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Woordenlijst
Variabele: Reeks van waarden die zijn verkregen voor elke wijk op een bepaalde
achterstellings-indicator. Om te vermijden dat deze waarden enkel het aantal
bewoners of woningen van elke wijk weergeven - wat een vergelijking in termen
van achterstelling zou verhinderen -, worden deze waarden meestal uitgedrukt in
een percentage van het geheel in kwestie (bijvoorbeeld: het aantal woningen
bewoond door de eigenaar als percentage van het totaal aantal woningen van de
wijk in kwestie).
De studie gebruikt 21 variabelen die de oorspronkelijke variabelen worden
genoemd. Deze worden gecombineerd met componenten om de achterstellingsmaatregelen te synthetiseren.
Variantie: Meeteenheid voor de waardeverschillen tussen wijken op een variabele.
De waarde van elke wijk wordt vergeleken met de gemiddelde waarde van de
variabele. Deze verschillen worden in het kwadraat verheven (om te vermijden dat
positieve en negatieve verschillen elkaar opheffen). De variantie is gelijk aan het
gemiddelde van deze verschillen in het kwadraat.
In de studie zijn de variabelen gestandaardiseerd (gekalibreerd) zodat ze elk een
gemiddelde gelijk aan 0 en een variantie gelijk aan 1 hebben.
Correlatie: Een meeteenheid

voor

de

relatie

tussen

twee

variabelen.

De

correlatiecoëfficiënt varieert tussen -1 en +1. Een coëfficiënt gelijk aan 0 wijst op
de totale afwezigheid van een relatie tussen twee variabelen: voor een gegeven
wijk is het onmogelijk om de waarde van een variabele in te schatten op basis van
de waarde van de andere variabele. Een coëfficiënt gelijk aan + of -1 betekent een
perfecte relatie, namelijk dat de waarden van een wijk voor één variabele exact
worden gedetermineerd door de waarden van de andere variabele. In dat opzicht
beschrijft

elke

variabele

exact

dezelfde

verschillen

tussen

wijken.

In

de

tussenliggende gevallen is het nuttig om de determinatiecoëfficiënt te bekijken,
namelijk het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt. Die drukt uit hoe groot het
gedeelde verschilpercentage van twee wijken (variantie) voor twee variabelen is. Zo
geeft een correlatiecoëfficiënt van 0.707 een determinatiecoëfficiënt van 0.5, wat
betekent dat de twee gegeven variabelen 50% variantie gemeen hebben, oftewel:
50% van de verschillen tussen wijken volgens de eerste variabele zijn dat ook voor
de tweede variabele.
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Component: Een statistische combinatie van de oorspronkelijke variabelen, die
samen een nieuwe synthesevariabele vormen. De studie gebruikt twee soorten
componenten. De eerste principale component beschrijft met één enkele combinatie
van de oorspronkelijke variabelen de grootst mogelijke variantie (verschillen tussen
wijken). Aangezien elke oorspronkelijke variabele een aspect van de ruimtelijke
verspreiding van de achterstelling beschrijft, is de eerste principale component de
doeltreffendst mogelijke synthetische meeteenheid van de achterstellingsverschillen
tussen wijken.
De varimax componenten zijn combinaties van de oorspronkelijke variabelen die
zijn bedoeld om de oorspronkelijke variabelen waarvan de ruimtelijke verdeling
vergelijkbaar is achtereenvolgens te synthetiseren. Elke groep van oorspronkelijke
variabelen die een gelijkenis (correlatie) heeft, wordt optimaal weergegeven door
een varimax component.
De principale en varimax componenten resulteren in een gegevensanalysemethode,
die principale componentenanalyse (PCA) wordt genoemd.
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1. Inleiding.
Dit rapport stelt de analyse voor die werd gemaakt om de meest achtergestelde
gebieden van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te
bakenen. De analyse baseert zich op statistische data, meer bepaald op 21
variabelen die verkregen werden uit de Socio-Economische Enquête van 2001 en
de

Kruispuntdatabank

van de

Sociale

Zekerheid.

De

analyse

behelst

een

doordachte piste die via verschillende fasen tot een eindconclusie komt die helder
zal zijn en nuttig voor het beleid.
Het eerste deel bevat een korte bespreking van de gebruikte variabelen; het
tweede deel geeft een eerste analyse, de principale componentenanalyse, met de
bedoeling

een syntheseindicator

voor

achterstelling

op

te

stellen

die

een

samenvatting moet zijn van de 21 variabelen toegepast op het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest. Deze principale component of syntesecomponent beschrijft
in één lineaire combinatie van de 21 oorspronkelijke variabelen de grootst
mogelijke verschillen tussen de buurten. Aangezien de oorspronkelijke variabelen
elk een aspect van achterstelling meten, vertegenwoordigt deze principale
component de mathematisch best mogelijke maat van achterstelling. Deze
variabele is dus van nut bij het bepalen van welke buurten achtergesteld zijn of
niet.
Daarna worden de varimax componenten uit de principale componentenanalyse
van naderbij bekeken. Hierdoor is het mogelijk verschillende dimensies van
achterstelling te onderscheiden. Elke varimax component hergroepeert zo goed
mogelijk

de

originele

variabelen

die

een

verwante

ruimtelijke

verdeling

vertegenwoordigen.
Als

laatste

wordt

het

uiteindelijke

doel

voorgesteld:

een

typologie

van

achterstelling. Voor elke wijk worden de verschillende aanwezige dimensies van
achterstelling gedefinieerd in functie van de verschillende dimensies gevonden in
fase 2. Zoals we zullen zien is achterstelling dan ook geen toevallige situatie, maar
is zij sterk gebonden aan de geografische eigenheid van het Gewest. Het is deze
geografische gebondenheid die belangrijk zal zijn om een aangepast beleid uit te
werken.
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2. Selectie van de variabelen.
De data gebruikt voor de analyse van achtergestelde buurten zijn afkomstig uit de
Socio-Economische Enquête van 2001 en de Kruispuntbank van de

Sociale

Zekerheid. Deze variabelen werden geselecteerd op basis van sterk onderbouwd
onderzoek naar achterstelling die eerder gebeurde in het kader van de Atlassen
van de Buurten in Moeilijkheden opgesteld in opdracht van de federale Minister van
Grootstedenbeleid1. De variabelen die in de laatste atlas gebruikt werden om
achterstelling in de Belgische stadsgewesten te meten, worden nu gebruikt voor de
afbakening van achterstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – met
uitzondering van de ene variabele die de nationaliteit opneemt2. De keuze om de
variabelen van deze studies over te nemen, houdt in dat we achterstelling
definiëren vanuit de ruimtelijke verschijningsvorm van sociale ongelijkheden in alle
Belgische stadsgewesten samen – hetgeen ons een breed wetenschappelijk ijkpunt
biedt waartegenover Brussel kan worden afgewogen. Zowel een focus op het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als het vergelijken met andere Belgische steden
wordt daarmee mogelijk.
De hier voorgestelde variabelen zijn dus niet uit de lucht gegrepen, maar hebben
daadwerkelijk een sturende werking inzake achterstelling. De betekenis en
berekeningswijze van de variabelen worden in het volgende hoofdstuk besproken.
Dit deels is deels overgenomen uit “Dynamische analyse van de buurten in
moeilijkheden".

KULeuven - ULB, Sociale structuren en buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten, 2001.
ULB – KUL euven– ICEDD, Dynamische analyse van de buurten in moeilijkheden, Grootstedenbeleid, 2006.
2
Verschillende studies tonen aan dat de ruimtelijke concentratie van sommige nationaliteiten een nuttige indicator voor het opsporen
van achtergestelde buurten vormt. Intuïtief wordt deze indicatorfunctie gemakkelijk verward met vreemdelingen als oorzaak van
achterstelling, wat uiteraard een verkeerd beeld schept (niet het nationaliteitsverschil of cultureel verschil , maar wel de sociaaleconomische positie is oorzaak van achterstelling) en zo tot sociaal onrechtvaardige oplossingen zou kunnen leiden (het verdringen
van vreemdelingen als oplossing voor het achterstellingsprobleem) en tenslotte stigmatiserend werkt.
1
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1. Aandeel eigenaarswoningen (Bron: sociaal-economische enquête 2001)
Het feit dat men eigenaar is van zijn woning is niet automatisch onevenredig met
een zekere mate van achterstelling of met een toename van de armoede. De
aankoop van een woning gaat namelijk gepaard met een hoge schuldenlast en
bovendien zijn heel wat eigenaarswoningen niet aangepast aan de grootte van het
huishouden. Daarnaast is het mogelijk dat de aangekochte woning sterke
tekortkomingen vertoont waarbij de eigenaar bij gebrek aan al dan niet financiële
middelen niet in staat is de nodige renovaties uit te voeren. Dit doet zich
ondermeer voor wanneer men genoodzaakt is een woning aan te kopen omwille
van een stijging van de huurprijzen en/of door de dreiging om uitgewezen te
worden uit een buurt waar men toegang heeft tot de nodige infrastructuren en
sociale netwerken (noodkoop). Omgekeerd is een deel van de huursector slechts
toegankelijk voor huishoudens met een hoog inkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor personen met een hoge internationale functie die omwille van hun grote
ruimtelijke mobiliteit buiten het land van herkomst hun huisvesting eerder zoeken
binnen de huursector.
Niettemin komt het feit dat men zich bevindt binnen de huursector veelal overeen
met een beperkt vermogen om een woning aan te kopen of eigendom te
verwerven. Dergelijke huishoudens komen vaak terecht in woningen van beperkte
kwaliteit en kennen over het algemeen een grote residentiële mobiliteit wat dan
weer de opbouw van duurzame sociale netwerken tegengaat.
Een uitzondering op dit laatste voorbeeld is de sociale huursector die zich wel
kenmerkt door een grote residentiële stabiliteit dankzij de combinatie van lage
huurprijzen met redelijk kwaliteitsvolle woningen. Door financiële moeilijkheden
van de sociale woningbouwmaatschappijen en een toename van het aantal
inwoners met financiële problemen in deze sector, is de stabiliteit echter ook hier in
het gedrang gekomen.

2. Synthesevariabele omtrent de beschikbare woonvertrekken (Bron:
sociaal economische enquête 2001)
Het aantal beschikbare woonvertrekken is niet alleen gerelateerd aan het inkomen
en afhankelijk van de algemene sociale status van het huishouden maar het geeft
ook informatie over de mogelijkheid om zich als individu te isoleren binnen het
huishouden. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor schoolwerk of andere
activiteiten waarvoor enige concentratie vereist is. Ongeacht de sociale status van
het huishouden moet men echter rekening houden met het feit dat woningen in
centraal stedelijke gebieden gemiddeld sowieso over minder woonvertrekken
beschikken (zie Figuur 1). We moeten er hierbij ook rekening mee houden dat het
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich volledig binnen de agglomeratie nestelt, niet
binnen de banlieue.3
De behouden indicator vat vijf variabelen samen in verband met het aantal en het
type woonvertrekken:
-Aandeel woningen met living (zitkamer + eetkamer);
-Aandeel woningen met speelkamer, ontspanningskamer, enz.;
-Aandeel woningen met privé-bureau;
-Aandeel woningen met badkamer;
-Aandeel woonvertrekken per inwoner (kelder, zolder, hal, veranda, garage,
…

niet inbegrepen).

Figuur 1: Gemiddeld aantal woonvertrekken per huishouden in het
Hoofdstedelijk Gewest, de agglomeratie en de banlieue van Brussel.
6
5
4
3
2
1
0
Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Brusselse
agglomeratie

Brusselse banlieue

Gegevens: NIS - SEE 2001.

3

De stedelijke woonkern (of morfologische agglomeratie) omvat de kernstad en de stadsrand. Het is het landschapsdeel dat
aaneensluitend bebouwd is met huizen, openbare gebouwen, industriële en handelsuitrustingen, met inbegrip van de tussenliggende
verkeerswegen, parken, sportterreinen enz. de stedelijke woonkern wordt begrensd door een zone bestaande uit landbouwgrond,
bossen, braakliggende en woeste gronden en verspreide bewoning.
De (operationele) agglomeratie wordt bekomen door de stedelijke woonkern aan te passen aan de gemeentegrenzen.
Hiervoor berekent men het relatief aandeel van de inwoners van een gemeente die in een woonkern wonen, ten overstaan van het
totaal aantal inwoners van de gemeente. De gemeente wordt bij de agglomeratie opgenomen indien dit aandeel meer dan 50 %
bedraagt. Voor Brussel vallen binnen de agglomeratie het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als ook Beersel, Eigenbrakel, Dilbeek,
Drogenbos, Grimbergen, Halle, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde,
Waterloo, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem
De banlieue sluit aan bij de agglomeratie. Het is de buitenste zone van de stad. De bevolkingsontwikkeling wordt er in
belangrijke mate door suburbanisatie vanuit het centrum bepaald. Morfologisch worden zowel het wonen als de bedrijven en
instellingen in de banlieue gekenmerkt door een extensieve vorm van bodemgebruik. Morfologisch doet de banlieue landelijk aan,
functioneel is ze stedelijk. Voor Brussel vallen binnen de banlieue Asse, Bevekom, Kasteelbrakel, Chaumont-Gistoux, Edingen, Gooik,
Graven, Hoeilaart, Huldenberg, Itter, Kampenhout, Kortenberg, Terhulpen, Lasne, Lennik, Meise, Merchtem, Overijse, OttigniesLouvain-la-Neuve, Pepingen, Rixensart, Opzullik, Steenokkerzeel, Ternat, Tubeke en Waver
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Deze

synthese-indicator

stelt

de

eerste

component

van

een

principaal

componentenanalyse voor waarbij in totaal 54% behouden wordt (in termen van
variantie) van de totale informatie uit de oorspronkelijke variabelen over alle
statistische sectoren van België. De reden waarom dit op België wordt berekend, en
niet

op

Brussel

is

dat

wij

daardoor

een

vergelijkingsbasis

creëren

voor

achterstelling. Als we deze indicator enkel op Brussel zouden berekenen is er kans
dat wij achterstelling aanvaarden als de norm, waardoor we slechts nog een zeer
sterke

achterstelling

zouden

kunnen

meten

(een

onderschatting

van

het

fenomeen).
Een correlatieanalyse van de synthese-indicator met de vijf oorspronkelijke
variabelen voor alle Belgische stadsgewesten geeft aan welke variabele het sterkste
verband toont met de synthese-indicator (Tabel 1, middelste kolom). De grootste
waarde wordt genoteerd voor het ‘aandeel woningen met speelkamer’. De
aanwezigheid van een dergelijke ruimte geeft dan ook een zekere luxe weer en
getuigt over het algemeen van voldoende woonvertrekken binnen de woning. Het
‘aandeel huishoudens met privé-bureau’ kent eveneens een sterke correlatie en is
voornamelijk terug te vinden bij relatief hoog opgeleide huishoudens. De correlatie
is het zwakst met het ‘aandeel huishoudens met badkamer’ wat zich logischerwijze
verklaart doordat dit een woonvertrek is met een directe nutsfunctie voor eender
welk huishouden, ongeacht de sociale status.

