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Ongelijke verdeling van materieel, menselijk, sociaal en cultureel kapitaal in 

Brussel 

 

1 Materieel kapitaal: gekleurde inkomensarmoede in de kanaalzone en 

één van de rijkste regio’s van Europa 

Brussel kent een groot aandeel gezinnen met een laag inkomen: 

 33% van de Brusselaars heeft een inkomen onder de armoedegrens (tegenover 10% van de 

Vlamingen en 22% van de Walen); 

 Eén op vier van de Brusselse kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit werk; 

 21% van de Brusselse bevolking op actieve leeftijd (18-64 jaar) leeft van een bijstandsuitkering 

of vervangingsinkomen. 

De armoede in Brussel is hierbij vaak een gekleurde armoede. Brusselaars die niet geboren zijn in 

België hebben een groter risico om in armoede verzeild te raken. 

Toch is Brussel de vijfde rijkste regio van de Europese Unie. Brussel zorgt voor 18% van de 

toegevoegde waarde in België. Elke dag pendelen 229.400 Vlamingen naar Brussel om er te 

werken net als 95.000 Walen. De resterende 373.000 jobs worden ingenomen door Brusselaars. 

Na Washington is Brussel het tweede belangrijkste politieke beslissingscentrum ter wereld. Naast 

hoofdstad van België, de Vlaamse gemeenschap en de Franstalige gemeenschap is Brussel ook het 

beslissingscentrum van internationale organisaties als de Europese Unie en de NAVO. Veel 

internationale bedrijven kiezen er voor om een vestiging te hebben in Brussel. 

Niettegenstaande de vele jobs is 15% van de Brusselaars werkloos, wat oploopt tot 18,2% 

jeugdwerkloosheid. Het gemiddeld inkomen (mediaan netto belastbaar inkomen) is met 19.072 EUR 

in Brussel een vijfde lager dan in Vlaanderen (25.410 EUR). De armoede concentreert zich in Brussel 

in de sikkel van gemeenten rond het kanaal.  
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Bovenop een laag inkomen hebben Brusselse gezinnen vaak hoge uitgaven voor huisvesting. Bijna 

twee op drie Brusselse gezinnen zijn geen eigenaar van een eigen woning Er is een wachtlijst van 

50.000 aanvragen voor een sociale woning op een totaal van 40.000 sociale woningen. 20% van de 

Brusselse gezinnen geeft aan te wonen in een niet-kwalitatieve woning (vochtproblemen, zonder 

verwarming of overbezetting).  

2 Menselijk kapitaal: slechte subjectieve en objectieve gezondheid 

Eén op vijf van de Brusselaars geeft aan niet in goede gezondheid te verkeren (subjectieve 

gezondheid). Waar slechts 15% van de Brusselaars met een diploma hoger onderwijs zijn 

gezondheid als slecht inschat, loopt dit op tot 42% bij niet gekwalificeerde Brusselaars. 

Ook de objectieve gezondheid is sterk afhankelijk van het inkomen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de 

infantiele sterfte (1,6 per 1000 bij gezinnen met 2 inkomens, 5,8 per 1000 bij gezinnen zonder 

inkomen). Er ligt een verschil van bijna 3 jaar tussen de levensverwachting van laag en hoog 

opgeleide Brusselaars. 

3 Sociaal kapitaal: veel eenoudergezinnen en grote verschillen in 

bevolkingsdichtheid 

Het risico op een kleiner sociaal kapitaal of een beperkter netwerk ligt hoger bij gezinnen met één 

ouder. Brusselse baby’s en peuters (0 tot 3 jaar) groeien in 11,4% van de gevallen op in een gezin 

met één ouder (8,2% in Vlaanderen). Voor Brusselse kinderen en jongeren (0 tot 17 jaar) loopt dit 

verder op: één op vier van de ketjes of zinnekes groeit op in een gezin met één ouder. 

In Brussel wonen gemiddeld 7.380 inwoners per km2, tegenover 487 inwoners per km2 in 

Vlaanderen of 2.413 inwoners per km2 in Antwerpen. De bevolkingsdichtheid varieert sterk tussen 

de gemeenten met uitschieters in Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Gillis tot 18.000 

inwoners per km2. Het sociaal kapitaal is verschillend in dun- en dichtbevolkte wijken. 
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4 Cultureel kapitaal: uitersten in scholingsgraad 

Het cultureel kapitaal is afhankelijk van de scholingsgraad. De scholingsgraad in Brussel is sterk 

ongelijk verdeeld. Enerzijds heeft 27% van de Brusselaars tussen 25 en 64 jaar een opleiding hoger 

onderwijs genoten (hoger dan het Belgisch gemiddelde van 22%). Anderzijds heeft 47% van de 

Brusselaars van deze leeftijdsgroep een scholingsgraad van maximum lager secundair onderwijs 

(hoger dan het Belgische gemiddelde van 41%). De scholingsgraad en het cultureel kapitaal van de 

Brusselse gezinnen is dus erg uiteenlopend. 

 

 


