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In 2011 waren er dertienduizend echtscheidingen in Vlaanderen. Het beëindigen van een 

huwelijk is een ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer er kinderen zijn. Scheiden betekent 

het herdefiniëren van de ouderrol voor ex-partners met kinderen. Kinderen komen hierbij, 

soms onverwacht, in een stroomversnelling van emoties en gewijzigde leefsituaties te-

recht. Ook de grootouders zijn betrokken partij. Relaties met de kleinkinderen of met de 

andere ouder van de kleinkinderen krijgen een nieuwe invulling. Wanneer bovendien een 

nieuwe partner het gezin komt vervoegen, hertekenen posities en relaties zich volledig.

In dit tweede naslagwerk van het academisch consortium “Scheiding in Vlaanderen” wordt 

de focus verbreed naar het ruimere netwerk van gescheiden personen. Op basis van in-

formatie verzameld bij ongeveer 4500 ex-partners, 1100 kinderen, 1400 grootouders en 

1500 nieuwe partners worden situaties na echtscheiding in tal van levensdomeinen ge-

schetst voor alle betrokken actoren. 

Dit boek zoomt in op éénoudergezinnen en nieuwe partnerrelaties en beschrijft relaties 

tussen ouders en stiefouders. In een tweede deel komen het sociale leven van ex-partners, 

eenzaamheid bij kinderen en de contacten tussen grootouders en kleinkinderen aan bod. 

Daarna worden gevolgen van scheiding voor ex-partners op vlak van welzijn, professioneel 

zorggebruik en arbeidsmarktparticipatie beschreven. Tot slot is er ruime aandacht voor 

gevolgen van scheiding voor kinderen. Hoe voeden gescheiden ouders hun kinderen op? 

Heeft de verblijfsregeling invloed op het algemeen welzijn van een kind? Heeft echtschei-

ding gevolgen voor de schoolprestaties? 

De auteurs van dit boek zijn lid van het interuniversitair consortium “Scheiding in Vlaan-

deren” waarin vier universiteiten (UA, UGent, VUB en KU Leuven) en de Studiedienst van 

de Vlaamse Regering al sinds 2007 samenwerken aan de grootste representatieve studie 

over relatieontbinding in Vlaanderen.
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1. Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen 
en grootouders

Inge Pasteels, Dimitri Mortelmans

Met opnieuw 27.522 echtscheidingen in België in 2011 waarvan naar schatting bij twee-
de derde kinderen betrokken zijn, zien jaar na jaar heel wat Belgen hun leven, soms 
onverwacht, een compleet andere wending krijgen. Een echtscheiding is een ingrijpen-
de levensgebeurtenis die in heel wat domeinen van het leven belangrijke gevolgen kan 
hebben, niet alleen voor de ex-partners maar ook voor andere betrokkenen. Kinderen 
kunnen in een stroomversnelling van emoties en wijzigende leefomstandigheden te-
rechtkomen wanneer hun ouders beslissen niet langer meer samen te leven als gehuwd 
paar. Verandering, mogelijk gepaard gaande met onzekerheid, verdriet of boosheid 
maar ook met het vooruitzicht van nieuwe kansen of verrassende opportuniteiten, 
dient zich voor hen aan. Wat de uitkomst ook moge zijn, kinderen scheiden mee. Naast 
kinderen ervaren ook de ouders van de ex-partners vaak de echtscheiding van nabij. 
De relaties met hun kleinkinderen alsook met de andere ouder van hun kleinkinderen 
kunnen een andere invulling krijgen en een nieuwe schoonzoon of – dochter kan mo-
gelijk de familie vervoegen al dan niet met eigen kinderen die dan naast stiefkinderen 
ook stiefkleinkinderen worden. De nieuwe partners van gescheidenen zijn eveneens 
belangrijke actoren in de context van de scheiding. Ook al loopt de weg des levens 
vooruit, het verleden kleurt de toekomst. Wanneer er kinderen zijn uit een vorig huwe-
lijk, vervullen nieuwe partners niet alleen een partnerrol, maar nemen ze ook meteen 
de positie in van stiefouder. Kortom, een scheiding belangt meer dan twee personen 
aan en verandert vaak een heel netwerk van sociale posities en sociale relaties.

In dit tweede naslagwerk “Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen en grootou-
ders” kiest het consortium “Scheiding in Vlaanderen” voor een breedbeeldperspectief 
om in tal van levensdomeinen de gevolgen van echtscheiding voor vele betrokke-
nen te schetsen. Al sinds haar oprichting in 2006 koos het consortium “Scheiding 
in Vlaanderen” resoluut voor een multi-actorperspectief. Verschillende actoren die 
betrokken zijn bij de scheiding kwamen zo in het vizier van wetenschappelijk onder-
zoek. Van bij de start was het verzamelen van informatie over de scheiding, niet 
alleen bij ex-partners maar ook bij hun kinderen, ouders en nieuwe partners immers 
de eerste finaliteit.
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In dit inleidende hoofdstuk schetsen we de maatschappelijke en wetenschappe-
lijke context van echtscheiding. Daarna zoomen we in op het project “Scheiding in 
Vlaanderen”en de multi-actordatabank die de basis vormt van de onderzoeksresultaten 
in dit boek. Tot slot brengen we in deze inleiding een overzicht van de inhoud van 
“Scheiden in Meervoud. Over partners, kinderen en grootouders” om de lezer een eer-
ste leidraad aan te bieden bij de lectuur van dit naslagwerk.