Tabel 1: Correlatie tussen de synthesevariabele en de oorspronkelijke
variabelen (België)
Variabele
Speelkamer, ontspanningskamer, enz.
Privé-bureau
Aandeel woonvertrekken per inwoner
Living
Badkamer

Correlatie voor de
Belgische
stadsgewesten
0.87
0.78
0.74
0.67
0.60

Correlatie voor het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
0.89
0.92
0.57
0.39
0.52

Wanneer we deze berekening maken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien
we in de rechter kolom van Tabel 1 dat het bezitten van een privé-bureau, en een
speelkamer of ontspanningskamer heel sterk correleert met de synthesevariabele.
Deze zaken spelen dus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog meer mee dan
algemeen voor België. De overige drie variabelen spelen in het BHG een stuk
minder mee in de synthesevariabele hetgeen opnieuw wijst op hun directe
nutsfunctie voor eender welk huishouden. Het lage cijfer voor “living” wijst erop dat
vele woningen, aangepast aan de kleine huishoudens, geen aparte living hebben.
We bekeken de spreiding van de variabele “living” in Brussel en vonden een hoog
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percentage living fragmentair verspreid in de brede rand van het gewest.
Daarentegen zijn de hoge percentages van de synthesevariabele in de gehele brede
rand van het gewest te vinden.
Algemeen kent Brussel dus grotere extremen binnen de synthesevariabele dan
algemeen voor België het geval is.

3.

Synthesevariabele

omtrent

staat

van

de

woning

(Bron:

sociaal-

economische enquête 2001)
en
4. Aandeel woningen zonder centrale verwarming (Bron: sociaal-economische
enquête 2001)
De staat van de woning is zowel oorzaak als gevolg van sociale achterstelling.
Enerzijds kan een woning in slechte staat bijdragen aan een toename van de
armoede en zowel de gezondheid als het algemeen welzijn schade toebrengen,
alsook het behoud of de ontwikkeling van bepaalde sociale relaties tegenwerken
(oorzaak). Anderzijds en meer algemeen vormt het in het bezit zijn van een woning
in slechte staat vaak een indicator voor de beperkte financiële middelen van een
huishouden aangezien het daardoor enkel toegang krijgt tot weinig waardevolle en
slecht onderhouden woningen (gevolg). Omwille van een hoge schuldenlast zal het
huishouden mogelijks ook niet in staat zijn de woning voldoende te onderhouden.
Het is echter moeilijk om goede synthesevariabelen te vinden omtrent de staat van
de woning. De enige uniforme variabelen die terug te vinden zijn op statistisch
buurtniveau komen uit de sociaal-economische enquête van 2001 waarin elk
huishouden gevraagd werd naar hun opvattingen over de staat van de binnen- en
buitenmuren, de elektrische installatie, de ramen, het dak, de daklijst en dakgoot.
De synthesevariabele is, bij gebrek aan objectieve data, opgesteld op basis van
bovenvermelde variabelen, en enige voorzichtigheid omtrent de interpretatie is dus
noodzakelijk. Opvattingen over de staat van de woning variëren namelijk sterk van
persoon tot persoon en zijn ondermeer afhankelijk van het eigendomstype van de
woning (huurder of eigenaar) of van de culturele samenleving waartoe men
behoort. Een verdere analyse toont bijvoorbeeld aan dat huurders hun woning over
het algemeen in slechtere staat beschouwen dan eigenaars (aangezien eigenaars
over het algemeen van mening zijn dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de staat
van hun woning en daarom eerder geneigd zijn hun woning in goede staat te
verklaren).

Deze

tendens

is

nog

duidelijker

bij

sociale

woningen:

sociale

woningbouwmaatschappijen worden vaak beschouwd als openbare instellingen en
in dat geval worden tekortkomingen aan de woning ernstiger opgevat dan
gelijkaardige gebreken in woningen van privé eigenaars/verhuurders.
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Omwille van de subjectiviteit van de gegevens is het interessant om naast de
variabelen over de staat van de woning een objectieve variabele toe te voegen aan
de analyse. Hiertoe werd gekozen voor het al dan niet aanwezig zijn van centrale
verwarming in de woning. Dit gegeven kan niet beschouwd worden als een
algemeen eenduidige variabele omtrent de kwaliteit van de woning, maar ze blijft
wel kenmerkend voor recente woningen of woningen van betere kwaliteit.
Bovendien is het mogelijk om aan de hand van deze variabele een vrij nauwkeurige
identificatie

te maken van nieuwe (of gerenoveerde) sociale woningbouw-

complexen.
De synthesevariabele omtrent de staat van de woning komt overeen met de eerste
component

van

een principaal

componentenanalyse

waarbij

69%

van

alle

verschillen in de afzonderlijke variabelen over alle statistische sectoren van België
behouden wordt.
Elk van de zes variabelen (staat van de binnenmuren, buitenmuren, elektrische
installatie, ramen, dak, daklijst en dakgoot) is onderverdeeld in drie klassen
namelijk ‘grote herstellingen noodzakelijk’, ‘kleine herstellingen noodzakelijk’ of ‘de
woning is in goede staat’. Voor de PCA werden dus 18 variabelen in rekening
gebracht die elk het aandeel ondervraagden weergeeft dat voor een bepaalde
variabele tot een bepaalde klasse behoort.
De correlatie tussen de synthesevariabele en de afzonderlijke indicatoren (Tabel 2
(BS)) toont aan dat het verband met de ‘staat van de binnenmuren’ het grootst is.
Daarop volgen de ‘staat van de buitenmuren’ en de ‘elektrische installatie’. De
correlaties zijn het zwakst met de ‘staat van het dak’ en met de ‘staat van de
daklijst en dakgoot’.
Tabel 2: Correlatie tussen de synthesevariabele en de oorspronkelijke
variabelen (Belgische stadsgewesten en BHG).
Variabelen

Binnenmuren
Buitenmuren
Elektrische
installatie
Ramen
Daklijst en

Klassen
Goede staat

Kleine herstellingen

Grote herstellingen

BS*
-0.93
-0.91

BHG*
-0.89
-0.86

BS*
0.90
0.86

BHG*
0.81
0.76

BS*
0.77
0.76

BHG*
0.82
0.80

-0.91

-0.88

0.85

0.79

0.79

0.85

-0.88

-0.84

0.79

0.63

0.78

0.82

-0.86
-0.86
0.76
0.58
dakgoot
Dak
-0.85
-0.82
0.76
0.59
* BS = Belgische stadsgewesten; BHG = Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Deze volgorde verwijst echter niet altijd naar de objectieve werkelijkheid, maar wel
naar de beperkte kennis van ondervraagden in verband met de laatstgenoemde
variabelen. De juistheid van de gegevens neemt namelijk af naarmate de variabele
minder goed zichtbaar is, wat veelal het geval is voor woningen die zich binnen een
flatgebouw bevinden.
In de kolommen ernaast (BHG) zien we dat dit voor Brussel nog iets meer het
geval is. De algemene volgorde is echter anders, waarbij ‘elektrische installatie’ iets
beter correleert met de synthesevariabele dan ‘buitenmuren’, hoewel dit verschil in
volgorde niet groot is wanneer we de drie klassen in rekening brengen.

5. Synthesevariabele omtrent de kwaliteit van de woonomgeving (Bron:
sociaal-economische enquête 2001)
Net als de staat van een woning is de slechte kwaliteit van de woonomgeving zowel
een versterkende factor van armoede (enerzijds omwille van directe effecten zoals
lawaaihinder, anderzijds omwille van indirecte invloeden zoals de belemmering
voor de ontwikkeling van sociale netwerken), als een gevolg ervan (resulteert in
het onvermogen om zich een betere plaats toe te eigenen binnen de woningmarkt).
Ondermeer onder invloed van het niveau van de grondprijzen, vormt de kwaliteit
van de woonomgeving een van de belangrijkste fundamenten waarop sociaalruimtelijke segregatie zich reproduceert. De slechte kwaliteit kan namelijk leiden
tot een toenemende concentratie van de armoede in bepaalde wijken wat op haar
beurt een verdere verloedering van deze buurten in de hand werkt.
Het aantal variabelen over de kwaliteit van de woonomgeving in het Brussels
Gewest beschikbaar op statistisch buurtniveau is, net zoals in de andere
stadsgewesten, echter zeer beperkt. Daarom werd net zoals voor de staat van de
woning een synthesevariabele opgesteld op basis van gegevens uit de sociaaleconomische enquête van 2001. Daarin werd de huishoudens gevraagd hun
mening weer te geven over de kwaliteit van de nabije woonomgeving en dit
meerbepaald wat betreft het uitzicht van de gebouwen, de netheid, de rust, de
luchtkwaliteit en het aantal groenvoorzieningen4.
Dat men voor deze indicator gebruik maakt van subjectieve variabelen is
eenvoudigweg te verantwoorden doordat de kwaliteit van de woonomgeving net
door subjectieve opvattingen van de inwoners vastgelegd wordt.
4

De opvattingen over de straten, voetpaden en fietspaden werden niet behouden. Fietspaden hebben slechts betrekking op een
beperkt aantal inwoners en dit geldt in mindere mate ook voor straten. Niettemin zou men zich kunnen afvragen of een onder- of
oververtegenwoordiging van wegen in de nabije woonomgeving al dan niet in positieve of negatieve zin bijdraagt aan het
algemeen welzijn van de bevolking en aan de attractiviteit van de woonomgeving.
Wat de uitrusting van de voetpaden betreft is er sowieso een groot verschil naargelang men zich in een centrale of
perifere buurt bevindt.

Wijkmonitoring : Fase 3 – Afbakening van achtergestelde zones

12/55

Men dient echter net zoals bij de staat van de woning, ook bij deze indicator
rekening te houden met eventuele vertekeningen die voortkomen uit het gebruik
van subjectieve variabelen.
Men kan bijvoorbeeld vooronderstellen dat bepaalde personen (vermoedelijk vooral
eigenaars) van mening zijn dat zij als het ware ‘voorbestemd’ zijn om in een
kansarme buurt te wonen waardoor zij dit eerder als hun eigen keuze zien in plaats
van een noodzaak. Dit zou ervoor zorgen dat zij de problemen van hun buurt
sneller relativeren en minimaliseren wat een overschatting van de kwaliteit met
zich mee zou brengen.
Dergelijke problemen zijn echter niet enkel typerend voor achtergestelde buurten.
De perifeer wonende middenklasse bijvoorbeeld, vaak eigenaar van een woning,
kan eveneens de neiging hebben zijn woonomgeving te overwaarderen en te
beschouwen als een woonplaats waar men zelf voor gekozen heeft. Ook hier kan
het echter zijn dat de keuze beïnvloed geweest is door een bepaalde ideologie, of
plaats vond binnen een bepaalde sociale context of omwille van slechts een beperkt
aantal mogelijkheden.
De resultaten tonen echter dat deze effecten, voor zover ze werkelijk bestaan,
geen afbreuk doen aan de relevantie van de variabelen.
Technisch komt de synthese-indicator overeen met de eerste component van een
principaal componentenanalyse welke 57% van de informatie (in termen van
variantie) uit de oorspronkelijke variabelen over alle statistische sectoren van
België weergeeft.
De beoordeling van de vijf variabelen gebeurt aan de hand van drie mogelijke
antwoorden: ‘weinig aangenaam’, ‘bevredigend’ of ‘zeer aangenaam’ wat betreft
het uitzicht van de gebouwen, de netheid, de rust en de luchtkwaliteit. ‘Slecht
voorzien’,

‘normaal

voorzien’,

en

‘heel

goed

voorzien’

wat

betreft

de

groenvoorzieningen. De PCA werd dus uitgevoerd op 15 variabelen die elk het
percentage personen voorstellen dat voor een bepaalde variabele een welbepaalde
appreciatie heeft aangeduid.
In Tabel 3 is de correlaties tussen de oorspronkelijke variabelen en de syntheseindicator

opgenomen.

Als

we

kijken

naar

de

cijfers

voor

de

Belgische

stadsgewesten (BS) zien we dat de klassen ‘zeer aangenaam’ of ‘heel goed
voorzien’ lijnrecht tegenover de andere klassen staan, met het duidelijkste contrast
met de meest ongunstige klasse.
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Tabel 3: Correlatie tussen de synthesevariabele en de oorspronkelijke
variabelen (Belgische stadsgewesten en BHG).
Variabelen naar
appreciatie
Netheid
Uitzicht van de
gebouwen

klassen
Zeer aangenaam
BS*
BHG*
-0.95
-0.95

Bevredigend
BS*
BHG*
0.63
0.07

Weinig aangenaam
BS*
BHG*
0.75
0.84

-0.94

0.77

0.78

-0.95

Rust
Luchtkwaliteit

-0.91
-0.88
-0.90
-0.90
Heel goed voorzien
BS*
BHG*
Groene ruimten
-0.72
-0.89
* BS = Belgische stadsgewesten; BHG

0.57

0.81

0.44
-0.41
0.83
0.86
0.52
-0.37
0.75
0.89
Normaal voorzien
Slecht voorzien
BS*
BHG*
BS*
BHG*
-0.25
0.17
0.80
0.83
= Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de polarisatie tussen de correlaties 'zeer
aangenaam' versus 'weinig aangenaam sterker. Ook de meest objectieve variabele
(groenvoorzieningen) toont hier een sterkere polarisatie.

6. Aandeel éénouderhuishoudens waar geen enkele persoon in het bezit is
van een diploma van minstens

het hoger secundair

(Bron:

sociaal-

economische enquête 2001
en
7. Aandeel alleenstaanden zonder minstens een diploma van het hoger
secundair (Bron: sociaal-economische enquête 2001)
Het is in deze studie niet aan de orde om uit te maken in welke mate de
aanwezigheid van twee ouders een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling
van het kind bij gelijkstelling van alle andere factoren. De financiële middelen van
een éénoudergezin of alleenstaande kunnen echter wel beperkt zijn aangezien het
slechts

over

één

inkomen

kan

beschikken.

