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In 2020 ging men iets minder vaak 

samenwonen met een partner  

Nieuw rapport over veranderingen van huishoudpositie in 2020 

 

Een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen over veranderingen van huishoudpositie geeft aan dat 
in 2020 inwoners van het Vlaamse Gewest iets minder vaak dan in de 3 voorafgaande jaren 
veranderden van huishoudpositie. Men ging voornamelijk minder samenwonen met een partner. 
Vooral alleenstaande ouders, en in het bijzonder deze van buitenlandse herkomst, gingen minder 
samenwonen met een partner.  

Ter aanvulling en ondersteuning van de Vlaamse openbare statistieken publiceert Statistiek 
Vlaanderen (SV) meer uitgebreide rapporten. Het nieuwe rapport ‘Veranderen van huishoudpositie 
in het Vlaamse Gewest: wat gebeurde er (niet) in 2020?’ sluit aan bij 4 eerder gepubliceerde 
rapporten waarin specifieke veranderingen van huishoudpositie in 2018 en 2019 werden belicht. Het 
nieuwe rapport maakt, net als de voorgaande, gebruik van gegevens van het Belgische statistiekbureau 
Statbel. Deze gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het Rijksregister over de officieel 
geregistreerde huishoudpositie van inwoners van het Vlaamse Gewest op 1 januari van elk jaar. 
 
Door de COVID-19-pandemie waren er in 2020 in het Vlaamse Gewest 8.500 overlijdens meer dan in 
2019. De aanpak van de pandemie omvatte onder meer beperkingen van het internationale 
reisverkeer. Dat bracht in 2020 13.500 minder internationale immigraties en ruim 1.000 minder 
internationale emigraties met zich mee dan in 2019. Daarnaast resulteerden geldende beperkingen 
inzake het organiseren van bijeenkomsten tot ruim 5.000 huwelijken minder dan in 2019. In het 
nieuwe rapport wordt nagegaan of inwoners van het Vlaamse Gewest in 2020 meer of minder 
veranderden van huishoudpositie dan in de voorgaande jaren. Specifiek wordt gekeken naar 
veranderingen zoals het starten en ophouden met samen te wonen met een partner, het verlaten van 
en terugkeren naar het ouderlijke huis, en het veranderen van wonen als kind bij een paar naar wonen 
als kind bij een alleenstaande ouder of omgekeerd. Hierbij worden ook telkens verschillen tussen 
bepaalde leeftijds- en herkomstgroepen belicht.  
 
Algemeen genomen blijken uit het rapport wat betreft het innemen van een nieuwe huishoudpositie 
volgende zaken: 

- In 2020 namen ongeveer 8.000 inwoners minder dan in 2019 een nieuwe huishoudpositie 
in. Relatief gezien betekent dat een daling van 77,5 naar 76,3 per 1.000 inwoners.  

- Vooral 25- tot 29-jarigen, inwoners met een Oost-Europese herkomst, alleenwonenden en 
alleenstaande ouders (en hun kind(eren)) namen in 2020 minder vaak een nieuwe 
huishoudpositie in.  

  
Wat betreft het starten en ophouden met samen te wonen met een partner blijkt het volgende:  

- In 2020 zetten ongeveer 4.000 volwassenen minder dan in 2019 de stap om met een 
partner te gaan samenwonen. Relatief gezien betekent dit dat van alle volwassenen (die 
niet samenwoonden met een partner) er in 2020 55 per 1.000 (officieel) gingen 
samenwonen met een partner tegenover 58 per 1.000 in 2019.  



- Vooral volwassenen van buitenlandse herkomst gingen minder samenwonen met een 
partner.  

- In 2020 hielden, net als in 2019, ongeveer 70.000 samenwonende paren op met te 
bestaan. Relatief gezien ging dit om 42 per 1.000 paren. Er was een beperkte verschuiving 
in de aanleiding hiervoor: in 2020 werden iets meer samenwonende paren getroffen door 
een overlijden en gingen iets minder paren door een scheiding uit elkaar. 
 

Wat betreft het verlaten van en terugkeren naar het ouderlijke huis blijkt:  
- In 2020 verlieten ongeveer 2.000 minder 18- tot 39-jarigen het ouderlijke huis dan in 2019. 

Relatief gezien kwam dit overeen met 124 per 1.000 jongvolwassenen die bij hun ouder(s) 
wonen. In 2019 waren er dat 125 per 1.000.  

- Binnen deze leeftijdsgroep keerden er in 2020 ongeveer 700 minder terug naar het 
ouderlijke huis dan in 2019. 
 

Wat betreft de verandering van als kind wonen bij een paar of bij een alleenstaande ouder blijkt:  
- In 2020 veranderden ongeveer 700 kinderen (0- tot 24-jarigen) minder dan in 2019 van 

kind bij een alleenstaande ouder naar kind bij een paar. :Het betrof in 2020 72 per 1.000 
kinderen die bij een alleenstaande ouder woonden tegenover 76 per 1.000 in 2019. Die 
daling sluit aan bij de vaststelling dat in 2020 vooral alleenstaande ouders minder vaak 
gingen samenwonen met een partner dan in 2019. 

- In 2020 veranderden ongeveer 200 kinderen (0- tot 24-jarigen) minder dan in 2019 van 
wonen bij een paar naar wonen bij een alleenstaande ouder. Het aandeel kinderen dat 
deze verandering meemaakte bleef op 25 per 1.000. Dit geringe absolute verschil sluit aan 
bij de geringe afname van het aantal scheidingen in 2020.  
 

De vraag blijft of in 2021 bijvoorbeeld het minder gaan samenwonen met een partner (alsook de 
terugval van het aantal huwelijken) zal worden ingehaald en of het aantal scheidingen zal stijgen.  
 
Voor meer informatie 

 

Download het volledige rapport: 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sv-rapport-veranderen-van-huishoudpositie-in-het-vlaamse-

gewest-wat-gebeurde-er-niet-in-2020 

 

Contact: Martine Corijn I T 0491 92 93 29 I martine.corijn@vlaanderen.be 

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. 
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