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Bijlage 2:  
De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen: actualisering tot en 
met september 2015 – tabellen.  
In een eerste luik bekijken we de effecten van de besparingsmaatregelen op vier type gezinnen en drie inkomenssituaties. We berekenen de effecten van de 
indexsprong, de kinderbijslag, maatregelen op vlak van welzijn en gezondheid (o.a. de zorgverzekering en de kinderopvang), onderwijs, elektriciteit en water 

 
1. Besparingen vanaf 2016 

 
Inkomen: indexsprong vanaf 2016 
 

Indexsprong  2% 
 

Gezinstype 
Inkomenssituatie 

Alleenstaande ouder 
met 1 kind 

Koppel met 2 jonge 
kinderen  

Koppel met 3 tieners Koppel 
gepensioneerden 

Leefloon +261,51 +392,34 +392,34 +323.74 

Minimum uurloon + 
voltijds werkloos 

+331,02 +546,26 +546,26  

1.5 werkintensiteit +420 +620 
 

+620 
 

+336,96 

 
Kinderbijslag 
 

Indexsprong 
kinderbijslag** 

leefloon +33.25 +88.88 +183.80  

Minimum uurloon + 
voltijds werkloos 

+33.25 +88.88 +183.80  

1.5 werkintensiteit +33.25 +66.80 +154.05  

Kinderbijslag plus jaarlijkse leeftijdsbijslag (schoolpremie) maal 0.02 (indexsprong) 
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Welzijn en gezondheid 
 

Maatregelen  Gezinstype 
Inkomenssituatie 

Alleenstaande ouder 
met 1 kind 

Koppel met 2 jonge 
kinderen 

Koppel met 3 tieners Koppel 
gepensioneerden 

zorgverzekering 

Leefloon + 15  + 30 + 30 + 30 

Minimum uurloon + 
voltijds werkloos 

+15 + 50 + 50 - 

1.5 werkintensiteit +25 + 50 + 50 + 30 

Inkomens gerelateerde 
kinderopvang 
 

leefloon +430 per jaar* +430 per jaar - - 

Minimum uurloon + 
voltijds werkloos 

- - - - 

1.5 werkintensiteit - - - - 

*Berekening gebaseerd op 3.44 per dag voor 125 dagen (144 dagen crèche (zonder verlof) min (18 afwezigheidsdagen x 3/5) min 8 dagen dat de crèche toe 
is omwille van wettelijke feestdagen) 
 
Andere directe negatieve effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen vanaf 2016 
 

Maatregelen  Gezinstype 
Inkomenssituatie 

Alleenstaande ouder 
met 1 kind 

Koppel met 2 jonge 
kinderen  

Koppel met 3 tieners Koppel 
gepensioneerden 

Afschaffing gratis water Leefloon +60 +90 +112.5 +60 

Minimum uurloon + 
voltijds werkloos 

+60 +90 +112.5 - 

1.5 werkintensiteit +60 +90 +112.5 +60 

Afschaffing gratis 
elektriciteit 

Leefloon +55.02 +90.26 +110.04 +55.02 

Minimum uurloon + 
voltijds werkloos 

+55.02 +90.26 +110.04 - 

1.5 werkintensiteit +55.02 +90.26 +110.04 +55.02 

Kostprijs water voor 2 personen = 2 per m3; voor 4 en meer personen = 1.5 per m3  
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Maatregelen  Gezinstype 
Inkomenssituatie 

Alleenstaande ouder 
met 1 kind 

Koppel met 2 jonge 
kinderen  

Koppel met 3 tieners Koppel 
gepensioneerden 

Btw-verhoging op 
elektriciteit naar 21% 

Leefloon +42 +84 +96 +42 

Minimum uurloon + 
voltijds werkloos 

+42 +84 +96 - 

1.5 werkintensiteit +42 +84 +96 +42 

Kostprijsverhoging elektriciteit berekend op kWh prijs van 16 eurocent en op verbruik laag: 1200 kWh/jaar, gemiddeld: 3500 kWh/jaar; hoger verbruik: 4000 
kWh/jaar 
 
 

Effect op het inkomen vanaf 2016 
 

Gezinstype 
Inkomenssituatie 

Alleenstaande 
ouder met 1 kind 

Koppel met 2 
jonge kinderen  

Koppel met 3 
tieners 

Koppel 
gepensioneerden 

Leefloon -896,78 -1215,48 -850,92 -510,76 

Minimum uurloon 
+voltijds werkloos 

-536,29 -959,4 -1098,6 - 

1.5 
werkintensiteit 

-620,28 -1011,06 -1142,59 -523,98 
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2. De besparingseffecten gecorrigeerd met de al bekende positieve maatregelen 

 
Op dit ogenblik kennen we de corrigerende maatregelen op twee vlakken: de forfaitaire beroepsaftrek voor de werkenden en vanaf midden 2015 de 
verhoging van de minima. 

- Vanaf 2015 stijgt de forfaitaire beroepsaftrek. Dit systeem geldt echter enkel voor iemand die werkt, m.a.w. werklozen, leefloners, gepensioneerden 
en andere uitkeringsgerechtigden kunnen hierop geen beroep doen.  
In 2016 geeft dit voor een voltijds werkende 198,65 meer inkomsten per jaar, voor een halftijdse 99,33 euro. 

- Begin 2015 werd binnen het sociaal akkoord een stijging van de minima afgesproken. Deze stijging gaat in vanaf september 2015. 
De positieve effecten gaan dus ten volle wegen op 2016. 

Samen geeft dit een correctie op de voorgaande tabel: 
 
 

Totaal effect van het Vlaams en federaal beleid in 2016 (in euro/jaar)op het inkomen 
 
 
Gezinstype  
Inkomenssituatie  

Alleenstaande 
ouder met 1 kind 

Koppel met 2 
jonge kinderen 

Koppel met 3 
tieners 

Koppel 
gepensioneerden 

Leefloon -668,47 -912,02 -642,38 -187,02 

Minimum uurloon 
+voltijds werkloos 

-205,29 -432,66 -568,95 - 

Minimumloon -421,63 
(voltijds) 

-713,08 
(1,5 

werkintensiteit) 

-844,61 
(1.5 

werkintensiteit) 

-187,02 
(voltijdse loopbaan 
+ 1 voltijds thuis) 

 

 