Daarnaast

kunnen

dergelijke

huishoudens meer moeilijkheden ondervinden om zich te integreren in sociale
netwerken of om beroep te doen op onderlinge solidariteit of diensten voor
financiële ondersteuning.
Eénoudergezinnen bestaan merendeels uit vrouwen met kinderen met als gevolg
dat zowel de huishoudelijke taken als het voorzien van inkomsten op de schouders
van deze vrouwen terecht komt. Deze dubbele taak resulteert vaak in een
verminderde toegang tot de arbeidsmarkt. Bovendien is het aantal mogelijkheden
op de woningmarkt beperkt waardoor éénouderhuishoudens vaak terechtkomen in
centraal stedelijke buurten waar een laag kwalitatieve huursector domineert en het
aantal verhuisbewegingen relatief hoog ligt. Dit laatste verklaart onder andere
waarom het moeilijk is voor éénoudergezinnen om een sociaal netwerk op te
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bouwen. Om enkel die groep in rekening te brengen met een vergrootte kans op
armoede, worden alleen de huishoudens in rekening gebracht die niet beschikken
over een diploma hoger dan het lager secundair onderwijs. Zij worden niet enkel
beperkt in hun toegang tot de arbeidsmarkt, maar kunnen ook hun kinderen veelal
minder mogelijkheden bieden naar onderwijs toe.
Een aantal factoren die voor éénouderhuishoudens aan de basis liggen van
kansarmoede, wegen eveneens zwaar door voor alleenstaanden die zich min of
meer binnen dezelfde segmenten van de huursector bevinden. Een verdere
opsplitsing naar enkel die personen met in het beste geval een diploma van het
lager secundair onderwijs maakt het mogelijk om de meest kwetsbare groep
binnen de alleenstaanden in rekening te brengen.

8. Belang van het aandeel personen met een diploma hoger onderwijs ten
opzichte van het totaal aantal personen die hun studies beëindigd hebben
(gestandaardiseerd naar leeftijd) (Bron: sociaal-economische enquête 2001)
en
9. Aandeel huishoudens met kinderen waarvan minstens één persoon in
het bezit is van een diploma van het hoger secundair onderwijs (Bron:
sociaal-economische enquête 2001)
en
10. Aandeel 12- tot 25-jarigen die een opleiding volgen in het algemeen
secundair hoger onderwijs of die een diploma hebben van minstens het
hoger algemeen secundair onderwijs (Bron: sociaal-economische enquête
2001)
Het opleidingsniveau heeft niet alleen een invloed op de toegang tot sociaal
waardevolle en hooggewaardeerde functies binnen de arbeidsmarkt. Het beïnvloedt
eveneens de capaciteit van weten hoe men moet omgaan met problemen binnen
het alledaagse leven zoals bijvoorbeeld de gezondheid en het algemeen welzijn.
Daarnaast kan het opleidingsniveau aan de basis liggen van steeds wederkerende
sociale ongelijkheden binnen het onderwijs over generaties heen. Een laag
opleidingsniveau heeft namelijk enerzijds een weerslag op het individu zelf dat
meer moeilijkheden zal ondervinden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.
Anderzijds kunnen daardoor ook de toekomstmogelijkheden van hun kinderen in
het gedrang komen.
De verschillen in omkadering die ouders vanwege hun opleidingsniveau opleggen
aan hun kinderen zijn zeker niet de enige reden voor dit wederkerend patroon. De
overconcentratie van sociaal achtergestelde kinderen in een deel van de scholen
draagt ook in grote mate bij tot een beperking van de omkaderings- en
vormingsmogelijkheden van de onderwijsinstellingen. Deze overconcentratie wordt
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in

eerste

instantie

veroorzaakt

door

segregatiemechanismen

binnen

de

woningmarkt waardoor kansarme huishoudens zich sterk concentreren binnen
dezelfde buurten. Daarnaast spelen verscheidene min of meer bewuste verdelingsen uitsluitingsmechanismen uitgaand van de scholen zelf, een versterkende rol in
dit proces.
De

kans

dat

jongeren

met

hetzelfde

opleidingsniveau

als

hun

ouders

geconfronteerd zullen worden met sociale uitsluiting, is daarom ook veel groter in
buurten in moeilijkheden dan in welgestelde buurten.
De

drie

behouden

variabelen

leggen

achtereenvolgens

de

nadruk

op

het

opleidingsniveau van de totale bevolking, op de omkaderingsmogelijkheden van
ouders inzake onderwijs en op de schooltrajecten die gevolgd worden door de
jongere generaties.
Wat betreft het beëindigd onderwijsniveau wordt het aandeel personen met een
diploma

‘hoger

secundair

van

het

lange

type”

sterk

beïnvloed

door

de

leeftijdsstructuur omwille van de vooruitgang van het opleidingsniveau tijdens de
laatste decennia (Figuur 2).
Figuur 2: Percentage diplomahouders naar niveau en leeftijdsklasse.
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Vandaar dat men als variabele voor het hoger opleidingsniveau het verschil neemt
tussen het werkelijk aandeel gediplomeerden in het hoger onderwijs van het lange
type en het verwacht aandeel berekend op basis van de leeftijdsstructuur. Deze
standaardisatie volgens leeftijd verbetert namelijk de correlatie van deze variabele
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met het merendeel van de andere indicatoren die gebruikt worden om de socioeconomische synthese-indicator te construeren.
Het omkaderingsvermogen van de ouders inzake onderwijs werd geëvalueerd voor
de huishoudens met kinderen waarvan minstens één persoon beschikt over een
diploma hoger secundair onderwijs of hoger.
Aangezien de gemiddelde leeftijd van volwassenen uit gezinnen met kinderen veel
minder varieert dan het geval is voor de totale bevolking, is het niet nodig om bij
deze indicator de leeftijdsstructuur in rekening te brengen.
Bij

gebrek

aan

voldoende

gedetailleerde

schoolstatistieken

op

statistisch

buurtniveau wordt het aandeel leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs
beschouwd als een goede maat voor het onderwijsniveau dat naar de toekomst toe
(eventueel via doorstroming naar het hoger onderwijs) kan leiden tot een
waardevolle positie op de arbeidsmarkt.
De numerieke zwakte van de beschouwde doelgroep (minder dan 8% van de totale
bevolking) kan echter resulteren in een te zwakke vertegenwoordiging op
statistisch buurtniveau. Daarom wordt deze indicator uitgebreid tot het geheel van
de 12 tot 25 jarigen waarbij naast degene die het algemeen secundair onderwijs
volgen, ook studenten in het hoger onderwijs en diegene die reeds een diploma
van het algemeen secundair onderwijs bekomen hebben, in rekening gebracht
worden. Weliswaar leidt het volgen van technisch of beroepsonderwijs of het zich
beperken tot een opleiding van korte duur niet systematisch tot kansarmoede of
sociale uitsluiting. De waardering van deze opleidingen varieert namelijk sterk
naargelang lokale karakteristieken van de arbeidsmarkt, maar niettemin leiden
dergelijke

studieprogramma’s

toch

nog

vaak

tot

een

inperking

van

de

mogelijkheden voor het individu.

11. Aandeel tewerkgestelden in de tertiaire sector die laag gekwalificeerde
diensten verleent (Bron: Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, 2002)
en
12. Aandeel arbeiders in de actieve beroepsbevolking (Bron: Kruispuntbank
voor Sociale Zekerheid, 2002)
Zoals we later zullen zien, wordt de term “arbeider” hier gebruikt in de betekenis
van laagopgeleide werknemer, wat ook de activiteitssector is (secondair of tertiair).
Het is niet mogelijk om het kwalificatieniveau van activiteiten op de arbeidsmarkt
rechtstreeks en systematisch af te leiden van het opleidingsniveau. Enerzijds kan
een individu zich bepaalde kwalificaties toe-eigenen die niet voortvloeien uit het
behalen van een bepaald diploma (wel uit ervaring bijvoorbeeld). Anderzijds
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varieren de mogelijkheden om een diploma te valoriseren, naast het feit dat deze
meestal al ruime mogelijkheden bieden, naargelang de kenmerken van de lokale
economische

structuur,

en

naargelang

de

aanwezigheid

van

bepaalde

discriminatievormen bij de aanwerving, die voor mensen afkomstig uit een
kansarme buurt een nadeel kunnen betekenen.
De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Kruispuntbank voor Sociale
Zekerheid. Deze bron maakt het mogelijk om zowel de actieve arbeiders behorend
tot de secundaire als de tertiaire sector uit te zetten ten opzichte van de totale
actieve beroepsbevolking (volgens juridisch statuut). De gegevens laten echter niet
toe de beroepskenmerken van elk individu afzonderlijk in rekening te brengen,
maar wel de activiteitensectoren van de instellingen te bepalen waar deze personen
tewerkgesteld zijn.
Daarom werd een klassering uitgevoerd van alle activiteitssectoren (NACE code 5)
op basis van het gemiddelde van de mediaan inkomens van de statistische
sectoren waar de personen wonen die tewerkgesteld zijn binnen een bepaalde
activiteitensector. Dit gebeurt zowel voor de loontrekkenden als de zelfstandige
beroepen, zij het enkel binnen de tertiaire sector (enige weerhoduen gezien zijn
alomtegenwoordigheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De resulterende
classificatie plaatst hoog kwalitatieve sectoren als het hoger onderwijs, subsectoren
binnen het verzekeringswezen of een aantal diensten aan bedrijven (advies en
bijstand, ICT-advies, controleactiviteiten en technische analyses, …) tegenover
sectoren van lage kwaliteit zoals de horeca of industriële onderhoudsdiensten.
Vervolgens

wordt

van

elke

statistische

sector

enkel

het

aandeel

van

de

beroepsbevolking uit de tertiaire sector in rekening gebracht die tewerkgesteld is
binnen een derde van de slechtst geklasseerde activiteiten volgens de aldus
opgestelde hiërarchie.
Op die manier was het mogelijk de concentratie laaggeschoolde arbeiders die de
laagste lonen hebben, op te sporen (“working poors”).
13. Aandeel van de werkzoekenden in de beroepsbevolking (Bron: sociaaleconomische enquête 2001)
en
14. Aandeel langdurig werklozen van meer dan 2 jaar ten opzichte van de
totale beroepsbevolking (Bron: Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, 2002)
en
15. Aandeel werknemers met contract van onbepaalde duur ten opzichte
van de totale actieve beroepsbevolking (Bron: sociaal-economische enquête
2001)
en
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16. Aandeel huishoudens waarbij geen enkel gezinslid beschikt over
inkomsten uit tewerkstelling (Bron: sociaal-economische enquête 2001)
De toegangsmogelijkheden tot de arbeidsmarkt nemen een belangrijke plaats in de
mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting. Dit enerzijds omdat zij een
beperkende invloed kunnen uitoefenen op het inkomen, op de huisvesting of op de
toegang tot basisgoederen en –diensten (cultureel of medisch). Anderzijds kan een
beperkte toegang tot de arbeidsmarkt leiden tot sociale uitsluiting. Daarbovenop
komt dat werkloosheid een mogelijke aanwijzing is voor andere moeilijkheden zoals
een lage kwalificatie- of scholingsgraad.
Indien het gaat om langdurige werkloosheid wordt men mogelijks geconfronteerd
met een opeenstapeling van negatieve gevolgen zoals een verhoogde schuldenlast
of het verlies van professionele kwaliteiten. Vandaar dat men niet alleen het
aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking, maar ook het belang van de
langdurige werkloosheid in rekening dient te brengen.
Niet alleen (langdurige) werkloosheid, maar ook professionele onstabiliteit brengt
op zich reeds een aantal specifieke moeilijkheden met zich mee. Een onstabiele
werksituatie kan een belemmering betekenen op vlak van het uitbouwen van knowhow, het kan de mogelijkheid tot eigendomsverwerving in het gedrang brengen of
meer algemeen een uitstel betekenen van huishoudelijke en residentiële stabiliteit.
Om deze aspecten mee in rekening te brengen bij de berekening van de syntheseindicator, wordt daarom het aandeel werknemers met een contract van onbepaalde
duur aan de selectie toegevoegd. Andere contracttypes zijn niet alleen minder
standvastig, ze zullen ook sneller resulteren in financiële moeilijkheden na
stopzetting van de activiteit.
Tenslotte brengt uitsluiting op de arbeidsmarkt heel wat materiële, sociale en
psychologische gevolgen met zich mee. Behalve dat deze ook – zij het op een
andere manier – een deel van de gepensioneerden of mensen op brugpensioen
treffen, kunnen ze echter enkel geanalyseerd worden op individueel niveau. De
ernst van de problemen zal toenemen indien het gaat om alleenstaanden, wanneer
meerdere situaties van non-activiteit samenkomen binnen eenzelfde huishouden of
meer algemeen in huishoudens waar niemand kan genieten van inkomsten uit
arbeid.
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17. Aandeel woningen die beschikken over een vaste telefoon (Bron:
sociaal-economische enquête 2001)
Met de opkomst van de draagbare telefoon kan de afwezigheid van een vast
telefoontoestel de dag van vandaag niet langer systematisch beschouwd worden als
een isolerende factor voor een huishouden. De variabele blijft echter wel een
waardevolle indicator voor de constructie van de synthese-indicator. Uit een
evolutieanalyse blijkt namelijk dat het aandeel huishoudens met een vaste
telefoonlijn gestegen is van 78% in 1991 tot 83% in 2001 voor alle Belgische
stadsgewesten samen. Hieruit kan men concluderen dat het veralgemeend gebruik
van de gsm gemiddeld niet ten koste gegaan is van de vaste telefoonlijn. Wanneer
enkel huishoudens met een laag inkomen in rekening gebracht worden, blijkt dit
echter wel het geval te zijn: het aandeel huishoudens met vaste telefoon en
gelegen binnen de buurten in moeilijkheden evolueert bijvoorbeeld van 64,47% in
1991 naar 63.22% in 2001 voor alle Belgische stadsgewesten samen. Ook voor het
Brussels Hoofdstedelijk gewest zien wij een daling van het aantal huishoudens met
een vaste telefoonlijn, van 73% in 1991 naar 70% in 2001.
Ruimtelijk gaat het aandeel huishoudens met telefoonaansluiting duidelijk vooruit
in Vlaanderen, terwijl het afneemt in Brussel. Vanuit dit standpunt is het dan ook
niet verwonderlijk dat deze variabele vandaag nog steeds zeer relevant is. Het is
overigens waarschijnlijk dat een deel van de huishoudens die hun vaste telefoon
hebben ingeruild voor een gsm, deze enkel gebruiken als passieve ontvanger. Voor
deze doelgroep correspondeert de variabele dus nog steeds met een reële
beperking van communicatiemiddelen.
18. Uitrusting van de huishoudens met PC en internetaansluiting (Bron:
sociaal-economische enquête 2001)
Ondanks de duidelijke daling van de aankoopprijs van een computer en een
veralgemeende kennis van de vaardigheden om deze te kunnen gebruiken, blijkt
de uitrusting van de huishoudens met pc, en meer nog met internetaansluiting,
gemiddeld zeer onthullend te zijn in termen van inkomens- en onderwijs- of
kwalificatieniveau. In de huidige context van een razendsnelle en veralgemeende
verspreiding

van

elektronische

communicatiemiddelen,

met

inbegrip

van

persoonlijke besteldiensten, lijkt de afwezigheid van dergelijke middelen dan ook
meer en meer een sociale, materiële, intellectuele en professionele handicap te
worden.
Technisch gezien stemt de behouden variabele overeen met een gemiddelde
uitrustingsgraad van huishoudens met pc en internetaansluiting na standaardisatie
van beide gegevens naar leeftijd.
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19. Aantal huishoudens zonder auto (Bron: sociaal-economische enquête 2001)
De afwezigheid van een auto in een huishouden kan in eerste instantie wijzen op
een

zwak

inkomen.

