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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. 

OVER DE RELATIES VAN DE BELGEN 
Voor de eerste keer zijn er betrouwbare cijfers 
verzameld over de partnerrelaties van de Belgen 
waarbij ook rekening werd gehouden met niet-
officieel geregistreerde partners. Op 1 januari 
2009 was 55,5 procent van de bevolking van 20 
tot 69 jaar gehuwd en leefde 14,5 procent 
ongehuwd samen. 9,8 procent had op dat 
ogenblik een LAT-relatie (relatie tussen 
personen die niet samenleven met hun partner 
maar toch een stabiele relatie hebben) en 20,3 
procent ten slotte was single (persoon zonder 
stabiele relatie). 

Vlaanderen telt verhoudingsgewijs het meeste 
gehuwden en Wallonië het meeste ongehuwd 
samenwonenden. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is dan weer koploper inzake het aantal 
mensen met een LAT-relatie en singles. 

Dat blijkt uit resultaten van het “Generations 
and Gender Programme”-onderzoek, waarbij 
tussen februari 2008 en mei 2010 7.163 
respondenten van 18 tot en met 79 jaar werden 
ondervraagd door de Algemene Directie 

Statistiek en Economische Informatie. De 
gegevens met betrekking tot de relaties van de 
Belgen werden verwerkt door de Vrije 
Universiteit Brussel (Interface Demography) en 
de Studiedienst van de Vlaamse Regering. 

Inwoners van het Vlaams Gewest tellen 
proportioneel het meeste gehuwden: zes op tien 
(59,1 procent). In Wallonië is iets meer dan de 
helft (51,4 procent) van de 20- tot 69-jarigen 
gehuwd en in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is dat voor minder dan de helft het geval: 
47,1 procent. 

Het Waals Gewest telt dan weer relatief gezien 
de meeste ongehuwd samenwonenden, 
namelijk 15,6 procent. Ook in Vlaanderen is 14,4 
procent samenwonend. In het Brussels Gewest 
is dat slechts het geval voor 11,5 procent van de 
bevolking van 20 tot 69 jaar. 

Dat LAT-relaties helemaal niet zo zeldzaam 
meer zijn, wordt aangetoond door de cijfers. In 
het Brussels Gewest heeft één op 8 (12,0 
procent) een LAT-relatie, in Wallonië één op 9 
(10,6 procent) en in Vlaanderen één op 11 (8,9 
procent). 
Het Brussels Gewest is koploper inzake het 
aantal singles. Liefst drie op 10 (of 29,4 procent) 
van de 20- tot 69-jarigen die er wonen, verklaren 
single te zijn. Wallonië telt 22,4 procent singles 
en Vlaanderen 17,6 procent. 

De meeste gehuwden treft men aan bij 65- tot 
69-jarigen: 72,2 procent van die leeftijdsgroep 
gaat gehuwd door het leven. De meeste 
samenwoners zijn te vinden bij de 25- tot 29-
jarigen, namelijk 31,9 procent. 39,6 procent van 
de 20- tot 24-jarigen heeft een LAT-relatie. 
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In de leeftijdscategorie van 20 tot en met 24 jaar 
is 42,8 procent van de bevolking single. Na die 
leeftijd neemt het aantal singles sterk af. In de 
leeftijdscategorie van 25 tot en met 29 jaar is 
nog maar een op vier single (25,0 procent) en in 

die van 30 tot en met 34 jaar nog maar een op 
zes (16,2 procent). Het minste singles zijn er in 
de leeftijdsgroep van 40 tot en met 44 jaar: 14,1 
procent.

 

Tabel 1: Relatievorm van de Belgen volgens leeftijd (2009) 

 20-24 
jaar 

25-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

65-69 
jaar 

Gehuwd 4,6% 26,9% 48,7% 57,1% 63,1% 64,1% 67,1% 71,5% 70,7% 72,2% 
Samenwonend 13,0% 31,9% 29,6% 22,0% 15,5% 9,3% 8,9% 7,1% 4,5% 3,5% 
LAT-relatie 39,6% 16,2% 5,5% 5,5% 7,2% 8,2% 7,3% 3,9% 3,8% 3,3% 
Single 42,8% 25,0% 16,2% 15,5% 14,1% 18,4% 16,7% 17,4% 21,0% 21,0% 
Bron: GGS Belgium, golf 1, 2008-2010 


