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Een gewijzigd profiel van alleenwonenden
Rapport over verschuivingen bij alleenwonenden in Vlaams Gewest in 30 jaar
Een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen gaat dieper in op de veranderingen in het profiel van
alleenwonenden in het Vlaamse Gewest tussen 1990 en 2020. De sterke stijging van het aantal
alleenwonenden in de voorbije 30 jaar ging gepaard met een wijziging van het profiel van deze
groep. Tussen 1990 en 2020 is het aandeel mannen bij de alleenwonenden toegenomen. De groep
alleenwonenden bestaat ook meer dan voorheen uit vijftigers, uit ongehuwden en gescheiden
personen en uit niet-Belgen. Daarnaast zijn de aanleidingen om alleen te gaan wonen veranderd:
het gebeurt minder naar aanleiding van het verlaten van het ouderlijke huis of van het overlijden
van de partner. De aanleidingen om op te houden met alleen te wonen zijn amper gewijzigd.
Ter aanvulling en ondersteuning van de Vlaamse openbare statistieken publiceert Statistiek
Vlaanderen (SV) ook meer uitgebreide rapporten. Het rapport ‘Alleenwonenden in het Vlaamse
Gewest. Verschuivingen tussen 1990 en 2020’ is het 7de rapport gepubliceerd in 2020.
Het nieuwe rapport maakt gebruik van gegevens van het Statistiekbureau voor België (Statbel) over de
huishoudpositie van alle inwoners van het Vlaamse Gewest sinds 1990. Deze data geven aan hoe elke
inwoner op 1 januari van elk jaar woont: alleen, zonder of met een partner, zonder of met kinderen,
of met anderen.
Het aantal alleenwonenden in het Vlaamse Gewest is de voorbije 3 decennia veel sterker toegenomen
(+65%) dan het aantal volwassenen (+19%). De toename van het aantal alleenwonenden ging gepaard
met een wijziging van hun profiel.
Het rapport brengt de volgende wijzigingen in het profiel van de alleenwonenden aan het licht:
- Anno 2020 bestaat de groep alleenwonenden meer uit mannen (48%) dan in 1990 (41%).
- De grootste groep mannelijke alleenwonenden zijn anno 2020 vijftigers (19%). In 1990 waren
dat dertigers (20%). De grootste groep vrouwelijke alleenwonenden zijn de tachtigers
geworden (20% in 2020) en niet meer de zeventigers (26% in 1990).
- Bij de alleenwonenden jonger dan 60 jaar zijn er recent meer ongehuwden (69% tegenover
51% in 1990). Bij de alleenwonenden van 60 jaar en ouder zijn er recent veel meer gescheiden
personen (29% tegenover 5% in 1990) en veel minder verweduwde personen (55% tegenover
77% in 1990).
- Bij de jongere alleenwonenden is de groep met een niet-Belgische nationaliteit op 30 jaar tijd
toegenomen van 8% tot 14%.
- Alleenwonenden leven vaker dan voorheen buiten de Vlaamse centrumsteden (67% in 2020
en 56% in 1990).
Het rapport beschrijft ook hoeveel en welke volwassenen per jaar gaan alleenwonen. Hieruit blijkt het
volgende:
- Het percentage niet-alleenwonenden dat op jaarbasis gaat alleenwonen de voorbije jaren is
stabiel gebleven op ongeveer 2%.
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De 2 belangrijkste aanleidingen om alleen te gaan wonen waren in 2019 het uit elkaar gaan
van partners (27%) en het verlaten van het ouderlijke huis (21%). Bovendien stroomden ook
veel alleenwonenden (16%) binnen in het Vlaamse Gewest vanuit een ander gewest of vanuit
het buitenland.
De aanleidingen om alleen te gaan wonen zijn doorheen de tijd gewijzigd. Voor mannen werd
het verlaten van een ander type huishouden (dan dat van de ouder(s) of dat met de partner)
meer een aanleiding; voor vrouwen werd scheiding van de partner meer een aanleiding.
Immigratie als alleenwonende speelde zowel bij mannen als bij vrouwen een grotere rol in het
vervoegen van de groep alleenwonenden.

Het rapport beschrijft ten slotte ook hoeveel en welke volwassenen per jaar ophouden met alleen te
wonen. Hieruit blijkt dat:
- Het percentage alleenwonenden dat op jaarbasis ophoudt met alleen te wonen de voorbije
jaren is stabiel gebleven op 13%.
- Wie ophield met alleen te wonen in 2019 ging hoofdzakelijk samenwonen met een partner of
met anderen (70%). Daarnaast zijn er alleenwonenden die overlijden (16%) en die het Vlaamse
Gewest verlaten (14%).
- De aanleidingen om op te houden met alleen te wonen zijn doorheen de tijd amper gewijzigd.
De in het rapport beschreven ontwikkelingen in de periode 1990-2020 vormen een geschikte terugblik
met het oog op de Vlaamse Gemeentelijke Bevolkings- en Huishoudensvooruitzichten die Statistiek
Vlaanderen in het voorjaar van 2021 zal publiceren.

Voor meer informatie
Download het volledige rapport:
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sv-rapport-%E2%80%98alleenwonenden-in-het-vlaamsegewest-verschuivingen-tussen-1990-en-2020%E2%80%99
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Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken
ontwikkelen, produceren en publiceren. Statistiek Vlaanderen wil deze Vlaamse openbare statistieken
via één portaalsite voor iedereen vlot toegankelijk maken zodat burgers, organisaties en bedrijven
beschikken over correcte en gedetailleerde informatie over Vlaanderen. Statistiek Vlaanderen heeft als
opdracht om alle openbare statistieken te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen en internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid. Ter aanvulling
en ondersteuning van de Vlaamse openbare statistieken publiceert Statistiek Vlaanderen ook meer
uitgebreide rapporten.