Op

eenzelfde

inkomensniveau

zijn

er

evenwel

meer

huishoudens zonder auto terug te vinden in centraal stedelijke buurten vergeleken
met de periferie en hetzelfde geldt voor oudere gezinnen (gemiddeld eveneens
sterk vertegenwoordigd in bepaalde delen van het stadscentrum). Omwille van het
groter aanbod aan openbaar vervoer en de betere bereikbaarheid van vrienden,
kennissen en voorzieningen, speelt de uitrusting voor transport evenwel een
minder grote rol in de dichtbebouwde centra van grote steden dan in de perifere
delen van het stadsgewest.
Rekening houdend met het huidig aanbod aan openbaar vervoer kan deze
afwezigheid echter op heel wat plaatsen bijdragen tot sociaal isolement en een
vermindering van de toegangsmogelijkheden tot verschillende diensten of de
arbeidsmarkt. Het is dan ook niet zonder reden dat deze variabele vrij vaak
beschouwd wordt als een achterstellingsindicator.

20. Mediaan inkomen per aangifte (Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek,
Fiscale Statistieken, aangifte 2002, inkomens 2001)
Het is vermoedelijk overbodig om te wijzen op het belang van het inkomen als
indicator voor armoede en achterstelling. Het is echter wel belangrijk om de nadruk
te leggen op een aantal tekortkomingen van de variabele waardoor deze een
foutieve weergave kan zijn van het reële inkomensniveau van een huishouden. In
eerste instantie kan er bij eenzelfde inkomen een grote variëteit bestaan in
huishoudensgrootte met aanzienlijke verschillen in de financiële middelen per
persoon tot gevolg. Het aantal leden binnen een gezin zou men in rekening kunnen
brengen door gebruik te maken van het gemiddeld inkomen per inwoner in plaats
van het mediaan inkomen per aangifte. Bij deze methode wordt het niet-belastbaar
inkomen

echter

als

nul

beschouwd

en

heeft

men

meer

te

maken

met

wisselvalligheden van extreme waarden van de aangegeven inkomens.
Een bijkomend nadeel voor zowel het mediaan inkomen als het gemiddeld inkomen
is dat de lokale verschillen in koopkracht niet in aanmerking genomen worden
terwijl een aantal consumptiemiddelen zoals huisvesting sterke ruimtelijke variaties
kennen in prijs.
Verder houdt noch het mediaan inkomen, noch het gemiddeld inkomen rekening
met transfers binnen het huishouden. Studentenwijken bijvoorbeeld, kunnen
zwakke inkomens vertonen ondanks het feit dat studenten vaak tot een hogere
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sociale klasse behoren. De uitgaven van deze jongeren blijven echter voor een
groot deel gefinancierd door hun ouders.
Tenslotte hebben huishoudens nog een aantal niet-belastbare inkomsten en
belastingsvoordelen die geen deel uitmaken van het aangegeven inkomen, wat op
die manier kan bijdragen tot het verzwakken van de nauwkeurigheid van de
indicator.
Niettemin meet deze variabele bij benadering het inkomen uit arbeid en vermogen
en is het een voor de hand liggende indicator om buurten in moeilijkheden op te
sporen aangezien deze zowel een weerspiegeling is van het opleidingsniveau als de
arbeidsmarktpositie.

21. Indicator van de subjectieve gezondheidstoestand (gestandaardiseerd
naar leeftijd) (Bron: sociaal-economische enquête 2001)
De sterke relatie met het inkomen, het opleidingsniveau, de vroegere en huidige
werkomstandigheden, de huisvesting, enz. maakt dat de gezondheidstoestand
reeds op zich kan beschouwd worden als een betekenisvolle socio-economische
synthesevariabele. Het is echter praktisch onmogelijk om een objectieve schatting
van

de

gezondheidstoestand

van

de

inwoners

te

bekomen

op

statistisch

buurtniveau. De enige bruikbare statistische gegevens op dit schaalniveau zijn
subjectieve

beoordelingen

door

de

inwoners

zelf,

afkomstig

uit

de

socio-

economische enquête van 2001. Men kan hierbij wel vermoeden dat deze
subjectieve

opvattingen

zich

min

of

meer

zullen

baseren

op

objectieve

vaststellingen van medische instanties.
Figuur 3 : Waargenomen gezondheidstoestand volgens leeftijd (mannen).
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Figuur 3 toont aan dat de gezondheidstoestand in grote mate samenhangt met de
leeftijd. Alvorens deze variabele te kunnen gebruiken voor de constructie van de
synthese-indicator dient men deze dus best te standaardiseren naar leeftijd om de
invloed ervan te neutraliseren. De behouden indicator komt daarom overeen met
het verschil tussen de werkelijke gezondheidstoestand en het verwachte niveau in
functie van de leeftijdsstructuur.
De beoordeling van de gezondheidstoestand gebeurde in de enquête aan de hand
van vijf mogelijke categorieën namelijk ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘gemiddeld’, ‘slecht’ of
‘zeer slecht’. De gebruikte gezondheidsvariabele komt in feite overeen met het
(gewogen) gemiddelde van twee partiële indicatoren die resulteren uit een
standaardisatie naar leeftijd van de categorieën ‘zeer goed’ en ‘goed’. Voor beide
variabelen wordt het verschil genomen tussen het werkelijk aandeel van de
personen in ‘zeer goede’ of ‘goede’ gezondheid en de verwachte resultaten van
beide klassen op basis van de leeftijdsstructuur.
De eerste partiële indicator beschouwt de leeftijdsgroep jonger dan 40 jaar die
zichzelf in zeer goede gezondheid acht en de tweede de groep van 40 jaar en ouder
die een goede of zeer goede gezondheid aangeeft. Een verdere analyse toont
namelijk aan dat tot de leeftijd van ongeveer 40 jaar, inwoners die zich in zeer
goede gezondheid verklaren algemeen in andere buurten wonen dan de anderen.
Boven de 40 jaar ligt die ruimtelijke scheiding tussen de groep van bewoners die
zichzelf in zeer goede tot goede gezondheid achten en zij die in een gemiddelde of
slechte

gezondheid

aangeven.

Vandaar

dat

het

interessant

is

om

beide

leeftijdsgroepen eerst afzonderlijk te verwerken alvorens ze samen te nemen in
één variabele.
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3. Principale componenten analyse : op zoek naar één
synthetische achterstellingsdimensie.
Omdat we de geselecteerde synthesevariabelen berekenden op basis van PCA’s
voor alle Belgische stadsgewesten, bezitten wij nu een goede wetenschappelijke
basis om achterstelling te meten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
eigenlijke analyse van achtergestelde buurten in Brussel begint dus hier. Alle
analyses, figuren en kaarten die volgen zijn bijgevolg berekend op statistisch
sectorniveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De eerste stap in de afbakening van achtergestelde buurten bestaat erin via de
toepassing van de Principale Componenten Analyse (verder PCA genoemd) op zoek
te gaan naar een combinatie van de oorspronkelijke variabelen (de eerste
principale component5) die de verschillen inzake achterstelling (zoals beschreven
door de 21 oorspronkelijke variabelen: aantal eigenaars per statistische sector,
gemiddeld inkomen,...) tussen de buurten zoveel mogelijk onderscheidt. Het
resultaat is dus één nieuwe samengestelde variabele die de verschillen tussen de
wijken voor de 21 geselectionneerde variabelen zo goed mogelijk weergeeft op één
enkele as. Deze nieuwe dimensie wordt weergegeven als een wiskundige
samenvatting van de originele 21 variabelen (de eerste principale component is een
gewogen combinatie van de 21 oorspronkelijke variabelen, waarbij de gewichten
(coëfficiënten) zo gekozen worden dat ze de verschillen tussen de buurten zo goed
mogelijk weergeven).
Aangezien verschillende studies (Kesteloot, 1996, 2001; Vandermotten, 2006)
aantoonden

dat

de

geselecteerde

variabelen allen

te

maken

hebben met

achterstelling, kan de nieuw bekomen variabele gezien worden als dé dimensie van
achterstelling. Via de nieuwe variabele wordt het bijgevolg mogelijk alle buurten
van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest één score te geven op algemene
achterstelling.
De uitkomsten van de PCA worden op de volgende pagina weergegeven in Tabel 4.

5

Zie Woordenlijst
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Tabel 4: Principale component : Achterstelling: Correlaties en verklaarde
variantie

Pcinternet - 18
Gezondheid - 21
Inkomen - 20
Scholing ouders - 9
Telefoon - 17
Scholing - 10
Hoger onderwijs - 8
Woonvertrekken - 2
Werkzekerheid - 15
Eigenaars- 1
Enkel vervangingsinkomen - 16

0.92462
0,92181
0,92166
0,90561
0,90218
0,87679
0,82326
0,80965
0,74478
0,65879
-0,64794

Variantie van de variabele
opgenomen door de
principale component
(1=100%)
0.855
0,850
0,849
0,820
0,814
0,769
0,678
0,656
0,555
0,434
0,420

Slechte staat woning - 3
Geen centrale verwarming - 4
Eenoudergezinnen - 6
Alleenstaanden - 7
Woonomgeving - 5
Langdurige werkloosheid - 14
Arbeiders -12
Werkzoekend -13
Zonder auto - 19
Laag niveau tertiaire sector - 11

-0,64879
-0,65468
-0,73463
-0,78106
-0,80912
-0,88408
-0,90298
-0,90569
-0,92494
-0,93225

0,421
0,429
0,540
0,610
0,655
0,782
0,815
0,820
0,855
0,869

Correlatie met
principale
component

Variabele
(en nummering)

In Tabel 4 hierboven zien wij dat nagenoeg alle originele variabelen een correlatie
van 0,7 of hoger vertonen met de gevonden component van achterstelling. Dit wil
zeggen dat voor nagenoeg alle variabelen geldt dat meer dan de helft van de
verschillen die ze tussen de buurten meten (variantie) ook door de principale
component6 weergegeven is. Vlotter gesteld is de gevonden dimensie van
achterstelling dus een zeer goede samenvatting van alle verschillen die te vinden
zijn in de 21 afzonderlijke originele variabelen. Door ons verder slechts op die ene
component te focussen verliezen wij weinig informatie ten opzichte van het verder
werken

met

de

21

oorspronkelijke

variabelen.

De

principale

component

vertegenwoordigt 69% van de variatie (verschillen) tussen de buurten die de 21
originele variabelen beschrijven. Dit is een zeer goed resultaat wat erop wijst dat
de geselecteerde variabelen inderdaad allemaal met een of ander dimensie van
achterstelling te maken hebben. Zoals eerder gezegd, kan deze combinatie van de
oorspronkelijke variabelen de naam “synthese”component krijgen. Deze zal de
afbakening van “achtergestelde buurten” mogelijk maken.
6

Zie “variantie” en “correlatie” in de Woordenlijst
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Variabelen die een achterstelling beschrijven, zullen een negatieve score tonen en
deze die op een zeker welstand wijzen een positieve correlatie. De meest
achtergestelde wijken zijn dus deze met de meest negatieve waarden op de
synthesecomponent.
Om

nu

tot

een

werkelijke

afbakening

van

achterstelling

in

het

Brussels

Hoofdstedelijk Gewest te komen, moet deze component op kaart worden gezet. Op
die manier wordt zichtbaar welke buurten in welke mate achtergesteld zijn. Het is
echter moeilijk om te zeggen welke gebieden net wel en welke niet achtergesteld
zijn – het verloopt zoals men weet in gradaties van heel erge achterstelling naar
welstand (van een minimale naar een maximale score). Daarom moet op basis van
beleidsrelevante criteria bepaald worden welk deel als achtergesteld beschouwd zal
worden7. In het kader van de monitoring werd daarom beslist verschillende
drempels te onderzoeken op basis van het procentueel bevolkingsaantal die als
wonend in een achtergestelde buurt zullen worden beschouwd. Daarvoor moeten
de wijken gerangschikt worden op basis van hun score op de synthesecomponent.
Daarna berekend men het aandeel van elke wijk in de totale bevolking. Zo is het
mogelijk de wijken te bepalen die 30% van de bevolking vertegenwoordigen levend
in de meest achtergestelde wijken, en hieraan wijken toevoegen om de
drempelwaarde naar 40 of 50% te verhogen.
Kaart 1 is relatief eenvoudig te lezen. Allereerst werden buurten met minder dan
200 inwoners niet meegenomen in de analyse, aangezien zij teveel statistische
vertekening met zich meebrengen. Deze buurten worden blanco weergegeven op
de kaart.
De wijken waarbinnen 30% van de bevolking die in de meest achtergestelde
buurten woont, zijn in het rood gekleurd.
De 40% drempel neemt rood én oranje samen. Voor de 50% drempel komt daar
ook nog eens de sectoren in de (donker)gele kleur bij.
Het is belangrijk te onderstrepen dat het hier over een achterstelling gaat op basis
van ruimtelijke kenmerken en niet op basis van de inwoners van deze wijken; Het
is heel goed mogelijk dat er zeer welstellende mensen binnen een achtergestelde
wijk wonen en dat er kansarmen wonen in welstellende wijken. Wat hier telt , is de