1.1 Echtscheiding in maatschappelijke context

Voor 2011 rapporteert ADSEI 27.522 echtscheidingen in België. De gemiddelde leeftij-
den van de huwelijkspartners bij scheiding bedroegen 44,8 en 42,2 jaar. De scheidingen 
vonden plaats na een gemiddelde huwelijksduur van 14,7 jaar (ADSEI, 2013). Deze 
cijfers zijn het resultaat van 50 jaar evolutie op vlak van nuptialiteit. Sinds de jaren ’60 
neemt immers het aantal echtscheidingen toe en daalt het aantal huwelijken (Cijfers 
voor België in Figuur 1 en Tabel 1). Deze daling en stijging kwamen sinds de jaren ’90 
in een stroomversnelling terecht.
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60,000
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1,00,000

1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010

Huwelijkssluitingen Echtscheidingen

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Figuur 1.  Evolutie van het aantal huwelijkssluitingen en echtscheidingen in België 
(1830-2010)
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Waar er in 1990 nog 6,5 huwelijken per 1000 inwoners afgesloten werden, daalde dit 
aantal tot 3,7 in 2011. Ten opzichte van 1970 is het aantal huwelijken per 1000 inwo-
ners heden zelfs gehalveerd. De gemiddelde leeftijd bij de start van het huwelijk steeg 
aanzienlijk en is recent voor het eerste huwelijk 31,6 jaar respectievelijk 29,2 jaar voor 
de eerste en tweede huwelijkspartner.1

Het aantal echtscheidingen volgde de omgekeerde trend van amper 0,7 echtschei-
dingen per 1000 inwoners in 1970, over 2 echtscheidingen per 1000 inwoners in 
1990 naar 2,5 in 2011. Het totale echtscheidingscijfer laat op een andere manier 
zien hoe de kans om te scheiden exponentieel toenam met factor 5 sinds 1970 en 
nog verdubbelde na 1990 om recent 0,56 te bedragen. In 2008 (niet in tabel) wer-
den de hoogste echtscheidingscijfers genoteerd. Met 35366 echtscheidingen in België 
piekte het totaal echtscheidingscijfer naar 0,69. Dit cijfer voorspelde dat zeven op de 
tien huwelijken tot echtscheiding zou komen in de toekomst als de geobserveerde 
huwelijksduurspecifieke echtscheidingskansen zouden blijven gelden. De duur van 
het ontbonden huwelijk schommelt tussen 13 en 15 jaar tussen 1970 en 2011. Het 
aantal echtscheidingen per 100 huwelijken is de laatste indicator die aantoont hoe de 
verhouding huwelijken versus scheidingen wijzigde over de tijd. Waar deze ratio in 
1970 amper 8,74 bedroeg, berekenen we 67,13 echtscheidingen per 100 huwelijken 
in 2011.

De daling van het aantal huwelijken en de toename van het aantal echtscheidingen 
kadert in de tweede demografische transitie waarmee een geheel van gewijzigde patro-
nen op vlak van gezinsvorming en vruchtbaarheid benoemd wordt (Van de Kaa, 1994). 
Deze tweede demografische transitie manifesteerde zich doorheen Europa op verschil-
lende tijdstippen (Lesthaeghe, 2010). Noord-Europa met de Scandinavische landen gin-
gen het eerst in transitie, daarna volgde West-Europa en tot slot kwamen ook Zuid- en 
Oost-Europa opzetten met nieuwe keuzen op vlak van nuptialiteit en vruchtbaarheid. 
Het verklaringsmechanisme van deze tweede demografische transitie heeft economi-
sche wijzigingen met de toegenomen onderwijs- en arbeidsmarktparticipatie van de 
vrouw en culturele waardeverschuivingen die door de noties individualisering en secu-
larisering samengevat worden, als twee belangrijke componenten. In België kwam in 
vergelijking met de andere West-Europese landen deze tweede demografische transitie 
later op gang maar op vlak van echtscheidingen veroverden we wel op korte tijd de 
weinig benijdenswaardige positie van koploper. Een update van eerder gepresenteerde 
brutohuwelijks- en bruto-echtscheidingscijfers (Mortelmans & Pasteels, 2011) laten 
echter zien dat België met 2,5 scheidingen per 1000 inwoners ten opzichte van de ons 
omringende landen en West-Europa wel de ranking van de echtscheidingscijfers mee 
blijft aanvoeren maar niet langer meer dé koppositie inneemt op vlak van echtscheidin-
gen in heel Europa (zie Tabel 2).

