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Nederland en Europa

Niet-gehuwd samenwonen in de Europese Unie

In veel landen, vooral in het noordelijke deel van de Euro-
pese Unie (EU), is niet-gehuwd samenwonen voor jonge 
mensen zonder kinderen inmiddels de norm geworden. Het 
aandeel niet-gehuwd samenwonenden is het hoogst bij 
 paren waarin de vrouw een twintiger is, en neemt af met de 
leeftijd. Dit is een gevolg van zowel leeftijdseffecten (twinti-
gers zijn nog niet getrouwd maar gaan dat nog wel doen) 
als cohorteffecten (van de vrouwen geboren in de jaren 
tachtig zal een kleiner deel ooit trouwen dan van de  vrouwen 
geboren in de jaren zestig). Los van de leeftijdsverschillen 
is er een duidelijke noord-zuidlijn te zien in het aandeel niet-
gehuwd samenwonende paren in de EU. In Zweden zijn 
acht op de tien samenwonende dertigers zonder kinderen 
niet-gehuwd. In Finland, Denemarken, Frankrijk en Neder-
land zijn dat er zes op de tien. Ook in andere Noord-Euro-
pese landen zijn deze aandelen hoog. In Zuid-Europa is 
niet-gehuwd samenwonen onder dertigers minder gewoon, 
variërend van 7 procent in Griekenland tot 29 procent in 
Portugal. In Oost-Europa is een heterogeen beeld te zien: 

Polen, Slowakije en Litouwen zijn vergelijkbaar met Zuid-
Europa, terwijl het aandeel niet-gehuwd samenwonenden 
in Estland meer op dat in de Scandinavische landen lijkt.
Er zijn ook duidelijke verschillen in het aandeel niet-gehuwd 
samenwonenden te zien tussen paren met en zonder kinde-
ren. In alle landen en leeftijdsgroepen zijn paren met kinde-
ren vaker getrouwd. In de meeste gevallen zijn de verschil-
len groot. In landen waar niet-gehuwd samenwonen bij 
paren zonder kinderen niet veel voorkomt, is dit nog uitzon-
derlijker als er kinderen zijn. Maar ook in bijvoorbeeld Duits-
land en Oostenrijk bedraagt het aandeel samenwonende 
dertigers met kinderen dat niet getrouwd is slechts 10 pro-
cent. In Nederland is dit een kwart.
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