In de atlas achtergestelde buurten van de Vlaamse Gemeenschap werd een drempel bepaald voor zeven indicatoren, die telkens
ongeveer overeenstemden met 15% van de gecumuleerde bevolking (Kesteloot et al., 1996, 2006) . Achterstelling werd bepaald op
basis van cumulatie van minstens vier drempelwaarde-overschrijdingen. Uit deze analyse bleek 39% van de bevolking van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een achtergestelde buurt te leven. De twee atlassen voor het federale Grootstedenbeleid (gegevens
van de volkstelling 1991 en de SEE 2001) gebruiken een synthetische indicator zoals in deze studie. Bij een drempel op 15% van de
gecumuleerde bevolking voor de 17 stadsgewesten blijkt in de eerste studie (voornamelijk gestoeld op de tellinggegevens van 1991,
plus enkele recentere indicatoren) 39% van de Brusselse bevolking in een achtergestelde buurt te wonen. In de tweede studie werden
de gegevens gebruikt die in dit onderzoek overgenomen zijn (plus nationaliteit) en woont bij een drempelwaarde van 30% voor de 17
stadsgewesten, 49.5% van de Brusselse bevolking in een achtergestelde buurt.
7
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cumulatieve aanwezigheid van tekens van achterstelling binnen de betreffende
wijken.
Het is interessant op te merken dat binnen de 30% huishoudens die in de meest
achtergestelde buurten wonen, zich niet enkel die huishoudens bevinden die in de
vroegere industriële as van Brussel wonen, maar ook enkele sectoren daarbuiten,
waaronder sociale wooncomplexen.
De zones die horizontaal gearceerd zijn tonen ons de huidige afbakening van de
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR).
We zien dat deze relatief sterk overlapt met de 30% drempel uit deze analyse,
behalve enkele uitzonderingen: bepaalde zones van de RVOHR bevinden zich in de
40-50% meest achtergestelde buurten (gele zones), terwijl andere zones binnen de
30% meest achtergestelde buurten dan weer niet door de RVOHR worden bedekt.
Deze verschillen kunnen eerst en vooral verklaard worden door de verschillende
logica achter de afbakeningen, met enerzijds vooral huisvesting voor de RVOHR
tegenover anderzijds een breed gamma socio-economische en demografische
variabelen in deze analyse. Daarenboven werd de afbakening van de RVOHR op
schaal van bouwblokken uitgevoerd, en bij deze analyse werd op schaal van
statistische sector gewerkt. Ook een geografische evolutie van achterstelling
binnen het Hoofdstedelijk Gewest kan dit verschil verklaren (vooral in het centrumnoord van Etterbeek, onder invloed van de Europese wijk).
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Kaart 1 : Synthese component van achterstelling op het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
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4. De varimax componenten: op zoek naar
verschillende dimensies van achterstelling.
Nu de algemene achterstelling in kaart werd gebracht, kunnen we op zoek gaan naar
verschillende dimensies van achterstelling. De zoektocht naar meerdere dimensies
gebeurt via dezelfde techniek – PCA – als hierboven, maar dit keer is er geen
beperking tot de eerste dimensie of de principale component. De principale
componentenanalyse geeft na de eerste principale component een volgende dimensie
weer die zoveel mogelijk van de overige variantie van de variabelen beschrijft (daarom
is deze component ook perfect ongecorreleerd met de eerste principale component).
De analyse herhaalt de oefening voor de variantie die dan overblijft, enz. tot de
volledige variantie van de 21 oorspronkelijke variabelen opnieuw beschreven wordt
door

een

kleiner

aantal

onderling

ongecorreleerde

componenten.

Gezien

elke

component zoveel mogelijk van de resterende variantie opneemt, bekomt men snel
componenten die maar heel kleine verschillen tussen de buurten beschrijven en die
dus verwaarloosd kunnen worden.
In het algemeen worden alleen de principale componenten weerhouden die minstens
evenveel variantie verklaren als de orgininele variabele. Dit betekent dat – na het
bekijken van de ruimtelijke structuur van de principale componenten en hun relatie
met de oorspronkelijke variabelen – slechts de eerste drie componenten, die samen
81% van de variantie beschrijven, de moeite zijn op te behouden8.
Dit betekent, voor zover er geen andere aspecten van achterstelling zijn die niet door
de 21 oorspronkelijke variabalen worden gemeten, deelt de achterstelling zich op in
drie dimensies, in die zin dat de correlatie tussen de oorspronkelijke variabelen
toelaten drie grote groepen variabelen af te bakenen met een gelijkaardige ruimtelijke
verdeling.
Om

de

dimensies

van

achterstelling

beter

te

beschrijven,

worden

in

deze

driedimensionale ruimte nieuwe combinaties van de oorspronkelijke variabelen op
gespoord waarbij elke variabele zo goed mogelijk door één enkele component
vertegenwoordigd wordt. Deze componenten worden varimax componenten genoemd,
aangezien de variantie van de correlatie van de component en de oorspronkelijke
variabelen gemaximaliseerd wordt (dit alles rekening houdend met de eis dat elke
component een volgende variantie beschrijft die nog niet door de vorige component
werd besproken). Er zijn dus zowel correlatie mogelijk rond de 0 als in beide
extremen9. Het resultaat is een hergroepering van de variabelen in drie varimax
8

Zoals we hierboven gezien hebben, verklaart de eerste principale component of synthesecomponent 69% van de totale variantie van de 21
oorspronkelijke variabelen. De tweede beschrijft een extra 7% van de variantie, en de derde 5%. De vierde component valt onder de drempel van
4.3% (aangezien de variantie van elke variabele gestandaardiseerd is (gelijk aan de eenheid) is de totale variantie van de 21 variabelen gelijk aan 21:
een oorspronkelijke variabele vertegenwoordigd dus 1/21ste of 4.76% van de totale variantie).
9

Zie Woordenlijst
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componenten

die

elk

een

bepaald

aspect

van

de

ruimtelijke

spreiding

van

achterstelling beschrijven, en geinterpreteerd kunnen worden aan de hand van de
combinatie van oorspronkelijke variabelen (Tabel 5).

Tabel 5 : Drie componenten van achterstelling : Correlaties met variabelen en
verklaarde variantie.
Component 1:
Arbeidsmarkt

Component 2:
Woningmarkt

Component 3:
Woonkwaliteit

Verklaarde
variantie

Scholing

0,87953

-0,22651

-0,28635

0,907

Belang Hoger
onderwijs

0,87333

-0,25073

-0,14962

0,848

% Pc / internet

0,81860

-0,45410

-0,21787

0,924

Gezondheid

0,76855

-0,40172

-0,35186

0,876

% Telefoon

0,69690

-0,31908

-0,51836

0,856

Geschoolde ouders

0,66493

-0,55879

-0,29257

0,840

Mediane inkomen

0,63715

-0,50862

-0,43063

0,850

% Langdurig
werkloos

-0,66360

0,50809

0,30720

0,793

% Werkzoekend

-0,67173

0,48303

0,37165

0,823

% Laag tertiair
niveau

-0,79766

0,34729

0,39364

0,912

% Arbeiders

-0,84507

0,28019

0,33442

0,904

% Vervanginsink

-0,29496

0,80503

0,01296

0,735

% Eenoudergezin

-0,44863

0,70299

0,08413

0,703

% Alleenstaand

-0,31301

0,67892

0,42679

0,741

% Zonder auto

-0,49568

0,63772

0,50638

0,909

Beschikbare
Woonvertrekken

0,50362

-0,58513

-0,30253

0,688

% Eigenaars

0,09902

-0,81819

-0,32774

0,787

-0,18381

0,30159

0,78373

0,739

-0,54765

-0,09197

0,69297

0,789

-0,54563

0,25517

0,62565

0,754

0,27979

-0,4719

-0,64359

0,715

Slechte staat
woning
% Geen centrale
verwarming
Kwaliteit
woonomgeving
Werkzekerheid
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De laatste kolom van deze tabel toont voor elke variabele het deel van de variantie
dat door de 3 varimax-componenten wordt beschreven. Het resultaat is meer dan
positief. De drie varimax componenten slagen erin 70% of meer van de verschillen
tussen de wijken uitgedrukt door elke oorspronkelijke variabele te beschrijven.
Anders gezegd, dit resultaat bevestigt het idee dat drie componenten voldoende
zijn

om

de

verschillende

ruimtelijke

verdelingen

van

de

21

weerhouden

achterstellingsindicatoren te beschrijven.
Een wijk die hoog scoort op component 1 heeft een hoge waarde op de variabelen
rond scholing, zoals hoger onderwijs, en zwakke waarden wat betreft het
percentage arbeiders en percentage tertiaire sector tewerkgestelden op laag niveau
hoog scoren. Bijgevolg, hoe lager de score op deze eerste varimax-component, hoe
meer de wijk achtergesteld is voor deze groep variabelen. De eerste component
maakt dus een duidelijke tegenstelling zichtbaar met aan de ene zijde hoog
opgeleiden, en aan de andere zijde laag opgeleide arbeiders en tertiaire sector
arbeiders. Het gaat met andere woorden over achterstelling op de arbeidsmarkt en
samenhangende verschillen op het vlak van opleiding.
Component

2

scoort

hoog

wanneer

er

een

groot

percentage

is

van

éénoudergezinnen en gezinnen die enkel een vervangingsinkomen genieten, en/of
wanneer er een laag percentage eigenaars-bewoners is. Samengevat vormt de
tweede

component

de

as

die

achterstelling

op

de

woningmarkt

en

huishoudenvormen met elkaar combineert. Een geografische analyse van de
component (zie verder p.34) toont duidelijk twee extremen: enerzijds de
eigenaars, en anderzijds de buurten met sociale huisvesting, die wegens de
huurprijs en de toegangsregels de sterke concentratie van eenoudergezinnen en
huishoudens met vervanginkomen vertonen10.
Component 3 scoort duidelijk hoog wanneer een wijk veel woning in slechte staat
telt en in mindere mate slecht scoort op de appreciatie van de woonomgeving;
(Opgelet: een hoge score op deze variabelen komt overeen met een slechte
kwaliteit).

Deze

is

ook,

maar

in

mindere

mate,

gelinkt

aan

de

ondervertegenwoordiging van loontrekkende met een contract van onbepaalde
duur. De derde as geeft dus een zicht op de achterstelling inzake woonkwaliteit
waarvan

de

ruimtelijke

verdeling

in

zekere

mate

overeenkomt

met

werkonzekerheid.

10

Zie ook Atlas Welzijn en Gezondheid van Brussel-Hoofdstad (Deboosere et al., 2006)
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Het is interessant de correlaties tussen de 3 varimax-componenten en de
synthesecomponent van achterstelling. Deze zijn respectievelijk 0.711, -0.537 en
-0.454. Dit betekent dat de achterstelling op de arbeidsmarkt het meest weegt op
de synthesecomponent (50%), gevolgd door de huisvestingsmarkt (29%) en de
woonkwaliteit (21%)
Deze drie dimensies komen overeen met wat in de vorige studies 11 gevonden werd
met enkele kleine verschillen. Ten opzichte van 1991 de situatie van vele sociale
woningbuurten gevoelig verslechterd, wat duidelijk weergegeven wordt door de
tweede dimensie.

Dit is gevolg enerzijds van de algemene sociale polarisatie,

waardoor het publiek dat in aanmerking komt voor sociale huisvesting steeds meer
achtergesteld is en anderzijds door het feit dat de toewijzing van sociale woningen
de laatste decennia nauwer aansluit bij het doelpubliek, o.a. door duidelijke
prioriteitsregels en een transparant beleid. In de sociale woningbuurten waar de
residentiële mobiliteit het hoogste is (meestal omdat de woningen relatief minder
aantrekkelijk zijn wegens hoogbouw en/of gebrek aan renovatie en onderhoud),
zijn deze effecten het meest opvallend.
Een vereenvoudigde versie van de varimax-componenten
Omwille van duidelijkheid en vooral om toe te laten de afbakening van de
achtergestelde wijken te actualiseren op basis van dezelfde criteria, is het
interessant elke component te vervangen door één van de originele variabelen. De
vervangende variabele is niet zomaar die variabele die het hoogste correleert met
de component. We kiezen daarentegen die variabele die inhoudelijk het dichtst
aanleunt bij achterstelling, en daarbij actualiseerbaar is.
Voor component 1 wordt dit dan het percentage arbeiders12; voor component 2
het percentage gezinnen met enkel een vervangingsinkomen; en voor component
3 de slechte staat van de woning. De eerste twee zijn afkomstig van de
Kruispuntdatabank en hebben dus het voordeel dat ze jaarlijks reproduceerbaar
zijn. Longitudinale informatie over de huisvesting daarentegen is nog altijd een
probleem in afwezigheid van nieuwe woontellingen.
Op

de

volgende

kaarten

wordt

telkens

per

component

de

synthesekaart

weergegeven van 30%, 40% en 50% van de bevolking in de meest achtergestelde
buurten, op basis van de vervangende variabele.
Vandermotten, C.; Marissal, P.; Van Hamme, G.; Kesteloot, C.; Slegers, K.; Vanden Broucke, L.; Ippersiel, B.; De Bethune, S.;
Naiken, R.;, 2006 et Kesteloot, C; De Turck, A.; Vandermotten, C.; Marissal, P. & Van Hamme, G., 2001.
11