1. Sinds de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in 2003 vermelden de 
statistieken eerste en tweede gehuwde in plaats van man en vrouw. 
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Tabel 1. Nuptialiteit in België, evolutie 1960-2011

196 0 1970 1980 1990 2000 2005 2011

Huwelijken 65220 73261 66369 64554 45123 43141 41001
Eerste huwelijken   65157 56386 48750 29825 26988 26594
Bruto-huwelijkscijfer 7,13 7,59 6,73 6,48 4,4 4,12 3,73
Totaal ee rste huwelijkscijfer 
– mannen

0,99 0,96 0,74 0,67 0,48

Totaal eerste huwelijkscijfer 
– vrouwen

1,05 0,98 0,77 0,72 0,51 0,46*

Gemiddeld e leeftijd bij eer-
ste huwelijk – mannen

25,1 24,4 24,3 26,3 28,4 29,9 31,6

Gemiddelde leeftijd bij eer-
ste huwelijk – vrouwen

22,8 22,4 22,3 24,3 26,3 27,5 29,2

Gemiddelde leeftijd bij  het 
huwelijk – eerste gehuwde

27,9 26,3 26,5 29,3 32,9 35,1 36,7

Gemiddelde leeftijd bij 
het huwelijk – tweede 
gehuwde

25,2 23,9 23,9 26,8 30 32,1 33,8

Echtscheidingen 4589 6403 14 457 20330 27002 30840 27522
Bruto-echtsch eidingscijfer 0,50 0,70 1,50 2,00 2,60 2,94 2,50
Echtscheidingen per 100 
huwelijken

7,04 8,74 21,78 31,49 59,84 71,49 67,13

Totaal echtscheidingscijfer 0,1 0,2 0,3 0,46 0,58 0,56
Gemiddelde duur van het 
huwelijk bij de echtschei-
ding in jaren

  13,1 12,6 13,9 14,4 14,8 14,7

* cijfer voor 2002.
Bron: Eurostat 2013 – ADSEI, Thematische Directie Maatschappij (berekeningen door auteur).

Tabel 2.  Brutohuwelijks- en bruto-echtscheidingscijfers (per 1000 inwoners) in Europa 
(1960-2011)

  Huwelijkscijfer Echtscheidingscijfer

  1960 1980 2000 2009 2011 1960 1980 2000 2009 2011

België  7,1 6,7 4,4 4,1 3,7* 0,5 1,5 2,6 3,0 2,5*
Nederland 7,7 6,4  5,5 4,4 4,3 0,5 1,8 2,2 1,9 2,0
Frankrijk 7,0 6,2 5,0 3,9 3,6 0,7 1,5 1,9 2,1 2,0
Duitsland 9,5 6,3 5,1 4,6 4,6 1,0 1,8 2,4 2,3 2,3
Spanje 7,7 5,9 5,4 3,8 3,4 1,0 2,1 2,2
Denemarken 7,8 5,2 7,2 6,0 4,9 1,5 2,7 2,7 2,7 2,6
Finland 7,4 6,1 5,1 5,6 5,3 0,8 2,0 2,7 2,5 2,5
Zweden 6,7 4,5 4,5 5,1 5 1,2 2,4 2,4 2,4 2,5
Letland 4,4 5,2 2,3 4,0
Litouwen 6,2 6,3 2,8 3,4

Bron: Eurostat, 2013 /(*) ADSEI – Thematische Directie Maatschappij.
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Evoluties op vlak van nuptialiteit moeten ook bekeken worden in het licht van juri-
dische ontwikkelingen. Immers, wetswijzigingen brachten enerzijds in het verleden 
al periodieke schommelingen in echtscheidingscijfers teweeg. De piekcijfers rond de 
periode van 1995, 2003-2004 en 2006-2008 zijn hiervan een voorbeeld (Mortelmans & 
Pasteels, 2011). Belangrijker echter is de vaststelling dat wetgeving aangepast werd net 
om de gewijzigde sociale realiteit te vatten. Het toenemend aantal echtscheidingen is 
door de wetgever van 2007 uitdrukkelijk aangehaald als reden om de wetgeving verder 
te versoepelen. De laatste wijziging in de echtscheidingswetgeving dateert van 2007 
en versoepelde de grond- en vormvoorwaarden van de echtscheiding. De schuldloze 
echtscheiding werd ingevoerd en de procedure werd met het oog op het realiseren 
van een verkorting aangepast. Na de hervorming bleven twee gronden tot echtschei-
ding bestaan, met name echtscheiding met onderlinge toestemming en echtscheiding 
op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. (Mortelmans, Swennen & 
Alofs, 2008).

