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SAMENVATTING 

_ 

Deze module onderzoekt de perceptie van de bevolking met betrekking tot de kenmerken van de gebouwde 
omgeving, dat wil zeggen elk element van de fysieke omgeving dat gemaakt of aangepast is door tussenkomst 
van de mens. De kenmerken van de gebouwde omgeving opgenomen in de enquête zijn enerzijds de kwaliteit 
van de lokale leefomgeving en anderzijds de kwaliteit van de woning. 

De perceptie van de individuen met betrekking tot hun omgeving is in de literatuur vaak gebruikt als proxy voor 
de blootstelling aan het milieu. Hoewel er discussie is over de correlatie tussen de werkelijke blootstelling en 
de perceptie, wordt erkend dat subjectieve gegevens informatie kunnen leveren die complementair is aan, en 
niet minder belangrijk is dan, objectieve gegevens.  

De belangrijkste resultaten zijn: 

Kwaliteit van de lokale leefomgeving  

 23,6% van de bevolking van 15 jaar en ouder geeft aan in een omgeving te wonen waar minstens 
één van de omgevingsfactoren een ernstig probleem is: 16,0% geeft aan dat de hoeveelheid en/of 
de snelheid van het verkeer een ernstig probleem is, voor 7,9% is dit de opstapeling van vuilnis, 
voor 4,9% vandalisme, graffiti of de beschadiging van eigendommen en voor 4,4% is de toegang 
tot parken of tot andere groene of recreatieve openbare terreinen een ernstig probleem.  

 33,6% van de bevolking van 15 jaar en ouder wordt thuis gehinderd door minstens één 
omgevingsfactor: 13,5% wordt gehinderd door luchtverontreiniging, 7,3% door slechte geuren, 
11,4% door trillingen en 26,8% door lawaai.  

 De perceptie van omgevingsfactoren varieert volgens bepaalde socio-demografische factoren. 
Jongeren en ouderen ondervinden minder vaak problemen in hun woonomgeving en worden thuis 
minder vaak gehinderd door omgevingsfactoren. 

 Hoger opgeleiden geven minder vaak aan gehinderd te worden door omgevingsfactoren in hun 
woonomgeving. Aan de andere kant is er geen verschil volgens opleidingsniveau voor wat hinder 
thuis door omgevingsfactoren betreft.  

 Significant meer huurders dan eigenaars ervaren problemen door omgevingsfactoren in hun 
woonomgeving en melden vaker thuis gehinderd te zijn door omgevingsfactoren.  

 Hinder door omgevingsfactoren is onmiskenbaar een stedelijk probleem. Personen wonende in 
Brussel en in stedelijke gebieden ondervinden vaker problemen in hun woonomgeving en melden 
vaker thuis gehinderd te zijn door omgevingsfactoren. 

 De perceptie van omgevingsfactoren in de woonomgeving is niet veranderd tussen 2013 en 2018, 
daarentegen is de hinder thuis door omgevingsfactoren in 2018 (33,6%) aanzienlijk toegenomen 
ten opzichte van 2013 (26,8%).  

Kwaliteit van de woning  

 9,3% van de huishoudens heeft minstens één comfortprobleem in hun woning: 1,3% van de 
huishoudens verkeert in een situatie van overbevolking, 5,3% slaagt er niet in hun woning 
voldoende te verwarmen en 4,1% meldt vocht- of schimmelproblemen. 

 In België rookt bij 15,9% van de huishoudens minstens één persoon regelmatig in de woning.  
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 Huishoudens waar de referentiepersoon een vrouw is of van middelbare leeftijd is, wonen vaker 
in een woning met één of meerdere comfortproblemen en melden vaker dat iemand regelmatig 
binnenshuis rookt. Ook huishoudens met een jong referentiepersoon hebben meer kans dat 
iemand regelmatig binnenshuis rookt. 

 Huishoudens waar de referentiepersoon hoger opgeleid is en huishoudens die eigenaar van hun 
woning zijn, hebben minder vaak comfortproblemen in hun woning en melden minder vaak dat 
iemand regelmatig binnenshuis rookt. 

 Personen wonende in Brussel hebben het vaakst één of meerdere comfortproblemen in hun 
woning.  

 Roken in de woning komt minder vaak voor bij huishoudens die wonen in het Vlaams Gewest dan 
bij huishoudens die wonen in het Brussels of het Waals Gewest.  

 Het percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning meldt, is tussen 
2013 (11,3%) en 2018 (9,3%) significant gedaald. 

 Het percentage huishoudens waar iemand regelmatig in de woning rookt, is in de loop van de tijd 
significant gedaald: van 30,8% in 2004 tot 26,8% in 2008 en 23,1% in 2013 en uiteindelijk tot 
15,9% in 2018 

 

De hinder door omgevingsfactoren is ongelijk verdeeld in de bevolking. De meest getroffen groepen zijn de 
personen met een lage socio-economische status. Daarom is het belangrijk om beter de ongelijkheden op 
gebied van omgevingsfactoren in het land te begrijpen en de subgroepen van de bevolking die het grootste 
risico lopen te identificeren. Zo is het ook belangrijk om intersectorale acties op te zetten om deze 
ongelijkheden beter aan te pakken. Bijvoorbeeld, bij studies die de impact van nieuwe projecten of een nieuw 
beleid m.b.t. omgevingsfactoren evalueren, moet er systematisch rekening worden gehouden met sociale 
ongelijkheden bij de blootstelling aan omgevings- en gezondheidsrisico’s. Dit zou kunnen bijdragen aan de 
vermindering van de sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied. 
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INLEIDING 
_ 

Voor het thema gezondheid en omgeving in de gezondheidsenquête 2018, zoals voor de enquête van 2013, 
zijn we geïnteresseerd in de gebouwde omgeving, dit wil zeggen in elk element van de fysieke omgeving dat 
gemaakt of aangepast is door tussenkomst van de mens (1). De kenmerken van de gebouwde omgeving in 
onze enquête zijn enerzijds de kwaliteit van de lokale woonomgeving en anderzijds de kwaliteit van de lokale 
omgeving en het comfort van de woning. 

De gebouwde componenten van de leefomgeving omvat o.a. de gebouwen, het transportsysteem, het 
landgebruik, de parken, de visuele omgeving en de structurele condities. Deze factoren kunnen een negatief 
effect hebben op de gezondheid van de bewoners als ze worden blootgesteld aan verontreinigingen of aan 
gevaren gerelateerd aan deze omgeving. Zo werd bijvoorbeeld de luchtverontreiniging in de woonomgeving 
in verband gebracht met respiratoire aandoeningen (2), met vroegtijdige sterfte door alle doodsoorzaken en 
met vroegtijdige sterfte door kanker en door respiratoire aandoeningen (3,4). Lawaai is ook een andere 
belangrijke bron van lokale vervuiling, en werd in verband gebracht met een afwijkend functioneren van het 
cardiovasculair systeem, met bepaalde pathologieën (angina pectoris en myocard infarct), met ongemak en 
met slaapstoornissen (5). Een lokale woonomgeving gekenmerkt door fysieke wanorde (graffiti, schade aan 
eigendommen, vuilnis) werd in verband gebracht met een slechtere gezondheid en met meer chronische 
stress te wijten aan een gevoel van onveiligheid (6,7).  

Maar de kenmerken van de woonomgeving kunnen ook een positief effect hebben wanneer de inwoners 
toegang hebben tot gezonde ruimtes waar ze aan lichaamsbeweging kunnen doen of waar ze andere mensen 
kunnen ontmoeten en relaties kunnen opbouwen. Een aangename lokale woonomgeving (meer groen, minder 
afval en graffiti) werd bij de bewoners in verband gebracht met meer lichaamsbeweging en minder 
obesitas (8,9). Een « groenere » wijk werd in verband gebracht met minder depressie, angst en stress bij de 
bewoners (10).  

Naast de kenmerken van de woonomgeving, onderzocht de gezondheidsenquête ook de kwaliteit en het 
comfort van de woning. De relatie tussen de kwaliteit van de woning en de gezondheid is goed 
gedocumenteerd (11,12). Zo kunnen bijvoorbeeld de huishoudelijke activiteiten (wassen, drogen, douchen, 
koken) en de structuur van de woning (waterinfiltratie) een hoge vochtigheidsgraad in de woning generen. 
Deze vochtigheid kan schimmel doen ontstaan, en astma en andere respiratoire en allergische aandoeningen 
veroorzaken of verergeren, vooral bij kinderen (13). Slecht verwarmde woningen en energiearmoede werden 
ook met de gezondheid in verband gebracht, en meer specifiek met oversterfte in de winter, cardiovasculaire 
aandoeningen, respiratoire aandoeningen en een slechte geestelijke gezondheid1. Zo kan een woning met 
onvoldoende slaapkamers, in verhouding tot de samenstelling van het gezin, ook een belangrijke impact 
hebben op de kwaliteit van het leven, en infecties van de luchtwegen en geestelijke gezondheidsproblemen 
doen toenemen2.  

  

                                              
 
 
 
1 http://w ww.instituteofhealthequity.org/projects/the-health-impacts-of-cold-homes-and-fuel-poverty 
2 http://w ww.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/157969/e96194.pdf  
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De problematiek van passief roken is ook een belangrijk thema voor de woonkwaliteit aangezien het de eerste 
bron van luchtvervuiling binnenshuis is. Het komt voort uit onvrijwillige inademing van de omgevingstabaksrook 
uitgeblazen door rokers van sigaretten, sigaren of pijpen. Passief roken werd in verband gebracht met 
longkanker bij volwassenen en laag geboortegewicht, astma, bronchitis, longontsteking en oorontstekingen bij 
kinderen. De blootstelling aan omgevingstabaksrook wordt zowel beïnvloed door de prevalentie van het roken 
in de woning als het aantal personen blootgesteld per roker, de beperkingen met betrekking tot roken in de 
woning, en de verluchting van de woning.   
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VRAGEN 
_ 

De vragen in dit rapport zijn afkomstig uit 3 modules: gezondheid en omgeving, huisvestiging en passief roken.  

Gezondheid en omgeving  

Deze module bestaat uit twee reeksen van vragen: de eerste reeks gaat over de hinder op niveau van de 
omgeving waar men woont en de andere reeks over de hinder van externe bronnen thuis ondervonden. Deze 
vragen zijn opgenomen in het mondelinge deel van de vragenlijst. Aangezien deze vragen betrekking hebben 
op de perceptie van de geselecteerde persoon van zijn/haar omgeving, kunnen ze niet door een proxy worden 
beantwoord en dus ook niet door personen jonger dan 15 jaar daar zij de vragenlijst niet zelf beantwoorden. 

HE.01. In welke mate vormen de volgende omstandigheden een probleem in uw wijk of buurt? 
     ( Helemaal geen probleem / Klein probleem / Redelijk groot probleem / Zeer groot probleem ) 

01. De snelheid of de hoeveelheid van het verkeer  
02. Opstapeling van vuilnis  
03. Vandalisme, graffiti of opzettelijke beschadiging van eigendommen 
04. Toegang tot parken of tot andere groene of recreatieve openbare terreinen 

 
HE.02. Als u denkt aan de afgelopen 12 maanden, in welke mate ergeren, storen of hinderen volgende 
 condities u als u hier thuis bent?   

     ( Helemaal niet / Een beetje / Tamelijk / Erg / Extreem )  
01. Luchtverontreiniging  
02. Geurhinder afkomstig van de industrie of van andere bronnen (riolering, afval, bemesting) 
03. Trillingen te wijten aan wegverkeer, treinverkeer, tram, vliegtuigen of ondernemingen in 

de buurt 
04. Lawaai van autoverkeer 
05. Lawaai van treinverkeer, tram of metro 
06. Lawaai van vliegtuigen 
07. Lawaai van ondernemingen in de buurt (fabriek, werkplaats) 
08. Burenlawaai  

 

Huisvestiging 

De vragen over de kenmerken van de woning zijn opgenomen in het deel van de vragenlijst waar alleen de 
referentiepersoon of zijn/haar partner van het huishouden op kan antwoorden.   
 
LO.04. Hoeveel slaapkamers zijn er in uw woning?  

( Aantal slaapkamers ) 
 

LO.05. Zijn er momenten in de winter dat u uw woning niet voldoende kunt verwarmen? 
( Nooit / Soms / Vrij vaak / Meestal )  

 
LO.06. Hebt u een vochtprobleem in uw woning? (bv. waterlek, vochtplekken, condensatie) 

( Nee, geen probleem / Ja, een k lein probleem / Ja, een vrij ernstig probleem / Ja, een zeer ernstig 
probleem )  

 
LO.07. Is schimmelvorming een ernstig probleem in uw woning?  

( Neen, geen probleem / Ja, een k lein probleem / Ja, een vrij ernstig probleem / Ja, een zeer ernstig 
probleem )  

 
  



12 
 

Passief roken  

De vragen over de kenmerken met betrekking tot passief roken binnenshuis zijn opgenomen in het deel van 
de vragenlijst waar alleen de referentiepersoon of zijn/haar partner van het huishouden op kan antwoorden.   

HE.03. Rekening houdend met zowel de huishoudleden als de regelmatige bezoekers, is er dan iemand die 
 elke dag of bijna elke dag in deze woning rookt? 

( Ja / Neen )  
 
HE.04. Bestaan er enige beperkingen in verband met het roken in deze woning?  
 Indien u niet rookt, hebben de mogelijke beperkingen betrekking op bezoekers. 

( Ja / Neen )  
 
HE.05. Welke beperkingen bestaan er in verband met het roken in deze woning? 

( Ja / Neen ) ( Meerdere antwoorden mogelijk  ) 
01. Aan rokers wordt gevraagd om helemaal niet binnenshuis te roken 
02. Roken is enkel toegelaten in bepaalde ruimtes 
03. Het is verboden te roken in de aanwezigheid van kinderen 
04. Andere beperkingen (verklaar nader) 

 

Daarnaast bevat de gezondheidsenquête 2018 vragen over passief roken, maar op individueel niveau zoals 
aanbevolen door de Europese gezondheidsenquête (EHIS). Deze vragen zijn opgenomen in de schriftelijke 
vragenlijst, dit wil zeggen dat deze vragenlijst door de respondent zelf wordt ingevuld.  

TP.01. Hoe vaak bent u binnenshuis blootgesteld aan tabaksrook van anderen (in uw eigen woning, in de 
 auto, op uw werkplaats, op openbare plaatsen,...)?  

( Alle dagen, 1 uur of meer per dag / Alle dagen, minder dan 1 uur per dag / Minstens één keer per 
week (maar niet elke dag) / Minder dan één keer per week  / Nooit of bijna nooit ) 

 
TP.02. Waar wordt u doorgaans binnenshuis aan tabaksrook van anderen blootgesteld?  
 (Meerdere antwoorden mogelijk) 

01. Thuis 
02. In de auto 
03. Op de werkplaats  
04. Op openbare plaatsen (cafés, restaurants,...) 
05. Andere, omschrijf ……. 

 
TP.03. Hoe vaak bent u binnenshuis blootgesteld aan de damp van de elektronische sigaret van anderen (in 
 uw eigen woning, in de auto, op uw werkplaats, op openbare plaatsen,...) ? 

( Alle dagen, 1 uur of meer per dag / Alle dagen, minder dan 1 uur per dag / Minstens één keer per 
week (maar niet elke dag) / Minder dan één keer per week / Nooit of bijna nooit ) 

 
TP.04. Waar wordt u doorgaans binnenshuis aan de damp van de elektronische sigaret van anderen 
 blootgesteld?  
 (Meerdere antwoorden mogelijk) 

01. Thuis 
02. In de auto 
03. Op de werkplaats  
04. Op openbare plaatsen (cafés, restaurants,...) 
05. Andere, omschrijf ……. 
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INDICATOREN 
_ 

De bestudeerde indicatoren in dit rapport hebben betrekking op twee sub-thema’s: de kwaliteit op de lokale 
leefomgeving en de kwaliteit van de woning.  

Alvorens de indicatoren te beschrijven, moet er worden opgemerkt dat de indicatoren met betrekking tot de 
kwaliteit van de woning en passief roken opgemaakt zijn op niveau van het huishouden en niet op niveau van 
het individu. De aantallen en de percentages vermeld in de tekst en de basistabellen hebben dus betrekking 
op de huishoudens, en de achtergrondkenmerken ‘geslacht’, leeftijd’ en ‘opleidingsniveau’ hebben betrekking 
op de referentiepersoon. De referentiepersoon van het huishouden is een louter administratief gegeven: het 
is de persoon als dusdanig aangegeven in het Nationaal Register.  

Kwaliteit van de lokale leefomgeving  

In de gezondheidsenquête 2018 wordt de kwaliteit van de lokale leefomgeving geëvalueerd door de perceptie 
van de respondenten over de overlast in de wijk of de buurt waar men woont enerzijds, en anderzijds door een 
gevoel van ongemak thuis door een reeks van externe vervuilingsbronnen zoals luchtverontreiniging en lawaai.  

Gehinderd door een omgevingsfactor in de woonomgeving 

HE0101_1  Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de snelheid of het volume van 
       het verkeer een ernstig probleem in de woonomgeving is 
 
HE0102_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de opstapeling van vuilnis een 
      ernstig probleem in de woonomgeving is 
 
HE0103_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat vandalisme, graffiti of     
      opzettelijke beschadiging van eigendommen een ernstig probleem in de woonomgeving is 
 
HE0104_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de toegang tot parken of tot 
      andere groene of recreatieve openbare terreinen een ernstig probleem in de woonomgeving is 
 
HE01_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
   een ernstig probleem in de woonomgeving is 
 
De personen die hebben geantwoord dat deze hinder in hun woonomgeving « een redelijk groot probleem » 
of « een zeer groot probleem » is, worden beschouwd deze hinder als « ernstig » te ervaren.  
 
Deze indicatoren zijn beschikbaar voor de gezondheidsenquêtes van 2013 en 2018.  

Thuis gehinderd door een omgevingsfactor  

HE0201_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
      werd door luchtverontreiniging   
 
HE0202_2 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
      werd door slechte geuren van de industrie of andere bronnen (riolering, afval, mest…) in de    
      omgeving  

HE0203_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
      werd door trillingen te wijten aan verkeer of ondernemingen in de buurt     
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HE02_2 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
   werd door lawaai (alle bronnen)  
   (om dit percentage te bekijken per bron van lawaai, willen we u verwijzen naar de indicatoren    
   HE0204_1 tot HE0208_1 in het systeem van interactieve analyses van de gezondheidsenquête op 
   de volgende website: https://hisia.wiv-isp.be/ 
 
HE02_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
   werd door minstens één omgevingsfactor 
 
De personen die hebben geantwoord dat zij « tamelijk », « erg » of  « extreem » werden gehinderd door deze 
omgevingsfactoren in de loop van deze periode, worden beschouwd als « gehinderd » door deze 
omgevingsfactoren.  

Deze indicatoren zijn beschikbaar voor de gezondheidsenquêtes van 2008, 2013 en 2018.  
 

Kwaliteit van de woning  

Het comfort van de woning wordt geëvalueerd aan de hand van drie items: situatie van overbevolking, moeite 
om de woning voldoende te verwarmen, en vocht- of schimmelproblemen. Deze indicatoren zijn opgemaakt 
op het niveau van het huishouden en dus niet op het niveau van het individu. 

LO04_2 Percentage huishoudens in een situatie van overbevolking  
 
Er bestaan meerdere indicatoren om de overbevolking in een woning te evalueren3. In de gezondheidsenquête 
gebruiken we de indicator van « personen per slaapkamer », die wordt verkregen door het aantal personen in 
het huishouden te delen door het aantal slaapkamers in de woning. Een hogere waarde 'personen per 
slaapkamer' duidt op een hoger niveau van overbevolking. De norm is om niet boven 2 personen per 
slaapkamer te gaan, en de huishoudens in een situatie van overbevolking zijn dus diegenen die meer dan 2 
personen per slaapkamer hebben. Deze indicator bestaat voor de enquêtes van 1997, 2013 en 2018.  

LO05_1 Percentage huishoudens dat hun woning niet voldoende kan verwarmen  
 
De huishoudens die op de desbetreffende vraag hebben geantwoord met « vrij vaak » of « meestal » worden 
beschouwd als huishoudens die hun woning niet voldoende kunnen verwarmen. Deze indicator bestaat voor 
de enquêtes van 2013 en 2018.  

LO_1 Percentage huishoudens dat een ernstig vocht- of schimmelprobleem in hun woning heeft  
 
De huishoudens die op de desbetreffende vraag hebben geantwoord met « vrij ernstig » of « zeer ernstig » 
worden beschouwd als huishoudens die een ernstig vocht- of schimmelprobleem hebben. Deze indicator 
bestaat voor de enquêtes van 2013 en 2018. 

LO_2 Percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft 

Deze indicator neemt de drie voorgaande problemen in rekening en bestaat voor de enquêtes van 2013 en 
2018. 

