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Bijna helft jongvolwassenen in Europese Unie woont
nog thuis

In 2008 woonde in de Europese Unie 46 procent van de 
jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar (iets meer dan 50 mil-
joen mensen) nog thuis bij hun ouder(s). Binnen de EU 
 bestaan grote verschillen in het thuiswonen van jong-
volwassenen, niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar 
ook tussen landen.

In alle landen van de EU wonen vrouwen minder vaak bij 
hun ouders dan mannen. Bijna 40 procent van de vrouwe-
lijke jongvolwassenen woont nog thuis; bij de mannen is dit 
52 procent. Een van de oorzaken voor dit grote verschil 
 tussen mannen en vrouwen is het feit dat vrouwen vaker 
een (gehuwde of ongehuwde) samenwoonrelatie hebben. 
Bijna de helft van alle vrouwelijke jongvolwassenen van 18 
tot 35 jaar woonde in 2008 samen met een partner. Bij de 
mannen in deze leeftijdsgroep was dat iets meer dan een 
derde.

Binnen de EU is een duidelijk patroon zichtbaar wat betreft 
thuiswonen. In de noordelijke landen woont 10 tot 15 pro-
cent van de vrouwelijke en 20 tot 25 procent van de 
 mannelijke jongvolwassenen nog thuis, ruim onder het 

EU-gemiddelde. In de zuidelijke lidstaten en in enkele 
 landen die in 2004 of 2007 tot de EU zijn toegetreden 
 liggen deze percentages veel hoger. In Bulgarije, Slovenië 
en Slowakije woont 50 tot 60 procent van de vrouwen en 
meer dan 70 procent van de mannen van 18 tot 35 jaar 
nog thuis. 

Culturele en materiële factoren spelen een rol bij deze grote 
verschillen tussen de landen. In Spanje en Italië, bijvoor-
beeld, is het voor jongeren moeilijk een geschikte woon-
ruimte te vinden en hebben ze, vanwege de hoge jeugd-
werkloosheid, vaak nog onvoldoende financiële middelen 
om een huis te kopen. Over het algemeen is het aandeel 
jongvolwassenen dat nog thuis woont lager in landen waar 
deze groep vaker een samenwoonrelatie heeft.

De belangrijkste reden voor de jongste groep, van 18 tot 
25 jaar, om thuis te blijven, is het volgen van onderwijs. 
Ruim de helft van de 18–24-jarigen die bij hun ouders 
 wonen, volgt een opleiding. Bij de 25–34-jarigen is dit aan-
deel uiteraard een stuk kleiner, maar nog altijd een op de 
zeven.

Bron: Eurostat, EU-SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions), www.ec.europa.eu/eurostat.
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1. Aandeel jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar dat bij ouder(s) woont,
naar geslacht, 2008
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2. Aandeel jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar dat (gehuwd of ongehuwd)
samenwoont, naar geslacht, 2008
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