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De 'Generations and Gender' Enquête België (GGS) ‐ eerste resultaten beschikbaar 

vanaf 20 september 2011. 
 

• GGS België  is een nieuwe grootschalige enquête over de verhouding tussen 
ouders  en  kinderen  (‘generations’)  en  over  persoonlijke  relaties  (‘gender’), 
die tussen 2008 en 2010 werd afgenomen bij ruim 7000 personen tussen 18 
en  79  jaar  oud  die  in  België  wonen.  In  GGS  werd  zeer  gedetailleerde 
informatie  verzameld  over  een  brede  waaier  aan  socio‐demografische 
thema’s waarover er op dit moment geen of weinig informatie voorhanden is 
maar die wel hoog op de politieke en sociale agenda staat. De respondenten 
werden in grote mate van detail bevraagd over bijvoorbeeld:  

 
o Hun  relaties  met  hun  ouders  en  hun  kinderen:  hoe  leven  de 

verschillende  generaties  samen?  hoe  bepaalt  dat  de  omgang  met 
elkaar? wat  zijn de  zorgnoden van de verschillende generaties? hoe 
staan ze elkaar bij? 

o Hun eigen  relatie en  leven: welke  relaties hebben zij achter de  rug? 
hoe is de taakverdeling binnen het gezin? hoe wordt de kinderopvang 
geregeld? welke kinderwens hebben zij? 

o Hun professionele en economisch‐financiële situatie. 
o Hoe  denken  ze  over  een  aantal  dingen,  m.a.w.  welke  zijn  hun 

waarden en normen? 
o Hun gezondheid en welzijn. 

 
• GGS  kwam  tot  stand  in  het  kader  van  een  samenwerkingsprotocol  tussen 

Federaal  Wetenschapsbeleid  en  de  Algemene  Directie  Statistiek  en 
Economische Informatie (ADSEI) voor de Belgische Staat, de Studiedienst van 
de Vlaamse  Regering  (SVR)  voor  de Vlaamse Gemeenschap  en  het Vlaams 
Gewest  en  het  Institut Wallon  de  l’Évaluation,  de  la  Prospective  et  de  la 
Statistique (IWEPS) voor het Waals Gewest. 

 
• De wetenschappelijke omkadering en ondersteuning werden verzorgd door 

onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen, de 
Universiteit Gent, de Université Catholique de Louvain, Studiedienst van de 
Vlaamse Regering,  Institut Wallon de  l’Évaluation, de  la Prospective et de  la 
Statistique  en  de  Association  pour  le  Développement  de  la  Recherche 
Appliquée en Sciences Sociales. 

 
• GGS  kadert  in  het  internationale  onderzoeksprogramma  Generations  and 

Gender  Programme  opgezet  door  de Verenigde Naties  (UNECE  –  PAU). De 
resultaten zijn dus internationaal vergelijkbaar.  
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Nieuwe inzichten over LAT‐relaties en alleenstaanden. 
 
Uit de vele mogelijkheden die GGS biedt voor verder onderzoek, plukten we  twee 
aspecten.  LAT‐relaties  waren  tot  nu  toe  erg  moeilijk  te  traceren.  Ook  over 
alleenstaanden zetten de enquêteresultaten aan tot nieuwe vraagstellingen. 
 

• LAT‐relaties:  
o personen  die  niet  samenleven  met  een  partner  maar  toch  een 

stabiele  relatie  hebben  (Living  Apart  Together)  zijn  lang  een  blinde 
vlek  geweest:  ze  zijn  niet  in  kaart  te  brengen  via  administratieve 
statistieken zoals het  rijksregister.  In die administratieve statistieken 
worden  mensen  met  een  LAT‐relatie  immers  als  ‘alleenstaand’ 
beschouwd.  Nochtans  gaat  het  om  een  belangrijke  nieuwe 
samenlevingsvorm. 

 
Via GGS hebben we nu echter extra inzicht: 
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Relatiestatus - vrouwen 18-79 jaar - België
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Bron: Generations and Gender Survey Belgium – Wave 1 

o Jonger dan 30 jaar zegt 30% van de mannen en 27% van de vrouwen 
een LAT‐relatie te hebben.  

o Personen met een LAT‐relatie ouder dan 30  jaar vormen een minder 
uitgesproken  groep.  Niettemin  heeft  bijvoorbeeld  7%  van  de 
mannelijke  veertigers  en  8%  van  de  vrouwelijke  veertigers  zo  een 
relatie.  

• Alleenstaanden: 
Minstens  even  boeiend  is  het  om  verder  in  te  gaan  op  wat  alleenstaanden, 
mensen  die  alleen  wonen  en  er  ook  geen  partnerrelatie  op  na  houden,  als 
levensproject hebben.  

o Een belangrijke groep, vooral oudere  respondenten, geeft aan helemaal 
geen  intentie  te  hebben  om  in  de  toekomst met  een  partner  te  gaan 
samenwonen.  

o Is dit een teken van een terugtrekken op zichzelf of gaat het om een veel 
complexer fenomeen? In welke mate gaat dit gepaard met het aanhalen 
van  andere  familiebanden  (met  kinderen  en  kleinkinderen  bv.)?  Is  er 
sprake van een problematiek van vereenzaming?  

o Of zijn de inburgering en de acceptatie van de LAT‐relatie een alternatief 
waar  sommige  ouderen  eerder  voor  opteren  dan  opnieuw  te  gaan 
samenwonen?  

o Wat  zijn  de  gevolgen  van  deze  keuzes  voor  het  welzijn  van  de 
betrokkenen? Wat zijn de  implicaties voor de maatschappij  in het kader 
van de vergrijzing? 

 
Meer info 
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Freddy Verkruyssen, communicatieverantwoordelijke  

 02/277.70.76. 
 freddy.verkruyssen@economie.fgov.be   

 
Nuttige links 
• http://www.ggps.be 
• GGP Belgium Paper Series, 6 Huishoudens en families: Stabiliteit en snelle 

veranderingen gaan hand in hand. 
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http://www.ggps.be/
http://www.ggps.be/doc/Paper6_nl.pdf
http://www.ggps.be/doc/Paper6_nl.pdf