                                              
 
 
 
3 http://www.huduser.org/publications/pdf/measuring_overcrowding_in_hsg.pdf 

https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
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Passief roken – op niveau van het huishouden  

HE03_1 Percentage huishoudens waar minstens één persoon regelmatig in de woning rookt  

HE04_1 Percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt  

Passief roken – op individueel niveau  

Deze indicatoren met betrekking tot passief roken zijn berekend op individueel niveau en niet op het niveau 
van het huishouden:  

TP01_1 Verdeling  (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de frequentie dat ze worden 
blootgesteld aan tabaksrook binnenshuis 

 
TP0201_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis wordt blootgesteld aan tabaksrook 

onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook 
 
TP0202_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de auto wordt blootgesteld aan tabaksrook 

onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook  
 
TP0203_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat op het werk wordt blootgesteld aan 

tabaksrook onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook  
 
TP0204_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in openbare plaatsen wordt blootgesteld 

aan tabaksrook onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook  
 
TP0205_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat op andere plaatsen wordt blootgesteld aan 

tabaksrook onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook  
 
TP03_1 Verdeling  (%) van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens de frequentie dat ze worden 

blootgesteld aan dampen van elektronische sigaretten binnenshuis 
 
TP0401_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat thuis wordt blootgesteld aan dampen van 

elektronische sigaretten onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan dampen  
 
TP0402_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de auto wordt blootgesteld aan dampen 

van elektronische sigaretten onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan dampen 
 
TP0403_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat op het werk wordt blootgesteld aan dampen 

van elektronische sigaretten onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan dampen 
 
TP0404_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in openbare plaatsen wordt blootgesteld 

aan dampen van elektronische sigaretten onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan 
dampen 

 
TP0405_1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat op andere plaatsen wordt blootgesteld aan 

dampen van elektronische sigaretten onder diegenen die binnenshuis worden blootgesteld aan 
dampen 

Deze indicatoren m.b.t. passief roken op individueel niveau worden niet in dit rapport besproken, maar zijn 
beschikbaar in het systeem van interactieve analyses van de gezondheidsenquête op de volgende website: 
https://hisia.wiv-isp.be/. 

https://hisia.wiv-isp.be/SitePages/Home.aspx
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RESULATEN 
_ 

1. Gehinderd door omgevingsfactoren in de 
woonomgeving 

1.1. PERCENTAGE VOOR BELGIË 

In België woont 16,0% van de bevolking van 15 jaar en ouder in een omgeving waar de hoeveelheid en de 
snelheid van het verkeer een ernstig probleem is, 7,9% in een omgeving waar de opstapeling van huisvuil een 
ernstig probleem is, 4,9% in een omgeving waar vandalisme, graffiti, of opzettelijke beschadiging van 
eigendommen een ernstig probleem is en 4,4% in een omgeving waar de toegang tot parken of tot andere 
groene of recreatieve terreinen een ernstig probleem is. Wanneer de 5 items samen worden beschouwd, dan 
blijkt dat 23,6% van de bevolking van 15 jaar en ouder woont in een omgeving waar ze blootgesteld zijn aan 
minstens één van deze omgevingsfactoren.  

Regionale verschillen 
Het gewest waar men woont heeft een belangrijke invloed op de perceptie van hinder in de omgeving 
(Figuur 1): 36,0% van de Brusselaars geeft aan te zijn gehinderd door omgevingsfactoren in hun 
woonomgeving tegenover 24,4% van de Walen en 20,8% van de Vlamingen. De verschillen tussen de drie 
gewesten zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Voor al de omgevingsfactoren zijn de 
percentages significant hoger in het Brussels Gewest dan in de andere twee gewesten, behalve voor beperkte 
toegang tot parken of tot andere groene of recreatieve terreinen worden vergelijkbare percentages 
waargenomen voor Brussel en Wallonië. Echter, na de correctie voor leeftijd, geslacht en urbanisatiegraad is 
ook dit laatste percentage in Brussel significant hoger dan in Wallonië. Hinder door omgevingsfactoren in de 
woonomgeving zijn immers ontegensprekelijk een stedelijk kenmerk zoals wordt aangetoond in figuur 2. 

Figuur 1 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem in de woonomgeving is, volgens gewest en type hinder, Gezondheidsenquête, 
België 2018  
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Figuur 2 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem in de woonomgeving is, volgens urbanisatiegraad en type hinder, 
Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

 

 

1.2. EVOLUTIE 

Het percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft te zijn gehinderd door omgevingsfactoren 
in hun woonomgeving is niet significant veranderd tussen 2013 (25,0%) en 2018 (23,6%).  Daarentegen is er 
een lichte daling van het percentage mensen dat aangeeft dat de hoeveelheid en/of de snelheid van het 
verkeer (18,0% in 2013 tot 18,0% in 2018), en vandalisme, graffiti, of opzettelijke beschadiging van 
eigendommen (6,2% in 2013 tot 4,9% in 2018) een ernstig probleem in de woonomgeving is (Figuur 3).  

Figuur 3 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem in de woonomgeving is, per jaar, gewest en type hinder, Gezondheidsenquête, 
België 2018 
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Regionale verschillen 
In Vlaanderen en Wallonië zijn er geen verandering tussen 2013 en 2018 voor wat betreft het percentage 
personen dat aangeeft te zijn gehinderd door omgevingsfactoren in hun woonomgeving. In Brussel 
daarentegen is dit percentage in de loop van de tijd significant gedaald (van 46,1% tot 36,0%). Deze daling 
wordt voor al de omgevingsfactoren waargenomen. Ondanks deze daling blijft Brussel het gewest waar de 
inwoners meer geneigd zijn om overlast in de buurt te ervaren. 

 Demografische verschillen 
Er zijn evenveel mannen als vrouwen die aangeven dat omgevingsfactoren in hun woonomgeving een ernstig 
probleem zijn. Daarentegen zijn er wel verschillen volgens leeftijd (Figuur 4). Er zijn significant minder jongeren 
en ouderen die hinder ondervinden van omgevingsfactoren in hun woonomgeving: 15,5% van de 15-24-jarigen 
en 16,8% van de 75-plussers tegenover percentages die variëren tussen 23,3% en 28,9% in de 
leeftijdsgroepen tussen 25-74 jaar. Deze verschillen zijn significant na correctie voor geslacht. 

Figuur 4 |  Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem in de woonomgeving is, volgens geslacht, leeftijd en gewest, 
Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  

 

Regionale verschillen 
In het Vlaams Gewest geven meer mannen dan vrouwen aan dat omgevingsfactoren in hun woonomgeving 
een ernstig probleem zijn. In de andere twee gewesten is er geen verschil tussen de geslachten. 
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Zoals voor België, ondervinden ook in de drie gewesten de jongeren en de ouderen minder hinder van 
omgevingsfactoren in hun woonomgeving.  

1.3. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

De perceptie van hinder door omgevingsfactoren in de woonomgeving varieert volgens opleidingsniveau. 
Personen met een diploma lager secundair onderwijs (28,1%) geven meer aan dat omgevingsfactoren een 
ernstig probleem in hun woonomgeving zijn dan personen met een diploma hoger onderwijs (22,3%). Deze 
verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht. 

Ook varieert de perceptie van hinder door omgevingsfactoren in de woonomgeving volgens het 
eigendomsstatuut. Het percentage huurders (29,8%) en personen die in een sociale/gratis woning wonen 
(29,8%) dat aangeeft te zijn gehinderd door omgevingsfactoren in hun woonomgeving is significant hoger dan 
bij eigenaars (21,7%). 

Regionale verschillen 
Er is geen significant verschil in de perceptie van hinder door omgevingsfactoren in de woonomgeving volgens 
opleidingsniveau in Vlaanderen, terwijl in Brussel en Wallonië significant meer mensen met hoogstens een 
diploma lager secundair onderwijs dan mensen met een diploma hoger onderwijs aangeven dat 
omgevingsfactoren in hun woonomgeving een ernstig probleem zijn. 

In Vlaanderen is er geen verschil volgens het eigendomsstatuut, maar wel in de andere twee gewesten. In 
Brussel geven de mensen die in een sociale/gratis woning wonen meer aan dat omgevingsfactoren in de 
woonomgeving een ernstig probleem zijn dan eigenaars, terwijl in Wallonië meer privé huurders dit probleem 
melden. 

2. Thuis gehinderd door omgevingsfactoren 
2.1. PERCENTAGE VOOR BELGIË 

In België ondervond 13,5% van de personen van 15 jaar en ouder thuis hinder door luchtverontreiniging, 7,3% 
door slechte geuren, 11,4% door trillingen en 26,8% door lawaai. Wanneer alle bronnen van hinder samen 
worden beschouwd, dan blijkt dat 33,6% van de bevolking van 15 jaar en ouder gehinderd werd door minstens 
één van deze vervuilingsbronnen. 

Regionale verschillen 
Voor al de hinder en al de geluidsbronnen zijn de percentages in Brussel significant hoger dan in de andere 
twee gewesten (Figuur 5). Daarnaast is ook het percentage mensen dat thuis hinder ondervond van 
luchtvervuiling significant hoger in Vlaanderen dan in Wallonië, terwijl het percentage mensen dat thuis hinder 
ondervond van trillingen in Wallonië significant hoger is dan in Vlaanderen. 

Zoals de hinder op niveau van de woonomgeving, is de hinder door omgevingsfactoren thuis ondervonden 
een stedelijk kenmerk zoals aangetoond in Figuur 6. 
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Figuur 5 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door omgevingsfactoren, volgens gewest en type hinder, Gezondheidsenquête, België 2018 

  
 

Figuur 6 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door omgevingsfactoren, volgens urbanisatiegraad en type hinder, Gezondheidsenquête, België 
2018 

 

 

 

 

2.2. EVOLUTIE 

Het percentage personen dat thuis gehinderd werd door omgevingsfactoren is significant toegenomen in 2018 
(33,6%) ten opzichte van 2013 (26,8%), en komt zo terug op het niveau van 2008 (30,7%). Deze significante 
toename tussen 2013 en 2018 zien we voor alle bronnen van hinder, behalve voor slechte geuren (Figuur 7).   
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Figuur 7 | Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door omgevingsfactoren, per jaar, gewest en type hinder, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

 

 

Regionale verschillen 
Zoals voor België, is het percentage mensen dat thuis gehinderd werd door omgevingsfactoren in Vlaanderen 
en Wallonië tussen 2013 en 2018 significant gestegen. Deze stijging is vooral te wijten aan het hoger 
percentage mensen in 2018 die aangeven dat ze gehinderd werden voor luchtvervuiling en lawaai (Figuur 7).  

In Brussel is het percentage mensen dat thuis gehinderd werd door omgevingsfactoren tussen 2013 en 2018 
gestegen, maar deze stijging is niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Daarentegen is het 
percentage mensen in dit gewest dat aangeeft thuis gehinderd te zijn geweest door luchtverontreiniging tussen 
2013 en 2018 toegenomen.    

2.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Evenveel mannen als vrouwen geven aan thuis hinder te hebben ondervonden van omgevingsfactoren. Er zijn 
wel verschillen volgens leeftijd (Figuur 8). Jongeren en 75-plussers geven minder aan thuis gehinderd te zijn 
geweest door omgevingsfactoren: 24,9% van de 15-24-jarigen en 23,1% van de 75-plussers tegenover 
percentages die variëren tussen 33,5% en 38,9% in de leeftijdsgroepen tussen 25-64 jaar. Deze verschillen 
zijn significant na correctie voor geslacht.    

Regionale verschillen 
Ook in de drie gewesten is er geen verschil volgens geslacht voor wat betreft het percentage mensen dat thuis 
gehinderd werd door omgevingsfactoren. 

Zoals voor België, geven ook jongeren en ouderen in de drie gewesten minder vaak aan thuis gehinderd te 
zijn geweest door omgevingsfactoren. In Brussel en Wallonië zijn de verschillen tussen de jongeren/ouderen 
en de andere leeftijdsgroepen echter niet significant. 
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Figuur 8 |  Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door omgevingsfactoren, volgens geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 
2018 

  

  
 

2.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Hinder thuis door omgevingsfactoren varieert niet volgens opleidingsniveau, maar wel volgens het 
eigendomsstatuut. Het percentage huurders (40,4%) dat thuis gehinderd werd door omgevingsfactoren is 
significant hoger dan het percentage eigenaars (31,6%). 

Regionale verschillen 
In Brussel en Wallonië zijn er geen significante verschillen volgens opleidingsniveau in het percentage mensen 
dat thuis gehinderd werd door omgevingsfactoren. In Vlaanderen is het percentage mensen met hoogstens 
een diploma lager onderwijs dat aangeeft thuis gehinderd te zijn geweest door omgevingsfactoren significant 
lager dan mensen met een diploma hoger onderwijs (19,6% tegenover 33,3%). 

In de drie gewesten zijn er geen significante verschillen volgens het eigendomsstatuut in het percentage 
mensen dat thuis gehinderd werd door omgevingsfactoren.  
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3. Comfort van de woning 
3.1. PERCENTAGE VOOR BELGIË 

In België verkeert 1,3% van de huishoudens in een situatie van overbevolking, 5,3% kan hun woning niet 
voldoende verwarmen en 4,1% meldt vocht- of schimmelproblemen. Wanneer de 3 items samen worden 
beschouwd, dan blijkt dat 9,3% van de huishoudens minstens één van deze problemen in hun woning heeft. 

Regionale verschillen 
Het gewest waar men woont heeft een belangrijke invloed op het comfort van de woning (Figuur 9): 17,7% 
van de huishoudens wonende in het Brussels Gewest hebben minstens één comfortprobleem in hun woning 
tegenover 9,7% van de huishoudens wonende in het Waals Gewest en 7,2% van de huishoudens wonende 
in het Vlaams Gewest. De verschillen tussen het Brussels Gewest en de andere twee gewesten zijn significant 
na correctie voor leeftijd en geslacht (van de referentiepersoon).  

In het Brussels Gewest is het percentage huishoudens dat in een situatie van overbevolking verkeert het 
hoogst alsook het percentage huishoudens dat vocht-of schimmelproblemen meldt. Onvoldoende de woning 
kunnen verwarmen komt evenveel voor bij Brusselse als bij Waalse huishoudens.  

Figuur 9 | Percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, volgens gewest en 
type hinder, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

 

 

3.2. EVOLUTIE 

Het percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, is significant gedaald 
van 11,3% in 2013 tot 9,3% in 2018. Dit is vooral te wijten aan de significante daling van het percentage 
huishoudens dat vocht- of schimmelproblemen meldt (van 5,4% in 2013 tot 4,1% in 2018).  

Regionale verschillen 
In de drie gewesten is het percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, 
gedaald (Figuur 10), maar deze daling is niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht. In Brussel 
daarentegen is het percentage huishoudens dat vocht- of schimmelproblemen meldt significant gedaald (van 
10,7% in 2013 tot 6,9% in 2018) alsook het percentage huishoudens dat hun woning niet voldoende kan 
verwarmen (van 9,5% in 2013 tot 7,0% in 2018).  
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Figuur 10 | Percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, per jaar, gewest en 
type hinder, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

 

   

3.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Het percentage huishoudens dat woont in een woning met één of meer comfortproblemen is significant hoger 
wanneer de referentiepersoon een vrouw is dan wanneer dit een man is (14,1% tegenover 6,9%). Dit verschil 
is vooral te wijten aan het feit dat huishoudens met een vrouw als referentiepersoon vaker hun woning niet 
voldoende kunnen verwarmen en vocht- of schimmelproblemen melden.  

Huishoudens met een referentiepersoon van middelbare leeftijd worden vaker geconfronteerd met 
comfortproblemen in hun woning (Figuur 11): deze percentages variëren tussen 9,7% en 13,7% van de 
huishoudens met een referentiepersoon in de leeftijdsgroepen tussen 25-64 jaar die wonen in een woning met 
één of meer comfortproblemen in vergelijking met 5,7% van de huishoudens met een referentiepersoon van 
65 jaar en ouder. Wanneer elk probleem afzonderlijk wordt bekeken, dan melden huishoudens met een 
referentiepersoon van 65 jaar en ouder het minst vaak elk van deze problemen.  

Regionale verschillen 
In Vlaanderen en Wallonië is het percentage huishoudens met een vrouw als referentiepersoon wonend in 
een woning met één of meer comfortproblemen significant hoger dan wanneer de referentiepersoon een man 
is. Deze verschillen zijn te wijten aan het feit dat huishoudens met een vrouwelijke referentiepersoon vaker 
hun huis niet voldoende kunnen verwarmen en vocht- of schimmelproblemen melden.  

In Brussel zijn er geen geslachtsverschillen voor wat de samengestelde indicator m.b.t. comfortproblemen in 
de woning betreft. Wanneer echter elk probleem afzonderlijk wordt bekeken, dan zijn er voor elk van de drie 
onderzochte items wel significante geslachtsverschillen.  

In Vlaanderen wonen huishoudens met een referentiepersoon van 25-34 jaar vaker in een woning met één of 
meer comfortproblemen dan huishoudens met een referentiepersoon van 65 jaar en ouder. In Brussel en 
Wallonië wonen huishoudens met een referentiepersoon van middelbare leeftijd (25-64 jaar) over het 
algemeen vaker in een woning met één of meer comfortproblemen dan huishoudens met een ouder 
referentiepersoon (65 jaar en ouder). Dezelfde trend is te zien in Vlaanderen en Brussel voor wat betreft 
huishoudens in een situatie van overbevolking, in Wallonië voor wat betreft huishoudens die hun woning niet 
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kunnen verwarmen en in Brussel en Wallonië voor wat betreft huishoudens die vocht- en schimmelproblemen 
melden. 

Figuur 11 |  Percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, volgens geslacht 
en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  
 

3.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Er is een verband tussen het wooncomfort en het opleidingsniveau. De huishoudens waarbij de 
referentiepersoon (of zijn/haar partner) een diploma hoger onderwijs heeft, melden minder vaak 
comfortproblemen in de woning: 6,9% in deze groep in vergelijking met significant hogere percentages bij de 
lager opgeleide huishoudens (percentages tussen 9,9% en 15,3%). Er zijn ook verschillen volgens 
opleidingsniveau wanneer elk probleem apart wordt beschouwd.  

Het eigendomsstatuut van de woning heeft ook een invloed op het comfort van woning. Huishoudens die 
eigenaar van hun woning zijn, hebben minder comfortproblemen (4,7%) dan private huurders (18,8%) en de 
sociale huurders of de gratis bewoners (21,9%). Dezelfde tendens wordt ook teruggevonden wanneer elk 
probleem apart wordt beschouwd.  

Regionale verschillen 
In de drie gewesten melden huishoudens waarvan de referentiepersoon (of zijn/haar partner) een diploma 
hoger onderwijs heeft minder vaak comfortproblemen in hun woning dan de lager opgeleide huishoudens. 
Dergelijke verschillen volgens het opleidingsniveau worden teruggevonden in Vlaanderen voor huishoudens 
die hun woning niet voldoende kunnen verwarmen en vocht- en schimmelproblemen melden. 
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In de drie gewesten zijn de verschillen volgens eigendomsstatuut vergelijkbaar met die op nationaal niveau. 
Wanneer elk probleem afzonderlijk wordt bekeken, dan zijn er significante verschillen volgens 
eigendomsstatuut voor wat betreft het niet voldoende kunnen verwarmen en vocht- en schimmelproblemen. 

4. Roken in de woning 
4.1. PERCENTAGE VOOR BELGIË 

In België rookt bij 15,9% van de huishoudens minstens één persoon regelmatig in de woning. 

Regionale verschillen 
Roken in de woning komt minder vaak voor bij huishoudens woonachtig in het Vlaamse Gewest (12,0%) dan 
in het Brussels (22,0%) en het Waals Gewest (20,0%) (Figuur 12).  

4.2. EVOLUTIE 

Het percentage huishoudens waar iemand regelmatig binnenshuis rookt, is de afgelopen 10 jaar aanzienlijk 
gedaald over de tijd: van 30,8% in 2004 naar 26,8% in 2008, 23,1% in 2013 en uiteindelijk naar 15,9% in 2018 
(Figuur 12).  

Regionale verschillen 
Binnenshuis roken is in de drie gewesten significant afgenomen over de tijd. 

Figuur 12 | Percentage huishoudens waar minstens één persoon regelmatig in de woning rookt, per gewest en 
per jaar, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

 

 

   

4.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

Roken in de woning varieert volgens het geslacht van de referentiepersoon: bij huishoudens waarbij de 
referentiepersoon een vrouw is, wordt er vaker door iemand binnenshuis gerookt (17,3%) dan bij huishoudens 
waarbij de referentiepersoon een man is (15,1%) (Figuur 28).  
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Bij huishoudens waarbij de referentiepersoon jong is, wordt er vaker binnenshuis gerookt dan wanneer de 
referentiepersoon ouder is: 36,9% bij de 15-24-jarigen, percentages die variëren tussen 12,0% en 21,2% in 
de leeftijdsgroepen tussen 25-74 jaar, en 9,2% bij de 75-plussers. 

Regionale verschillen 
Alleen in Wallonië wordt er bij huishoudens met een vrouwelijke referentiepersoon vaker door iemand 
binnenshuis gerookt. In de andere twee gewesten zijn er geen verschillen volgens geslacht.  

Zoals voor België wordt er ook in de drie gewesten minder vaak door iemand binnenshuis gerookt bij 
huishoudens met een referentiepersoon van 75 jaar en ouder dan bij huishoudens met een jonger 
referentiepersoon. 

4.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Roken in de woning neemt significant af wanneer het opleidingsniveau toeneemt: 22,3% en 23,6% bij de 
huishoudens waar de referentiepersoon (of zijn/haar partner) hoogstens een diploma lager secundair heeft, 
20,0% bij de huishoudens met een diploma hoger secundair en 8,8% bij de huishoudens met een diploma 
hoger onderwijs.  

Er is ook een verband tussen het eigendomsstatuut en roken in de woning. Bij private huurders (26,7%) en 
sociale huurders of gratis bewoners (23,4%) wordt er vaker in de woning gerookt dan bij huishoudens die 
eigenaar van hun woning zijn (11,3%) 

Figuur 13 |  Percentage huishoudens waar minstens één persoon regelmatig in de woning rookt, volgens 
geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 
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Regionale verschillen 
In de drie gewesten wordt er minder vaak binnenshuis gerookt bij huishoudens waar de referentiepersoon (of 
zijn/haar partner) een diploma hoger onderwijs heeft.  

In de drie gewesten wordt er vaker binnenshuis gerookt bij private huurders en sociale huurders of gratis 
bewoners (behalve in Brussel) dan bij eigenaars van hun woning.  