Andere belangrijke juridische verschuivingen kregen vorm in de wet van 13  april 
1995 inzake de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag (Belgisch Staatsblad, 
24 mei 1995) en deze van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig ver-
deelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van 
de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Belgisch Staatsblad, 
4 september 2006). De wet van 1995 alsook van 2006 zijn zeker vermeldenswaardig 
aangezien deze nieuwe wetgeving de vormelijke aspecten van de ouder-kindrelatie na 
scheiding hertekende en dus uitermate relevant zijn gegeven het multi-actorperspectief 
van dit boek. Tot 1995 waren echtscheiding en ouderlijk gezag inhoudelijk aan elkaar 
gekoppeld doordat het ‘hoederecht’ over de kinderen – dat het exclusieve beslissings-
recht en het hoofdverblijf van de kinderen omvatte – werd toegekend aan de echt-
genoot die de echtscheiding had verkregen. Aan de andere ouder kwam enkel een 
‘bezoekrecht’ toe. In de praktijk was het de standaard dat de moeder de kinderen kreeg 
toegewezen en hier het volle gezag over uitoefende. In 1995 werd dit systeem grondig 
gewijzigd door de invoering van het zogenaamde ‘gezagsco-ouderschap’. Sindsdien 
behouden de ouders na de echtscheiding het gezamenlijke beslissingsrecht over de 
opvoeding. Dit wordt enkel in uitzonderlijke gevallen exclusief aan één ouder toegewe-
zen. Het verblijf van de kinderen werd na de wet van 1995 verdeeld in een hoofdver-
blijf en een secundair verblijf (of omgangsrecht, het vroegere ‘bezoekrecht’). Het kon 
ook gelijk worden verdeeld. Immers, wat de verblijfsregeling betreft, werd door de wet 
van 1995 geen model als richtlijn naar voor geschoven. Evenmin werden criteria aange-
reikt waarop de rechter zich kon baseren om een verblijfsregeling uit te werken, tenzij 
het meer algemene ‘belang van het kind’ (Martens, 2007). Met de nieuwe wet van 2006 
is dit gewijzigd. Enerzijds zou de uitkomst van geschillen omtrent het verblijf meer 
voorspelbaar moeten worden en het aantal gerechtelijke procedures moeten afnemen. 
Anderzijds zou het gelijkmatig verdeeld verblijf als uitgangspunt de gelijkheid tussen 
beide ouders moeten bevorderen (Mortelmans, Swennen, & Alofs, 2008; Mortelmans 
& Pasteels, 2011).
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Ander wetgevend werk dat relevant is wanneer we scheiding bestuderen vanuit een 
multi-actorperspectief betreft de wet van 13 april 1995 waarmee grootouders en met 
hen elke persoon die een bijzondere band met een kind heeft zich tot de jeugdrecht-
bank kan wenden om een omgangsrecht af te dwingen. Artikel 375bis van het Burger-
lijk Wetboek stelt: “De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te 
onderhouden. Hetzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien 
hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft. Bij gebreke van 
een overeenkomst tussen partijen, wordt over de uitoefening van dit recht in het belang 
van het kind op verzoek van de partijen of van de procureur des konings beslist door de 
jeugdrechtbank.” Hiermee kunnen grootouders bij een ernstig verstoord contact met 
de kleinkinderen, bijvoorbeeld ingeval van scheiding, toch de band met hun kleinkind 
opnieuw aanhalen. Ook derden kunnen dergelijk omgangsrecht bekomen indien ze 
het bestaan van een bijzondere affectieve band aantonen waardoor de omgang met 
het kind in het belang van het kind is. Hierdoor kunnen ook de nieuwe partners van 
de ouders, in casu de stiefouders van een kind, na verweduwing of een relatiebreuk, 
toch de omgang met het kind behouden mits de rechter hiervoor toestemming verleent. 
Met de wet van 13 april 1995 kan de realiteit van nieuwsamengestelde gezinnen in 
intergenerationeel perspectief ook vanuit een wettelijk kader benaderd worden. Wat de 
nieuwe partner na scheiding betreft, blijft het weliswaar beperkt tot een omgangsrecht 
waarvan het belang van het kind aangetoond moet worden en is er heden zeker geen 
juridische erkenning van de stiefouderrol. Desalniettemin, met de wet van 13  april 
1995 is er alvast op juridisch vlak een initiatief met als doel niet alleen de band tussen 
ouders en een kind na scheiding, maar ook tussen grootouders respectievelijk relevante 
derden en een kind te vrijwaren van verminderde kansen op een waardevol contact 
tussen beiden.

