg

Aan de andere kant van het spectrum zijn er acht gemeenten waar er minder verkeersongeval len/-slacht-

offers zijn dan gemiddeld in 201 7. Het gaat om Hoeselt, Hamont-Achel, Heers, Wel len, Nieuwerkerken,

Lanaken, Bilzen en Halen. Op Hamont-Achel na zijn dit al lemaal gemeenten uit de zuidel i jke helft van de

provincie.
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