5. Beperkingen in verband met roken in de woning 
5.1. PERCENTAGE VOOR BELGIË 

In België legt 73,7% van de huishoudens op de één of andere manier beperkingen op in verband met roken 
in de woning. Van de huishoudens die beperkingen opleggen, verbiedt 93,9% volledig het roken in de woning, 
4,9% beperkt het roken tot bepaalde ruimtes, 1,0% verbiedt roken in de aanwezigheid van kinderen en 0,1% 
past andere regels toe (bijvoorbeeld roken bij het venster). 

Regionale verschillen 
Huishoudens wonend in het Waals Gewest (70,5%) leggen minder vaak beperkingen betreffende het roken in 
de woning op dan huishoudens wonend in het Vlaams Gewest (75,4%) (Figuur 14).  

Figuur 14 | Percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt, per gewest en 
per jaar, Gezondheidsenquête, België 2018  

 

 

 

 

5.2. EVOLUTIE 

Het percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt, is significant gestegen 
van 40,2% in 2004 tot 62,4% in 2008, 66,6% in 2013 en uiteindelijk tot 73,7% in 2018 (Figuur 14).   

Regionale verschillen 
Het percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt, is de drie gewesten 
significant toegenomen. In Brussel daarentegen is er geen significante toename tussen 2013 en 2018.   
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5.3. DEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN 

De beperkingen betreffende het roken in de woning variëren niet volgens het geslacht van de 
referentiepersoon, maar wel volgens zijn/haar leeftijd (Figuur 15). Huishoudens met een referentiepersoon 
van 25 tot 44 jaar (78,5% à 80,6%) leggen vaker beperkingen op dan de jongere huishoudens (60,9%) of de 
oudere huishoudens (percentages tussen 69,2% en 70,2% bij de 65-plussers).  

Regionale verschillen 
Alleen in Brussel leggen huishoudens met een vrouwelijke referentiepersoon vaker beperkingen op voor wat 
betreft het binnenshuis roken. In de andere twee gewesten zijn er geen verschillen volgens geslacht. 

In Vlaanderen, net als voor België, leggen huishoudens met een referentiepersoon in de leeftijd van 25-44 jaar 
vaker beperkingen op betreffende het roken in de woning. In Brussel is er geen noemenswaardig verschil 
volgens leeftijd. In Wallonië blijven de percentages volgens leeftijd gelijk, behalve voor jonge huishoudens 
(referentiepersoon van 15-24 jaar) die minder vaak beperkingen opleggen. 

Figuur 15 |  Percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt, volgens 
geslacht, leeftijd en gewest, Gezondheidsenquête, België 2018 

  

  
 

5.4. SOCIO-ECONOMISCHE VERSCHILLEN 

Er is een verband tussen het opleggen van beperkingen betreffende het roken in de woning en het 
opleidingsniveau. Bij huishoudens waar de referentiepersoon (of zijn/haar partner) een diploma hoger 
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onderwijs heeft, legt 82,4% beperkingen op en dit percentage varieert tussen 62,0% en 69,8% bij de lager 
opgeleide huishoudens.  

Er is een verband tussen het eigendomsstatuut en beperkingen in verband met roken in de woning. Eigenaars 
van hun woning (76,7%) leggen vaker beperkingen op dan private huurders (67,3%) en sociale huurders of 
gratis bewoners (65,5%).  

Regionale verschillen 
In de drie gewesten leggen huishoudens waar de referentiepersoon (of zijn/haar partner) een diploma hoger 
onderwijs heeft vaker beperkingen op m.b.t het binnenshuis roken. 

Zo worden er in de drie gewesten ook vaker beperkingen betreffende binnenshuis roken opgelegd bij 
huishoudens die eigenaar van hun huis zijn. 
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BESPREKING EN CONCLUSIE 
_ 

De plaats waar we wonen heeft belangrijke gevolgen voor onze gezondheid. In deze context hebben we in de 
gezondheidsenquête 2018 de perceptie van de bevolking met betrekking tot de kenmerken van de gebouwde 
omgeving die in de literatuur worden geassocieerd met de gezondheidstoestand bestudeerd. Wij zijn vooral 
geïnteresseerd in de omgevingsfactoren van de woonomgeving en thuis. 

Omschrijving van de situatie in België volgens de resultaten van de gezondheidsenquête 2018 

In 2018 gaf bijna 1 persoon op 4 (23,6%) aan in een omgeving te wonen waar minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem is, en 1 persoon op 3 (33,6%) werd thuis gehinderd door minstens één omgevingsfactor. 
De perceptie van hinder door een omgevingsfactor in de woonomgeving is niet veranderd tussen 2013 en 
2018. De hinder door een omgevingsfactor die we thuis ondervinden is in 2018 (33,6%) wel significant 
toegenomen t.o.v. 2013 (26,8%).   

Wat het wooncomfort betreft, heeft 9,3% van de huishoudens minstens één comfortprobleem in hun woning 
en bij 15,9% rookt minstens één persoon regelmatig in de woning. Voor deze twee indicatoren is er een afname 
over de tijd: het percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning meldt, is tussen 
2013 en 2018 significant gedaald (van 11,3% naar 9,3%), net als het percentage huishoudens waar iemand 
regelmatig binnenshuis rookt, dat sinds 2004 is blijven dalen (van 30,8% in 2004 naar 26,8% in 2008, 23,1% 
in 2013 en uiteindelijk naar 15,9% in 2018). 

Risicogroepen  

De groepen die het vaakst gehinderd worden door omgevingsfactoren zijn voornamelijk mensen met een lage 
socio-economische status. In dit rapport hebben we het opleidingsniveau en het eigendomsstatuut gebruikt 
als socio-economische indicatoren. Er zijn significante verschillen volgens deze twee indicatoren: hoger 
opgeleiden en huishoudens die eigenaar van hun woning zijn, melden in het algemeen minder vaak problemen 
in hun woonomgeving, hebben minder vaak comfortproblemen in hun woning en melden minder vaak dat er 
iemand regelmatig in hun woning rookt.   

De vraag stelt zich echter of laagopgeleiden of huurders meer geneigd zijn hun ongenoegen over hun 
omgeving te uiten. De gezondheidsenquête laat immers niet toe een blootstelling objectief te meten, maar is 
wel geschikt om de perceptie van de blootstelling aan bepaalde hinder te meten. Deze perceptie houdt een 
mate van subjectiviteit in die niet alleen verband houdt met de mate van blootstelling, maar ook met individuele 
gevoeligheden. De perceptie van individuen over hun omgeving wordt in de literatuur als proxy voor de 
blootstelling aan het milieu gebruikt. Hoewel er discussie is over de correlatie tussen de werkelijke blootstelling 
en de perceptie (14), wordt er erkend dat subjectieve gegevens informatie kunnen opleveren die 
complementair is aan, en niet minder belangrijk is dan, objectieve gegevens (15–17).   

Een andere groep die sterk gehinderd wordt door omgevingsfactoren is de stadsbevolking. Het is belangrijk 
om hier te onthouden dat de in dit rapport bestudeerde milieuhinder overlast voor de gebouwde omgeving is. 
Er wordt dan ook verwacht dat meer mensen die in Brussel en in stedelijke gebieden wonen, deze problemen 
in hun omgeving en thuis zullen melden. Er moet echter worden opgemerkt dat mensen die in landelijke of 
verstedelijkte gebieden wonen op een disproportionele manier getroffen kunnen worden door 
omgevingsfactoren (niet bestudeerd in de enquête), zoals blootstelling aan pesticiden of stedelijke wildgroei 
(urban sprawl).  
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Aanbevelingen 

Het verband tussen socio-economische status en kwaliteit van de omgeving is goed gedocumenteerd in de 
literatuur. Zo toonde een WHO-rapport, gepubliceerd in 2019, de ongelijkheden m.b.t. de blootstelling aan het 
milieu in de Europese landen aan, ondanks een aanzienlijke verbetering van de milieuomstandigheden in de 
meeste landen (18). Wat betreft de ongelijkheid op het gebied van huisvesting bijvoorbeeld, melden arme 
huishoudens in West-Europa 3,3 keer meer problemen om hun huis warm te houden dan huishoudens die er 
beter voorstaan. 

In deze context is het een prioriteit om de ongelijkheden op gebied van woonomgeving in het land beter te 
begrijpen en de subgroepen van de bevolking die het meest aan omgevingsrisico's zijn blootgesteld, te 
identificeren. Daarnaast is het ook belangrijk om intersectorale acties te ontwikkelen om deze ongelijkheden 
beter aan te pakken. Er bestaan inderdaad weinig instrumenten voor dergelijke acties. Zo kunnen bijvoorbeeld 
studies die de impact van nieuwe projecten of een nieuw beleid op de woonomgeving evalueren, een belangrijk 
effect hebben op de vermindering van de ongelijkheden op gebied van omgeving. In België bestaat er een 
wettelijke verplichting om een dergelijke milieueffectrapportage uit te voeren, maar helaas houdt dit instrument 
niet systematisch rekening met sociale ongelijkheden in de blootstelling aan omgevings- en 
gezondheidsrisico's. Aangezien steeds meer studies aantonen dat er sociale ongelijkheden bestaan in de 
blootstelling aan milieuoverlast en -problemen, is het belangrijk om hiermee rekening te houden in het beleid 
dat gericht is op het creëren van een gezonde leefomgeving. 
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SAMENVATTENDE TABELLEN 
 

Tabel 1 | Evolutie van de indicatoren betreffende omgeving, huisvesting en passief roken in België van 1997 
tot 2018, Gezondheidsenquête 2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat …  
een ernstig probleem in de woonomgeving is 
• de snelheid of het volume van het verkeer     18,0 16,0 
• de opstapeling van vuilnis      6,8 7,9 
• vandalisme, graff iti of opzettelijke beschadiging van 

eigendommen      6,2 4,9 

• de toegang tot parken of tot andere groene of 
recreatieve openbare terreinen      5,1 4,4 

• minstens één omgevingsfactor      25,0 23,6 
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door … 
• luchtverontreiniging     11,9 7,0 13,5 

• slechte geuren van de industrie of andere bronnen    10,6 7,1 7,3 
• trillingen te w ijten aan verkeer of ondernemingen 

in de buurt    10,0 9,7 11,4 

• law aai van alle bronnen    20,9 20,2 26,8 
• minstens één omgevingsfactor    30,7 26,8 33,6 

Percentage huishoudens … 
• in een situatie van overbevolking 0,7    1,4 1,3 
• dat hun w oning niet voldoende kan verw armen     6,4 5,3 
• dat een ernstig vocht- of schimmelprobleem in hun 

w oning heeft     5,4 4,1 

• dat minstens één comfortprobleem in hun w oning 
heeft     11,3 9,3 

• w aar minstens één persoon regelmatig in de 
w oning rookt   30,8 26,8 23,1 15,9 

• dat beperkingen in verband met roken in de 
w oning oplegt   40,2 62,4 66,6 73,7 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel 2 | Evolutie van de indicatoren betreffende omgeving, huisvesting en passief roken in het Vlaams Gewest 
van 1997 tot 2018, Gezondheidsenquête 2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat … 
een ernstig probleem in de woonomgeving is 
• de snelheid of het volume van het verkeer     16,5 15,2 
• de opstapeling van vuilnis      4,5 6,5 
• vandalisme, graff iti of opzettelijke beschadiging van 

eigendommen      3,2 2,8 

• de toegang tot parken of tot andere groene of 
recreatieve openbare terreinen      2,6 2,7 

• minstens één omgevingsfactor      20,7 20,8 
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door … 
• luchtverontreiniging     9,3 5,6 12,9 

• slechte geuren van de industrie of andere bronnen    8,7 5,7 6,6 
• trillingen te w ijten aan verkeer of ondernemingen 

in de buurt    9,0 7,8 9,0 

• law aai van alle bronnen    18,6 16,7 23,3 
• minstens één omgevingsfactor    27,8 22,8 30,4 

Percentage huishoudens … 
• in een situatie van overbevolking 0,4    0,8 0,8 
• dat hun w oning niet voldoende kan verw armen     4,3 3,5 
• dat een ernstig vocht- of schimmelprobleem in hun 

w oning heeft     4,3 3,5 

• dat minstens één comfortprobleem in hun w oning 
heeft     8,4 7,2 

• w aar minstens één persoon regelmatig in de 
w oning rookt   28,3 24,4 20,2 12,0 

• dat beperkingen in verband met roken in de 
w oning oplegt   41,8 67,0 69,0 75,4 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel 3 | Evolutie van de indicatoren betreffende omgeving, huisvesting en passief roken in het Brussels Gewest 
van 1997 tot 2018, Gezondheidsenquête 2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat … 
 een ernstig probleem in de woonomgeving is 
• de snelheid of het volume van het verkeer     28,9 23,0 
• de opstapeling van vuilnis      27,1 20,9 
• vandalisme, graff iti of opzettelijke beschadiging van 

eigendommen      24,5 16,4 

• de toegang tot parken of tot andere groene of 
recreatieve openbare terreinen      11,2 6,6 

• minstens één omgevingsfactor      46,1 36,0 
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door … 
• luchtverontreiniging     29,1 15,5 28,1 

• slechte geuren van de industrie of andere bronnen    15,8 12,0 10,9 
• trillingen te w ijten aan verkeer of ondernemingen 

in de buurt    22,4 18,9 20,2 

• law aai van alle bronnen    42,6 42,4 42,8 
• minstens één omgevingsfactor    53,2 49,2 53,0 

Percentage huishoudens … 
• in een situatie van overbevolking 2,6    5,8 6,8 
• dat hun w oning niet voldoende kan verw armen     9,5 7,0 
• dat een ernstig vocht- of schimmelprobleem in hun 

w oning heeft     10,7 6,9 

• dat minstens één comfortprobleem in hun w oning 
heeft     20,8 17,7 

• w aar minstens één persoon regelmatig in de 
w oning rookt   32,4 30,2 25,9 22,0 

• dat beperkingen in verband met roken in de 
w oning oplegt   39,2 62,2 72,3 74,2 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel 4 | Evolutie van de indicatoren betreffende omgeving, huisvesting en passief roken in het Waals Gewest van    
1997 tot 2018, Gezondheidsenquête 2018 

 1997 2001 2004 2008 2013 2018 
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat … 
een ernstig probleem in de woonomgeving is 
• de snelheid of het volume van het verkeer     17,4 15,3 
• de opstapeling van vuilnis      4,9 6,2 
• vandalisme, graff iti of opzettelijke beschadiging van 

eigendommen      6,0 4,8 

• de toegang tot parken of tot andere groene of 
recreatieve openbare terreinen      7,9 6,5 

• minstens één omgevingsfactor      26,5 24,4 
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door … 
• luchtverontreiniging     11,7 6,9 9,8 

• slechte geuren van de industrie of andere bronnen    13,0 8,2 7,3 
• trillingen te w ijten aan verkeer of ondernemingen 

in de buurt    8,3 10,6 12,8 

• law aai van alle bronnen    19,1 20,0 27,9 
• minstens één omgevingsfactor    29,9 27,3 32,9 

Percentage huishoudens … 
• in een situatie van overbevolking 0,3    0,7 0,2 
• dat hun w oning niet voldoende kan verw armen     8,7 7,7 
• dat een ernstig vocht- of schimmelprobleem in hun 

w oning heeft     5,0 4,0 

• dat minstens één comfortprobleem in hun w oning 
heeft     12,6 9,7 

• w aar minstens één persoon regelmatig in de 
w oning rookt   34,4 29,3 27,0 20,0 

• dat beperkingen in verband met roken in de 
w oning oplegt   38,0 55,0 60,2 70,5 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, 2018 
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Tabel B 1. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de snelheid of het volume van 
het verkeer een ernstig probleem in de woonomgeving is, België 

 
HE0101_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 16,6 (15,1-18,2) 16,0 (14,5-17,6) 4181 

Vrouwen 15,5 (14,1-16,9) 15,0 (13,5-16,5) 4639 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,7 (6,5-12,9) 9,7 (6,9-13,4) 795 

25 - 34 17,4 (14,3-20,4) 17,4 (14,5-20,7) 1182 

35 - 44 20,4 (17,3-23,5) 20,4 (17,4-23,7) 1458 

45 - 54 16,5 (14,0-19,1) 16,5 (14,1-19,3) 1616 

55 - 64 16,6 (13,8-19,4) 16,6 (14,0-19,6) 1560 

65 - 74 17,7 (14,6-20,8) 17,7 (14,8-21,0) 1219 

75 + 10,8 (8,1-13,6) 10,9 (8,4-13,9) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 11,6 (8,1-15,0) 12,5 (9,1-16,7) 638 

Lager secundair 16,4 (13,0-19,8) 16,4 (13,1-20,2) 1122 

Hoger secundair 17,1 (14,9-19,4) 16,6 (14,4-19,0) 2647 

Hoger onderwijs 15,6 (13,9-17,3) 14,7 (13,1-16,5) 4249 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 15,2 (13,5-16,9) 14,7 (13,0-16,5) 3341 

Brussels Gewest 23,0 (20,8-25,2) 22,0 (19,9-24,3) 2290 

Waals Gewest 15,3 (13,3-17,3) 14,8 (12,8-16,9) 3189 

 
JAAR 

 
2013 18,0 (16,6-19,4) 17,3 (16,0-18,8) 7892 

2018 16,0 (14,8-17,3) 15,5 (14,3-16,8) 8820 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 2. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de opstapeling van vuilnis een 
ernstig probleem in de woonomgeving is, België 

 
HE0102_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 7,9 (6,7-9,0) 7,4 (6,4-8,6) 4182 

Vrouwen 7,9 (6,9-8,9) 7,5 (6,6-8,6) 4639 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 5,2 (2,9-7,5) 5,2 (3,4-8,0) 795 

25 - 34 9,0 (6,9-11,1) 9,0 (7,0-11,3) 1183 

35 - 44 10,2 (7,6-12,8) 10,2 (7,9-13,1) 1458 

45 - 54 8,4 (6,4-10,4) 8,4 (6,6-10,6) 1616 

55 - 64 8,7 (6,5-10,9) 8,7 (6,7-11,2) 1560 

65 - 74 7,7 (5,6-9,9) 7,7 (5,9-10,2) 1219 

75 + 3,8 (2,3-5,3) 3,8 (2,5-5,6) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,0 (5,9-12,1) 10,6 (7,4-15,0) 638 

Lager secundair 8,4 (6,0-10,7) 8,6 (6,4-11,4) 1122 

Hoger secundair 7,6 (6,0-9,2) 7,2 (5,8-8,9) 2648 

Hoger onderwijs 7,7 (6,4-9,1) 7,0 (5,8-8,3) 4249 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 6,5 (5,2-7,8) 6,2 (5,0-7,6) 3342 

Brussels Gewest 20,9 (18,8-23,0) 19,8 (17,8-22,1) 2290 

Waals Gewest 6,2 (4,7-7,7) 5,9 (4,6-7,4) 3189 

 
JAAR 

 
2013 6,8 (6,0-7,6) 6,5 (5,7-7,4) 7892 

2018 7,9 (7,0-8,8) 7,6 (6,7-8,5) 8821 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 3. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat vandalisme graffiti of opzettelijke 
beschadiging van eigendommen een ernstig probleem in de woonomgeving is, België 

 
HE0103_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,8 (4,0-5,6) 4,7 (3,9-5,6) 4182 

Vrouwen 4,9 (4,2-5,7) 4,8 (4,1-5,7) 4638 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,6 (1,5-5,7) 3,6 (2,0-6,4) 795 

25 - 34 5,0 (3,7-6,2) 5,0 (3,8-6,4) 1183 

35 - 44 6,0 (4,5-7,5) 6,0 (4,7-7,7) 1458 

45 - 54 4,8 (3,4-6,2) 4,8 (3,6-6,5) 1616 

55 - 64 5,3 (3,8-6,8) 5,3 (4,0-7,0) 1560 

65 - 74 5,2 (3,6-6,7) 5,2 (3,8-7,0) 1219 

75 + 3,4 (2,0-4,9) 3,4 (2,2-5,3) 989 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,3 (3,6-9,1) 7,1 (4,4-11,1) 637 

Lager secundair 5,8 (4,2-7,4) 5,9 (4,4-7,8) 1122 

Hoger secundair 5,1 (3,8-6,3) 4,9 (3,8-6,3) 2648 

Hoger onderwijs 4,2 (3,3-5,0) 3,9 (3,1-4,9) 4249 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 2,8 (2,0-3,7) 2,8 (2,0-3,7) 3342 

Brussels Gewest 16,4 (14,5-18,3) 16,1 (14,3-18,2) 2290 

Waals Gewest 4,8 (3,6-5,9) 4,6 (3,6-5,9) 3188 

 
JAAR 

 
2013 6,2 (5,4-6,9) 6,0 (5,3-6,8) 7892 

2018 4,9 (4,2-5,5) 4,8 (4,2-5,5) 8820 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
 
  



45 
 

Tabel B 4. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de toegang tot parken of tot 
andere groene of recreatieve openbare terreinen een ernstig probleem in de woonomgeving is, 
België 

 
HE0104_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,0 (3,2-4,8) 3,8 (3,1-4,7) 4182 

Vrouwen 4,7 (3,9-5,5) 4,6 (3,9-5,4) 4638 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,1 (2,2-5,9) 4,1 (2,6-6,4) 795 

25 - 34 6,8 (4,7-8,8) 6,7 (5,0-9,1) 1183 

35 - 44 4,7 (3,4-6,0) 4,7 (3,5-6,1) 1457 

45 - 54 4,3 (3,0-5,6) 4,3 (3,2-5,8) 1616 

55 - 64 3,6 (2,3-4,8) 3,6 (2,5-5,1) 1560 

65 - 74 3,9 (2,3-5,6) 3,9 (2,6-5,9) 1219 

75 + 2,6 (1,3-3,9) 2,6 (1,6-4,2) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,6 (3,1-8,1) 6,9 (4,3-10,8) 637 

