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Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring  
 

Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 

 

Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten 

- Inkomens zijn verworven uit arbeid of via een uitkering (werkloosheidsvergoeding, leefloon en IGO) 

- We vertrekken van de situatie eind 2015 (meeste maatregelen zijn in voege vanaf september 2015) 

- Vier gezinstypes worden onderzocht: 

o Een alleenstaande moeder met 1 kind van 2 jaar die 3 dagen in de crèche aanwezig is 

o Een koppel met 2 jonge kinderen van 3 en 7 jaar, de jongste blijft 3 dagen in de crèche 

o Een koppel met 3 kinderen van 14, 17 jaar en 20 jaar. De oudste studeert aan universiteit 

o Een koppel gepensioneerden 

- Drie inkomenssituaties worden onderzocht. 

o Inkomen vanuit leefloon of IGO 

o Inkomen vanuit loon en werkloosheidsvergoeding.  

o Inkomen vanuit loon 

o Inkomen vanuit minimumpensioen 

- Bijkomende elementen 

o Loonhoogte wordt vastgelegd op het minimum uurloon 

o De werkloosheidsvergoeding is berekend op basis van 11 maanden werkloosheid 

o De werkintensiteit van alle koppels is 1.5 (een voltijdse en 1 halftijdse) 

o Het koppel gepensioneerden heeft een minimumpensioen gebaseerd op 1 voltijds gewerkt en 1 voltijds thuis gebleven 

  

Dit wordt samengevat in volgende tabel 

Gezinstype 

Inkomenssituatie  

Alleenstaande ouder met 1 

kind 

Koppel met 2 jonge 

kinderen  

Koppel met 3 tieners Koppel gepensioneerden 

Leefloon (LF) 13 339 13 339 13 339 16 511 

0.5 Minimum uurloon + 

voltijds werkloos (M+W) 

16 759  27 609 27 609  

1.5 werkintensiteit (1.5 M) 21 707 32 560 32 560 17 182 
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Directe negatieve effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen in 2016 

 

Gezondheid en welzijn 

Maatregelen  Gezinstype 

Inkomenssituatie 

Alleenstaande ouder 

met 1 kind 

Koppel met 2 jonge 

kinderen 

Koppel met 3 tieners Koppel 

gepensioneerden 

Zorgverzekering 

LF -15  -30 -30 -30 

M+W -15 -50 -50  

1.5 M -25 -50 -50 -30 

Inkomensgerelateerde 

kinderopvang 

 

LF -431 per jaar* -431 per jaar*   

M+W     

1.5 M     

Indexsprong 

kinderbijslag 2015** 

LF -33.25 -88.88 -183.80  

M+W -33.25 -88.88 -183.80  

1.5 M -33.25 -66.80 -154.05  

Indexsprong 

kinderbijslag 2016** 

LF -33.25 -88.88 -183.80  

M+W -33.25 -88.88 -183.80  

1.5 M -33.25 -66.80 -154.05  

* Berekening gebaseerd op 3.45 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) 

** Kinderbijslag plus jaarlijkse leeftijdsbijslag (schoolpremie) maal 0.02 (indexsprong) 
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Inkomen 

Maatregelen  Gezinstype 

Inkomenssituatie 

Alleenstaande ouder 

met 1 kind 

Koppel met 2 jonge 

kinderen  

Koppel met 3 tieners Koppel 

gepensioneerden 

Indexsprong 2% 2015* 

 

LF -80 -80 -80 -99 

M+W -100,55 -165,65 -165,65  

1.5 M -130,24 -195,36 -195,36 -103,10 

Indexsprong 2% 

2016** 

LF -266,78 -266,78 -266,78 -330,22 

M+W -335,18 -552,18 -552,18  

1.5 M -434,14 -651,20 -651,20 -343,64 

* Berekend op 4 maanden, dwz vanaf september tot december 

**De indexsprong werkt door gedurende de hele carrière, dit is het concrete resultaat voor deze inkomens in 2016 

 

Onderwijs 

Maatregelen  Gezinstype 

Inkomenssituatie 

Alleenstaande ouder 

met 1 kind 

Koppel met 2 jonge 

kinderen  

Koppel met 3 tieners** Koppel 

gepensioneerden 

Verhoging 

maximumfactuur lager 

onderwijs* 

LF  -10   

M+W  -10   

1.5 M  -10   

*Vanaf schooljaar 2015-2016 stijgt de maximumfactuur opnieuw met 5 euro; vorig schooljaar (2014-2015) was de maximumfactuur reeds met 10 euro 

gestegen 

**Student krijgt een beurs 
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Andere directe 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 

Herberekening 

waterfactuur incl. 

afschaffing gratis 

water* 

LF +154,58 +361,63 +428,87 +154.58 

M+W -1.76 +66.61 +87.91  

1.5 M -1.76 +66.61 +87.91 -1.76 

Afschaffing gratis 

elektriciteit* 

LF -55.02 -90.26 -110.04 -55.02 

M+W -55.02 -90.26 -110.04  

1.5 M -55.02 -90.26 -110.04 -55.02 

BTW-verhoging op 

elektriciteit* 

LF -50 -70 -70 -50 

M+W -50 -70 -70  

1.5 M -50 -70 -70 -50 

Turteltaks 
LF -25 -25 -25 -25 

M+W -100 -100 -100  

1.5 M -100 -100 -100 -100 

* Simulatie kost water 2016 min kost water 2015 voor 2 personen (54 m3), 4 personen (127 m3) en 5 personen (153 m3) Simulator Vlaamse 