12

Ter herinnering: dit gaat over het tewerkstellingstatuut en niet over de activiteitensector. De variabele telt de arbeiders zowel in de
industrie als in de tertiaire sector, die in het Brusselse Gewest veel belangrijker is.
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Kaart 2: Component 1 : Arbeidsmarkt. Meest achtergestelde buurten,
afgebakend op 30%, 40% en 50% van de bevolking.
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Kaart 3: Component 2 : Woningmarkt. Meest achtergestelde buurten,
afgebakend op 30%, 40% en 50% van de bevolking.
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Kaart 4: Component 3 : Woonkwaliteit. Meest achtergestelde buurten,
afgebakend op 30%, 40% en 50% van de bevolking.
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Kaart 2 toont de achterstelling op de arbeidsmarkt. Deze overlapt duidelijk de
algemene achterstellingskaart (zoals berekend in een vorige fase). Het is niet
verwonderlijk

dat

beide

sterk

overlappen

aangezien

de

eerste

component

(arbeidsmarkt) de variabelen opneemt die de hoogste correlaties

met de

synthesecomponent vertonen en deze component ook de grootste variantie op zich
neemt. Niettemin is het zo dat daar waar de algemene achterstelling zich sterk op
de historische kern van Brussel, en op enkele verspreide sociale wooncomplexen
nestelt, de polarisatie op de arbeidsmarkt zich vanuit het historische centrum
vooral uitspreidt in zuid-westelijke richting over het Gewest. Dit patroon kent
uiteraard een duidelijke historiek. Het historische centrum ten eerste werd reeds in
de 19de eeuw door de burgerij verlaten omdat deze zich in ééngezinswoningen
wenste te vestigen in de zuidelijke banlieue (Vandermotten et al, 2006). Deze
stadsvlucht leidde zowel tot een zeer laag bevolkt oostelijk zakencentrum, als een
eerder door achtergestelde gezinnen bevolkt westelijk deel van het centrum. De
zuidwestelijke uitstroom uit het centrum is deels door deze historische centrumperiferie, en oost-westverdeling ingegeven, maar werd daarnaast ook versterkt
door de concentratie van industriële infrastructuur in het westelijke deel van
Brussel en de Zennevallei.
Op Kaart 3 zien we ten tweede de achterstelling op de woningmarkt. De
verdeling van deze component komt visueel het minst overeen met zowel de
synthetische achterstellingscomponent, als met de RVOHR-afbakening. Dit komt
vooral door de noodkoop13, bijvoorbeeld in de Turkse buurt in Schaarbeek en SintJoost, die het aantal eigenaar-bewoners in sommige wijken verhoogde. Anderzijds
heeft ook gentrificatie het aandeel eigenaar-bewoners in sommige buurten
verhoogd, door het omzetten van huurwoningen naar koopwoningen of nog meer
door de constructie van nieuwe koopwoningen (bijvoorbeeld tussen de Munt en de
Zavel, of rond de Jacqmainlaan in het centrum van de vijfhoek). Zoals in elke stad
hebben sommige wijken veel huurwoningen om huishoudens in transitie op te
vangen (studenten, jonge gezinnen, ouderen, diplomaten,...)14. De uitlopers van de
arme sikkel hebben doorgaans lagere waarden omdat de hoogste aandelen privéhuurwoningen structureel gebonden zijn aan de 19de eeuwse arbeidersbuurten. De
uitzonderingen hierop zijn de studentenbuurten in Elsene en Etterbeek en
aansluitend daaraan enkele buurten waar de betere huursector vertegenwoordigd
is. Naast het feit dat de historische kern relatief bedekt blijft door een
achterstellingsdrempel van 30% van de bevolking, zien wij hier onder de hoogste
scores vooral de sociale woningbuurten opduiken als achtergestelde buurten op de
woningmarkt.
13
14

Kesteloot, 2005
Decroly et al., 2005

Wijkmonitoring : Fase 3 – Afbakening van achtergestelde zones

36/55

Kaart

4

toont

tenslotte

de

achterstelling

van

de

woonkwaliteit.

De

achterstelling op deze kaart sluit opnieuw iets beter aan bij de synthetische
achterstellingcomponent, als ook bij de RVOHR-afbakening, maar verspreidt zich
niettemin iets meer in de noordelijke richting. Zowel de 30% als de 40%
huishoudens die meest achtergesteld zijn naar woonkwaliteit spreiden zich uit het
historische centrum uit in noord-oostelijke, oostelijke en zuid-oostelijke richting.
Dit

patroon

vormt

arbeidersbuurten,

een

met

relatief

hier

en

scherpe

daar

aflijning

buurten

die

van
dankzij

de

19de

eeuwse

renovatie,

zoals

bijvoorbeeld binnen de Vijfhoek (Sint-Goriks-Dansaert, Oude Korenhuis, Zavel)15 of
verband houdend met afbraak-heropbouwoperaties die zowel de bebouwde ruimte
als het sociale weefsel grondig veranderd hebben, zoals de Noordwijk 16. Sociale
woningwijken die er slecht aan toe zijn (of waarvan de kwaliteiten weinig
gewaardeerd worden zoals de hoogbouwwijken Peterbos in Anderlecht, de
Modelwijk in Laken en Gibet in Evere) verschijnen ook in het rood op de kaart.
Tenslotte komen er enkele vroegere dorpskernen te voorschijn, die enkel op deze
component relatief hoog scoren maar die niet tot de achtergestelde buurten
behoren op basis van de synthetischecomponent.

15
16

Van Criekingen et Fleury, 2006
Van den Eede et Martens, 1994
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5. Typologie: verschillende types van achterstelling
Deze finale fase toont de typologie van achterstelling. Per statistische sector worden de
drie dimensies waarvoor de buurt is achtergesteld, geanalyseerd uitgaande van een
grens van 30% van de bevolking voor elke dimensie. Wanneer alle combinatie met de
drie dimensies gevormd worden, ontstaan acht types. De codering van de types wordt
weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6 : Codering van 3 dimensies in 8 types van achterstelling.
Aantal
sectoren

Aantal
inwoners

Aantal
achtergestelde
dimensies

Type achterstelling

Kleur

Niet achtergesteld

wit
licht
blauw

314

450.009

13

oranje

1 – weinig achtergesteld
2 - matige graad van
moeilijkheden arbeidsmarkt
3 – in lichte moeilijkheden
woningmarkt
4 – in lichte moeilijkheden
woonkwaliteit
5 – in moeilijkheden
arbeidsmarkt en woningmarkt
6 – in moeilijkheden
arbeidsmarkt en woonkwaliteit
7 – op weg naar gentrificatie
8 – in zware moeilijkheden

Dimensie*
Arbeids
markt

Woning
markt

Woon
kwaliteit

0

0

0

0

20.315

0

0

0

0

33

62.754

1

1

0

0

blauw

58

81.552

1

0

1

0

geel

40

65.128

1

0

0

1

paars

27

42.696

2

1

1

0

rood

30

57.535

2

1

0

1

groen

22

41.322

2

0

1

1

bruin

63

127.234

3

1

1

1

*Legende: 0= niet achtergesteld ; 1= achtergesteld. (grens per dimensie = 30%)
Tabel 7 is een kruistabel waarin de typologie tegenover de synthetische
achterstellingscomponent wordt geplaatst. Deze tabel toont duidelijk welke buurten
van elk type zich binnen welke drempelwaardes bevinden op de algemene
achterstellingscomponent.
Tabel 7 : De synthetische achterstellingscomponent op 15, 30, 40% typologie.
Synthetische Achterstellingscomponent
Typologie
15%
1 Weinig achtergesteld
0
2 Matige graad van moeilijkheden - arbeidsmarkt
1

15-30%
0
16

30-40%
13
13

Totaal
40%
13
30

3 In lichte moeilijkheden - woningmarkt

0

7

5

12

4 In lichte moeilijkheden - woonkwaliteit

0

5

14

19

5 In moeilijkheden - arbeidsmarkt en woningmarkt

11

13

2

26

6 In moeilijkheden - arbeidsmarkt en woonkwaliteit

9

16

4

29

7 Op weg naar gentrificatie - woningmarkt en woonkwaliteit

2

9

5

16

54
75

9
75

0
56

63
208

8 In zware moeilijkheden (3 dimensies)
Totaal
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Tabel 7 toont zoals te verwachten dat de dimensie ‘toegang tot de arbeidsmarkt’
het meest onderscheidend is voor achterstelling. De zones die laag scoren op deze
dimensie liggen meestal onder de drempel van 30% voor de sythese-indicator. De
FOD Economie meldt overigens dat in België 87% van de mensen met
armoederisico niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Het opleidingsaspect is bijzonder
essentieel: het percentage mensen van wie één ouder geen diploma heeft is twee
keer hoger bij mensen met armoederisico dan bij de totale bevolking. Zo heeft
38% van de moeders van arme mensen geen diploma tegenover 16% van de
mensen met een inkomen hoger dan de armoededrempel (822€/maand).17
Deze studie toont ook dat meer dan de helft van de mensen met armoederisico een
woning huurt, terwijl huurders slechts 26% van de globale bevolking uitmaken
(landelijke cijfers, dus een onderschatting voor het Gewest). Eenoudergezinnen zijn
meestal

oververtegenwoordigd

in

risicogroepen

(14%

tegenover

6%).

Ter

herinnering, deze twee achterstellingsaspecten zijn opgenomen in de dimensie
‘toegang tot de woningmarkt’).
Wat de achtergestelde gebieden betreft, zoals gedefinieerd volgens de syntheseindicator (drempel van 40% van de totale Brussels bevolking), kan de gradatie van
achterstelling als volgt worden vastgesteld:
‒

weinig achtergesteld, voor sectoren die voorkomen in de synthese-indicator
maar geen overheersende moeilijkheden vertonen voor een of andere dimensie
(type 1)

‒

in lichte moeilijkheden voor sectoren met moeilijkheden op één van de twee
dimensies die zijn gekoppeld aan de woonsituatie (woningmarkt – kwaliteit van
de woning) (types 3 en 4)

‒

matige graad van moeilijkheden voor sectoren met moeilijkheden gekoppeld
aan de arbeidsmarkt (type 2)

‒

op weg naar ‘gentrificatie’ - gemiddelde moeilijkheden voor sectoren met
moeilijkheden op de twee dimensies die zijn gekoppeld aan de woonsituatie
(woningmarkt – kwaliteit van de woning) (type 7)

‒

in moeilijkheden voor sectoren met moeilijkheden op de arbeidsmarkt en één
van de twee dimensies die zijn gekoppeld aan de woonsituatie (woningmarkt –
kwaliteit van de woning) (types 5 en 6)

‒

in zware moeilijkheden voor sectoren met moeilijkheden in de drie dimensies
(type 8)

17

FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Wie is er arm in België?, 16 oktober 2007.
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Kaart 5 toont de ruimtelijke verdeling van de verschillende types van achterstelling
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sectoren die met
dikke zwarte lijnen zijn afgebakend tonen ons de 40% van de bevolking die in de
meest

achtergestelde

buurten

leeft

op

basis

van

de

synthetische

achterstellingcomponent eerder berekend. Elk type (uitgezonderd type 8) heeft
twee kleurindices (licht en donker), zoals in de legende van de kaart wordt
weergegeven. De donkere kleurvariant slaat telkens op die sectoren die zowel
binnen dit type vallen, als binnen de 40% van de bevolking die meest achtergesteld
is op de synthetische achterstellingscomponent uit de eerste PCA. De lichtere
variant toont dan die buurten die wel binnen het type vallen, maar niet bij de 40%
meest

achterstelde

bevolking

hoort

op

de

synthetische

(algemene)

achterstellingscomponent. Bij type 8 was deze opdeling niet nodig, aangezien dit
type logischerwijze volledig binnen de 40% drempel valt.
Alle sectoren met minder dan 200 huishoudens werden uit de analyse gelaten ten
voordele van de statistische betrouwbaarheid. Ze zijn in het grijs gekleurd op de
kaart. Daarnaast zijn ook vijf sectoren weggelaten in de analyse aangezien zij een
vertekenend beeld geven voor de analyse van achterstelling: deze, alsook de reden
van weglating, werden opgenomen in tabel 8.
Tabel 8 : weggelaten sectoren in de analyse naar achterstelling.
Sector
21009A2MJ
21018A8721012A833
21017A374
21009A652

Reden
ULB-VUB campus met studentenhuisvesting
UCL campus met studentenhuisvesting
Psychogeriatrisch centrum
Psychogeriatrisch centrum
Hospitaal van Elsene

De weggelaten sectoren zijn wit gebleven op de kaart, zoals de wijken die geen
enkele drempel overschrijden.
Sociale woningbouwcomplexen en tuinwijken worden weergegeven met zwarte
bolletjes, die evenredig groot zijn met het aantal mensen die ze huisvesten (zie
legende). De RVOHR-afbakening wordt opnieuw weergegeven door horizontale
arcering zoals op de vorige kaarten.
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Kaart 5 : Typologie van achterstelling.

Wijkmonitoring : Fase 3 – Afbakening van achtergestelde zones

41/55

Een eerste blik op kaart 5 laat toe te volgende algemene vaststellingen te maken:
−

Bijna alle statistische sectoren die in de achtergestelde zone zitten op basis van
de synthesecomponent (drempel 40%) zijn geklasseerd bij de slechtst
geklasseerde op minstens één dimensie. De enige uitzondering zijn de weinig
achtergestelde buurten in lichtblauw (type 1).

−

Bepaalde sectoren kunnen moeilijkheden vertonen op één dimensie zonder
opgenomen

te

zijn

in

de

achtergestelde

zone

op

basis

van

de

synthesecomponent.
Een analyse per type laat toe deze algemeenheden uit te diepen en de eigenheid
van elk type te verduidelijken.

Type 1: weinig achtergestelde buurten (lichtblauw en wit)
Binnen het eerste type vallen die sectoren die op geen van de drie dimensies tot de
30% meest achtergestelde bevolking behoren, maar die de drempel van 40%
halen voor de synthesecomponent. Deze sectoren zijn vooral op te merken in de
rand van de achtergestelde zone, en tonen zich daarbij iets talrijker in het oosten,
waar de aristocratie zich reeds in de eerste eeuwen van de stad installeerde –
beginnend in de nabijheid van het hertogelijk paleis, en heden ten dage zich ietwat
afbuigend naar het zuiden18.
Enkele buurten in de Vijfhoek hebben doorheen de tijd hun prestige kunnen
behouden (O.L.V. ter Sneeuwwijk) en/of zijn door renovatie en gentrificatie zodanig
verbeterd dat ze zich onder de drempel van 40% op de achterstellingsindex
bevinden

hoewel

ze

opgenomen

waren

in

de

RVOHR

(Oud

Korenhuis,

Jacqmainlaan).
Het

is

mogelijk

dat

de

sectoren

aan

het

westelijk

grensgebied

van

de

achtergestelde zone hun achterstelling zullen zien verhogen, als gevolg van de
opvang van de minder welgestelde personen die de wijken in moeilijkheden
verlaten, terwijl in het oosten de achterstelling van de wijken verminderd door
gentrificatieprocessen. Sinds het einde van de jaren tachtig is het mogelijk de
eerste bewegingen aan te tonen van enerzijds huishoudens weggejaagd door
stijgende immobiliënprijzen en stedelijke herstructurering en anderzijds tweede
generatie Italianen en Spanjaarden die de concentratiezones van hun ouders
verlaten19.