Lager secundair 6,7 (4,4-9,0) 7,1 (5,0-10,0) 1122 

Hoger secundair 4,3 (3,1-5,4) 4,0 (3,0-5,3) 2648 

Hoger onderwijs 3,7 (2,8-4,5) 3,3 (2,6-4,1) 4249 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 2,7 (2,0-3,5) 2,7 (2,0-3,5) 3342 

Brussels Gewest 6,6 (5,3-7,9) 6,1 (5,0-7,5) 2290 

Waals Gewest 6,5 (5,1-8,0) 6,3 (5,0-7,9) 3188 

 
JAAR 

 
2013 5,1 (4,3-6,0) 4,9 (4,1-5,8) 7890 

2018 4,4 (3,7-5,0) 4,2 (3,6-4,9) 8820 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 5. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem in de woonomgeving is*, België 

 
HE01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 24,1 (22,3-25,9) 23,3 (21,6-25,2) 4181 

Vrouwen 23,1 (21,4-24,7) 22,5 (20,9-24,3) 4637 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 15,5 (11,9-19,1) 15,5 (12,2-19,5) 795 

25 - 34 26,6 (22,9-30,4) 26,6 (23,1-30,5) 1182 

35 - 44 28,9 (25,4-32,4) 28,9 (25,5-32,5) 1457 

45 - 54 23,3 (20,3-26,3) 23,3 (20,4-26,4) 1616 

55 - 64 24,9 (21,6-28,2) 24,9 (21,7-28,3) 1560 

65 - 74 24,8 (21,3-28,3) 24,8 (21,4-28,5) 1219 

75 + 16,8 (13,5-20,1) 16,9 (13,9-20,4) 989 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 20,0 (15,5-24,4) 21,9 (17,3-27,3) 636 

Lager secundair 28,1 (23,9-32,2) 28,5 (24,3-33,1) 1122 

Hoger secundair 24,2 (21,6-26,8) 23,6 (21,1-26,3) 2647 

Hoger onderwijs 22,3 (20,2-24,3) 21,1 (19,1-23,2) 4249 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 20,8 (18,9-22,8) 20,3 (18,3-22,3) 3341 

Brussels Gewest 36,0 (33,4-38,5) 34,8 (32,3-37,5) 2290 

Waals Gewest 24,4 (21,9-27,0) 23,8 (21,4-26,5) 3187 

 
JAAR 

 
2013 25,0 (23,4-26,6) 24,4 (22,8-26,0) 7890 

2018 23,6 (22,1-25,0) 23,0 (21,6-24,5) 8818 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 6. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door luchtverontreiniging, België 

 
HE0201_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 13,3 (11,8-14,7) 12,5 (11,2-14,0) 4173 

Vrouwen 13,7 (12,4-15,1) 13,1 (11,7-14,6) 4626 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 7,5 (4,7-10,4) 7,6 (5,2-10,9) 793 

25 - 34 15,0 (12,1-17,8) 15,0 (12,3-18,1) 1181 

35 - 44 17,4 (14,2-20,5) 17,4 (14,5-20,7) 1457 

45 - 54 13,7 (11,3-16,1) 13,7 (11,5-16,3) 1615 

55 - 64 15,8 (13,1-18,4) 15,7 (13,2-18,6) 1555 

65 - 74 13,6 (10,9-16,4) 13,6 (11,1-16,7) 1216 

75 + 7,9 (5,7-10,1) 7,9 (5,9-10,4) 982 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,1 (5,6-10,5) 8,7 (6,3-11,8) 635 

Lager secundair 12,9 (9,9-15,9) 12,8 (9,9-16,3) 1120 

Hoger secundair 10,4 (8,6-12,2) 9,9 (8,3-11,8) 2647 

Hoger onderwijs 16,1 (14,3-18,0) 15,0 (13,3-17,0) 4233 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 12,9 (11,3-14,6) 12,3 (10,7-14,0) 3333 

Brussels Gewest 28,1 (25,7-30,5) 26,8 (24,5-29,3) 2282 

Waals Gewest 9,8 (7,9-11,7) 9,3 (7,6-11,3) 3184 

 
JAAR 

 
2008 11,9 (10,8-12,9) 11,4 (10,4-12,5) 8276 

2013 7,0 (6,1-7,8) 6,7 (5,9-7,6) 7879 

2018 13,5 (12,3-14,7) 13,0 (11,9-14,2) 8799 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 7. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door slechte geuren van de industrie of andere bronnen (riolering, afval, mest…) in de 
omgeving, België 

 
HE0202_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 7,1 (6,1-8,1) 6,8 (5,9-8,0) 4182 

Vrouwen 7,5 (6,5-8,5) 7,3 (6,3-8,4) 4638 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 5,6 (3,1-8,1) 5,6 (3,6-8,6) 795 

25 - 34 7,1 (5,3-8,9) 7,1 (5,5-9,2) 1183 

35 - 44 7,2 (5,4-8,9) 7,2 (5,6-9,1) 1458 

45 - 54 8,1 (6,2-10,0) 8,1 (6,4-10,2) 1616 

55 - 64 9,2 (6,9-11,4) 9,2 (7,2-11,6) 1560 

65 - 74 8,0 (5,9-10,2) 8,0 (6,1-10,5) 1219 

75 + 4,4 (2,8-6,0) 4,4 (3,1-6,2) 989 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,1 (3,9-8,4) 6,7 (4,6-9,7) 638 

Lager secundair 8,1 (5,8-10,3) 8,0 (6,0-10,6) 1121 

Hoger secundair 7,2 (5,7-8,7) 7,0 (5,6-8,6) 2648 

Hoger onderwijs 7,2 (6,0-8,5) 6,9 (5,7-8,3) 4249 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 6,6 (5,5-7,8) 6,4 (5,4-7,7) 3341 

Brussels Gewest 10,9 (9,3-12,4) 10,7 (9,2-12,3) 2290 

Waals Gewest 7,3 (5,8-8,8) 7,0 (5,7-8,7) 3189 

 
JAAR 

 
2008 10,6 (9,6-11,7) 10,3 (9,3-11,3) 8146 

2013 7,1 (6,2-8,0) 6,9 (6,1-7,8) 7891 

2018 7,3 (6,4-8,1) 7,1 (6,3-7,9) 8820 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 8. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door trillingen te w ijten aan verkeer of ondernemingen in de buurt, België 

 
HE0203_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 11,5 (10,2-12,9) 11,1 (9,8-12,5) 4182 

Vrouwen 11,2 (9,9-12,4) 10,9 (9,7-12,2) 4639 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,0 (6,0-12,1) 9,0 (6,5-12,5) 795 

25 - 34 14,2 (11,3-17,1) 14,2 (11,6-17,4) 1183 

35 - 44 13,7 (11,0-16,5) 13,7 (11,2-16,7) 1458 

45 - 54 11,6 (9,3-13,9) 11,6 (9,5-14,1) 1616 

55 - 64 10,8 (8,6-13,0) 10,8 (8,8-13,2) 1560 

65 - 74 11,7 (9,2-14,3) 11,7 (9,4-14,5) 1219 

75 + 6,3 (4,6-8,1) 6,3 (4,8-8,4) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,7 (6,2-11,1) 10,1 (7,4-13,5) 638 

Lager secundair 12,8 (9,6-16,0) 13,3 (10,2-17,2) 1122 

Hoger secundair 11,9 (9,9-13,8) 11,5 (9,6-13,6) 2648 

Hoger onderwijs 10,8 (9,3-12,3) 10,1 (8,7-11,6) 4249 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 9,0 (7,5-10,4) 8,7 (7,4-10,3) 3342 

Brussels Gewest 20,2 (18,1-22,3) 19,2 (17,2-21,3) 2290 

Waals Gewest 12,8 (10,7-14,8) 12,4 (10,6-14,6) 3189 

 
JAAR 

 
2008 10,0 (8,9-11,1) 9,7 (8,6-10,8) 8282 

2013 9,7 (8,7-10,8) 9,4 (8,4-10,5) 7893 

2018 11,4 (10,3-12,4) 11,1 (10,0-12,2) 8821 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 9. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door lawaai (alle bronnen)*, België 

 
HE02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 26,8 (24,9-28,7) 26,2 (24,3-28,2) 4182 

Vrouwen 26,8 (25,0-28,6) 26,4 (24,6-28,3) 4639 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 21,4 (17,0-25,8) 21,4 (17,4-26,1) 795 

25 - 34 31,8 (27,5-36,0) 31,7 (27,7-36,2) 1183 

35 - 44 30,9 (27,3-34,5) 30,9 (27,4-34,7) 1458 

45 - 54 25,6 (22,6-28,7) 25,6 (22,7-28,8) 1616 

55 - 64 28,9 (25,4-32,3) 28,9 (25,5-32,5) 1560 

65 - 74 25,7 (22,0-29,4) 25,7 (22,2-29,6) 1219 

75 + 19,1 (15,7-22,6) 19,1 (15,9-22,8) 990 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 20,7 (16,4-25,1) 22,8 (18,3-28,1) 638 

Lager secundair 28,2 (23,8-32,6) 28,9 (24,5-33,7) 1122 

Hoger secundair 27,0 (24,1-29,9) 26,5 (23,7-29,6) 2648 

Hoger onderwijs 26,7 (24,5-28,9) 25,7 (23,5-27,9) 4249 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 23,3 (21,2-25,4) 22,9 (20,9-25,1) 3342 

Brussels Gewest 42,8 (40,1-45,5) 41,8 (39,1-44,5) 2290 

Waals Gewest 27,9 (25,0-30,8) 27,5 (24,7-30,5) 3189 

 
JAAR 

 
2008 20,9 (19,4-22,3) 20,4 (19,0-21,9) 8002 

2013 20,2 (18,8-21,7) 19,8 (18,4-21,2) 7892 

2018 26,8 (25,2-28,3) 26,3 (24,8-27,9) 8821 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 10. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door minstens één omgevingsfactor*, België 

 
HE02_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 33,3 (31,3-35,4) 32,5 (30,5-34,6) 4173 

Vrouwen 33,8 (31,9-35,7) 33,3 (31,4-35,3) 4626 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 24,9 (20,4-29,4) 24,9 (20,7-29,7) 793 

25 - 34 37,4 (33,0-41,7) 37,4 (33,1-41,8) 1181 

35 - 44 38,9 (35,2-42,7) 38,9 (35,2-42,7) 1457 

45 - 54 33,5 (30,2-36,9) 33,5 (30,2-37,0) 1615 

55 - 64 37,2 (33,5-41,0) 37,2 (33,5-41,1) 1555 

65 - 74 34,2 (30,3-38,1) 34,2 (30,4-38,2) 1216 

75 + 23,1 (19,4-26,8) 23,0 (19,6-26,9) 982 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 25,8 (21,1-30,5) 28,1 (23,2-33,7) 635 

Lager secundair 33,2 (28,6-37,7) 33,6 (29,1-38,5) 1120 

Hoger secundair 32,6 (29,6-35,6) 32,0 (29,0-35,1) 2647 

Hoger onderwijs 35,0 (32,6-37,3) 33,7 (31,3-36,1) 4233 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 30,4 (28,2-32,7) 29,8 (27,6-32,2) 3333 

Brussels Gewest 53,0 (50,2-55,7) 52,1 (49,3-54,9) 2282 

Waals Gewest 32,9 (29,9-35,9) 32,3 (29,4-35,4) 3184 

 
JAAR 

 
2008 30,7 (29,0-32,4) 30,1 (28,4-31,8) 7917 

2013 26,8 (25,2-28,4) 26,2 (24,7-27,9) 7877 

2018 33,6 (31,9-35,2) 33,1 (31,4-34,7) 8799 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 11. Percentage huishoudens in een situatie van overbevolking, België 
 

LO04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 1,5 (1,1-1,8) 1,4 (0,9-2,1) 3460 

Vrouwen 1,0 (0,6-1,5) 0,9 (0,6-1,3) 2019 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,0 . 3,2 (0,8-12,1) 72 

25 - 34 2,8 (1,7-4,0) 2,7 (1,8-4,2) 688 

35 - 44 3,2 (2,1-4,4) 3,1 (2,2-4,4) 943 

45 - 54 1,8 (1,1-2,5) 1,7 (1,1-2,6) 1074 

55 - 64 0,3 (0,1-0,6) 1,0 (0,3-3,4) 1092 

65 - 74 0,0 . 0,4 (0,1-1,4) 847 

75 + 0,0 . 0,3 (0,1-1,1) 763 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 2,5 (1,3-3,7) 3,3 (2,0-5,5) 478 

Lager secundair 1,0 (0,3-1,8) 2,0 (0,8-5,0) 767 

Hoger secundair 1,6 (1,1-2,0) 1,0 (0,7-1,5) 1624 

Hoger onderwijs 0,9 (0,5-1,3) 0,6 (0,4-1,1) 2483 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 0,4 (0,2-0,5) 0,4 (0,2-0,7) 3518 

Private huurder 3,8 (2,9-4,8) 3,1 (2,0-4,8) 1576 

Sociale huurd/gratis bewoner 2,3 (0,8-3,7) 2,6 (1,5-4,8) 385 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 2,6 (2,1-3,1) 2,3 (1,6-3,4) 2689 

Voorsteden 1,0 (0,1-1,9) 1,0 (0,4-2,0) 676 

Verstedelijkte gemeenten 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,1-0,6) 1332 

Landelijk 0,1 (0,0-0,2) 0,0 (0,0-0,3) 782 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 0,8 (0,4-1,2) 0,0 (0,0-0,0) 1970 

Brussels Gewest 6,8 (5,4-8,2) 0,1 (0,1-0,2) 1548 

Waals Gewest 0,2 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 1961 

 
JAAR 

 
1997 0,7 (0,4-0,9) 0,6 (0,4-0,9) 4636 

2013 1,4 (1,1-1,7) 1,3 (0,9-1,8) 4860 

2018 1,3 (1,0-1,6) 1,3 (0,9-1,7) 5479 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 12. Percentage huishoudens dat er niet in slaagt hun woning voldoende te verwarmen, België 
 

LO05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,7 (2,8-4,6) 3,5 (2,7-4,4) 3461 

Vrouwen 8,6 (6,8-10,4) 8,6 (6,9-10,6) 2028 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 10,6 (0,0-21,6) 8,9 (2,8-25,0) 71 

25 - 34 7,0 (4,5-9,5) 6,6 (4,5-9,4) 688 

35 - 44 4,6 (2,9-6,4) 4,5 (3,0-6,5) 947 

45 - 54 5,1 (3,5-6,7) 4,8 (3,5-6,6) 1076 

55 - 64 7,4 (4,7-10,0) 7,3 (5,0-10,4) 1095 

65 - 74 3,4 (1,6-5,1) 3,2 (1,9-5,3) 848 

75 + 3,9 (1,8-6,0) 3,1 (1,8-5,4) 764 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,4 (5,6-13,2) 9,8 (6,4-14,9) 480 

Lager secundair 6,6 (3,8-9,4) 6,4 (4,0-10,0) 768 

Hoger secundair 6,1 (4,5-7,8) 5,3 (3,9-7,2) 1629 

Hoger onderwijs 3,2 (2,4-4,1) 2,7 (2,0-3,7) 2485 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 2,5 (1,9-3,2) 2,4 (1,8-3,2) 3527 

Private huurder 11,2 (8,8-13,7) 10,0 (7,8-12,7) 1573 

Sociale huurd/gratis bewoner 12,0 (6,7-17,3) 10,1 (6,4-15,6) 389 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 7,4 (5,9-8,9) 6,4 (5,0-8,1) 2690 

Voorsteden 2,6 (1,4-3,8) 2,4 (1,5-3,9) 678 

Verstedelijkte 
gemeenten 3,3 (2,1-4,5) 3,2 (2,2-4,7) 1337 

Landelijk 7,0 (3,4-10,5) 6,5 (4,0-10,5) 784 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 3,5 (2,4-4,5) 3,3 (2,4-4,5) 1978 

Brussels Gewest 7,0 (5,5-8,4) 5,5 (4,3-6,9) 1548 

Waals Gewest 7,7 (5,9-9,6) 7,0 (5,4-8,9) 1963 

 
JAAR 

 
2013 6,4 (5,5-7,3) 6,2 (5,3-7,3) 4885 

2018 5,3 (4,4-6,2) 5,1 (4,3-6,0) 5489 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 13. Percentage huishoudens dat een ernstig vochtprobleem of schimmel heeft, België 
 

LO_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,8 (2,1-3,4) 2,6 (2,0-3,3) 3464 

Vrouwen 6,8 (5,3-8,3) 6,7 (5,3-8,4) 2028 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,9 (0,0-6,5) 2,4 (0,7-7,9) 72 

25 - 34 5,0 (2,7-7,2) 4,6 (2,9-7,1) 689 

35 - 44 5,3 (3,5-7,1) 5,1 (3,6-7,1) 948 

45 - 54 5,5 (3,8-7,2) 5,2 (3,7-7,2) 1075 

55 - 64 3,2 (2,0-4,3) 3,1 (2,2-4,4) 1096 

65 - 74 2,9 (1,2-4,5) 2,7 (1,5-4,7) 848 

75 + 2,6 (1,2-4,1) 2,1 (1,2-3,7) 764 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,2 (4,0-10,3) 8,1 (5,0-12,8) 480 

Lager secundair 5,1 (2,9-7,3) 5,1 (3,3-7,6) 769 

Hoger secundair 3,8 (2,6-5,1) 3,2 (2,3-4,4) 1629 

Hoger onderwijs 3,4 (2,6-4,3) 2,7 (2,0-3,6) 2487 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 2,3 (1,7-2,9) 2,2 (1,6-2,9) 3527 

Private huurder 7,7 (5,9-9,6) 6,5 (4,9-8,5) 1576 

Sociale huurd/gratis bewoner 9,1 (5,3-12,9) 7,4 (4,7-11,5) 389 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 5,3 (4,2-6,4) 4,4 (3,4-5,6) 2692 

Voorsteden 3,0 (1,6-4,4) 2,9 (1,8-4,5) 678 

Verstedelijkte 
gemeenten 2,9 (1,8-4,1) 2,8 (1,9-4,1) 1337 

Landelijk 4,4 (2,2-6,6) 4,0 (2,4-6,6) 785 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 3,5 (2,6-4,5) 3,3 (2,5-4,3) 1978 

Brussels Gewest 6,9 (5,5-8,2) 5,2 (4,1-6,6) 1550 

Waals Gewest 4,0 (2,9-5,2) 3,5 (2,6-4,7) 1964 

 
JAAR 

 
2013 5,4 (4,6-6,1) 5,0 (4,3-5,9) 4887 

2018 4,1 (3,4-4,8) 3,8 (3,2-4,5) 5492 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 14. Percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, België 
 

LO_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,9 (5,8-8,0) 6,5 (5,5-7,7) 3456 

Vrouwen 14,1 (11,9-16,3) 14,1 (12,0-16,6) 2017 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 13,5 (2,1-25,0) 11,8 (4,6-27,2) 71 

25 - 34 13,7 (10,2-17,1) 13,2 (10,2-16,8) 687 

35 - 44 10,6 (8,3-13,0) 10,5 (8,3-13,2) 942 

45 - 54 10,5 (8,3-12,7) 10,2 (8,2-12,7) 1073 

55 - 64 9,7 (6,9-12,4) 9,7 (7,3-12,8) 1091 

65 - 74 5,5 (3,2-7,8) 5,3 (3,5-7,9) 847 

75 + 5,7 (3,3-8,1) 4,7 (3,1-7,3) 762 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 15,3 (10,9-19,7) 18,2 (13,4-24,3) 478 

Lager secundair 10,9 (7,6-14,3) 11,5 (8,3-15,6) 766 

Hoger secundair 9,9 (8,0-11,9) 8,7 (6,9-10,8) 1624 

Hoger onderwijs 6,9 (5,7-8,1) 5,6 (4,5-6,9) 2478 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 4,7 (3,8-5,6) 4,6 (3,8-5,6) 3516 

Private huurder 18,8 (16,0-21,7) 16,6 (13,9-19,7) 1572 

Sociale huurd/gratis bewoner 21,9 (15,8-28,1) 19,9 (14,7-26,4) 385 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 13,4 (11,6-15,1) 11,8 (10,0-13,8) 2684 

Voorsteden 5,9 (4,0-7,9) 5,8 (4,1-8,0) 676 

Verstedelijkte 
gemeenten 5,6 (4,0-7,2) 5,5 (4,1-7,3) 1332 

Landelijk 9,4 (5,7-13,1) 9,0 (6,1-13,2) 781 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 7,2 (5,8-8,6) 7,0 (5,7-8,6) 1970 

Brussels Gewest 17,7 (15,6-19,8) 14,5 (12,5-16,7) 1543 

Waals Gewest 9,7 (7,8-11,7) 8,9 (7,3-10,9) 1960 

 
JAAR 

 
2013 11,3 (10,2-12,5) 10,9 (9,7-12,2) 4859 

2018 9,3 (8,3-10,3) 8,8 (7,8-9,9) 5473 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 15. Percentage huishoudens waar minstens één persoon regelmatig in de woning rookt, België 
 

HE03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 15,1 (13,5-16,7) 14,4 (12,9-16,1) 3465 

Vrouwen 17,3 (15,1-19,6) 17,6 (15,3-20,0) 2029 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 36,9 (20,5-53,3) 36,3 (22,9-52,3) 72 

25 - 34 15,5 (12,0-19,0) 15,5 (12,3-19,4) 689 

35 - 44 15,8 (12,6-19,0) 15,9 (12,9-19,4) 948 

45 - 54 18,0 (15,1-21,0) 18,1 (15,3-21,3) 1076 

55 - 64 21,2 (17,9-24,5) 21,4 (18,3-25,0) 1096 

65 - 74 12,0 (9,0-15,0) 12,1 (9,4-15,4) 848 

75 + 9,2 (6,2-12,1) 8,9 (6,4-12,3) 765 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 22,3 (16,7-27,9) 27,8 (21,6-34,9) 480 

