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5 OP 100 B ELGEN VAN 40 TOT 70 JAAR HADDEN NOG
NOOIT EEN STABIELE PARTNERRELATIE
Het is misschien geen slecht idee om met
Valentijn ook eens aandacht te besteden aan een
bevolkingsgroep die al te vaak over het hoofd
gezien wordt: de mensen die (nog) nooit in hun
leven een vaste relatie gehad hebben. Een vaste
relatie wordt gedefinieerd als een partnerrelatie
die minstens drie aaneensluitende maanden
heeft geduurd, ongeacht of men met deze
partner
onder
hetzelfde
dak
heeft
samengewoond.
Tot
dusver
bestond
hierover
weinig
cijfermateriaal, maar dankzij het “Generations
and Gender Programme”-onderzoek (GGP),
waarbij tussen februari 2008 en mei 2010 7.163
respondenten van 18 tot en met 79 jaar werden
bevraagd door de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie (ADSEI), is daar
verandering in gekomen.
In de GGP-enquête wordt er immers niet alleen
gevraagd naar de huidige relatie, maar ook naar
de relaties in het verleden. Deze gegevens over
relaties werden verwerkt door de Vrije
Universiteit Brussel (Interface Demography), de
Studiedienst van de Vlaamse Regering en ADSEI.
De cijfers tonen aan dat 5,3 procent van de
bevolking tussen 40 en 70 jaar nog nooit in hun
leven een vaste relatie had. Mensen die nog nooit
een vaste relatie hadden treft men relatief gezien
het vaakst aan in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Bijna één op 10 (9,4%) van alle
veertigers, vijftigers en zestigers verklaarden
daar op het moment van de bevraging single te
zijn en nog nooit een stabiele relatie te hebben

gehad. In Wallonië gaat het om 6,5% en in
Vlaanderen om 3,7%.
Er zijn ook verschillen naar opleidingsniveau.
7,3% van de laaggeschoolden tussen 40 en 70
jaar verklaren nooit een stabiele relatie gehad te
hebben, tegen 4,5% van de middengeschoolden
en 3,9% van de hooggeschoolden. Tussen de
geslachten is er geen verschil.
We kunnen nog verder gaan en proberen een
beter beeld te schetsen van deze specifieke
groep in de samenleving. Een logische vraag is
ook waarom deze mensen nooit een relatie
hebben gehad. Een persoonlijke motivatie
hiervoor werd niet bevraagd, maar we kunnen
wel trachten zo goed mogelijk een context te
schetsen. Een eerste stelling zou kunnen zijn dat
mensen bewust kiezen om alleen te blijven om
religieuze redenen. We stellen echter vast dat zij
die alleen blijven niet significant meer aangeven
tot een levensbeschouwing te behoren.
Bovendien moet nog opgemerkt worden dat
religieuzen die in een klooster, abdij, en
dergelijken wonen niet in GGS zijn opgenomen.
Een andere hypothese zou kunnen zijn dat
mensen alleen blijven door beperkingen die ze
hebben die het hen bemoeilijkt om een
zelfstandig leven te leiden. Deze hypothese lijkt
wel ondersteuning te krijgen vanuit de data:
22,5% van diegene die alleen zijn, geven aan een
belemmering door hun gezondheid te ervaren of
een handicap te hebben. Bij de 40 tot 70-jarigen
die wel een relatie hebben en/of hebben gehad is
dat maar 15,8%. We zien ook dat de groep met de
‘eeuwige singles’ veel vaker inwoont bij de

	
  
	
  
De Generations & Gender Survey maakt deel uit van een onderzoeksprogramma dat in 2000 werd opgezet vanuit de Population Activity Unit (PAU) van
de Verenigde Naties. De GGS maakt zich sterk beleidsrelevant onderzoek af te leveren rond de oorzaken en gevolgen van de demografische
verandering in Europa. Het programma werd inmiddels in verschillende landen, zowel binnen als buiten Europa, geïmplementeerd. De implementatie
in België werd gezamenlijk ondersteund door BELSPO, ADSEI, SVR en IWEPS. Bijkomende informatie is te vinden op: www.ggps.be.
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ouders: met name 6,9% van hen woont nog bij
beide biologische ouders, tegenover 0,4% bij de

anderen.

Nooit een vaste relatie gehad / wel een vaste
relatie gehad (2009)
Volgens gewest
België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Volgens geslacht
Man
Vrouw
Volgens opleidingsniveau
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

Nooit een vaste relatie
gehad (a)

Wel een vaste relatie
gehad (a)

5,3%
9,4%
3,7%
6,5%

94,7%
90,6%
96,3%
93,5%

5,2%
5,3%

94,8%
94,7%

7,3%
4,5%
3,9%

92,7%
95,5%
96,1%

Deze tabel heeft betrekking op de bevolking van 40 tot 70 jaar.
(a) Een vaste relatie wordt gedefinieerd als een partnerrelatie die minstens drie aaneensluitende maanden heeft geduurd,
ongeacht of men met deze partner onder hetzelfde dak heeft samengewoond.
Bron: Vrije Universiteit Brussel (Interface Demography), de Studiedienst van de Vlaamse Regering en Algemene Directie Statistiek
en Economische Informatie.