Naast de juridische context is echtscheiding eveneens ingebed in de context van 
professionele hulpverlening vanuit welzijnsperspectief. In dit domein lijkt de focus 
naast een hulpverleningsaanbod voor ex-partners zeker ook op kinderen die een 
echtscheiding meemaken te liggen. Heel wat particuliere echtscheidingsprofessio-
nelen, waaronder tal van echtscheidingsbemiddelaars, voorzien ook een aanbod om 
kinderen op weg te helpen in echtscheidingssituaties. Maar ook publieke diensten 
zien kinderen in echtscheiding meer en meer als een doelgroep inzake hulpverle-
ning. Voorbeeld hiervan is het initiatief van Agentschap Jongerenwelzijn Provincie 
Antwerpen om in het najaar van 2013 vorming aan te bieden aan de onderwijs-
sector om hun visie en beleid op school omtrent echtscheiding onder de loep te 
nemen. Immers, het stijgend aantal scholieren met gescheiden ouders noodzaakt 
ook het onderwijs structurele maatregelen te nemen inzake echtscheiding, niet alleen 
omwille van de noodzaak rekening te houden met de specifieke thuissituatie van 
kinderen met gescheiden ouders wat de praktische organisatie van informatie-uit-
wisseling betreft, maar ook in het licht van een pedagogische bekommernis omtrent 
de impact van het emotionele welzijn van het kind op diens functioneren in de klas 
(Mortelmans, Corijn, 2011).
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Curatieve of preventieve hulpverlening waarin grootouders of nieuwe partners in hun 
rol van stiefouders als betrokken actoren erkend worden in het scheidingsproces komt 
eveneens meer en meer voor. De Scheidingsschool erkent de rol van grootouders in 
een echtscheiding en organiseert een informatieavond specifiek voor grootouders. 
“Grootouders: als je kinderen gaan scheiden” is de zesde sessie van hun vormings-
reeks “Scheiden kan je leren”. De Gezinsbond voorziet heden in zijn vormingsaanbod 
een reeks van drie bijeenkomsten voor nieuwsamengestelde gezinnen en breidt deze 
reeks vanaf 2014 bovendien ook uit naar éénoudergezinnen. Het Steunpunt Blijvend 
Ouderschap spendeert op zijn webstek eveneens expliciet aandacht aan de rol van de 
grootouder én van de zorgouder na scheiding.

Ook op beleidsniveau verscherpt de aandacht voor de gevolgen van echtscheiding 
voor kinderen. Het Vlaams Forum Kindermishandeling, een samenwerking tus-
sen FOD justitie en de Vlaamse Gemeenschap, beleidsdomein welzijn, bevolking en 
gezin (zie http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Vlaams_Forum_Kindermishandeling.pdf), 
beschouwt echtscheidingsrelaties waarin kinderen verstrikt raken als een vorm van 
kindermishandeling. Zij hielden op 11 december 2012 een werkseminarie om oplos-
singsgerichte strategieën te inventariseren. Ook het consortium “Scheiding in Vlaande-
ren” nam deel aan deze discussie en stelde het ouderschapsplan voor als tool om bin-
nen conflictueuze echtscheidingen de belangen van het kind toch centraal te houden 
(Bastaits e.a, 2011). Het idee om een ouderschapsplan te integreren als vereiste in de 
echtscheidingsprocedure werd door “Scheiding in Vlaanderen” voorgesteld waarna een 
wetsvoorstel, ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordiging, hieraan gevolg gaf. 
Waar kinderen na echtscheiding recent wel meer en meer in het vizier van het beleid 
kwamen, zijn initiatieven die de rol van de grootouders of de nieuwe partners erkennen 
zo goed als onbestaande.

Wat het wetenschappelijk onderzoek betreft, zette Amato (2000) gevolgen van echt-
scheiding voor kinderen als thema op de internationale onderzoeksagenda. Van Peer 
(2007) geeft een overzicht van nationaal en internationaal onderzoek ter zake. Onder-
zoek aangaande de gevolgen van echtscheiding voor grootouders en nieuwe partners of 
stiefouders bleven eerder beperkt tot onbestaande, zeker in Vlaanderen. Internationaal 
zijn er wel studies m.b.t. de rol van grootouders (Bridges e.a. 2007; Butler e.a. 2002; 
Coall & Hertwig 2011; Ferguson 2004; Henderson e.a. 2009; Lussier e.a. 2002; Szinovacz 
1998; Robinson e.a. 2009) tijdens een scheiding en stiefouders na scheiding (Ander-
son e.a.,1999). Echter, het specifieke multi-actordesign waarin informatie tegelijk bij 
ouders en kinderen, alsook bij grootouders en nieuwe partners verzameld wordt, zoals 
gebeurt in het project “Scheiding in Vlaanderen” is uniek. Een andere nieuwigheid in 
het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding betreft de recente ken-
nisontwikkeling over effectieve interventies bij kinderen na scheiding. In navolging van 
de Universiteit van Utrecht (Van der Valk, 2008) onderzoekt de Universiteit van Ant-
werpen de effecten van het KIES-programma (Kinderen in Echtscheiding Situatie) door 
in 2012 en 2013 in samenwerking met Agentschap Jongerenwelzijn Provincie Antwer-
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pen interventies en effectmetingen op te zetten in lagere scholen in de regio Mechelen 
-Turnhout – Antwerpen.