Lager secundair 23,6 (19,6-27,5) 25,6 (21,4-30,2) 769 

Hoger secundair 20,0 (17,5-22,5) 18,6 (16,3-21,2) 1629 

Hoger onderwijs 8,8 (7,4-10,3) 7,8 (6,4-9,4) 2489 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 11,3 (9,9-12,7) 10,8 (9,4-12,4) 3528 

Private huurder 26,7 (23,6-29,7) 26,1 (23,1-29,4) 1577 

Sociale huurd/gratis bewoner 23,4 (17,8-28,9) 23,4 (18,3-29,4) 389 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 16,8 (15,0-18,7) 16,2 (14,4-18,2) 2694 

Voorsteden 13,6 (10,7-16,5) 13,3 (10,6-16,4) 678 

Verstedelijkte gemeenten 14,8 (12,2-17,3) 14,6 (12,2-17,3) 1337 

Landelijk 18,5 (14,0-23,0) 18,2 (14,2-23,1) 785 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 12,0 (10,3-13,7) 11,9 (10,3-13,8) 1978 

Brussels Gewest 22,0 (19,5-24,5) 20,6 (18,2-23,3) 1552 

Waals Gewest 20,0 (17,4-22,5) 19,3 (16,9-22,0) 1964 

 
JAAR 

 
2004 30,8 (29,2-32,5) 29,4 (27,8-31,1) 6142 

2008 26,8 (25,1-28,4) 25,6 (24,0-27,3) 5294 

2013 23,1 (21,5-24,7) 22,2 (20,6-23,8) 4890 

2018 15,9 (14,6-17,2) 15,1 (13,8-16,4) 5494 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie)  
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Tabel B 16. Percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt, België 
 

HE04_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 73,4 (71,4-75,4) 73,5 (71,4-75,6) 3465 

Vrouwen 74,2 (71,5-76,8) 74,7 (72,0-77,2) 2028 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 60,9 (46,7-75,1) 60,8 (44,7-74,9) 72 

25 - 34 80,6 (76,2-85,1) 80,7 (75,8-84,8) 689 

35 - 44 78,5 (74,9-82,2) 78,6 (74,7-82,0) 948 

45 - 54 74,3 (70,8-77,9) 74,4 (70,7-77,8) 1076 

55 - 64 71,0 (67,3-74,6) 71,0 (67,2-74,6) 1095 

65 - 74 69,2 (65,1-73,3) 69,2 (65,0-73,1) 848 

75 + 70,2 (65,8-74,6) 70,0 (65,4-74,3) 765 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 65,8 (60,0-71,6) 66,5 (60,1-72,3) 480 

Lager secundair 62,0 (57,5-66,6) 63,0 (58,1-67,6) 768 

Hoger secundair 69,8 (66,7-72,8) 70,1 (66,8-73,1) 1629 

Hoger onderwijs 82,4 (80,4-84,3) 82,4 (80,3-84,3) 2489 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 76,7 (74,8-78,6) 78,0 (76,0-79,9) 3527 

Private huurder 67,3 (64,0-70,6) 65,2 (61,6-68,7) 1577 

Sociale huurd/gratis bewoner 65,5 (59,1-71,9) 66,2 (59,3-72,4) 389 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 74,7 (72,5-76,9) 74,5 (72,2-76,8) 2694 

Voorsteden 73,6 (69,5-77,7) 74,1 (69,8-77,9) 677 

Verstedelijkte gemeenten 73,0 (69,9-76,1) 73,6 (70,5-76,6) 1337 

Landelijk 71,7 (66,6-76,8) 72,3 (66,6-77,3) 785 

 
VERBLIJF- 
PLAATS 

 
Vlaams Gewest 75,4 (73,2-77,7) 76,0 (73,7-78,1) 1978 

Brussels Gewest 74,2 (71,5-76,8) 73,2 (70,3-75,9) 1552 

Waals Gewest 70,5 (67,6-73,5) 70,9 (67,8-73,8) 1963 

 
JAAR 

 
2004 40,2 (38,5-42,0) 39,2 (37,4-41,0) 5918 

2008 62,4 (60,6-64,2) 62,1 (60,3-63,9) 5219 

2013 66,6 (64,7-68,4) 66,5 (64,7-68,3) 4888 

2018 73,7 (72,1-75,3) 73,9 (72,3-75,5) 5493 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie)  
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Tabel B 17. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de snelheid of het volume van 
het verkeer een ernstig probleem in de woonomgeving is, Vlaams Gewest 

 
HE0101_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 16,2 (14,0-18,5) 15,6 (13,4-18,0) 1609 

Vrouwen 14,3 (12,3-16,2) 13,7 (11,7-16,0) 1732 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,3 (4,4-14,3) 9,3 (5,4-15,5) 291 

25 - 34 17,0 (12,3-21,6) 17,0 (12,8-22,1) 407 

35 - 44 19,7 (15,0-24,3) 19,6 (15,3-24,7) 505 

45 - 54 13,8 (10,3-17,4) 13,8 (10,6-17,7) 607 

55 - 64 16,2 (12,3-20,1) 16,2 (12,6-20,4) 621 

65 - 74 18,2 (13,9-22,4) 18,2 (14,3-22,9) 488 

75 + 10,0 (6,2-13,8) 10,1 (6,8-14,6) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,6 (4,3-14,9) 10,4 (5,8-17,7) 180 

Lager secundair 14,9 (9,9-20,0) 14,7 (10,0-21,1) 417 

Hoger secundair 15,5 (12,4-18,5) 14,9 (12,1-18,2) 1142 

Hoger onderwijs 15,6 (13,1-18,1) 14,8 (12,4-17,5) 1579 

 
JAAR 

 
2013 16,5 (14,5-18,5) 15,9 (13,9-18,1) 2756 

2018 15,2 (13,5-16,9) 14,7 (13,0-16,6) 3341 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 18. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de opstapeling van vuilnis een 
ernstig probleem in de woonomgeving is, Vlaams Gewest 

 
HE0102_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,8 (5,1-8,4) 6,4 (4,9-8,2) 1610 

Vrouwen 6,2 (4,9-7,6) 6,0 (4,7-7,6) 1732 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,7 (1,0-8,4) 4,7 (2,1-10,1) 291 

25 - 34 6,8 (3,8-9,9) 6,8 (4,4-10,5) 408 

35 - 44 7,1 (3,5-10,6) 7,0 (4,2-11,5) 505 

45 - 54 6,7 (3,8-9,6) 6,7 (4,3-10,3) 607 

55 - 64 8,5 (5,2-11,8) 8,5 (5,7-12,4) 621 

65 - 74 7,3 (4,2-10,4) 7,3 (4,7-11,1) 488 

75 + 2,9 (1,1-4,6) 2,9 (1,6-5,2) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,2 (2,3-10,2) 7,6 (4,0-13,9) 180 

Lager secundair 8,1 (4,5-11,7) 8,4 (5,2-13,1) 417 

Hoger secundair 6,1 (4,0-8,3) 5,8 (4,1-8,2) 1143 

Hoger onderwijs 6,4 (4,5-8,4) 5,9 (4,3-8,0) 1579 

 
JAAR 

 
2013 4,5 (3,3-5,6) 4,2 (3,3-5,4) 2756 

2018 6,5 (5,2-7,8) 6,1 (4,9-7,6) 3342 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 19. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat vandalisme graffiti of opzettelijke 
beschadiging van eigendommen een ernstig probleem in de woonomgeving is, Vlaams Gewest 

 
HE0103_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 3,1 (2,0-4,1) 2,9 (2,0-4,3) 1610 

Vrouwen 2,6 (1,8-3,5) 2,5 (1,7-3,6) 1732 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,3 (0,0-5,5) 2,3 (0,5-9,0) 291 

25 - 34 2,3 (0,8-3,8) 2,3 (1,2-4,4) 408 

35 - 44 3,3 (1,4-5,2) 3,3 (1,9-5,7) 505 

45 - 54 2,2 (0,4-4,1) 2,2 (1,0-5,1) 607 

55 - 64 3,4 (1,4-5,3) 3,4 (1,9-6,0) 621 

65 - 74 4,4 (2,2-6,7) 4,4 (2,7-7,3) 488 

75 + 1,9 (0,2-3,5) 1,9 (0,8-4,5) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,7 (0,6-6,8) 3,9 (1,6-9,2) 180 

Lager secundair 3,2 (1,1-5,3) 3,0 (1,5-5,8) 417 

Hoger secundair 3,2 (1,7-4,6) 3,0 (1,9-4,8) 1143 

Hoger onderwijs 2,4 (1,2-3,6) 2,3 (1,3-4,0) 1579 

 
JAAR 

 
2013 3,2 (2,3-4,0) 3,1 (2,3-4,0) 2756 

2018 2,8 (2,0-3,7) 2,7 (2,0-3,7) 3342 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 20. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de toegang tot parken of tot 
andere groene of recreatieve openbare terreinen een ernstig probleem in de woonomgeving is, 
Vlaams Gewest 

 
HE0104_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,5 (1,6-3,3) 2,5 (1,7-3,5) 1610 

Vrouwen 3,0 (2,0-3,9) 2,9 (2,1-4,0) 1732 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 2,6 (0,4-4,7) 2,6 (1,1-5,8) 291 

25 - 34 3,1 (1,1-5,0) 3,0 (1,6-5,7) 408 

35 - 44 2,7 (1,2-4,2) 2,7 (1,5-4,6) 505 

45 - 54 2,3 (0,9-3,7) 2,3 (1,3-4,2) 607 

55 - 64 2,3 (0,9-3,7) 2,3 (1,3-4,2) 621 

65 - 74 3,7 (1,5-6,0) 3,7 (2,0-6,7) 488 

75 + 2,7 (0,8-4,5) 2,6 (1,3-5,1) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,5 (0,4-8,6) 4,8 (1,8-12,4) 180 

Lager secundair 4,4 (1,7-7,1) 4,4 (2,4-7,9) 417 

Hoger secundair 2,3 (1,2-3,4) 2,3 (1,4-3,7) 1143 

Hoger onderwijs 2,5 (1,5-3,5) 2,4 (1,6-3,6) 1579 

 
JAAR 

 
2013 2,6 (1,6-3,6) 2,5 (1,7-3,6) 2755 

2018 2,7 (2,0-3,5) 2,6 (1,9-3,5) 3342 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 21. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem in de woonomgeving is*, Vlaams Gewest 

 
HE01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 22,4 (19,8-24,9) 21,7 (19,2-24,3) 1609 

Vrouwen 19,4 (17,2-21,6) 18,8 (16,5-21,3) 1732 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 12,8 (7,6-18,1) 12,8 (8,4-18,9) 291 

25 - 34 23,7 (18,4-29,0) 23,7 (18,9-29,4) 407 

35 - 44 25,4 (20,3-30,4) 25,2 (20,6-30,6) 505 

45 - 54 18,7 (14,6-22,9) 18,6 (14,9-23,1) 607 

55 - 64 22,2 (17,6-26,8) 22,1 (17,9-27,0) 621 

65 - 74 24,6 (19,8-29,5) 24,7 (20,1-29,9) 488 

75 + 15,6 (11,1-20,1) 15,7 (11,7-20,8) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 16,8 (10,3-23,2) 18,0 (11,9-26,3) 180 

Lager secundair 24,4 (18,4-30,4) 24,2 (18,3-31,3) 417 

Hoger secundair 20,4 (17,0-23,8) 19,8 (16,6-23,3) 1142 

Hoger onderwijs 20,7 (17,8-23,5) 19,7 (17,0-22,7) 1579 

 
JAAR 

 
2013 20,7 (18,5-22,9) 20,0 (17,8-22,3) 2755 

2018 20,8 (18,9-22,8) 20,2 (18,2-22,3) 3341 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 22. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door luchtverontreiniging, Vlaams Gewest 

 
HE0201_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 12,8 (10,7-14,8) 11,6 (9,7-14,0) 1606 

Vrouwen 13,1 (11,2-15,0) 12,0 (10,0-14,4) 1727 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,8 (0,8-8,7) 4,8 (2,1-10,6) 290 

25 - 34 14,5 (10,2-18,8) 14,5 (10,7-19,4) 408 

35 - 44 17,0 (12,2-21,7) 17,0 (12,7-22,2) 504 

45 - 54 12,9 (9,4-16,4) 12,9 (9,7-16,8) 606 

55 - 64 14,8 (11,0-18,5) 14,8 (11,4-18,9) 621 

65 - 74 15,6 (11,5-19,8) 15,6 (11,9-20,2) 487 

75 + 7,5 (4,4-10,6) 7,5 (4,9-11,2) 417 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,7 (2,2-9,2) 5,7 (3,0-10,6) 178 

Lager secundair 12,7 (8,0-17,4) 11,7 (7,5-17,6) 416 

Hoger secundair 8,1 (6,0-10,2) 7,4 (5,6-9,6) 1142 

Hoger onderwijs 16,8 (14,1-19,5) 15,4 (12,7-18,5) 1574 

 
JAAR 

 
2008 9,3 (7,8-10,7) 8,7 (7,4-10,2) 3108 

2013 5,6 (4,3-6,8) 5,2 (4,1-6,5) 2744 

2018 12,9 (11,3-14,6) 12,3 (10,7-14,0) 3333 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 23. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door slechte geuren van de industrie of andere bronnen (riolering, afval, mest…) in de 
omgeving, Vlaams Gewest 

 
HE0202_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,6 (5,2-8,0) 6,1 (4,8-7,7) 1610 

Vrouwen 6,7 (5,3-8,1) 6,2 (5,0-7,8) 1731 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,9 (1,1-8,8) 4,9 (2,2-10,5) 291 

25 - 34 4,4 (2,3-6,5) 4,4 (2,7-7,1) 408 

35 - 44 4,7 (2,8-6,6) 4,7 (3,2-7,0) 505 

45 - 54 7,4 (4,7-10,0) 7,4 (5,1-10,5) 607 

55 - 64 9,7 (6,4-13,0) 9,7 (6,9-13,5) 621 

65 - 74 10,4 (7,0-13,7) 10,4 (7,5-14,2) 488 

75 + 4,0 (1,9-6,1) 4,0 (2,4-6,7) 421 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 4,0 (1,1-6,9) 3,9 (1,8-8,0) 180 

Lager secundair 9,9 (6,1-13,6) 8,7 (5,8-12,9) 416 

Hoger secundair 5,4 (3,8-6,9) 4,9 (3,6-6,7) 1143 

Hoger onderwijs 7,2 (5,2-9,1) 6,8 (5,1-9,0) 1579 

 
JAAR 

 
2008 8,7 (7,2-10,1) 8,4 (7,1-9,9) 3109 

2013 5,7 (4,5-6,9) 5,5 (4,5-6,8) 2757 

2018 6,6 (5,5-7,8) 6,5 (5,4-7,7) 3341 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 24. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door trillingen te w ijten aan verkeer of ondernemingen in de buurt, Vlaams Gewest 

 
HE0203_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,4 (7,6-11,3) 9,2 (7,5-11,2) 1610 

Vrouwen 8,5 (6,9-10,2) 8,4 (6,9-10,2) 1732 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 8,5 (3,8-13,3) 8,5 (4,8-14,5) 291 

25 - 34 11,1 (7,2-15,0) 11,1 (7,8-15,6) 408 

35 - 44 11,1 (7,1-15,2) 11,1 (7,6-15,9) 505 

45 - 54 8,7 (5,6-11,8) 8,7 (6,1-12,3) 607 

55 - 64 8,0 (5,3-10,8) 8,0 (5,7-11,2) 621 

65 - 74 10,0 (6,6-13,4) 10,0 (7,1-13,9) 488 

75 + 4,6 (2,4-6,7) 4,6 (2,9-7,3) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 3,8 (1,0-6,5) 4,5 (2,2-9,3) 180 

Lager secundair 10,6 (6,0-15,1) 11,4 (7,2-17,6) 417 

Hoger secundair 8,3 (6,1-10,6) 8,2 (6,2-10,6) 1143 

Hoger onderwijs 9,4 (7,2-11,5) 8,8 (6,9-11,1) 1579 

 
JAAR 

 
2008 9,0 (7,3-10,7) 8,7 (7,2-10,4) 3122 

2013 7,8 (6,3-9,2) 7,5 (6,2-9,1) 2757 

2018 9,0 (7,5-10,4) 8,8 (7,5-10,3) 3342 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 25. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door lawaai (alle bronnen)*, Vlaams Gewest 

 
HE02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 23,5 (20,9-26,1) 23,1 (20,6-25,8) 1610 

Vrouwen 23,0 (20,6-25,5) 22,7 (20,3-25,4) 1732 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 18,1 (12,0-24,2) 18,1 (12,8-24,9) 291 

25 - 34 28,6 (22,8-34,5) 28,7 (23,2-34,9) 408 

35 - 44 26,9 (21,7-32,1) 26,9 (22,1-32,4) 505 

45 - 54 21,5 (17,3-25,8) 21,5 (17,6-26,1) 607 

55 - 64 24,2 (19,6-28,8) 24,2 (19,9-29,1) 621 

65 - 74 23,7 (18,6-28,7) 23,7 (19,0-29,1) 488 

75 + 17,3 (12,6-22,0) 17,3 (13,1-22,6) 422 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 13,5 (7,9-19,0) 14,7 (9,5-22,1) 180 

Lager secundair 23,4 (17,7-29,0) 23,8 (18,2-30,5) 417 

Hoger secundair 23,1 (19,5-26,7) 22,8 (19,3-26,6) 1143 

Hoger onderwijs 24,2 (21,1-27,3) 23,5 (20,5-26,7) 1579 

 
JAAR 

 
2008 18,6 (16,4-20,7) 18,2 (16,1-20,4) 3055 

2013 16,7 (14,7-18,7) 16,3 (14,4-18,4) 2756 

2018 23,3 (21,2-25,4) 22,9 (20,9-25,1) 3342 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 26. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door minstens één omgevingsfactor*, Vlaams Gewest 

 
HE02_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 30,9 (28,0-33,7) 30,1 (27,4-33,0) 1606 

Vrouwen 30,1 (27,4-32,7) 29,4 (26,8-32,3) 1727 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 20,6 (14,4-26,8) 20,6 (15,1-27,5) 290 

25 - 34 33,8 (27,8-39,8) 33,8 (28,1-40,0) 408 

35 - 44 33,9 (28,5-39,3) 33,9 (28,7-39,5) 504 

45 - 54 30,3 (25,5-35,1) 30,3 (25,7-35,3) 606 

55 - 64 34,0 (28,7-39,2) 34,0 (28,9-39,4) 621 

65 - 74 34,0 (28,6-39,5) 34,1 (28,8-39,7) 487 

75 + 21,7 (16,6-26,8) 21,7 (17,1-27,2) 417 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 19,6 (12,9-26,2) 20,7 (14,3-28,9) 178 

Lager secundair 29,0 (23,0-35,0) 28,5 (22,6-35,3) 416 

Hoger secundair 28,1 (24,3-31,8) 27,4 (23,8-31,4) 1142 

Hoger onderwijs 33,3 (29,9-36,8) 32,4 (29,1-35,9) 1574 

 
JAAR 

 
2008 27,8 (25,4-30,3) 27,3 (24,9-29,8) 3029 

2013 22,8 (20,6-25,0) 22,3 (20,1-24,6) 2743 

2018 30,4 (28,2-32,7) 30,0 (27,8-32,3) 3333 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 27. Percentage huishoudens in een situatie van overbevolking, Vlaams Gewest 
 

LO04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 0,9 (0,4-1,5) 0,0 (0,0-0,0) 1327 

Vrouwen 0,5 (0,0-1,1) 0,0 (0,0-0,0) 643 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 12 

25 - 34 1,7 (0,1-3,2) 1,6 (0,5-4,6) 224 

35 - 44 2,7 (0,7-4,6) 2,5 (1,3-4,9) 313 

45 - 54 1,0 (0,0-1,9) 0,9 (0,3-2,4) 381 

55 - 64 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 405 

65 - 74 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 319 

75 + 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 316 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 1,5 (0,0-3,2) 0,0 (0,0-0,1) 134 

Lager secundair 0,7 (0,0-1,9) 0,0 (0,0-0,0) 288 

Hoger secundair 0,6 (0,1-1,1) 0,0 (0,0-0,0) 665 

Hoger onderwijs 0,7 (0,1-1,3) 0,0 (0,0-0,0) 862 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 0,2 (0,0-0,5) 0,0 (0,0-0,0) 1469 

Private huurder 2,6 (0,9-4,2) 0,0 (0,0-0,0) 383 

Sociale huurd/gratis bewoner 2,1 (0,0-4,6) 0,0 (0,0-0,1) 118 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 1,1 (0,4-1,8) 0,0 (0,0-0,0) 703 

Voorsteden 1,3 (0,1-2,5) 0,0 (0,0-0,0) 440 

Verstedelijkte 
gemeenten 0,3 (0,0-0,8) 0,0 (0,0-0,0) 721 

Landelijk 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 106 

 
JAAR 

 
1997 0,4 (0,0-0,7) 0,5 (0,2-1,2) 1504 

2013 0,8 (0,3-1,2) 1,0 (0,6-1,9) 1588 

2018 0,8 (0,4-1,2) 1,0 (0,5-1,7) 1970 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 28. Percentage huishoudens dat er niet in slaagt hun woning voldoende te verwarmen, Vlaams Gewest 
 

LO05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,4 (1,3-3,5) 2,2 (1,5-3,4) 1330 

Vrouwen 6,0 (3,7-8,4) 5,7 (3,8-8,5) 648 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 7,8 (0,0-25,4) 6,7 (0,9-37,7) 12 