18
19

Vandermotten et al, 2006
Kesteloot & De Decker 1992, De Lannoy & De Corte 1994.
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Type 2: Buurten met een matige graad van moeilijkheden – arbeidsmarkt
(donker en licht oranje)
Binnen de achtergestelde zone gedefinieerd door de synthesecomponent (40%),
zijn de buurten waar zich een arbeidsmarktprobleem voordoet vooral te vinden in
de zogenaamde “arme sikkel” van de 19de eeuwse woongordel of eerste kroon. De
meeste buurten combineren deze problematiek met andere.
De sectoren waar de achterstelling beperkt is tot de arbeidsmarkt bevinden zich
aan de rand van de achtergestelde zone, vooral in het noordoosten, zuiden en
centrum-west, die doorgaans een meer gemengde bevolking kennen dan de rest
van het centrale en zuidelijke deel van de sikkel wegens de grotere diversiteit aan
woningtypes. In het noorden vindt men gelijkaardige wijken, in Oud-Laken en
Helmet. Deze laatste buurt, waar het station van Schaarbeek aan grenst, ligt op de
rand tussen “hoog Schaarbeek” en “laag Schaarbeek”. Hoog Schaarbeek was in de
19de eeuw voorbehouden voor de bourgeoisie, terwijl de arbeidersklasse in de
vallei, dicht bij de fabrieken, een plek vond om te wonen. Op de grens tussen deze
twee delen van de gemeente zijn er gemengde buurten, met een grotere diversiteit
in het huisvestingsaanbod en een iets lagere bouwdensiteit dan de buurten dichter
tegen het centrum maar nog steeds opmerkelijk hoger dan in de residentiële
buurten verder van het centrum.
De aanwezigheid van de spoorwegen in Schaarbeek, de werkplaatsen Turn&Taxis in
Brussel, en het kanaal verklaren de voormalige industriële activiteiten en bijgevolg
de arbeidersbuurten in deze delen van de stad.
De arbeidsmarktproblematiek is dus vooral te vinden in de oudere uitbreidingen
van de migrantenbuurten naar Laken, Helmet en de zuidelijke industrie-as toe.
Alleen langs de Ninoofse steenweg te paard op Molenbeek en Anderlecht is er
sprake van een recentere uitbreiding.
De buurten van het type 2 vallen hoofdzakelijk tussen de 15% en de 40% meest
achtergestelde bevolking op de synthetische indicator (Tabel 7). Daarom vallen ze
zeker onder de noemer achterstelling, zij het weliswaar hoofdzakelijk binnen de
dimensie van de “arbeidsmarkt”. De buurten van het type 2 kennen vaak een
relatief

hoog

percentage

migranten,

een

bevolkingsgroep

die

nog

steeds

moeilijkheden ondervindt op de arbeidsmarkt.
In de rest van het Gewest zijn er slechts drie eilandjes van dit type waar de
drempel van 40% voor de synthesecomponent niet werd gehaald: in Molenbeek in
het verlengde van de Gentsesteenweg, in Anderlecht in het verlengde van de
Ninoofsesteenweg en in Evere in het verlengde van Helmet.
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Type 3: Buurten in lichte moeilijkheden - woningmarkt
(donker en grijsblauw)
Buurten waar alleen een woningmarktprobleem zich voordoet blijken op enkele
uitzonderingen na minder problematisch te zijn: er zijn 12 buurten van dit type in
de 40% achterstelling geklasseerd, maar in het totaal komen er 58 buurten in dit
type voor (tabel 6). Er zijn dus 46 van deze buurten die niet als achtergesteld
worden beschouwd door de synthesecomponent.
De wijken van dit type die de drempel van 40% bereiken, vindt men verspreid over
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terug. Sommigen vindt men aan de rand van de
aanéénsluitende

achterstellingszone.

Gezien

de

algemene

sociaal-ruimtelijke

dynamieken in het Gewest kennen de wijken ten oosten van het kanaal (Dailly in
Schaarbeek, Grote-Zavel in brussel, Anglicaanse kerk in Elsene en Metaal in SintGillis) waarschijnlijk een verbetering, terwijl de wijken ten Westen (Pfeiffer in
Molenbeek en Esseghem in Jette) een concentratie van een kansarme bevolking
zouden kennen. Deze hypothese wordt ondersteund door het feit dat Esseghem en
vele wijken van dit type buiten de centrale zone sociale huisvesting kennen, die
door zijn doelstelling en toelatingsregels tot een concentratie van dit type
huishoudens leidt.
Van wijken buiten de centrale zone die geen sociale woningen bevatten, vinden we
een concentratie van dit type rond de universitaire campus in Elsene. Het is
duidelijk dat de status van eigenaar veel zeldzamer is bij jongeren die nog studeren
of net afgestudeerd zijn en dus nog geen hoge inkomsten hebben. Zolang er geen
concentratie is van problemen op de arbeidsmarkt bestaat de kans dat het om
transitiebuurten gaat: zodra gezinnen een voldoende hoog inkomen hebben kunnen
zij verhuizen naar een betere woning of hun woning renoveren. Maar het hoge
percentage alleenstaanden (31% voor de buurten rond de campus in Elsene versus
26% gemiddeld voor het ganse Hoofdstedelijke Gewest) duidt echter op het gevaar
van een zekere verankering van de achterstelling in deze buurten. Alleenstaanden
zijn immers kwetsbaarder dan gezinnen met tweeverdieners. De woningmarkt zou
in dit geval dus nog niet volledig ingespeeld zijn op het toenemend aantal
alleenstaanden in de stad. Het feit echter dat jongere alleenstaanden vaak
ongehuwd

en

niet

geregistreerd

samenwonen,

waardoor

zij

toch

bij

de

tweeverdienders thuishoren, is een temperende factor voor dit probleem.
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Type 4: Buurten in lichte moeilijkheden – woonkwaliteit
(donker en licht geel)
Deze buurten vinden wij vooral terug in combinatie met buurten van het type 7:
buurten op weg naar gentrificatie. De buurten van het type 4 scheiden zich van het
type 7 doordat zij in lichtere moeilijkheden verkeren. Tabel 7 toont dat het
leeuwenaandeel van deze buurten dan ook buiten de 30% meest achtergestelde
bevolking op de synthetische indicator valt. Op de kaart vindt men de buurten van
type 4 terug in het centrum aan de kaaien, rond de Grote Markt, in Elsene
(waaronder Matongé en dichtbij het Flageyplein), in de wijken Helmet en Chazal te
Schaarbeek, langs de de Alsembergsesteenweg in Vorst en Ukkel en ook in het
centrum van Berchem. De ouderdom van de woningen zorgt voor een slechtere
woningkwaliteit. In de meeste buurten wordt de slechte woonkwaliteit wat
gecompenseerd door de nabijheid van culturele en commerciële activiteiten. De
buurten rond het kanaal en de drooggelegde kaaien hebben meer open ruimte dan
elders in de Vijfhoek. Deze appreciatie vertaalt zich in hoge huur- en koopprijzen
waardoor enkel een kapitaalkrachtigere bevolking met goede kansen op de
arbeidsmarkt zich in die buurten kan vestigen.
De wijken van dit type buiten de 'arme sikkel' en zijn verlengingen hebben
natuurlijk niet dezelfde troeven. Het zijn de wijken met sociale woningen
'Molenberg' in Sint-Agatha-Berchem of de wijk 'Gemeenschappen', een relatief
dunbevolkte wijk langs de Leuvensesteenweg in Evere.
De statistische sectoren van dit type liggen verspreid ten oosten van het kanaal
(behalve Veeweyde Zuid en Heembeek Noord). Deze wijken zijn nogal heterogeen.

Type 5: Buurten in moeilijkheden – arbeidsmarkt en woningmarkt
(donker en lichtpaars)
Dit type buurten evenals de hierop volgenden kennen een belangrijke achterstelling
omdat nagenoeg alle sectoren ervan tot de 30% meest achtergestelde bevolking
behoren op basis van de synthetische indicator, én omdat er telkens een
combinatie van twee of meer achterstellingsdimensies te vinden is.
Het

type

5

is

een

relatief

zware

achterstellingscombinatie

omdat

deze

arbeidsmarkt- én woningmarktproblemen koppelt. We vinden het type terug in de
arme sikkel, met kleine uitlopers langs de noord-zuidverbinding, als ook binnen
enkele sociale wooncomplexen in de rand van Brussel zoals Masoin, Heymans,
Ramaeckers, Versailles, Germinal, Rauter V., Resedas, Bon Air en Koning Albert.
De buurten aan de oostkant van het noordstation - en meer specifiek de
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Brabantwijk - kennen de grootste concentratie van dit type. Door de spoorweg en
de kleine ring wordt deze buurt relatief afgesloten van het centrum en is daardoor
minder in trek dan de buurten van het type 4 en 7, gesitueerd aan de andere kant
van de kleine ring. De commerciële as die de Brabantstraat vormt, zorgt voor een
eigen dynamiek. In Anderlecht kunnen de slachthuizen als economische trekker
van

de

buurt

vermeld

worden.

Het

hoge

percentage

vreemdelingen

en

laaggeschoolden, verklaart de zwakke positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er
relatief veel alleenstaanden die niet zozeer op de arbeidsmarkt, maar wel op de
woningmarkt kwetsbaar zijn.
Buiten de aanééngesloten zone komen deze wijken, op één uitzondering na,
overéén met sociale huisvesting. Deze concentreren een kansarme bevolking die
wel het geluk gehad heeft een degelijke woning te vinden maar die ver verwijderd
zijn van de voorzieningen voor opleidingen en werk (Goede Lucht te Anderlecht,
Hunderenveld te Berchem, Kersenhoek te Neder-Over-Heembeek, Ieder zijn huisStroobants en Germinal I en II te Evere, Messidor II te Vorst).
De Franklin Rooseveltlaan is een speciaal geval: deze wijk bereikt niet de drempel
van 40% voor de synthesecomponent wat verklaart kan worden door de
aanwezigheid van de bedienden.

Type 6: Buurten in moeilijkheden - arbeidsmarkt en woonkwaliteit
(donker en lichtrood)
Dit type is iets minder uitgesproken als het type 5 afgaande op de spreiding ervan
in tabel 7. Niettemin blijft dit een ernstige vorm van achterstelling die zich dan ook
hoofdzakelijk uit binnen de arme sikkel. Dit type bevindt zich verder weg van het
centrum waar het aanbod aan betaalbare grotere woningen iets hoger is dan
bijvoorbeeld type 5 woningen.
De woningen zijn vooral arbeiderswoningen, daterend van de 19de eeuwse
industrialisatie. Ook nu nog is de staat van de woningen een weerspiegeling van die
periode. Dit type komt voor op dezelfde plaatsen als type 2 woningen, maar zijn
meer achtergesteld omdat de woningen in slechtere staat zijn. Het betreft ofwel
latere uitbreidingszones van de arbeiderswijken, langs het kanaal (zoals in Laken,
Anderlecht en Vorst) ofwel meer gemengde woonzones (zoals in Schaarbeek).
Buiten de continue achtergestelde zone maken de 'Cité Moderne' te Sint-AgathaBerchem en het Kerkhof van Sint-Joost te Schaarbeek deel uit van type 6. Ze
omvatten allebei enkele sociale woningen die hoogstwaarschijnlijk het gemiddelde
inzake indicatoren rond arbeidsmarkt beïnvloed hebben.
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De enige sector van dit type die niet de 40% drempel haalt voor de synthese
component is de Dobbelenbergstraat in Haren, een dunbevolkte sector waar
plattelands- en industriële activiteiten domineren.

Type 7: Buurten op weg naar gentrificatie – gematigde problemen op de
woningmarkt en woonkwaliteit
(donker en lichtgroen)
Dit type brengt de buurten samen die problemen kennen in de twee dimensies
gelinkt

aan

huisvesting

maar

die

geen

problemen

op

de

arbeidsmarkt

vertegenwoordigen. Dit zijn dus de wijken waar het opleidingsniveau hoger en dus
de toegang tot de arbeidsmarkt gemakkelijker is dan in de andere types die twee
of drie dimensies combineren. Het type 7 kan dus niet zwaar achtergesteld
genoemd

worden,

aangezien

de

zwaarste

dimensie

van

achterstelling

–

arbeidsmarkt – niet doorweegt.
Deze sectoren komen voornamelijk voor rond Matongé waar hoog opgeleide
jongeren te vinden zijn en ook in enkele stabiele sociale woningbuurten in de
zuidoostelijke kwadrant, en in de populaire buurten rond de Dansart-straat en in de
Marollen.
De positieve evolutie binnen deze wijken is niet het resultaat van een verbetering
van de situatie van de originele bewoners, maar door een verhuisbeweging van de
bevolking, met andere woorden gentrificatie. In Brussel gebeurt de gentrificatie
vooral doordat kleine huishoudens en jongeren van de middenklasse geleidelijkaan
hun plaats innemen in het oude woningbestand dat verhuurd wordt; Het gaat hier
dus niet om de meest elitaire vorm van gentrificatie (de zeer welgestelde bevolking
koopt in centraal gelegen populaire wijken), maar deze dynamiek heeft toch een
aantal gevolgen voor mensen lager op de sociale ladder en minde rmobiel
(verhoging van de huurprijzen, omschakeling van het winkelaanbod dat zich meer
en meer richt op een ander publiek, enz.)20 Parallel hiermee ontwikkelt er zich toch
een meer elitaire gentrificatie door het op de markt brengen van prijzige woningen
in het centrum van de stad die zich vooral op internationale kaders richt
(bijvoorbeeld 'le Clos des chartreux' in de Dansaertwijk).
Deze beweging knabbelt aan de oostelijke kant van de arme sikkel. Deze
verovering van de centrale stedelijke ruimte door meer welgestelde gezinnen
evenals de originele bevolking zijn zichtbaar op de kaart wanneer wij het type 7
beschouwen in relatie tot de reeds vroeger afgebakende RVOHR-grenzen. In alle
Belgische steden – en dus ook in Brussel -, doet gentrificatie zich voor in buurten
die zich tussen de welgestelde buurten (in dit geval de zuidoostelijke kwadrant van
het Gewest) en de gordel van 19de eeuwse arbeidersbuurten ontwikkelen. De
20

Van Criekingen, 2006
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buurten

van

type

7

hebben

het

overwicht

terwijl

deze

die

alleen

een

woonkwaliteitsprobleem kennen (type 4) daar de zwakkere uitlopers van vormen.
Enkele sectoren van type 7 binnen de centrale zone bevatten wel sociale
huisvesting, maar deze vertegenwoordigt slechts een klein deeltje van het totale
woningaanbod van die sector. Het is evident dat gentrificatie zich niet voordoet
door welgestelde mensen die zich in sociale woningen zouden vestigen. Het is
daarentegen wel interessant vast te stellen dat enkele sectoren in de periferie van
de arme sikkel ook deel uitmaken van dit type (Melkriek en Homborch te Ukkel,
Gemeentelijk Stadion te Elsene, Floréal en 'le Logis-Sud' te Watermaal-Bosvoorde –
de woningen van deze laatste zijn evenwel gedeeltelijk privé). Het betreft sectoren
die een iets welgesteldere bevolking dan de huidige aanvragers voor sociale
huisvesting

gedeeltelijk

hebben

kunnen

behouden

door

een

zwakkere

verhuisintensiteit. Het betreft hier dus geen verandering maar een continuiteit van
de bevolking die de afwezigheid van de problemen op de arbeidsmarkt kan
verklaren. De sociale huisvesting daterend uit de tussenoorlogse periode bereikt
daarentegen wel de drempel wat betreft woningkwaliteit. De selectievoorwaarden
voor toegang tot sociale woningen verklaart de moeilijkheden op de woningmarkt.