Wat brengt de toekomst inzake echtscheiding? De daling van het aantal echtscheidin-
gen die we heden waarnemen is te wijten aan een veelheid van factoren waarvan som-
mige een temporele daling veroorzaken en andere misschien een mogelijk keerpunt in de 
opwaartse trend bewerkstelligen. De huidige economische crisis brengt meer dan waar-
schijnlijk slechts een tijdelijke daling teweeg. In een gunstige conjunctuur zullen zij die 
hun scheiding omwille van de crisis uitstellen, alsnog hun huwelijk ontbinden. De daling 
van het aantal huwelijken met als keerzijde de toename van het ongehuwd samenwonen, 
doet echter eerder op lange termijn het aantal echtscheidingen dalen. Relatiebreuken zul-
len zich dan niet meer uitsluitend binnen huwelijken situeren maar zullen ook en zelfs 
vooral in ongehuwde samenwoonrelaties plaats vinden. Immers wanneer ongehuwd 
samenwonen een volwaardig alternatief wordt voor huwen, zal de groep die nog voor het 
huwelijk kiest, selectiever zijn waardoor niet alleen het absolute aantal scheidingen maar 
ook de echtscheidingskansen van gehuwden mogelijk dalen (van den Troost, Mortel-
mans, 2008). Tot slot is er het uitdovend effect van het verdwijnen van het taboe op echt-
scheidingen. Steeds minder koppels maken in de toekomst een “uitgestelde” scheiding 
mee doordat ze eerder verkozen te wachten op tijden waarin scheiden meer aanvaard zou 
worden in de maatschappij. Als een sneeuwbaleffect deed de explosieve toename van het 
aantal echtscheidingen het taboe versneld afkalven waardoor de maatschappelijke inbed-
ding van echtscheiding intussen compleet veranderd is en uitstel van scheidingen met het 
oog op de ongunstige waardering van gescheiden zijn, afnam. Doordat de huidige cumul 
van echtscheidingen na een relatief korte huwelijksduur én uitgestelde echtscheidingen 
niet kan blijven aanhouden, zal het echtscheidingscijfer ook hierdoor op termijn mogelijk 
dalen. Uiteraard zijn dit prognoses op basis van trends die we waarnemen op vlak van 
nuptialiteit. In welke mate de echtscheidingscijfers rond 2008 een periodieke schomme-
ling zijn dan wel een definitief keerpunt in de stijgende trend, zal de toekomst uitwijzen.

Deze dalende trend in echtscheidingscijfers die zich mogelijk doorzet in de toekomst, 
doet echter geen afbreuk aan de aanzienlijke groep van Vlaamse mannen en vrouwen 
die de laatste decennia een echtscheiding meemaakten. Bovendien zijn vele gevolgen 
van echtscheiding voor de verscheidene betrokken personen ook van toepassing wan-
neer het gaat om relatiebreuken na een periode van ongehuwd samenwonen waardoor 
de relevantie van scheidingsonderzoek in de toekomst zeker niet afneemt, integendeel. 
Bij gebrek aan registratie weten we niet hoeveel ongehuwd samenwonenden in ons 
land jaarlijks uit elkaar gaan. Uit onderzoek weten we wel dat de kans op een ontbin-
ding van een ongehuwde samenwoonrelatie groter is dan de kans op een ontbinding 
van een huwelijk (Jacobs, 2000; Steenhof & Harmsen, 2002; Lodewijckx, 2005; Wobma 
& de Graaf, 2009; Pasteels, Lodewijckx & Mortelmans, 2013). Zowel het wetenschap-
pelijk onderzoek als de wetgever en de curatieve en preventieve welzijnssector gaan 
nieuwe uitdagingen tegemoet daar meer gevarieerde relatietrajecten (Dykstra, 2003) 
het accuraat opvolgen van en inspelen op de maatschappelijke realiteit van relatie-
eindes nog moeilijker maakt.
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1.2 Het project “Scheiding in Vlaanderen” en de multi-actordatabank

De koppositie van België in Europa inzake echtscheidingscijfers, alsook de evoluties op 
vlak van wetgeving die maken dat de juridische procedure om uit de echt te scheiden 
in België een van de kortste in heel Europa werd, vereisten nieuwe, accurate en vooral 
brede maar tegelijk gedetailleerde en representatieve informatie omtrent echtscheiding. 
Om de oorzaken, het proces en de gevolgen van echtscheiding te bestuderen diende het 
consortium “Scheiding in Vlaanderen” in 2006 en eveneens in 2008 een projectvoorstel 
in in het kader van het programma Strategisch Basisoverleg van IWT-Vlaanderen.

De belangrijkste doelstellingen van beide projecten waren drieërlei. De eerste doelstelling 
betrof het opbouwen van een kwalitatief hoogstaande dataset met gegevens over de oor-
zaken, het verloop en de gevolgen van een echtscheiding en dat voor de relevante betrok-
ken partijen (ex-partners en partners, kinderen en ouders van partners). De tweede doel-
stelling beoogde het verhogen van de kennis van de resultaten van het onderzoek onder 
de verschillende maatschappelijke actoren, door middel van een doorgedreven proactieve 
verspreiding van de informatie en ten slotte was de derde doelstelling omschreven als het 
bijdragen tot een effectgericht preventief en curatief welzijnsbeleid (sociaal welbevinden, 
gezondheid) ter mediëring van de meest prangende problemen bij de betrokken partijen.