25 - 34 4,6 (1,7-7,5) 4,5 (2,3-8,5) 224 

35 - 44 1,5 (0,3-2,6) 1,5 (0,7-3,1) 316 

45 - 54 3,1 (1,4-4,7) 3,0 (1,8-5,1) 381 

55 - 64 4,8 (1,4-8,2) 5,0 (2,4-10,1) 407 

65 - 74 2,6 (0,2-5,0) 2,6 (1,0-6,2) 320 

75 + 4,1 (1,1-7,2) 3,4 (1,6-7,1) 318 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,3 (2,0-8,7) 4,4 (1,8-10,1) 136 

Lager secundair 4,3 (0,5-8,0) 3,7 (1,3-10,2) 288 

Hoger secundair 4,1 (2,2-6,0) 3,8 (2,4-5,9) 668 

Hoger onderwijs 2,0 (0,9-3,1) 1,9 (1,1-3,5) 865 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 1,9 (1,1-2,6) 1,8 (1,2-2,7) 1475 

Private huurder 7,4 (3,8-10,9) 6,5 (3,8-10,8) 383 

Sociale huurd/gratis 
bewoner 9,9 (1,8-18,1) 7,4 (3,3-15,8) 120 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 6,1 (3,7-8,5) 5,3 (3,5-7,9) 704 

Voorsteden 2,1 (0,8-3,5) 2,0 (1,0-3,8) 442 

Verstedelijkte 
gemeenten 2,2 (0,9-3,5) 2,0 (1,1-3,7) 724 

Landelijk 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 108 

 
JAAR 

 
2013 4,3 (3,2-5,3) 4,3 (3,3-5,5) 1594 

2018 3,5 (2,4-4,5) 3,4 (2,5-4,6) 1978 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 29. Percentage huishoudens dat een ernstig vochtprobleem of schimmel heeft, Vlaams Gewest 
 

LO_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,3 (1,4-3,2) 1,7 (1,2-2,6) 1330 

Vrouwen 6,5 (4,0-8,9) 5,3 (3,6-7,6) 648 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 12 

25 - 34 5,2 (1,2-9,3) 5,0 (2,4-10,2) 224 

35 - 44 2,9 (1,0-4,7) 2,8 (1,4-5,3) 316 

45 - 54 4,7 (2,3-7,1) 4,6 (2,6-8,0) 381 

55 - 64 2,9 (1,3-4,4) 2,9 (1,7-4,9) 407 

65 - 74 3,6 (0,9-6,3) 3,5 (1,7-7,1) 320 

75 + 2,3 (0,4-4,2) 1,8 (0,7-4,2) 318 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,6 (1,0-10,2) 4,8 (1,7-12,4) 136 

Lager secundair 3,6 (0,8-6,5) 2,9 (1,4-5,8) 288 

Hoger secundair 3,3 (1,6-5,1) 2,4 (1,5-3,8) 668 

Hoger onderwijs 3,4 (2,1-4,7) 2,4 (1,5-3,8) 865 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 2,1 (1,3-3,0) 1,7 (1,1-2,5) 1475 

Private huurder 6,2 (3,3-9,1) 4,1 (2,4-7,0) 383 

Sociale huurd/gratis 
bewoner 12,1 (5,2-19,0) 8,2 (4,3-14,9) 120 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 4,5 (2,6-6,3) 3,0 (1,9-4,8) 704 

Voorsteden 3,4 (1,6-5,1) 2,6 (1,5-4,3) 442 

Verstedelijkte 
gemeenten 2,5 (1,1-4,0) 2,0 (1,1-3,4) 724 

Landelijk 4,5 (0,4-8,5) 3,5 (1,4-8,6) 108 

 
JAAR 

 
2013 4,3 (3,2-5,4) 4,2 (3,2-5,6) 1594 

2018 3,5 (2,6-4,5) 3,3 (2,5-4,4) 1978 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 30. Percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, Vlaams Gewest 
 

LO_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,5 (4,0-7,0) 5,4 (4,1-7,1) 1327 

Vrouwen 11,4 (8,2-14,6) 11,7 (8,8-15,3) 643 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 7,8 (0,0-25,4) 6,9 (0,9-37,8) 12 

25 - 34 11,2 (6,2-16,3) 11,2 (7,2-17,0) 224 

35 - 44 6,6 (3,8-9,4) 6,7 (4,3-10,2) 313 

45 - 54 7,7 (4,8-10,7) 7,8 (5,3-11,5) 381 

55 - 64 6,9 (3,3-10,4) 7,1 (4,2-12,0) 405 

65 - 74 5,7 (2,3-9,2) 5,7 (3,1-10,2) 319 

75 + 6,2 (2,7-9,7) 5,3 (2,9-9,4) 316 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 11,2 (5,5-16,8) 12,5 (6,7-22,1) 134 

Lager secundair 8,2 (3,5-12,9) 9,0 (4,8-16,1) 288 

Hoger secundair 7,5 (5,0-10,0) 7,3 (5,2-10,1) 665 

Hoger onderwijs 5,6 (3,8-7,3) 5,2 (3,6-7,4) 862 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 4,0 (2,8-5,1) 4,1 (3,1-5,5) 1469 

Private huurder 14,4 (9,9-18,9) 13,2 (9,1-18,6) 383 

Sociale huurd/gratis bewoner 23,6 (13,5-33,6) 22,1 (14,1-32,9) 118 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 10,8 (7,8-13,7) 10,1 (7,5-13,5) 703 

Voorsteden 6,1 (3,7-8,4) 6,1 (4,1-9,0) 440 

Verstedelijkte 
gemeenten 4,8 (2,9-6,7) 4,9 (3,3-7,4) 721 

Landelijk 4,5 (0,4-8,7) 4,8 (1,9-11,3) 106 

 
JAAR 

 
2013 8,4 (6,9-9,9) 8,5 (7,1-10,2) 1588 

2018 7,2 (5,8-8,6) 7,1 (5,8-8,7) 1970 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 31. Percentage huishoudens waar minstens één persoon regelmatig in de woning rookt, Vlaams Gewest 
 

HE03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 11,6 (9,5-13,6) 11,1 (9,2-13,4) 1330 

Vrouwen 13,1 (10,0-16,1) 13,3 (10,5-16,8) 648 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 29,8 (0,0-73,3) 29,5 (9,5-62,6) 12 

25 - 34 9,4 (5,0-13,8) 9,5 (5,9-14,9) 224 

35 - 44 9,0 (5,4-12,6) 9,1 (6,0-13,5) 316 

45 - 54 14,0 (9,9-18,1) 14,2 (10,6-18,9) 381 

55 - 64 17,4 (13,0-21,9) 17,8 (13,7-22,7) 407 

65 - 74 10,6 (6,5-14,8) 10,7 (7,2-15,7) 320 

75 + 9,1 (5,1-13,2) 8,9 (5,6-13,8) 318 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 15,9 (7,4-24,4) 20,0 (11,5-32,5) 136 

Lager secundair 19,5 (14,0-25,0) 21,4 (15,5-28,7) 288 

Hoger secundair 15,0 (12,0-18,1) 14,5 (11,8-17,7) 668 

Hoger onderwijs 6,4 (4,4-8,3) 5,8 (4,1-8,1) 865 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 9,1 (7,4-10,9) 8,7 (7,1-10,6) 1475 

Private huurder 19,5 (14,7-24,3) 19,7 (15,1-25,1) 383 

Sociale huurd/gratis bewoner 22,9 (14,3-31,5) 22,0 (14,7-31,6) 120 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 11,7 (9,0-14,4) 11,7 (9,2-14,7) 704 

Voorsteden 10,9 (7,5-14,3) 10,5 (7,7-14,3) 442 

Verstedelijkte gemeenten 12,6 (9,6-15,6) 12,4 (9,7-15,7) 724 

Landelijk 15,1 (6,4-23,8) 15,3 (8,3-26,6) 108 

 
JAAR 

 
2004 28,3 (25,9-30,8) 27,4 (25,1-29,9) 2059 

2008 24,4 (21,8-27,0) 23,6 (21,1-26,3) 1744 

2013 20,2 (17,8-22,5) 19,6 (17,4-22,1) 1596 

2018 12,0 (10,3-13,7) 11,6 (10,0-13,5) 1978 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 32. Percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt, Vlaams Gewest 
 

HE04_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 75,7 (73,0-78,4) 76,8 (73,8-79,5) 1330 

Vrouwen 74,8 (70,7-78,8) 76,1 (72,0-79,8) 648 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 82,8 (52,8-100,0) 82,8 (49,5-95,9) 12 

25 - 34 85,1 (79,0-91,2) 85,1 (77,9-90,2) 224 

35 - 44 83,1 (78,1-88,0) 83,0 (77,5-87,4) 316 

45 - 54 74,9 (69,9-80,0) 74,9 (69,5-79,6) 381 

55 - 64 71,8 (66,5-77,0) 71,7 (66,1-76,7) 407 

65 - 74 69,1 (63,4-74,8) 69,1 (63,0-74,5) 320 

75 + 72,3 (66,3-78,4) 72,4 (66,0-78,0) 318 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 74,2 (66,2-82,3) 76,8 (68,0-83,8) 136 

Lager secundair 64,3 (57,7-70,8) 67,4 (60,0-74,1) 288 

Hoger secundair 71,4 (67,2-75,6) 72,5 (68,2-76,4) 668 

Hoger onderwijs 83,1 (80,3-85,9) 83,6 (80,5-86,2) 865 

 
EIGENDOMSSTATUU
T 
WONING 

 
Eigenaar 76,9 (74,4-79,4) 78,6 (76,0-81,1) 1475 

Private huurder 73,1 (67,7-78,6) 72,1 (65,9-77,6) 383 

Sociale huurd/gratis 
bewoner 65,0 (55,0-75,1) 68,2 (57,4-77,4) 120 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 78,8 (75,3-82,3) 79,6 (75,7-83,0) 704 

Voorsteden 76,2 (71,5-81,0) 77,0 (71,9-81,4) 442 

Verstedelijkte gemeenten 70,7 (66,8-74,7) 72,2 (68,2-75,9) 724 

Landelijk 82,2 (72,7-91,7) 83,3 (72,0-90,7) 108 

 
JAAR 

 
2004 41,8 (39,1-44,5) 40,4 (37,7-43,2) 1992 

2008 67,0 (64,2-69,8) 67,2 (64,4-69,9) 1714 

2013 69,0 (66,2-71,7) 69,5 (66,7-72,2) 1595 

2018 75,4 (73,2-77,7) 76,4 (74,0-78,5) 1978 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie)  
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Tabel B 33. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de snelheid of het volume van 
het verkeer een ernstig probleem in de woonomgeving is, Brussels Gewest 

 
HE0101_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 24,0 (21,1-26,9) 21,8 (19,2-24,6) 1066 

Vrouwen 22,0 (19,4-24,6) 20,3 (17,7-23,2) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 12,8 (6,9-18,7) 12,8 (8,0-19,8) 173 

25 - 34 29,2 (23,9-34,4) 29,2 (24,2-34,6) 403 

35 - 44 28,8 (23,9-33,6) 28,7 (24,1-33,8) 479 

45 - 54 22,8 (18,3-27,3) 22,7 (18,6-27,5) 411 

55 - 64 21,8 (16,8-26,8) 21,8 (17,2-27,2) 351 

65 - 74 18,5 (13,2-23,9) 18,6 (13,8-24,5) 281 

75 + 14,4 (9,3-19,6) 14,5 (10,1-20,5) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 25,1 (17,7-32,5) 25,1 (18,4-33,3) 199 

Lager secundair 22,9 (15,6-30,1) 22,4 (15,9-30,6) 198 

Hoger secundair 24,9 (20,2-29,6) 22,9 (18,7-27,8) 546 

Hoger onderwijs 21,6 (18,7-24,5) 19,1 (16,5-22,1) 1295 

 
JAAR 

 
2013 28,9 (26,2-31,6) 26,6 (24,0-29,4) 2000 

2018 23,0 (20,8-25,2) 21,1 (19,0-23,3) 2290 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 34. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de opstapeling van vuilnis een 
ernstig probleem in de woonomgeving is, Brussels Gewest 

 
HE0102_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 20,8 (18,0-23,5) 19,2 (16,6-22,1) 1066 

Vrouwen 21,0 (18,5-23,6) 19,8 (17,3-22,5) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 12,0 (6,9-17,1) 12,0 (7,8-18,0) 173 

25 - 34 24,7 (19,6-29,7) 24,7 (20,0-30,0) 403 

35 - 44 23,2 (19,1-27,4) 23,3 (19,3-27,7) 479 

45 - 54 24,2 (19,5-28,9) 24,2 (19,8-29,2) 411 

55 - 64 22,1 (17,3-26,8) 22,1 (17,7-27,2) 351 

65 - 74 18,1 (12,8-23,3) 18,0 (13,4-23,8) 281 

75 + 12,4 (5,8-19,0) 12,4 (7,1-20,5) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 24,5 (17,2-31,8) 24,7 (18,0-32,8) 199 

Lager secundair 27,4 (19,0-35,9) 27,0 (19,1-36,7) 198 

Hoger secundair 21,0 (16,7-25,3) 19,7 (16,0-24,0) 546 

Hoger onderwijs 19,1 (16,5-21,8) 17,2 (14,7-20,0) 1295 

 
JAAR 

 
2013 27,1 (24,3-29,9) 26,0 (23,3-28,9) 2000 

2018 20,9 (18,8-23,0) 20,0 (18,0-22,1) 2290 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 35. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat vandalisme graffiti of opzettelijke 
beschadiging van eigendommen een ernstig probleem in de woonomgeving is, Brussels Gewest 

 
HE0103_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 16,0 (13,6-18,5) 15,3 (13,1-17,9) 1066 

Vrouwen 16,7 (14,4-19,0) 16,1 (13,8-18,6) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,8 (5,1-14,5) 9,8 (6,0-15,5) 173 

25 - 34 19,2 (14,6-23,9) 19,2 (15,0-24,3) 403 

35 - 44 16,7 (13,0-20,4) 16,7 (13,4-20,7) 479 

45 - 54 17,8 (13,6-22,0) 17,8 (14,0-22,4) 411 

55 - 64 17,7 (13,3-22,0) 17,7 (13,7-22,4) 351 

65 - 74 15,5 (10,7-20,3) 15,5 (11,3-20,9) 281 

75 + 13,7 (7,9-19,4) 13,6 (8,8-20,3) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 17,4 (10,8-24,0) 17,4 (11,8-25,0) 199 

Lager secundair 26,4 (18,5-34,2) 26,0 (18,8-34,7) 198 

Hoger secundair 17,4 (13,4-21,5) 16,9 (13,4-21,1) 546 

Hoger onderwijs 13,9 (11,5-16,3) 12,9 (10,8-15,5) 1295 

 
JAAR 

 
2013 24,5 (21,9-27,2) 24,0 (21,4-26,9) 2000 

2018 16,4 (14,5-18,3) 16,0 (14,2-18,0) 2290 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 36. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de toegang tot parken of tot 
andere groene of recreatieve openbare terreinen een ernstig probleem in de woonomgeving is, 
Brussels Gewest 

 
HE0104_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,1 (4,5-7,6) 4,5 (3,3-6,0) 1066 

Vrouwen 7,2 (5,5-8,8) 5,6 (4,2-7,3) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 4,0 (1,0-7,0) 4,0 (1,9-8,2) 173 

25 - 34 10,1 (6,4-13,7) 10,0 (6,9-14,2) 403 

35 - 44 7,8 (5,2-10,4) 7,8 (5,6-10,8) 479 

45 - 54 8,8 (5,7-11,9) 8,8 (6,2-12,4) 411 

55 - 64 5,0 (2,6-7,5) 5,0 (3,0-8,1) 351 

65 - 74 1,9 (0,0-3,9) 1,9 (0,7-5,1) 281 

75 + 1,6 (0,0-3,5) 1,5 (0,5-5,0) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 7,2 (2,4-12,0) 6,5 (3,2-12,6) 199 

Lager secundair 7,3 (2,9-11,6) 6,0 (3,1-11,4) 198 

Hoger secundair 6,6 (4,2-9,0) 4,9 (3,2-7,3) 546 

Hoger onderwijs 6,7 (4,8-8,5) 4,8 (3,5-6,5) 1295 

 
JAAR 

 
2013 11,2 (9,2-13,3) 9,6 (7,8-11,8) 1999 

2018 6,6 (5,3-7,9) 5,6 (4,6-6,9) 2290 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 37. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem in de woonomgeving is*, Brussels Gewest 

 
HE01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 36,0 (32,7-39,3) 34,0 (30,9-37,3) 1066 

Vrouwen 35,9 (32,8-39,0) 34,3 (31,1-37,6) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 20,4 (13,6-27,3) 20,4 (14,5-28,1) 173 

25 - 34 41,3 (35,5-47,2) 41,3 (35,6-47,3) 403 

35 - 44 42,6 (37,4-47,8) 42,6 (37,5-47,9) 479 

45 - 54 37,8 (32,4-43,1) 37,8 (32,6-43,2) 411 

55 - 64 37,1 (31,3-43,0) 37,1 (31,5-43,1) 351 

65 - 74 30,0 (23,6-36,4) 30,0 (24,1-36,7) 281 

75 + 29,0 (20,8-37,2) 29,0 (21,6-37,7) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 34,1 (26,0-42,1) 34,3 (26,6-42,8) 199 

Lager secundair 45,3 (35,7-54,9) 45,2 (35,5-55,3) 198 

Hoger secundair 36,6 (31,3-42,0) 35,2 (30,1-40,7) 546 

Hoger onderwijs 34,3 (30,9-37,6) 31,7 (28,4-35,1) 1295 

 
JAAR 

 
2013 46,1 (43,1-49,2) 44,6 (41,4-47,7) 1999 

2018 36,0 (33,4-38,5) 34,5 (32,0-37,1) 2290 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 38. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door luchtverontreiniging, Brussels Gewest 

 
HE0201_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 27,5 (24,4-30,6) 25,9 (23,0-29,0) 1063 

Vrouwen 28,6 (25,8-31,5) 27,2 (24,3-30,3) 1219 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 15,2 (9,6-20,9) 15,3 (10,5-21,7) 172 

25 - 34 32,4 (26,7-38,0) 32,3 (27,0-38,2) 403 

35 - 44 32,6 (27,8-37,4) 32,6 (28,1-37,6) 479 

45 - 54 29,5 (24,6-34,3) 29,5 (24,9-34,5) 411 

55 - 64 31,1 (25,4-36,8) 31,1 (25,8-37,0) 347 

65 - 74 22,7 (17,3-28,1) 22,6 (17,7-28,4) 279 

75 + 22,9 (14,3-31,5) 22,7 (15,3-32,3) 191 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 23,2 (16,4-30,1) 23,1 (17,0-30,6) 199 

Lager secundair 31,8 (23,3-40,4) 31,4 (23,4-40,7) 198 

Hoger secundair 25,4 (20,8-30,0) 24,3 (20,2-28,9) 546 

Hoger onderwijs 29,2 (26,0-32,5) 27,1 (23,9-30,5) 1287 

 
JAAR 

 
2008 29,1 (26,7-31,6) 27,9 (25,6-30,4) 2227 

2013 15,5 (13,5-17,5) 14,6 (12,7-16,7) 2000 

2018 28,1 (25,7-30,5) 26,9 (24,6-29,3) 2282 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 39. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door slechte geuren van de industrie of andere bronnen (riolering, afval, mest…) in de 
omgeving, Brussels Gewest 

 
HE0202_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,9 (7,8-12,0) 8,5 (6,8-10,5) 1066 

Vrouwen 11,7 (9,7-13,7) 10,4 (8,7-12,4) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,0 (4,6-13,4) 9,0 (5,5-14,4) 173 

25 - 34 16,0 (11,4-20,5) 15,9 (11,9-20,9) 403 

35 - 44 11,3 (8,2-14,4) 11,3 (8,6-14,8) 479 

45 - 54 11,1 (7,6-14,6) 11,1 (8,1-15,1) 411 

55 - 64 10,3 (6,8-13,8) 10,2 (7,3-14,2) 351 

65 - 74 6,5 (3,5-9,5) 6,4 (4,0-10,1) 281 

75 + 3,9 (1,2-6,5) 3,8 (1,9-7,3) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 12,4 (7,0-17,9) 12,2 (7,9-18,6) 199 

Lager secundair 12,8 (7,1-18,4) 12,0 (7,5-18,6) 198 

Hoger secundair 11,5 (8,0-14,9) 9,8 (7,2-13,2) 546 

Hoger onderwijs 9,7 (7,7-11,7) 8,1 (6,4-10,1) 1295 

 
JAAR 

 
2008 15,8 (13,8-17,9) 14,7 (12,8-16,8) 2128 

2013 12,0 (10,1-14,0) 11,0 (9,3-13,0) 2000 

2018 10,9 (9,3-12,4) 9,9 (8,6-11,5) 2290 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 40. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door trillingen te w ijten aan verkeer of ondernemingen in de buurt, Brussels Gewest 

 
HE0203_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 20,6 (17,8-23,3) 19,2 (16,7-22,0) 1066 

Vrouwen 19,8 (17,3-22,3) 18,8 (16,3-21,5) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 14,8 (9,1-20,5) 14,8 (10,0-21,4) 173 

25 - 34 25,9 (20,8-31,1) 25,9 (21,1-31,4) 403 

35 - 44 20,6 (16,5-24,6) 20,6 (16,8-24,9) 479 

45 - 54 20,7 (16,3-25,2) 20,7 (16,7-25,5) 411 

55 - 64 21,5 (16,4-26,6) 21,5 (16,9-27,1) 351 

65 - 74 18,0 (12,9-23,0) 18,0 (13,5-23,6) 281 

75 + 11,0 (6,0-15,9) 11,0 (6,9-17,0) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 25,5 (17,6-33,4) 25,7 (18,7-34,3) 199 