Type 8: Buurten in zware moeilijkheden: arbeidsmarkt, woningmarkt en
woonkwaliteit (bruin)
Een analyse van de kaart en de tabel leert ons dat de combinatie van de drie
achterstellingsdimensies uitsluitend binnen de 30% meest achtergestelde buurten
voorkomt en vooral bij de 15% meest achtergestelde buurten. Geografisch komen
ze overeen met onderdelen van de “arme sikkel” of 19de eeuwse arbeidersbuurten
van het Gewest, maar ook in de recente uitbreiding ervan in Sint-Jans-Molenbeek,
langs de Gentse steenweg en in enkele sociale woningbuurten in de periferie,
behalve in de zuidoostelijke kwadrant.
Deze buurten hebben minder troeven en meer uitdagingen: dichtbebouwd, slechte
staat van verouderde woningen, weinig groen en openbare ruimte, weinig
commerciële, culturele of economische activiteiten. Men krijgt dus een selectie van
bewoners die geen middelen hebben om betere woningen te betrekken, de
bevolking heeft weinig kansen op de arbeidsmarkt en de alleenstaanden en
eenoudergezinnen zijn extra kwetsbaar op de woningmarkt.
Terwijl vroeger quasi heel de 19de eeuwse gordel, de arme sikkel vormde, zijn de
meest achtergestelde buurten nu iets meer versnipperd.
Via verschillende maatregelen kan een buurt een herwaardering ondergaan.
Wanneer echter de bewoners van de buurt even kansarm blijven, zijn zij – onder
andere door de stijgende huurprijzen – gedwongen te verhuizen en vestigen zij zich
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in andere zwakke buurten waardoor de achterstelling daar wordt versterkt. Op die
manier

verschuiven

de

achtergestelde

buurten

mee

met

de

migrerende

achtergestelde bevolking. Verschillende studies rond deze dynamiek in Brussel
hebben aangetoond dat deze kansarme personen de oostelijke wijken van het
centrum verlaten en naar het Westen van het centrum opschuiven21.
Buiten de arme sikkel zijn alle sectoren die behoren tot type 8 wijken met sociale
huisvesting: Peterbos te Anderlecht, de Modelwijk in Laken en Mariendaal te NederOver-Heembeek, Ieder zijn Huis- Zaventem en Galg te Evere, de Vorstse HaardMadelon, de Villa's van Ganshoren west. Zoals voor de sectoren in de periferie
behorend tot type 5 kan men aannemen dat sociale huisvesting zowel de
huishoudens weggetrokken uit het centrum als de huishoudens die een sociale
woning als het realistisch maximum beschouwen van hun wooncarriere. De
Marokkaanse gemeenschap is in Brussel oververtegenwoordigd in de sociale
huisvesting – en vooral in de perifere wijken waar woontorens met grote woningen
te vinden zijn die minder door Belgen worden ingenomen22.
Tegengesteld aan type 5 is ook de kwaliteit van de woningen in de sectoren van
type

8

problematisch.

De

studie

over

alle

Belgische

stadsgewesten

heeft

daarenboven aangetoond dat de achterstelling in dit type wijken vaak schrijnender
dan in centrumwijken.

21
22

e.a. Kesteloot en De Decker, 1992; Van Criekingen, 2002.
Kesteloot 2005
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6. Confrontatie van de achtergestelde zone met de
afgebakende wijken in het kader van de Wijkmonitoring
(Monitoring districts)
In het kader van het opzetten van een Wijkmonitoring voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn twee afbakeningen gebeurd met elk hun eigen logica:
(a) Afbakening van de wijken (MD – Monitoring District). Op het geheel van het
gewestelijke

grondgebied

werden

145

zones,

waarvan

118

woonwijken,

afgebakend als stedelijke observatie-eenheden, basis voor de Wijkmonitoring. Deze
wijken zijn altijd een som van statistische sectoren (zoals gedefinieerd door het
NIS). Ze vormen de geografische basiseenheid van waaruit de verschillende
indicatoren van de Monitoring zijn ontwikkeld en berekend. Een groot aantal van
deze wijken (ongeveer 40) strekt zich uit over meer dan één gemeente (2 of
meer). De methodologie die werd gebruikt voor de afbakening van deze wijken
wordt beschreven in een ander rapport. Alleen de kaart wordt overgenomen in dit
rapport.
(b) Afbakening van de achtergestelde zones (onderwerp van dit rapport). De
ruimtelijke concentratie van de achterstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
is gedefinieerd op basis van een principale componentenanalyse van zo’n twintig
variabelen. Deze analyse is eveneens gebaseerd op de schaal van de statistische
sectoren: aan elke sector van meer dan 200 bewoners (ongeveer 600 sectoren) is
een achterstellingsniveau toegekend (synthetische indicator). In totaal zijn 208
statistische

sectoren

gecategoriseerd

als

achtergesteld

op

basis

van

deze

synthetische indicator (drempel gelegd op 40% van de totale bevolking van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Vervolgens is de analyse van de achterstelling
verfijnd op basis van een typologie van 7 categorieën (gedefinieerd op basis van de
achterstelling op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de kwaliteit van de
woonsituatie). Er werd een onderscheid gemaakt per categorie tussen de
statistische sectoren in de achtergestelde zone zoals gedefinieerd op basis van de
synthetische indicator (drempel van 40%) en de sectoren buiten deze zone maar
met problemen die specifiek zijn voor de een of andere achterstellingsdimensie.
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Het naast elkaar leggen van de achtergestelde zones en wijken (Monitoring
Districts) verschaft ons de volgende inlichtingen:
(1) De achtergestelde gebieden zoals gedefinieerd op basis van de synthetische
indicator (drempel van 40%) bevatten statistische sectoren die in 64 wijken liggen.
54 van de 118 wijken bevatten dus geen enkele achtergestelde statistische sector
binnen hun grenzen. Deze wijken liggen hoofdzakelijk in de zuidoostelijke kwadrant
van het Gewest (schematisch gezien alle randwijken van het Jubelpark tot de
Alsembergsesteenweg). Er zijn ook enkele wijken (11) die verspreid liggen in de
tweede kroon in het (noord)westen van het Gewest.
(2) In 24 van de 64 wijken worden alle statistische sectoren gecategoriseerd als
achtergesteld23. Deze volledig achtergestelde wijken liggen voornamelijk in het
westen van de Vijfhoek en in de eerste kroon noord en west. Deze stemmen
merendeels overeen met de zone die wordt gecategoriseerd als de meest
achtergestelde. De meeste van deze wijken vertonen inderdaad een combinatie
van sectoren met zware moeilijkheden in de drie achterstellingsdimensies
(arbeidsmarkt, woningmarkt, kwaliteit van de woning – type 8) en sectoren met
moeilijkheden in twee van de drie dimensies, waaronder achterstelling op de
arbeidsmarkt, de dimensie die wordt beschouwd als de meest onderscheidende
(types 5 & 6). Daarnaast bestaan enkele van deze wijken uit statistische sectoren
die worden gecategoriseerd als 'op weg naar gentrificatie' (type 7) of met weinig
achterstelling (type 1). Deze wijken, een minderheid van de 24, bevinden zich in
de Vijfhoek (Begijnhof, Dansaert, Stalingrad) en aan de zuidoostelijke rand
(Matongé, Flagey-Malibran).
(3) De 40 resterende wijken (van de 64) bevatten één of meerdere achtergestelde
statistische sectoren. Men kan wellicht het volgende onderscheid maken aangaande
hun samenstelling en situatie:


Sterk achtergestelde wijken, met uitzondering van één of twee statistische
sectoren. Deze wijken liggen meestal naast wijken die in hun geheel zijn
achtergesteld. Als voorbeeld noemen we de Noordwijk (behalve de sector
van het Rogierplein en de hotels), de Begijnhofwijk en Colignon.



Wijken waarvan het merendeel van de statistische sectoren, maar niet alle
worden gecategoriseerd als achtergesteld. Deze wijken liggen hoofdzakelijk
aan de rand van de zone die het meest achtergesteld is. Ze hebben een
grote interne verscheidenheid op het gebied van kansarmoede, aangezien
ze zowel achtergestelde als niet-achtergestelde sectoren bevatten. Als
voorbeeld noemen we: Karreveld (nr. 63), Scheut (nr. 59), Anderlecht

Volledig achtergestelde wijken zijn wijken als de Maritiemwijk, die statistische sectoren van minder dan 200 bewoners hebben (Thurn
& Taxis), waarvoor de synthetische indicator uiteraard niet kon worden berekend. Idem het Weststation, Laag Vorst, KuregemVeeartsenij, enz.
23
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Centrum – Wayez (nr. 58), Sint-Denijs – Neerstalle (nr. 118), Berckmans –
Munthof (nr. 41), Jacht (nr. 33), Dailly (nr. 26).


Wijken met geïsoleerde achtergestelde gebieden, dat wil zeggen wijken die
niet meer dan een of twee achtergestelde statistische sectoren bevatten.
Het gaat vaak om wijken met een sociale wijk of tuinwijk. Deze wijken
liggen hoofdzakelijk aan de rand van het gewestelijke grondgebied: Heizel
(nr. 74), villa’s van Ganshoren (nr. 68), Moortebeek – Peterbos (nr. 61),
Padua (nr. 86), Heembeek (nr. 77). Het is echter belangrijk om te noteren
dat niet alle statistische sectoren die een sociale wijk of tuinwijk bevatten
achtergesteld zijn.

(4) De analyse van de verschillende componenten van achterstelling (arbeidsmarkt,
woningmarkt, woonkwaliteit) toont aan dat er probleemconcentraties bestaan die
specifiek gelieerd zijn aan een of andere component buiten de achtergestelde zone
die wordt afgebakend door de synthetische indicator. Zo vinden we, vooral in de
tweede kroon, wijken met één of meerdere statistische sectoren met een lichte
achterstelling op het gebied van de toegang tot de woningmarkt (type 3). De
grootste concentratie bevindt zich rond de campus van de ULB - VUB: Universitaire
wijk (nr. 117), Boondaal (nr. 106), vijvers van Elsene (nr. 39), Churchill (nr. 44).

Wijkmonitoring : Fase 3 – Afbakening van achtergestelde zones

52/55

Referenties.
De Lannoy W. & De Corte S. (1994) De migraties van Marokkanen en Turken
binnen het Brusselse Gewest in de periode 1988-1992, in Van Hecke E. & Goossens
M. (eds.) Liber Amicorum Herman Van der Haegen, Acta Geographica Lovaniensia,
Vol.34, p.63-69.
Deboosere, P.; Willaert, D.; Gadeyne, S.; Wayens, B.; Van Cutsem, S.;
Vandermotten, C.; Marissal, P.; Charles, J.; Kesteloot, C.; en Slegers, K. (2006).
Welzijns-

en

Gezondheidsatlas

van

Brussel-Hoofdstad.

Observatorium

voor

Gezondheid en Welzijn Brussel.
Decroly J.M., Van Criekingen M., Crahay A. (2000) "Les conséquences sociospatiales des politiques 'entrepreneuriales'", Ruimte en Planning Tijdschrift voor
ruimtelijkeplanning, stedenbouw and huisvesting, 1, 51-64.
Kesteloot C., Peleman K. & Van der Haegen H. (1998) Vreemdelingen in België: de
ruimtelijke evolutie in de jaren negentig, in Charlier J. ed. Acta Geographica
Lovaniensia, Vol. 37, p.273-294.
Kesteloot, C. (2005). De huisvesting van minderheden in Brussel, p. 11-25. in
Swyngedouw M.; Delwit P.; en Rea A. eds. (2005). Culturele diversiteit en
samenleven in Brussel en België. Acco: Leuven.
Kesteloot, C. and De Decker, P. (1992) Territoria en migraties als geografische
factoren van racisme, in Desle, E. and Martens A. (eds.) Gezichten van het
hedendaags racisme, VUB-Press, Brussel, 69-108
Kesteloot, C.; De Turck, A.; Vandermotten, C.; Marissal, P. & Van Hamme, G.
(2001).

Sociale

structuren

en

buurten

in

moeilijkheden

in

de

Belgsiche

stadsgewesten, Brussel.
Kesteloot, C.; Vandenbroecke, H.; Van der Haegen, H.; Vanneste, D.; en Van
Hecke, E. (1996), Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Van Criekingen, M. (2002) Les impacts sociaux de la rénovation urbaine à
Bruxelles: analyse des migrations intra-urbaines, Belgeo, 4, 355-376

Wijkmonitoring : Fase 3 – Afbakening van achtergestelde zones

53/55

Van Criekingen, M. (2006) Que deviennent les quartiers centraux à Bruxelles ?,
Brussels Studies, 1, 1-21
Van Criekingen, M. et Fleury, A. (2006) La ville branchée : gentrification et
dynamiques commerciales à Bruxelles et à Paris, Belgeo, 1, 113-134
Van den Eede, M. et Martens, A. (1994) Quartier Nord, le relogement des expulsés,
EPO, Bruxelles.
Vandermotten, C.; Marissal, P.; Van Hamme, G.; Kesteloot, C.; Slegers, K.;
Vanden

Broucke,

Dynamische

L.;

analyse

Ippersiel,
van

de

B.;

De

buurten

Bethune,
in

S.;

Naiken,

moeilijkheden

in

R.;
de

(2006).

Belgische

stadsgewesten. Grootstedenbeleid Brussel.

Wijkmonitoring : Fase 3 – Afbakening van achtergestelde zones

54/55

Bijlage: afbakening van de wijken van de Monitoring
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