Milieumaatschappij  

* Elektriciteitsverbruik berekend als 1200 kwh voor een klein gezin en voor een gemiddeld gezin 3500 kwh (bron VREG) 

 

TOTAAL VANAF 2016 

Gezinstype 

Inkomenssituatie 

Alleenstaande 

ouder met 1 kind 

Koppel met 2 

jonge kinderen  

Koppel met 3 

tieners 

Koppel 

gepensioneerden 

Leefloon 

 

-834 -819 -521 -435 

Minimum uurloon 

+ voltijds 

werkloos 

-724 -1149 -1328  

1.5 -862 -1233 -1397 -684 
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werkintensiteit 

 

 

Gekende indirecte negatieve effecten van andere federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen 

Duurder openbaar vervoer  

Het onpas tarief, de abonnementsformule voor 25 - 65 jaar die ook voor het woon-werkverkeer gebruikt wordt, stijgt met 18% van 249 naar 294 euro per 

jaar. De werknemersbijdrage stijgt van 69 euro naar 76,44 euro per jaar. Als je een gezin hebt met kinderen dan is er daarenboven geen gratis bus meer 

voor kinderen jonger dan 12 jaar. In de plaats komt een instaptarief van 50 euro per jaar. Voor jongeren tussen 12 jaar en 24 jaar is er een tariefverhoging 

van 6% naar 195 euro per jaar. Ook de kortingen in de categorie 12 - 24 jaar vanaf het tweede kind worden gesnoeid. Zo vervalt het gratis vervoer vanaf het 

derde kind. 

 

Hoger inschrijvingsgeld voor volwassenenonderwijs 

Verhoging inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs per cursus uur van 1,15 euro naar 1,50 euro, dit betekent voor een reguliere taalcursus van 120 uur: 180 

euro i.p.v. 138 euro of een verhoging van 42 euro. 

 

Hoger inschrijvingsgeld voor kunstonderwijs 

Verhoging inschrijvingsgeld kunstonderwijs volledige tarief voor volwassenen van 202 euro naar 300 

verminderd tarief naar 125 euro, maar wordt ook verbreed voor de doelgroep van 18-24 jarigen 

 

 

De effecten berekend met al bekende positieve maatregelen 
 

De federale en Vlaamse regering beloofden en beloven corrigerende maatregelen. Vanaf midden 2015 zijn er twee gekend: de stijging van de forfaitaire 

beroepsaftrek voor de werkenden en de verhoging van de minima. De verhoging van de minima van 2%, vanaf september 2015, is reeds opgenomen in de 

tabel met betrekking tot de lonen. 

Naast deze zijn er ook nog de maatregelen in functie van de tax shift: koopkrachtverbetering door afschaffing belastingschijf van 30% of hogere werkbonus; 

welvaartsvastheid van de pensioenen en de sociale correcties voor de BTW-hervormingen. De koopkrachtverbetering door de afschaffing van belastingschijf 

30% start vanaf januari 2016. Voor de verhoging van de minima werd 50 miljoen voorzien. 25 miljoen werd verdeeld over de leeflonen vanaf april 2016. 
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Ook de Vlaamse regering heeft een aantal corrigerende maatregelen beloofd: oa in de strijd tegen de energiearmoede en de hervorming van de 

waterfactuur.  

De hervorming van de waterfactuur is reeds meegenomen in de bovenstaande tabellen. Bij een gelijk verbruik ten opzichte van 2015 dalen of stijgen de 

kosten voor water. Afhankelijk van de gemeente en watermaatschappij kan dit serieus verschillen. Er is tevens een correctie voorzien voor beschermde 

klanten. Deze is in de tabel opgenomen. We hebben hier de gemeente Aarschot als basis genomen (gemiddelde prijs, gemiddelde grote). Over het algemeen 

daalt de kost voor water ten opzichte van 2015. Zeker voor de beschermde klanten zijn de prijsdalingen serieus. 

De maatregelen in de strijd tegen energiearmoede zijn nog niet gekend. 

Dit levert volgende tabel met positieve correcties op: 

Gezinstype 

Inkomenssituatie 

Alleenstaande 

ouder met 1 kind 

Koppel met 2 

jonge kinderen  

Koppel met 3 

tieners 

Koppel 

gepensioneerden 

Leefloon 

 

+198 +198 +198  

Minimum uurloon 

+ voltijds 

werkloos 

 +11 +11  

1.5 

werkintensiteit 

+996 +1007 +1007  

 

Dit levert een totaalbeeld op van de lasten van 2016: 

Gezinstype 

Inkomenssituatie 

Alleenstaande 

ouder met 1 kind 

Koppel met 2 

jonge kinderen  

Koppel met 3 

tieners 

Koppel 

gepensioneerden 

Leefloon 

 

-636 -621 -323 -435 

Minimum uurloon 

+ voltijds 

werkloos 

-724 -1138 -1317  
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1.5 

werkintensiteit 

+134 -226 -309 -684 

 

Dit levert een totaalbeeld op van de lasten van 2016 per maand 

Gezinstype 

Inkomenssituatie 

Alleenstaande 

ouder met 1 kind 

Koppel met 2 

jonge kinderen  

Koppel met 3 

tieners 

Koppel 

gepensioneerden 

Leefloon 

 

-53 -52 -27 -36 

Minimum uurloon 

+ voltijds 

werkloos 

-60 -95 -110  

1.5 

werkintensiteit 

+11 -19 -33 -57 

 

 