Lager secundair 20,7 (13,6-27,8) 20,4 (14,2-28,4) 198 

Hoger secundair 22,9 (18,4-27,3) 21,4 (17,4-25,9) 546 

Hoger onderwijs 18,0 (15,4-20,7) 16,4 (14,0-19,2) 1295 

 
JAAR 

 
2008 22,4 (20,1-24,6) 21,2 (19,1-23,5) 2218 

2013 18,9 (16,5-21,3) 17,8 (15,5-20,2) 2000 

2018 20,2 (18,1-22,3) 19,1 (17,2-21,2) 2290 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 41. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door lawaai (alle bronnen)*, Brussels Gewest 

 
HE02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 42,2 (38,7-45,8) 40,8 (37,3-44,4) 1066 

Vrouwen 43,3 (40,1-46,6) 42,4 (39,1-45,7) 1224 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 29,1 (21,0-37,1) 29,1 (21,8-37,6) 173 

25 - 34 45,8 (40,0-51,6) 45,8 (40,1-51,6) 403 

35 - 44 48,5 (43,4-53,6) 48,5 (43,4-53,6) 479 

45 - 54 45,5 (39,9-51,1) 45,5 (40,0-51,2) 411 

55 - 64 44,9 (38,8-51,1) 44,9 (38,9-51,1) 351 

65 - 74 39,7 (32,6-46,8) 39,6 (32,8-46,8) 281 

75 + 35,5 (27,2-43,9) 35,4 (27,6-44,0) 192 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 40,7 (31,4-50,0) 41,2 (32,4-50,7) 199 

Lager secundair 47,3 (37,9-56,7) 47,3 (38,2-56,7) 198 

Hoger secundair 39,3 (33,7-44,9) 38,5 (33,1-44,2) 546 

Hoger onderwijs 44,0 (40,5-47,5) 42,2 (38,6-45,9) 1295 

 
JAAR 

 
2008 42,6 (39,8-45,4) 41,7 (39,0-44,6) 2055 

2013 42,4 (39,4-45,4) 41,2 (38,2-44,3) 2000 

2018 42,8 (40,1-45,5) 41,7 (39,1-44,5) 2290 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 42. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door minstens één omgevingsfactor*, Brussels Gewest 

 
HE02_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 51,7 (48,0-55,3) 50,4 (46,7-54,1) 1063 

Vrouwen 54,2 (51,0-57,5) 53,5 (50,1-56,8) 1219 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 37,4 (28,5-46,2) 37,4 (29,1-46,4) 172 

25 - 34 54,8 (48,8-60,7) 54,7 (48,8-60,6) 403 

35 - 44 59,8 (54,9-64,6) 59,8 (54,9-64,6) 479 

45 - 54 56,1 (50,6-61,7) 56,2 (50,6-61,6) 411 

55 - 64 56,6 (50,4-62,8) 56,6 (50,4-62,7) 347 

65 - 74 50,1 (42,9-57,3) 50,0 (42,9-57,1) 279 

75 + 45,2 (36,3-54,2) 44,9 (36,3-53,9) 191 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 48,3 (38,8-57,8) 49,1 (39,8-58,4) 199 

Lager secundair 58,6 (48,8-68,4) 58,8 (48,8-68,2) 198 

Hoger secundair 48,5 (42,5-54,4) 48,0 (42,1-53,8) 546 

Hoger onderwijs 54,6 (51,0-58,1) 52,8 (49,1-56,5) 1287 

 
JAAR 

 
2008 53,2 (50,4-56,0) 52,5 (49,7-55,3) 2020 

2013 49,2 (46,2-52,3) 48,2 (45,1-51,3) 2000 

2018 53,0 (50,2-55,7) 52,1 (49,3-54,9) 2282 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 43. Percentage huishoudens in een situatie van overbevolking, Brussels Gewest 
 

LO04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 8,7 (6,7-10,7) 0,2 (0,1-0,2) 878 

Vrouwen 4,4 (2,5-6,3) 0,1 (0,1-0,1) 670 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 23 

25 - 34 8,9 (4,9-12,8) 9,1 (5,8-14,1) 260 

35 - 44 11,2 (7,9-14,5) 11,2 (8,3-15,0) 337 

45 - 54 10,2 (6,2-14,1) 10,1 (6,7-14,8) 294 

55 - 64 3,7 (1,1-6,2) 3,6 (1,8-7,1) 271 

65 - 74 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 206 

75 + 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 157 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 12,2 (6,2-18,2) 0,4 (0,2-0,6) 154 

Lager secundair 8,6 (2,8-14,4) 0,2 (0,1-0,5) 137 

Hoger secundair 12,0 (8,4-15,5) 0,3 (0,2-0,4) 374 

Hoger onderwijs 3,1 (1,8-4,4) 0,1 (0,0-0,1) 839 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 2,3 (0,9-3,7) 0,1 (0,0-0,1) 674 

Private huurder 10,6 (8,2-13,1) 0,2 (0,2-0,3) 723 

Sociale huurd/gratis bewoner 6,5 (2,5-10,5) 0,2 (0,1-0,4) 151 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 6,8 (5,4-8,2) 0,1 (0,1-0,1) 1548 

Voorsteden . . . . 0 

Verstedelijkte gemeenten . . . . 0 

Landelijk . . . . 0 

 
JAAR 

 
1997 2,6 (1,8-3,4) 1,2 (0,8-1,9) 1528 

2013 5,8 (4,5-7,1) 2,8 (2,0-3,9) 1371 

2018 6,8 (5,4-8,2) 3,6 (2,6-5,0) 1548 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
  



85 
 

Tabel B 44. Percentage huishoudens dat er niet in slaagt hun woning voldoende te verwarmen, Brussels Gewest 
 

LO05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,4 (3,8-7,0) 4,6 (3,3-6,5) 874 

Vrouwen 9,0 (6,5-11,5) 8,2 (6,1-10,9) 674 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,0 (0,0-22,2) 7,7 (1,7-29,2) 22 

25 - 34 7,0 (3,9-10,0) 6,3 (4,0-9,7) 259 

35 - 44 8,4 (5,2-11,7) 7,9 (5,3-11,5) 338 

45 - 54 6,1 (2,9-9,3) 5,7 (3,4-9,5) 296 

55 - 64 10,1 (5,6-14,5) 9,5 (6,1-14,6) 271 

65 - 74 3,8 (0,9-6,7) 3,5 (1,6-7,3) 206 

75 + 3,4 (0,4-6,4) 2,9 (1,1-7,1) 156 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,2 (3,8-14,7) 8,6 (4,7-15,3) 154 

Lager secundair 4,8 (0,9-8,8) 3,9 (1,7-8,8) 137 

Hoger secundair 7,5 (4,7-10,3) 5,9 (3,8-8,9) 374 

Hoger onderwijs 6,2 (4,3-8,1) 4,7 (3,2-6,8) 839 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 3,7 (2,1-5,2) 3,1 (1,9-4,9) 675 

Private huurder 9,2 (6,9-11,5) 7,8 (5,8-10,5) 721 

Sociale huurd/gratis bewoner 9,7 (4,0-15,4) 8,2 (4,6-14,1) 152 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 7,0 (5,5-8,4) 5,7 (4,4-7,3) 1548 

Voorsteden . . . . 0 

Verstedelijkte 
gemeenten . . . . 0 

Landelijk . . . . 0 

 
JAAR 

 
2013 9,5 (7,7-11,3) 8,0 (6,5-9,8) 1382 

2018 7,0 (5,5-8,4) 5,8 (4,6-7,3) 1548 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 45. Percentage huishoudens dat een ernstig vochtprobleem of schimmel heeft, Brussels Gewest 
 

LO_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,7 (4,1-7,3) 4,4 (3,2-5,9) 877 

Vrouwen 8,4 (6,1-10,7) 6,9 (5,1-9,3) 673 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 5,6 (0,0-14,1) 5,0 (1,2-19,1) 23 

25 - 34 6,6 (3,3-9,9) 6,1 (3,7-9,9) 260 

35 - 44 9,7 (6,4-13,1) 9,3 (6,5-13,1) 338 

45 - 54 8,2 (4,7-11,7) 7,8 (5,0-12,0) 295 

55 - 64 7,8 (4,4-11,3) 7,5 (4,8-11,6) 272 

65 - 74 2,1 (0,3-3,9) 2,0 (0,8-4,5) 206 

75 + 2,3 (0,2-4,4) 2,0 (0,8-5,0) 156 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,8 (1,7-9,9) 5,2 (2,5-10,5) 154 

Lager secundair 7,0 (2,7-11,2) 5,6 (3,0-10,5) 138 

Hoger secundair 6,9 (4,3-9,6) 5,2 (3,4-7,9) 374 

Hoger onderwijs 7,0 (5,0-8,9) 5,0 (3,6-6,9) 840 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 4,2 (2,6-5,8) 3,4 (2,3-5,1) 675 

Private huurder 8,8 (6,6-11,1) 6,6 (4,8-9,0) 723 

Sociale huurd/gratis bewoner 7,9 (3,2-12,5) 6,4 (3,4-11,6) 152 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 6,9 (5,5-8,2) 5,1 (4,0-6,5) 1550 

Voorsteden . . . . 0 

Verstedelijkte 
gemeenten . . . . 0 

Landelijk . . . . 0 

 
JAAR 

 
2013 10,7 (8,7-12,7) 9,3 (7,6-11,3) 1383 

2018 6,9 (5,5-8,2) 5,9 (4,8-7,3) 1550 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 46. Percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, Brussels Gewest 
 

LO_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 16,6 (13,9-19,2) 12,9 (10,6-15,6) 874 

Vrouwen 19,1 (15,7-22,5) 15,9 (12,9-19,4) 669 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 14,9 (0,0-30,6) 14,2 (4,8-34,9) 22 

25 - 34 20,2 (14,8-25,6) 19,7 (15,0-25,5) 259 

35 - 44 22,7 (18,1-27,3) 22,4 (18,2-27,3) 337 

45 - 54 21,5 (16,1-26,8) 21,2 (16,4-27,0) 293 

55 - 64 18,7 (13,2-24,1) 18,5 (13,7-24,5) 270 

65 - 74 5,3 (2,2-8,5) 5,2 (2,8-9,2) 206 

75 + 5,7 (2,0-9,3) 5,4 (2,8-10,1) 156 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 22,5 (14,7-30,2) 20,8 (14,5-29,0) 154 

Lager secundair 18,0 (10,6-25,4) 15,4 (9,9-23,2) 136 

Hoger secundair 20,3 (15,9-24,8) 15,4 (11,8-19,7) 374 

Hoger onderwijs 15,2 (12,5-17,9) 10,9 (8,6-13,8) 835 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 9,9 (7,4-12,5) 8,5 (6,4-11,2) 672 

Private huurder 23,4 (20,0-26,7) 18,1 (14,9-21,9) 720 

Sociale huurd/gratis bewoner 21,4 (14,0-28,7) 19,2 (13,2-27,0) 151 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 17,7 (15,6-19,8) 13,9 (11,8-16,2) 1543 

Voorsteden . . . . 0 

Verstedelijkte gemeenten . . . . 0 

Landelijk . . . . 0 

 
JAAR 

 
2013 20,8 (18,2-23,4) 17,2 (14,9-19,7) 1371 

2018 17,7 (15,6-19,8) 14,5 (12,7-16,6) 1543 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 47. Percentage huishoudens waar minstens één persoon regelmatig in de woning rookt, Brussels 
Gewest 

 
HE03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 24,5 (21,3-27,7) 22,2 (19,0-25,7) 878 

Vrouwen 18,7 (14,7-22,8) 17,3 (13,9-21,4) 674 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 26,1 (5,3-46,9) 27,3 (12,3-50,0) 23 

25 - 34 24,6 (17,4-31,8) 25,1 (18,5-33,1) 260 

35 - 44 21,3 (16,7-25,9) 21,5 (17,2-26,4) 338 

45 - 54 25,4 (19,6-31,1) 25,5 (20,2-31,7) 296 

55 - 64 24,4 (18,8-30,1) 24,6 (19,4-30,7) 272 

65 - 74 20,9 (14,4-27,5) 21,3 (15,4-28,6) 206 

75 + 7,5 (2,6-12,3) 7,9 (4,1-14,6) 157 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 26,9 (18,8-35,1) 27,0 (19,6-36,0) 154 

Lager secundair 33,8 (24,8-42,9) 34,0 (25,6-43,5) 138 

Hoger secundair 28,7 (22,9-34,5) 25,8 (20,7-31,7) 374 

Hoger onderwijs 16,1 (13,1-19,1) 14,2 (11,4-17,6) 842 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 14,4 (10,5-18,3) 13,6 (10,1-18,1) 676 

Private huurder 28,7 (25,0-32,4) 27,6 (23,3-32,4) 724 

Sociale huurd/gratis bewoner 19,6 (12,3-27,0) 20,3 (13,7-29,1) 152 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 22,0 (19,5-24,5) 20,4 (17,9-23,1) 1552 

Voorsteden . . . . 0 

Verstedelijkte gemeenten . . . . 0 

Landelijk . . . . 0 

 
JAAR 

 
2004 32,4 (29,8-35,0) 30,5 (27,9-33,1) 1776 

2008 30,2 (27,5-33,0) 28,2 (25,6-31,0) 1606 

2013 25,9 (23,0-28,8) 24,1 (21,3-27,0) 1383 

2018 22,0 (19,5-24,5) 20,3 (18,0-22,8) 1552 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 48. Percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt, Brussels 
Gewest 

 
HE04_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 70,7 (67,2-74,1) 69,9 (66,2-73,4) 878 

Vrouwen 78,6 (74,5-82,7) 78,1 (73,8-81,9) 674 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 80,3 (62,4-98,1) 79,0 (58,1-91,1) 23 

25 - 34 76,0 (68,8-83,3) 75,4 (67,2-82,0) 260 

35 - 44 75,4 (70,1-80,7) 75,1 (69,4-80,1) 338 

45 - 54 76,3 (70,7-81,8) 76,1 (70,1-81,2) 296 

55 - 64 72,5 (66,7-78,3) 72,3 (66,1-77,8) 272 

65 - 74 66,1 (58,5-73,7) 65,4 (57,4-72,7) 206 

75 + 72,6 (64,2-80,9) 71,0 (61,7-78,8) 157 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 69,4 (61,0-77,8) 68,8 (59,9-76,5) 154 

Lager secundair 62,0 (52,8-71,1) 60,4 (50,8-69,3) 138 

Hoger secundair 69,5 (63,6-75,4) 67,8 (61,4-73,6) 374 

Hoger onderwijs 79,3 (76,0-82,7) 78,6 (74,8-81,9) 842 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 79,0 (74,8-83,3) 79,5 (74,5-83,8) 676 

Private huurder 69,9 (66,2-73,7) 65,8 (61,0-70,4) 724 

Sociale huurd/gratis bewoner 75,4 (67,8-82,9) 73,9 (65,1-81,2) 152 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 74,2 (71,5-76,8) 73,0 (70,2-75,6) 1552 

Voorsteden . . . . 0 

Verstedelijkte gemeenten . . . . 0 

Landelijk . . . . 0 

 
JAAR 

 
2004 39,2 (36,5-42,0) 38,7 (36,0-41,5) 1671 

2008 62,2 (59,3-65,0) 61,7 (58,8-64,5) 1583 

2013 72,3 (69,2-75,4) 71,8 (68,6-74,8) 1383 

2018 74,2 (71,5-76,8) 73,6 (70,9-76,2) 1552 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 49. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de snelheid of het volume van 
het verkeer een ernstig probleem in de woonomgeving is, Waals Gewest 

 
HE0101_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 15,0 (12,4-17,5) 14,4 (12,0-17,2) 1506 

Vrouwen 15,5 (13,1-18,0) 15,0 (12,7-17,6) 1683 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,4 (4,6-14,1) 9,4 (5,5-15,4) 331 

25 - 34 12,3 (7,3-17,4) 12,3 (8,2-18,2) 372 

35 - 44 18,3 (13,1-23,6) 18,3 (13,7-24,1) 474 

45 - 54 19,4 (14,7-24,0) 19,3 (15,1-24,4) 598 

55 - 64 16,1 (11,5-20,8) 16,1 (12,1-21,2) 588 

65 - 74 16,6 (11,2-21,9) 16,5 (11,9-22,5) 450 

75 + 11,7 (7,3-16,0) 11,6 (7,9-16,7) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,9 (3,3-14,6) 9,2 (4,7-17,2) 259 

Lager secundair 17,2 (12,1-22,3) 16,6 (12,3-22,0) 507 

Hoger secundair 18,4 (14,3-22,4) 18,0 (14,2-22,5) 959 

Hoger onderwijs 13,2 (10,4-16,1) 12,4 (9,9-15,5) 1375 

 
JAAR 

 
2013 17,4 (15,2-19,6) 16,8 (14,7-19,1) 3136 

2018 15,3 (13,3-17,3) 14,7 (12,8-16,9) 3189 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 50. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de opstapeling van vuilnis een 
ernstig probleem in de woonomgeving is, Waals Gewest 

 
HE0102_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,7 (3,9-7,4) 5,3 (3,8-7,3) 1506 

Vrouwen 6,6 (4,8-8,5) 6,3 (4,8-8,1) 1683 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,8 (1,3-6,4) 3,8 (1,9-7,4) 331 

25 - 34 5,2 (1,9-8,6) 5,2 (2,7-9,7) 372 

35 - 44 10,3 (5,2-15,5) 10,3 (6,2-16,6) 474 

45 - 54 6,5 (3,5-9,4) 6,4 (4,1-10,1) 598 

55 - 64 6,0 (2,9-9,2) 6,0 (3,5-10,0) 588 

65 - 74 6,2 (3,2-9,3) 6,2 (3,8-10,0) 450 

75 + 3,6 (0,5-6,7) 3,5 (1,5-8,2) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,6 (0,7-12,6) 7,5 (2,8-18,7) 259 

Lager secundair 5,2 (2,2-8,1) 5,0 (2,8-8,9) 507 

Hoger secundair 7,1 (4,3-9,9) 6,6 (4,3-10,0) 959 

Hoger onderwijs 5,6 (3,4-7,8) 5,0 (3,5-7,2) 1375 

 
JAAR 

 
2013 4,9 (3,6-6,1) 4,5 (3,4-5,9) 3136 

2018 6,2 (4,7-7,7) 5,8 (4,5-7,4) 3189 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 51. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat vandalisme graffiti of opzettelijke 
beschadiging van eigendommen een ernstig probleem in de woonomgeving is, Waals Gewest 

 
HE0103_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 4,3 (2,9-5,7) 4,1 (2,9-5,7) 1506 

Vrouwen 5,2 (3,8-6,7) 5,0 (3,8-6,6) 1682 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 3,7 (0,6-6,7) 3,7 (1,6-8,3) 331 

25 - 34 2,9 (0,9-4,9) 2,9 (1,4-5,7) 372 

35 - 44 6,4 (3,5-9,3) 6,3 (4,0-9,9) 474 

45 - 54 5,4 (2,7-8,0) 5,3 (3,3-8,5) 598 

55 - 64 5,8 (3,3-8,4) 5,8 (3,7-8,8) 588 

65 - 74 4,2 (2,0-6,4) 4,1 (2,4-6,9) 450 

75 + 4,2 (0,9-7,4) 4,0 (1,8-8,6) 375 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,5 (0,0-11,2) 5,6 (1,7-16,9) 258 

Lager secundair 5,5 (3,0-8,0) 5,4 (3,4-8,3) 507 

Hoger secundair 5,5 (3,0-7,9) 5,2 (3,3-8,3) 959 

Hoger onderwijs 3,7 (2,3-5,0) 3,4 (2,3-5,0) 1375 

 
JAAR 

 
2013 6,0 (4,6-7,4) 5,9 (4,6-7,4) 3136 

2018 4,8 (3,6-5,9) 4,6 (3,6-5,9) 3188 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 52. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat de toegang tot parken of tot 
andere groene of recreatieve openbare terreinen een ernstig probleem in de woonomgeving is, 
Waals Gewest 

 
HE0104_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,1 (4,3-7,8) 5,6 (4,2-7,4) 1506 

Vrouwen 6,9 (5,3-8,6) 6,6 (5,1-8,4) 1682 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 6,4 (2,2-10,5) 6,4 (3,3-12,0) 331 

25 - 34 12,0 (6,6-17,4) 11,9 (7,6-18,4) 372 

35 - 44 6,8 (3,9-9,8) 6,8 (4,4-10,5) 473 

45 - 54 6,5 (3,5-9,5) 6,5 (4,1-10,1) 598 

55 - 64 5,4 (2,7-8,2) 5,4 (3,2-8,9) 588 

65 - 74 4,7 (1,9-7,5) 4,7 (2,5-8,4) 450 

75 + 2,8 (0,7-4,8) 2,7 (1,3-5,6) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,3 (2,3-10,3) 8,4 (4,5-15,3) 258 

Lager secundair 9,7 (5,3-14,1) 9,6 (5,9-15,2) 507 

Hoger secundair 7,5 (4,6-10,4) 6,6 (4,3-9,9) 959 

Hoger onderwijs 4,7 (2,7-6,7) 4,0 (2,6-6,2) 1375 

 
JAAR 

 
2013 7,9 (6,1-9,7) 7,6 (6,0-9,6) 3136 

2018 6,5 (5,1-8,0) 6,3 (5,0-7,9) 3188 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 53. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat aangeeft dat minstens één omgevingsfactor 
een ernstig probleem in de woonomgeving is*, Waals Gewest 

 
HE01_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 23,3 (20,2-26,4) 22,6 (19,6-25,8) 1506 

Vrouwen 25,4 (22,4-28,5) 25,0 (22,1-28,1) 1681 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 17,9 (11,7-24,2) 18,0 (12,5-25,2) 331 

