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Van gehuwd naar ongehuwd partnerschap en ouderschap
Rapport over verschuivingen in leefvormen in Vlaams Gewest in 30 jaar
Een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen gaat dieper in op de verschuivingen in de leefvormen
van de inwoners van het Vlaamse Gewest tussen 1990 en 2020. In die periode voltrok zich een
verschuiving van gehuwd naar ongehuwd samenwonen met een partner en van gehuwde paren met
kinderen naar ongehuwde paren met kinderen. Daarnaast woonde men op jongere leeftijd en op
middenleeftijd in 2020 vaker alleen en op latere leeftijd minder vaak alleen.
Ter aanvulling en ondersteuning van de Vlaamse openbare statistieken publiceert Statistiek
Vlaanderen (SV) ook meer uitgebreide rapporten. Het rapport ‘Leefvormen per leeftijdsgroep.
Verschuivingen tussen 1990-2020 in het Vlaamse Gewest’ is het 6de dergelijke rapport gepubliceerd
in 2020.
Het nieuwe rapport maakt gebruik van gegevens van het Belgische statistiekbureau 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.
De verschuivingen in de leefvormen in de voorbije 3 decennia hangen samen met een wijziging van de
opbouw van de bevolking naar leeftijd als gevolg van de veroudering van de babyboomgeneratie en
van de toegenomen levensverwachting. Zo waren er in 2020 relatief gezien minder jongere inwoners
en meer oudere inwoners dan in 1990. Ook de verandering van de verdeling van de bevolking naar
burgerlijke staat, ten gevolge van de gewijzigde betekenis en timing van een huwelijk en van het
ouderschap, speelt een belangrijke rol. Het aandeel gehuwden daalde tussen 1990 en 2020 van 2 op
de 3 volwassenen naar 1 op de 2 volwassenen.
In het rapport komen per leefvorm de volgende veranderingen tussen 1990 en 2020 naar voor:
- Het percentage dat als twintiger bij de ouder(s) woont nam toe van 50% in 1990 tot 57% in
2020. Het verlaten van het ouderlijke huis werd uitgesteld.
- Er werd in 2020 vaker alleengewoond op jongere leeftijd en op middenleeftijd. Er werd minder
vaak alleengewoond op latere leeftijd. In 1990 leefde bijvoorbeeld 44% van de tachtigers
alleen, in 2020 was dat nog 37%.
- De evolutie van het percentage alleenstaande ouders varieert naargelang de leeftijd. Er was
bij vrouwelijke veertigers en vijftigers een toename van 6% naar 12% alleenstaande moeders.
- Het percentage dat samenwoonde met een partner daalde doorheen de tijd tot op de leeftijd
van 70 jaar voor mannen en tot op de leeftijd van 60 jaar voor vrouwen; deze daling was het
sterkst tussen 1990 en 2010. Vanaf leeftijd 70 tekende zich een stijging af. In 1990 woonde
bijvoorbeeld 26% van de tachtigers samen met een partner, in 2020 was dat 46%. De aard van
het samenwonen met de partner is sterk gewijzigd: in 1990 woonde 4% partners ongehuwd
samen tegenover 24% in 2020.
- Het percentage dat samenwoonde met kinderen daalde de voorbije decennia tot op de leeftijd
van 50 jaar van 52% tot 47%. De aard van het samenwonen met kinderen wijzigde: het
gebeurde vaker als ongehuwd paar (23% in 2020) of als alleenstaande ouder (12% in 2020).

Het aandeel gehuwde ouders daalde van 85% in 1990 tot 65% in 2020. Binnen de gezinnen
bleef de verdeling naargelang van het aantal inwonende kinderen de voorbije 30 jaar relatief
stabiel.
Iedere leeftijdsgroep kende een eigen patroon van veranderingen doorheen de tijd. Vooral bij dertigers
en veertigers trad een verschuiving van gehuwd samenwonen en gehuwd ouderschap naar ongehuwd
samenwonen en ongehuwd ouderschap op. Bij dertigers bijvoorbeeld steeg het percentage dat
ongehuwd samenwoonde met een partner van 4% naar 30%. Het percentage dat ongehuwd
samenwoonde met partner én kind(eren) nam op die leeftijd toe van 2% naar 21%. Bij de oudste
leeftijdsgroepen nam het samenwonen met een partner toe. Bij vrouwelijke zeventigers bijvoorbeeld
steeg het percentage van 39% naar 61%.
De analyses geven aan dat elk decennium een eigen type verschuiving van leefvorm kende. In de jaren
1990 nam het ongehuwd samenwonen zonder kinderen toe. In de jaren 2000 steeg het ongehuwd
samenwonen met inwonende kinderen. In de jaren 2010 trad een sterke daling van het gehuwd
samenwonen zonder inwonende kinderen bij vijftigers op.
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:
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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.