Bij de opbouw van de databank werd een specifiek multi-actordesign gehanteerd. Sur-
veys met een multi-actordesign zijn surveys waarin de te bevragen individuen gere-
lateerd zijn aan elkaar via nauwkeurig gedefinieerde sociale relaties. Alle individuen, 
tezamen met de precisering van hun sociale posities alsook sociale relaties ten opzichte 
van elkaar, vormen het multi-actorschema. Omgekeerd verenigt de multi-actoreenheid 
alle individuen in hun verschillende sociale posities (Pasteels & Mortelmans, 2013).

Het “referentiehuwelijk” en de bijhorende familiebanden rondom vormden de multi-
actoreenheid die alle actoren verenigde in de survey van het SiV-onderzoek. Naast 
beide (ex)-partners werden ook een ouder van elke (ex-)partner, een gezamenlijk eigen 
kind en in geval van gescheiden partners ook eventuele nieuwe partners geselecteerd 
als mogelijke deelnemer aan de survey. Rond elk referentiehuwelijk werden dus, indien 
mogelijk, vijf of zeven personen benaderd voor een bevraging.

In geval van scheiding is het referentiehuwelijk dat alle actoren verenigt, ontbonden in 
twee aparte huishoudens (zie Figuur 2). Naast beide ex-partners werd ook één kind van 
deze ex-partners uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer een kind van 
10 jaar of ouder, aanwezig was in één van beide huishoudens van de ex-partners, werd 
dit bevraagd. Wanneer alle kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten, werd een niet-
inwonend kind uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Kinderen die niet geboren 
werden binnen het referentiehuwelijk maar binnen eventuele nieuwe partnerrelaties na 
scheiding, werden niet bevraagd. De inwonende en niet-inwonende kinderen in Figuur 
2 zijn bijgevolg altijd kinderen uit het referentiehuwelijk. Aan de bovenzijde van het 
schema zijn de ouders van de (ex-)partners weergegeven. Aan één ouder van elke part-
ner werd eveneens de medewerking gevraagd. Tot slot werd ook de aanwezigheid van 
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nieuwe partners in het huishouden van de ex-partner mee opgenomen in het design. Ook 
zij werden uitgenodigd te participeren aan het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen”.
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Figuur 2. Multi-actorschema niet-intact huwelijk

Figuur 3 geeft het design weer van een intact huwelijk. Beide partners waren op het 
moment van het interview nog steeds met elkaar getrouwd en vormden één huis-
houden. Ook hier werd een inwonend of een niet-inwonend kind van deze partners 
bevraagd, alsook een ouder van elke partner.

Aangezien de multi-actoreenheid zich onderscheidt van de steekproefeenheid wordt 
deze laatste ook expliciet opgenomen in het multi-actordesign. Waar de multi-actoreen-
heid het volledige schema weergeeft, definieert de steekproefeenheid wie er uit de 
populatie geselecteerd werd en de steekproef uitmaakt. In het project “Scheiding in 
Vlaanderen” selecteerden we uit het Rijksregister mannen en vrouwen die gehuwd 
waren tussen 1971 en 2008 en al dan niet gescheiden waren op het moment van inter-
view. De steekproef werd disproportioneel naar huwelijksstatus (nog steeds gehuwd 
respectievelijk gescheiden) maar binnen elke subgroep van nog steeds gehuwden of 
gescheidenen proportioneel naar huwelijksjaar samengesteld.
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Figuur 3. Multi-actorschema intact huwelijk

Bij de steekproeftrekking in 2009 werd in het Rijksregister het adres van beide (ex-)
partners opgezocht. We hadden in het onderzoek dus de beschikking over de woon-
plaats van beide ex-partners uit het referentiehuwelijk wat uniek was in echtschei-
dingsonderzoek. Aangezien de steekproefeenheid uit twee aan elkaar gerelateerde per-
sonen bestond, noemen we “Scheiding in Vlaanderen” een dyadische multi-actorstudie 
(Pasteels & Mortelmans, 2013).

Geselecteerde personen die rechtstreeks gecontacteerd kunnen worden omdat adresge-
gevens ter beschikking zijn uit het steekproefkader noemen we primaire respondenten. 
De primaire respondenten in het SiV-onderzoek zijn de partners uit de intacte huwelij-
ken en de ex-partners uit de niet-intacte huwelijken. De overige te bevragen personen 
zijn dan secundaire respondenten (Kalmijn & Liefbroer, 2011; Pasteels & Mortelmans, 
2013). Secundaire respondenten zijn personen wiens contactgegevens via de primaire 
respondenten bekomen moeten worden. De secundaire respondenten zijn de ouders, 
de kinderen en de nieuwe partners. Omdat we in dit boek informatie gebruiken die bij 
hen verzameld werd, is het belangrijk de selectiecriteria van deze actoren in acht te 
nemen. Voor een uitvoerige beschrijving van de selecties van deze secundaire personen 
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verwijzen we naar de methodologische documentatie van de dataset (Pasteels e.a., 
2012). Nu volstaat het te zeggen dat elke auteur de conclusies die opborrelden in de 
verschillende hoofdstukken secuur interpreteerde in het licht van deze selectie.