25 - 34 24,9 (17,9-31,9) 24,9 (18,5-32,5) 372 

35 - 44 29,4 (23,0-35,8) 29,4 (23,4-36,2) 473 

45 - 54 26,9 (21,5-32,4) 26,9 (21,8-32,6) 598 

55 - 64 26,6 (21,0-32,2) 26,5 (21,3-32,4) 588 

65 - 74 23,9 (18,0-29,7) 23,8 (18,5-30,1) 450 

75 + 16,3 (10,9-21,7) 16,1 (11,4-22,1) 375 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 18,7 (10,6-26,8) 21,1 (13,3-31,8) 257 

Lager secundair 29,8 (23,4-36,3) 30,0 (23,8-37,0) 507 

Hoger secundair 28,2 (23,3-33,1) 27,5 (22,8-32,7) 959 

Hoger onderwijs 20,5 (16,8-24,3) 19,3 (16,0-23,2) 1375 

 
JAAR 

 
2013 26,5 (23,8-29,2) 26,0 (23,4-28,8) 3136 

2018 24,4 (21,9-27,0) 23,9 (21,4-26,6) 3187 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 54. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door luchtverontreiniging, Waals Gewest 

 
HE0201_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 9,5 (7,3-11,7) 8,9 (7,0-11,2) 1504 

Vrouwen 10,1 (7,8-12,5) 9,7 (7,7-12,2) 1680 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 9,3 (4,3-14,3) 9,3 (5,4-15,7) 331 

25 - 34 7,3 (3,4-11,3) 7,3 (4,2-12,4) 370 

35 - 44 11,8 (6,8-16,9) 11,8 (7,6-17,9) 474 

45 - 54 10,3 (6,6-14,1) 10,3 (7,1-14,7) 598 

55 - 64 13,9 (9,4-18,4) 13,9 (9,9-19,0) 587 

65 - 74 8,0 (4,4-11,6) 8,0 (5,0-12,4) 450 

75 + 5,0 (2,3-7,7) 4,9 (2,8-8,5) 374 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 5,3 (1,4-9,2) 5,9 (2,8-12,3) 258 

Lager secundair 9,7 (5,8-13,6) 9,7 (6,5-14,4) 506 

Hoger secundair 11,0 (7,1-14,8) 10,3 (7,2-14,4) 959 

Hoger onderwijs 9,5 (6,6-12,4) 8,8 (6,5-11,9) 1372 

 
JAAR 

 
2008 11,7 (10,0-13,4) 11,4 (9,8-13,1) 2941 

2013 6,9 (5,5-8,3) 6,7 (5,4-8,2) 3135 

2018 9,8 (7,9-11,7) 9,5 (7,8-11,6) 3184 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 55. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door slechte geuren van de industrie of andere bronnen (riolering, afval, mest…) in de 
omgeving, Waals Gewest 

 
HE0202_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 7,0 (5,2-8,9) 6,7 (5,0-8,8) 1506 

Vrouwen 7,5 (5,7-9,3) 7,2 (5,7-9,1) 1683 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 5,5 (1,8-9,3) 5,5 (2,8-10,7) 331 

25 - 34 7,8 (3,8-11,8) 7,8 (4,6-12,8) 372 

35 - 44 9,7 (5,6-13,8) 9,7 (6,3-14,6) 474 

45 - 54 8,5 (5,3-11,6) 8,5 (5,8-12,2) 598 

55 - 64 8,0 (4,7-11,3) 8,0 (5,3-11,9) 588 

65 - 74 4,2 (1,7-6,6) 4,2 (2,3-7,4) 450 

75 + 5,3 (2,6-8,0) 5,2 (3,1-8,7) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 6,4 (2,3-10,6) 7,2 (3,5-14,1) 259 

Lager secundair 4,7 (2,3-7,1) 4,8 (2,8-7,9) 507 

Hoger secundair 9,6 (6,1-13,1) 9,2 (6,3-13,2) 959 

Hoger onderwijs 6,4 (4,6-8,3) 6,0 (4,4-8,0) 1375 

 
JAAR 

 
2008 13,0 (11,1-14,8) 12,4 (10,7-14,3) 2909 

2013 8,2 (6,7-9,8) 7,9 (6,5-9,5) 3134 

2018 7,3 (5,8-8,8) 7,0 (5,6-8,6) 3189 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 56. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door trillingen te w ijten aan verkeer of ondernemingen in de buurt, Waals Gewest 

 
HE0203_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 12,4 (10,0-14,9) 12,0 (9,7-14,7) 1506 

Vrouwen 13,1 (10,7-15,4) 12,7 (10,6-15,2) 1683 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 8,0 (3,6-12,4) 8,0 (4,6-13,7) 331 

25 - 34 14,4 (8,6-20,2) 14,3 (9,5-21,1) 372 

35 - 44 15,4 (10,5-20,3) 15,4 (11,1-21,0) 474 

45 - 54 13,9 (9,7-18,1) 13,9 (10,2-18,6) 598 

55 - 64 13,1 (8,7-17,4) 13,0 (9,3-18,0) 588 

65 - 74 13,5 (8,8-18,2) 13,5 (9,4-18,9) 450 

75 + 8,9 (5,2-12,5) 8,8 (5,8-13,2) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 8,5 (3,7-13,2) 9,2 (5,0-16,3) 259 

Lager secundair 14,4 (9,0-19,8) 14,1 (9,6-20,3) 507 

Hoger secundair 15,8 (11,4-20,2) 15,4 (11,4-20,3) 959 

Hoger onderwijs 10,7 (8,0-13,4) 10,1 (7,8-12,8) 1375 

 
JAAR 

 
2008 8,3 (6,8-9,7) 8,0 (6,7-9,5) 2942 

2013 10,6 (8,6-12,5) 10,3 (8,5-12,4) 3136 

2018 12,8 (10,7-14,8) 12,4 (10,6-14,6) 3189 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 57. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door lawaai (alle bronnen)*, Waals Gewest 

 
HE02_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 27,7 (24,1-31,4) 27,2 (23,6-31,0) 1506 

Vrouwen 28,0 (24,7-31,3) 27,7 (24,5-31,1) 1683 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 24,1 (16,0-32,1) 24,1 (17,0-32,9) 331 

25 - 34 30,7 (22,0-39,4) 30,7 (22,7-39,9) 372 

35 - 44 30,6 (23,8-37,4) 30,6 (24,3-37,7) 474 

45 - 54 26,8 (21,5-32,1) 26,8 (21,8-32,4) 598 

55 - 64 33,2 (26,9-39,5) 33,2 (27,2-39,8) 588 

65 - 74 26,4 (20,0-32,8) 26,4 (20,5-33,3) 450 

75 + 18,8 (13,3-24,3) 18,8 (13,9-24,8) 376 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 22,3 (14,0-30,7) 24,9 (16,7-35,4) 259 

Lager secundair 31,2 (23,2-39,2) 31,6 (24,2-40,0) 507 

Hoger secundair 31,3 (25,5-37,1) 30,5 (25,1-36,5) 959 

Hoger onderwijs 24,5 (20,6-28,5) 23,6 (20,0-27,6) 1375 

 
JAAR 

 
2008 19,1 (17,0-21,2) 18,7 (16,7-20,9) 2892 

2013 20,0 (17,5-22,4) 19,6 (17,3-22,1) 3136 

2018 27,9 (25,0-30,8) 27,4 (24,6-30,5) 3189 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 58. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 maanden thuis gehinderd 
werd door minstens één omgevingsfactor*, Waals Gewest 

 
HE02_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 31,7 (28,0-35,5) 30,9 (27,2-34,8) 1504 

Vrouwen 33,9 (30,5-37,4) 33,5 (30,2-37,1) 1680 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 27,4 (19,2-35,5) 27,4 (20,0-36,3) 331 

25 - 34 35,5 (26,8-44,3) 35,5 (27,3-44,6) 370 

35 - 44 39,0 (32,1-45,9) 39,0 (32,4-46,1) 474 

45 - 54 32,3 (26,6-37,9) 32,2 (26,8-38,1) 598 

55 - 64 38,4 (32,0-44,8) 38,3 (32,1-44,9) 587 

65 - 74 31,0 (24,4-37,5) 30,9 (24,7-37,8) 450 

75 + 20,4 (14,8-26,0) 20,2 (15,2-26,3) 374 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 25,1 (16,6-33,6) 28,5 (19,9-39,0) 258 

Lager secundair 34,2 (26,2-42,1) 34,6 (27,1-42,9) 506 

Hoger secundair 37,0 (31,1-43,0) 36,0 (30,3-42,2) 959 

Hoger onderwijs 30,3 (26,2-34,4) 28,8 (25,0-33,0) 1372 

 
JAAR 

 
2008 29,9 (27,5-32,4) 29,4 (27,0-31,9) 2868 

2013 27,3 (24,6-29,9) 26,8 (24,3-29,5) 3134 

2018 32,9 (29,9-35,9) 32,5 (29,5-35,5) 3184 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 59. Percentage huishoudens in een situatie van overbevolking, Waals Gewest 
 

LO04_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 0,1 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 1255 

Vrouwen 0,3 (0,0-0,6) 0,0 (0,0-0,0) 706 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 37 

25 - 34 0,6 (0,0-1,4) 0,6 (0,1-2,2) 204 

35 - 44 0,4 (0,0-0,9) 0,4 (0,1-1,3) 293 

45 - 54 0,2 (0,0-0,6) 0,2 (0,0-1,4) 399 

55 - 64 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 416 

65 - 74 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 322 

75 + 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 290 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 190 

Lager secundair 0,0 . 0,0 (0,0-0,0) 342 

Hoger secundair 0,2 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 585 

Hoger onderwijs 0,3 (0,0-0,6) 0,0 (0,0-0,0) 782 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 0,2 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 1375 

Private huurder 0,2 (0,0-0,5) 0,0 (0,0-0,0) 470 

Sociale huurd/gratis bewoner 0,3 (0,0-0,9) 0,0 (0,0-0,0) 116 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 0,3 (0,0-0,7) 0,0 (0,0-0,0) 438 

Voorsteden 0,1 (0,0-0,3) 0,0 (0,0-0,0) 236 

Verstedelijkte gemeenten 0,1 (0,0-0,4) 0,0 (0,0-0,0) 611 

Landelijk 0,1 (0,0-0,2) 0,0 (0,0-0,0) 676 

 
JAAR 

 
1997 0,3 (0,1-0,6) 0,3 (0,1-0,6) 1604 

2013 0,7 (0,2-1,1) 0,6 (0,4-1,1) 1901 

2018 0,2 (0,0-0,3) 0,3 (0,1-0,6) 1961 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 60. Percentage huishoudens dat er niet in slaagt hun woning voldoende te verwarmen, Waals Gewest 
 

LO05_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 5,5 (3,6-7,3) 4,8 (3,3-7,0) 1257 

Vrouwen 12,0 (8,2-15,9) 11,8 (8,5-16,1) 706 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 13,9 (0,0-38,7) 13,3 (1,8-55,7) 37 

25 - 34 11,0 (4,5-17,5) 10,6 (5,8-18,6) 205 

35 - 44 7,8 (3,0-12,5) 7,7 (4,1-14,0) 293 

45 - 54 8,0 (4,3-11,7) 7,3 (4,4-11,9) 399 

55 - 64 10,7 (5,5-15,8) 10,2 (6,3-16,0) 417 

65 - 74 4,5 (1,2-7,7) 4,0 (1,9-8,3) 322 

75 + 3,6 (0,5-6,7) 2,8 (1,1-6,7) 290 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 14,6 (6,0-23,2) 17,2 (9,8-28,4) 190 

Lager secundair 10,2 (5,3-15,1) 9,1 (5,3-15,4) 343 

Hoger secundair 9,4 (5,6-13,2) 7,2 (4,5-11,3) 587 

Hoger onderwijs 4,0 (2,1-5,9) 3,1 (1,9-5,0) 781 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 3,5 (2,1-4,8) 3,1 (2,0-4,7) 1377 

Private huurder 18,5 (12,8-24,2) 15,7 (11,0-21,9) 469 

Sociale huurd/gratis bewoner 16,4 (6,3-26,5) 14,0 (7,2-25,5) 117 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 10,6 (6,9-14,3) 8,8 (5,9-13,1) 438 

Voorsteden 4,0 (1,4-6,6) 3,5 (1,8-6,6) 236 

Verstedelijkte gemeenten 5,4 (3,0-7,9) 4,7 (2,8-7,7) 613 

Landelijk 9,3 (4,6-14,0) 8,2 (5,0-13,1) 676 

 
JAAR 

 
2013 8,7 (6,7-10,7) 8,3 (6,3-10,9) 1909 

2018 7,7 (5,9-9,6) 7,4 (5,8-9,3) 1963 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 61. Percentage huishoudens dat een ernstig vochtprobleem of schimmel heeft, Waals Gewest 
 

LO_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 2,6 (1,5-3,8) 2,3 (1,4-3,6) 1257 

Vrouwen 6,6 (4,1-9,1) 6,0 (4,1-8,8) 707 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 1,5 (0,0-4,5) 1,3 (0,2-9,7) 37 

25 - 34 3,4 (0,9-5,9) 3,1 (1,4-6,9) 205 

35 - 44 7,0 (2,8-11,3) 6,8 (3,7-12,1) 294 

45 - 54 5,8 (2,8-8,9) 5,2 (3,0-9,0) 399 

55 - 64 2,5 (0,6-4,3) 2,3 (1,0-5,0) 417 

65 - 74 1,7 (0,1-3,3) 1,5 (0,6-3,8) 322 

75 + 3,4 (0,4-6,3) 2,6 (1,1-6,1) 290 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 9,7 (3,9-15,4) 11,6 (5,6-22,5) 190 

Lager secundair 6,8 (3,0-10,7) 5,6 (3,0-10,2) 343 

Hoger secundair 3,8 (1,6-6,0) 2,5 (1,4-4,4) 587 

Hoger onderwijs 1,8 (0,8-2,8) 1,1 (0,6-2,0) 782 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 2,3 (1,3-3,3) 1,8 (1,1-2,9) 1377 

Private huurder 9,1 (5,3-12,9) 7,4 (4,7-11,6) 470 

Sociale huurd/gratis bewoner 5,3 (1,1-9,6) 3,4 (1,4-7,9) 117 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 5,0 (2,6-7,5) 3,7 (2,1-6,7) 438 

Voorsteden 1,9 (0,3-3,5) 1,6 (0,6-3,8) 236 

Verstedelijkte gemeenten 3,7 (1,9-5,4) 3,0 (1,8-5,1) 613 

Landelijk 4,4 (1,7-7,0) 3,6 (2,0-6,3) 677 

 
JAAR 

 
2013 5,0 (3,8-6,3) 4,3 (3,3-5,6) 1910 

2018 4,0 (2,9-5,2) 3,4 (2,6-4,6) 1964 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 62. Percentage huishoudens dat minstens één comfortprobleem in hun woning heeft, Waals Gewest 
 

LO_2 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 6,5 (4,5-8,5) 5,8 (4,2-8,0) 1255 

Vrouwen 15,6 (11,6-19,7) 15,4 (11,8-20,0) 705 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 15,4 (0,0-40,2) 14,6 (2,3-55,2) 37 

25 - 34 13,4 (6,6-20,1) 12,7 (7,4-20,8) 204 

35 - 44 11,3 (5,9-16,6) 11,0 (6,7-17,6) 292 

45 - 54 11,0 (6,9-15,2) 10,0 (6,6-14,7) 399 

55 - 64 11,7 (6,5-17,0) 11,1 (7,1-16,8) 416 

65 - 74 5,1 (1,7-8,6) 4,6 (2,3-8,8) 322 

75 + 4,7 (1,3-8,0) 3,5 (1,7-7,2) 290 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 17,6 (8,8-26,4) 21,5 (13,2-33,2) 190 

Lager secundair 13,4 (8,0-18,8) 11,9 (7,4-18,6) 342 

Hoger secundair 11,2 (7,2-15,1) 8,3 (5,4-12,4) 585 

Hoger onderwijs 5,3 (3,3-7,4) 3,9 (2,6-5,8) 781 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 4,9 (3,3-6,5) 4,4 (3,1-6,1) 1375 

Private huurder 21,8 (15,9-27,6) 18,2 (13,3-24,4) 469 

Sociale huurd/gratis bewoner 19,7 (9,1-30,2) 15,9 (8,6-27,4) 116 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 13,3 (9,3-17,2) 10,9 (7,6-15,3) 438 

Voorsteden 5,6 (2,6-8,6) 4,9 (2,8-8,3) 236 

Verstedelijkte 
gemeenten 7,1 (4,4-9,9) 6,1 (4,0-9,3) 611 

Landelijk 11,0 (6,2-15,7) 9,6 (6,3-14,5) 675 

 
JAAR 

 
2013 12,6 (10,4-14,9) 11,9 (9,6-14,7) 1900 

2018 9,7 (7,8-11,7) 9,1 (7,4-11,1) 1960 

 
 

Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 63. Percentage huishoudens waar minstens één persoon regelmatig in de woning rookt, Waals Gewest 
 

HE03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 18,5 (15,5-21,6) 17,1 (14,3-20,3) 1257 

Vrouwen 22,6 (18,1-27,1) 22,7 (18,3-27,7) 707 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 53,4 (21,1-85,7) 53,7 (27,3-78,1) 37 

25 - 34 19,8 (12,3-27,4) 19,9 (13,4-28,4) 205 

35 - 44 23,9 (16,3-31,4) 24,2 (17,4-32,5) 294 

45 - 54 21,9 (16,3-27,5) 21,7 (16,7-27,8) 399 

55 - 64 26,2 (20,1-32,3) 26,3 (20,7-32,8) 417 

65 - 74 12,2 (7,1-17,3) 12,1 (7,9-18,0) 322 

75 + 9,8 (4,6-14,9) 9,2 (5,4-15,3) 290 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 28,5 (18,5-38,4) 36,1 (25,6-48,0) 190 

Lager secundair 27,2 (20,6-33,8) 27,8 (21,1-35,5) 343 

Hoger secundair 26,5 (21,4-31,6) 23,4 (18,8-28,7) 587 

Hoger onderwijs 9,7 (6,9-12,5) 8,1 (5,7-11,4) 782 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 14,3 (11,6-17,0) 13,4 (10,7-16,5) 1377 

Private huurder 35,6 (29,3-41,8) 33,4 (27,6-39,9) 470 

Sociale huurd/gratis bewoner 26,2 (15,9-36,5) 26,1 (17,3-37,4) 117 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 20,9 (16,2-25,6) 19,4 (15,1-24,5) 438 

Voorsteden 22,2 (16,5-27,9) 22,0 (16,7-28,3) 236 

Verstedelijkte gemeenten 18,7 (14,1-23,3) 17,5 (13,4-22,6) 613 

Landelijk 19,6 (14,4-24,9) 18,8 (14,1-24,6) 677 

 
JAAR 

 
2004 34,4 (31,6-37,2) 32,3 (29,6-35,2) 2307 

2008 29,3 (26,6-31,9) 27,7 (25,1-30,4) 1944 

2013 27,0 (24,3-29,6) 25,6 (23,0-28,3) 1911 

2018 20,0 (17,4-22,5) 18,6 (16,2-21,3) 1964 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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Tabel B 64. Percentage huishoudens dat beperkingen in verband met roken in de woning oplegt, Waals Gewest 
 

HE04_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N 

GESLACHT Mannen 70,2 (66,4-73,9) 69,7 (65,6-73,5) 1257 

Vrouwen 71,3 (66,6-75,9) 71,5 (66,6-76,0) 706 

 
LEEFTIJDS- 
GROEP 

 
15 - 24 25,8 (0,0-52,8) 25,8 (8,7-55,9) 37 

25 - 34 76,3 (66,6-85,9) 76,3 (65,6-84,5) 205 

35 - 44 72,8 (65,1-80,5) 73,0 (64,7-79,9) 294 

45 - 54 72,7 (66,2-79,2) 72,7 (65,8-78,6) 399 

55 - 64 69,3 (63,0-75,6) 69,3 (62,7-75,3) 416 

65 - 74 70,0 (63,3-76,8) 70,0 (62,9-76,3) 322 

75 + 65,2 (57,6-72,7) 64,9 (57,0-72,0) 290 

 
OPLEIDINGS- 
NIVEAU 

 
Lager/geen diploma 53,8 (43,3-64,3) 53,9 (42,4-65,0) 190 

Lager secundair 58,9 (51,7-66,2) 58,5 (51,0-65,7) 342 

Hoger secundair 66,8 (61,1-72,4) 66,5 (60,5-72,1) 587 

Hoger onderwijs 82,5 (78,8-86,2) 82,3 (78,3-85,8) 782 

 
EIGENDOMSSTATUUT 
WONING 

 
Eigenaar 75,9 (72,6-79,3) 76,8 (72,9-80,3) 1376 

Private huurder 56,7 (50,3-63,1) 54,8 (48,0-61,5) 470 

Sociale huurd/gratis bewoner 61,0 (49,3-72,8) 59,2 (47,0-70,4) 117 

 
URBANISATIE- 
GRAAD 

 
Grote steden en 
dichte agglomeraties 67,0 (61,8-72,3) 66,6 (61,0-71,7) 438 

Voorsteden 65,2 (57,6-72,7) 64,9 (56,9-72,1) 235 

Verstedelijkte gemeenten 77,1 (72,1-82,1) 77,0 (71,6-81,7) 613 

Landelijk 68,2 (62,2-74,2) 68,2 (61,5-74,3) 677 

 
JAAR 

 
2004 38,0 (35,2-40,8) 37,5 (34,7-40,3) 2255 

2008 55,0 (52,1-57,8) 54,8 (51,9-57,7) 1922 

2013 60,2 (57,2-63,2) 60,2 (57,2-63,2) 1910 

2018 70,5 (67,6-73,5) 70,7 (67,6-73,5) 1963 

 
Bron: Gezondheidsenquête, België, 2018 
*Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2018 als 
referentie) 
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CONTACT 

Rana Charafeddine  •  T+32 2 642 57 39  •  rana.charafeddine@sciensano.be 
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