
Strijdpunten	  van	  Emmily	  –	  Alleenstaanden	  	  

Er is nood aan een single-reflex. Alleenstaanden worden te vaak 
gediscrimineerd.  
 
Begin 2015 maakte de studiedienst van de Vlaamse regering de nieuwe 
bevolkingsprognoses bekend. Daaruit blijkt dat het aantal eenpersoonsgezinnen in 
Vlaanderen verder zal toenemen. In 1997 telde Vlaanderen nog 614.000 
alleenwonenden. Dat aantal is in 2008 gestegen naar 770.000 en zal verder stijgen tot 
934.000 in 2028. In dertig jaar tijd zal het aantal eenpersoonsgezinnen dus met meer 
dan 50 procent gestegen zijn. 

Niet alleen hun absolute aantal stijgt, ook hun relatieve aandeel in de Vlaamse gezinnen 
gaat erop vooruit. Tegen 2028 zal één op de drie gezinnen in Vlaanderen bestaan uit 
slechts één persoon. In de meeste steden zal hun aandeel zelfs vlot over de 40 procent 
gaan, in Brussel zelfs tot de helft van alle gezinnen. Het klassieke gezin met mama, papa 
en twee kindjes is dus allang niet meer de norm in Vlaanderen en Brussel. 

 
Vlaams fractieleider Bart Somers bracht begin 2015 deze problematiek in het parlement. 
Ook Brussels Parlementslid Carla Dejonghe is bezig met dit thema. Zij richtte All1 op, een 
belangenvereniging voor alleenwoners.  
 
Vanop het Vlaamse niveau trekt Emmily dit dossier. De Vlaamse wetgeving is afgestemd 
op traditionele gezinnen en singles zijn hier te vaak de dupe van, volgens haar. Iedereen 
behoort in zijn leven minstens voor een tijd even tot deze categorie behoort. Jonge 
mensen, mensen die scheiden, mensen die bewust alleen willen wonen maar ook 
weduwes en weduwenaars. Vanuit de politiek moet hier dringend rekening mee 
gehouden worden. Cijfers van de OESO geven immers aan dat alleenstaanden zonder 
kinderen in België de zwaarst belaste categorie personen van de geïndustrialiseerde 
landen zijn.  
 
Aangezien het domein enorm breed is, pleit Emmily voor een “single-reflex”. Bij zo een 
“single-reflex” hoort de wetgevende macht elke nieuwe regelgeving te toetsen aan 
discriminatoire zaken ten opzichte van deze groep. 

 
Het lijstje is immers legio: Zo zijn successierechten enorm hoog voor alleenstaanden die 
hun erfenis willen achterlaten aan “derden”. Ook op het vlak van wonen is het erg 
moeilijk voor deze groep; zij die willen cohousen botsen dan weer vaak op een niet 
aangepast wettelijk kader. Bovendien heeft een koppel recht op dubbel zoveel fiscaal 
aftrekbare dienstencheques en een dubbele woonbonus. Dit terwijl de woningprijzen 
uiteraard even duur blijven en alleenstaanden geen halve badkamers, keukens of livings 
betrekken.   
 
In de commissie Wonen en Gelijke Kansen vroeg Emmily aan minister Homans om een 
coördinerende rol op te nemen om naar een leefvormneutrale regelgeving te gaan. Het 
verslag en de video uit de commissie vindt u hier:  



https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/993384/verslag/
996149 

"Minister Homans buigt zich dan toch niet over de 
alleenstaanden"  

In tegenstelling tot eerdere aankondiging komt er geen nota om problematiek alleenstaanden in 
kaart te brengen

!

"Ik ben niet van plan om een conceptnota uit te werken. Ik zie daar totaal het nut niet van in." Vijf maanden na 
de actuele vraag van Open Vd-fractievoorzitter Bart Somers om aandacht te hebben voor de groeiende groep 
alleenstaanden, begraaft Minister van Gelijke Kansen Homans de idee om een conceptnota te wijden aan de 
specifieke problemen en uitdagingen rond deze groep. Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe, die een 
vraag om uitleg over het onderwerp stelde in de commissie, reageert teleurgesteld. 
  
Het aantal alleenwoners is de afgelopen decennia sterk toegenomen: tot ongeveer één op de drie huishoudens. In de 
grote steden kan dit cijfer oplopen tot 50%. Tot voor kort waren de alleenwoners nog niet georganiseerd, maar 
onlangs werd hun eerste belangenvereniging opgericht. “Dat was de directe aanleiding van mijn vraag om uitleg”, zegt 
Emmily Talpe. “Ik stelde mijn vraag aan minister Homans omdat zij als verantwoordelijke minister van Gelijke Kansen 
de aangewezen persoon is om dit horizontale dossier te coördineren in de Vlaamse Regering. Bovendien stelde onze 
fractievoorzitter Bart Somers begin februari de problematiek aan de kaak tijdens het vragenuurtje in de plenaire 
vergadering. De minister erkende toen dat er een aantal oneerlijkeden zijn ten opzichte van mensen die alleen wonen. 
Ze overwoog een conceptnota hierover te schrijven." 
  
Enthousiasme bekoeld 
 
Inmiddels blijkt het enthousiasme van de minister bekoeld. Emmily Talpe: "De minister verwees naar haar collega 
Annemie Turtelboom omdat een aantal van de door mij aangehaalde voorbeelden in de fiscale sfeer betrekking 
hebben op haar bevoegdheden. Van de idee van een conceptnota ziet de minister af, naar eigen zeggen omdat ze 
daar totaal het nut niet van inziet. Ze verduidelijkte tevens niet van plan te zijn om alleenstaanden als een bijkomende 
kansengroep in het Gelijke Kansenbeleid te erkennen.” 
  
Toch was er ook een puntje van hoop. “De minister verwees naar de nieuwe tarieven van de waterfactuur, waar wel 
degelijk geremedieerd werd aan de aanvankelijke meerkost voor alleenstaanden,” zegt Emmily Talpe. “Het is onze 
vraag om een singlereflex toe te passen op nieuwe wetgeving. Uiteindelijk is het ons doel om te komen tot een 
leefvormneutrale regelgeving. Vandaag zijn het de alleenstaanden die de hoogste belastingen betalen. Zelfs in 
Europees perspectief zijn ze daarmee recordhouders." 
  
Nood aan single-vriendelijker beleid blijft groot  
 
Emmily Talpe is alvast niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. "Ik hoop dat de minister vanuit haar  
bevoegdheid Gelijke Kansen actief een coördinerende en stimulerende rol speelt. Ik blijf erop hameren dat we werk 
moeten maken van een volwaardig beleid ten aanzien van alleenstaanden mét en zonder kinderen om te bekijken hoe 
we hun situatie kunnen verbeteren." 
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