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1 op 3 verlaat ouderlijk huis om alleen te gaan wonen
Rapport over het verlaten van en terugkeren naar het ouderlijke huis
In een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen wordt geschat dat in 2019 bijna 74.000 18- tot 39jarigen het ouderlijke huis verlieten. Vrouwen waren op dat moment gemiddeld genomen 24,7 jaar
en mannen 25,8 jaar. De leeftijd waarop jongvolwassenen het ouderlijke huis verlaten is de voorbije
2 decennia iets gestegen. De helft van de jongvolwassenen ging in 2019 na het verlaten van het
ouderlijke huis samenwonen met een partner. Een derde ging alleenwonen. Meer dan voorheen
gaat men bij het verlaten van het ouderlijke huis nu alleenwonen of met anderen samenwonen en
minder met een partner samenwonen. Zij die gaan samenwonen met een partner deden dat in 2019
vaker ongehuwd dan in 1990. Er keerden in 2019 ook 13.500 18- tot 39-jarigen terug naar het
ouderlijke huis. Vrouwen waren op dat moment gemiddeld genomen 26,9 jaar en mannen 27,7 jaar.
Ter aanvulling en ondersteuning van de Vlaamse openbare statistieken publiceert Statistiek
Vlaanderen (SV) meer uitgebreide rapporten. Het rapport ‘Veranderen van huishoudpositie in het
Vlaamse Gewest: verlaten van en terugkeren naar het ouderlijke huis’ sluit aan bij 2 rapporten uit
2020 waarin andere veranderingen van huishoudposities werden belicht.
Het nieuwe rapport maakt gebruik van gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel over de
huishoudpositie van inwoners van het Vlaamse Gewest op 1 januari.
Voor alle 18- tot 39-jarigen die op 1.1.2019 bij hun ouder(s) woonden, werd nagegaan of ze op 1.1.2020
al dan niet nog bij hun ouder(s) woonden. Wat betreft het verlaten van het ouderlijke huis blijken uit
het rapport volgende zaken:
- Van de 584.000 jongvolwassenen die op 1.1.2019 bij hun ouder(s) woonden, verlieten er in de
loop van het jaar 2019 bijna 74.000 het ouderlijke huis. Dat komt overeen met 13%. Bij
vrouwen lag dat percentage iets hoger, bij mannen iets lager.
- Vrouwen waren op het moment van het verlaten van het ouderlijke huis gemiddeld genomen
24,7 jaar en mannen 25,8 jaar.
- De helft van de jongvolwassenen die het ouderlijke huis verlieten, ging samenwonen met een
partner. 1 op de 3 ging alleenwonen. De overigen gingen met anderen samenwonen.
- Het percentage 18- tot 39-jarigen dat op jaarbasis het ouderlijke huis verlaat was in 2019
nagenoeg gelijk aan het percentage van 1999. De leeftijd waarop het ouderlijke huis wordt
verlaten is wel iets toegenomen.
- Jongvolwassenen die in 2019 het ouderlijke huis verlieten, gingen vaker alleenwonen of met
anderen samenwonen en minder met een partner samenwonen dan jongvolwassenen die dat
in 1999 deden. Zij die gingen samenwonen met een partner deden dat in 2019 vaker
ongehuwd dan in 1990.

Voor alle 18- tot 39-jarigen die op 1.1.2019 niet bij hun ouder(s) woonden, werd nagegaan of ze op
1.1.2020 al dan niet opnieuw bij hun ouder(s) woonden. Inzake het terugkeren naar het ouderlijke huis
brengt het rapport volgende zaken aan het licht:
- Er keerden in de loop van 2019 13.500 jongvolwassenen terug naar het ouderlijke huis. Iets
meer mannen dan vrouwen deden dit.
- Vrouwen waren op dat moment gemiddeld genomen 26,9 jaar en mannen 27,7 jaar.
- In 1999 keerden bijna 11.000 jongvolwassenen terug naar het ouderlijke huis. Het ging in dat
jaar ook om iets meer mannen dan vrouwen. Vrouwen waren destijds gemiddeld genomen
iets jonger, mannen waren even oud.

Voor meer informatie
Download het volledige rapport:
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sv-rapport-veranderen-van-huishoudpositie-in-het-vlaamsegewest-verlaten-van-en-terugkeren-naar-het
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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.

