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In opdracht van de vereniging van 
Familierecht Advocaten Scheidingsmediators 
heeft TNS NIP een onderzoek uitgevoerd 
naar ‘Scheiden in Nederland 2011’. Het 
onderzoek leverde een aantal interessante 
resultaten op. Zoals te verwachten vinden gescheiden mensen minder vaak 
dan de niet gescheidenen dat er gemakkelijk gescheiden wordt. Gescheiden 
Nederlanders vinden ook vaker dat je maar beter zo snel mogelijk kunt scheiden 
als een huwelijk niet goed loopt. Een ruime meerderheid van de gescheidenen 
is tevreden over de beslissing om te scheiden, ondanks negatieve gevoelens. 
Tachtig procent geeft aan zich gelukkiger te voelen na de scheiding. 

Bij een scheiding wordt allereerst aan de kinderen gedacht. Een regeling voor 
hen is het belangrijkst. Het belang voor de kinderen moet voorop staan. 
Hoewel het verschijnsel  co-ouderschap inmiddels een hoge vlucht heeft 
genomen (van 4 procent in 2001 tot ongeveer 20 procent nu) wordt 
daarover verschillend gedacht. Van de ondervraagden vindt 40 procent dat 
co-ouderschap leuker is voor ouders dan voor de kinderen. Vooral laagopgeleide 
Nederlanders zijn het hier mee eens. Zou dat komen omdat hoog opgeleide 
ouders tijdens het huwelijk vaker een minder traditionele rolverdeling hebben 
en samen voor de kinderen zorgen? Dan ligt het voor de hand om deze 
zorgverdeling na echtscheiding voort te zetten.  

En dan de partneralimentatie! Deze uitkomst vond ik verrassend. Een 
meerderheid van de Nederlanders is van mening dat partneralimentatie 
maximaal vijf jaar zou moeten duren en 21 procent vindt zelfs dat de partner 
binnen een jaar zelf in zijn/haar eigen levensonderhoud zou moeten kunnen 
voorzien! Bedenk hierbij dat de huidige alimentatieverplichting (maximaal) 
twaalf jaar is. Er is geen verschil tussen gescheiden en niet gescheiden 
Nederlanders. Wel zijn er meer gescheiden mannen die vinden dat de 
alimentatieduur verder moet worden beperkt dan gescheiden vrouwen. Van 
de gescheiden vrouwen vindt iets minder dan de helft, 48 procent,  dat de 
alimentatie maximaal vijf jaar moet duren. 

Een meerderheid van de Nederlanders ziet de noodzaak in van een specialist 
bij het regelen van een echtscheiding. Scheiden via internet beschouwt men 
niet echt als een positieve ontwikkeling. Veel scheidingen werden geregeld 
via overleg tussen advocaten (52 procent). Slechts één op de vijf laat het 
aankomen op een inhoudelijke procedure bij de rechtbank. Tweederde vindt ook 
dat hij/zij de scheiding niet zonder professionele hulp had kunnen regelen. 
Een kwart van de gescheiden mensen geeft aan achteraf dingen anders te 
hebben gedaan of informatie te hebben gemist. Een aandachtspunt voor de 
advocatuur om goed te informeren, te checken of de informatie overkomt en 
ervoor te zorgen dat mensen bewuste keuzes maken. Professionele steun is 
nodig, temeer daar de helft van de gescheiden Nederlanders het regelen van 
alle rompslomp bij de echtscheiding vond tegenvallen. Schroom dus niet om 
tijdig hulp in te schakelen! 
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