Voor een uitgebreide responsanalyse verwijzen we eveneens naar het methodologisch 
rapport (Pasteels e.a., 2012). We vermelden enkel dat de totale responsgraad voor de 
volledige multi-actordatabank op actorniveau 42,3% bedraagt en de responsgraad voor 
de multi-actoreenheid 52,9%. In Tabel 3 lijsten we bijkomend per type actor het aantal 
bevraagde respondenten die de finale dataset van “Scheiding in Vlaanderen” uitmaken 
en de overeenkomstige responspercentages op.

Tabel 3.  Totale responspercentages (en aantallen) voor (ex-)partners, inwonende en 
niet-inwonende kinderen, ouders en nieuwe partners naar status referentiehu-
welijk (% van de brutosteekproef)

Intact huwelijk Niet-intact huwelijk

(Ex-)partners 35,5 (1775) 38,2 (4590)

Inwonende kinderen 70,5 (373) 51,1 (867)

Niet-inwonende kinderen 56,2 (104) 29,2 (217)

Ouders 50,5 (731) 38,5 (1444)

Nieuwe partners / 65,0 (1755)

Deze uitgebreide multi-actordatabank die opgebouwd werd met het doel niet alleen 
nationale en internationale gezinssociologen, demografen en psychologen, maar eerst 
en vooral echtscheidingsprofessionelen en beleidsinstanties werkzaam in Vlaanderen 
van nieuwe informatie te voorzien aangaande de oorzaken, het proces en de gevolgen 
van echtscheiding is intussen beschikbaar via www.scheidinginvlaanderen.be en kan 
mits een eenvoudige registratieprocedure gratis verkregen worden.

Aangezien de databank “Scheiding in Vlaanderen” (Mortelmans e.a., 2012; Pasteels, 
e.a., 2012) zeker tegemoet kan komen aan de noodzaak om bestaande inzichten af te 
toetsen aan recente gegevens alsook om antwoord te bieden aan nieuwe hedendaagse 
vraagstellingen omtrent echtscheiding voor een ruim doelpubliek streeft het consor-
tium een proactieve informatieverspreiding na via publicaties, studiedagen, work-
shops en vormingsmomenten. Hiervoor werden de voorbije twee jaar verschillende 
initiatieven genomen. In 2011 werden de eerste resultaten voorgesteld aan het grote 
publiek. Gauw volgde het meer geavanceerde onderzoekswerk waarvan de resultaten 
in gestaag tempo kenbaar werden gemaakt. Een hele reeks eerder verschenen onder-
zoeksresultaten kunnen geconsulteerd worden via de resultatensectie van de website 
www.scheidinginvlaanderen.be alsook via gratis downloadbare papers op de website 
www.relatiesennieuwegezinnen.be. De meeste recente onderzoeksresultaten werden 
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in 2013 aan een breed publiek van echtscheidingsprofessionelen voorgesteld. Dit boek 
bundelt deze nieuwe stroom van onderzoeksresultaten in de vorm van elf bijdragen, 
alsook de maatschappelijke discussie die op basis van deze bevindingen bij actoren uit 
het werkveld opborrelde.

1.3 Structuur van het boek

Het boek kan ingedeeld worden in vier grote delen. In het eerste deel wordt ingezoomd 
op het voorkomen van eenoudergezinnen en nieuwe partnerrelaties (H2) en worden 
relaties tussen ouders en stiefouders in nieuwsamengestelde gezinnen (H3) beschre-
ven. In een tweede deel komen sociale relaties in het ruimere netwerk aan bod door het 
sociale leven van ex-partners (H4), eenzaamheid bij kinderen (H5) en de contacten tus-
sen grootouders en kleinkinderen (H6) te onderzoeken. Daarna worden gevolgen van 
scheiding voor ex-partners op vlak van welzijn (H7), professioneel zorggebruik (H8) 
en arbeidsmarktparticipatie (H9) beschreven. In een vierde deel is er tot slot ruime 
aandacht voor gevolgen van scheiding voor kinderen. Hoe voeden gescheiden ouders 
hun kinderen op? (H10) Heeft de verblijfsregeling invloed op het algemeen welzijn van 
een kind? (H11) Wat is de rol van de echtscheiding met het oog op de schoolresultaten? 
(H12) Door deze veelheid aan themata komen alle actoren uit het multi-actordesign 
ruimschoots aan bod.

In deel 1 nemen we nieuwe partners en kinderen in het vizier door de aan- of afwe-
zigheid van nieuwe partners en hun positie als stiefouder te bestuderen. Hoofdstuk 2 
(Pasteels & Mortelmans) beschrijft het voorkomen of omgekeerd het uitblijven van 
nieuwe partnerrelaties na een scheiding. Eenoudergezinnen en de rol van kinderen 
in herpartnering komt hierbij aan bod. Naast een overzicht van de relevante factoren 
die de kans op herpartnering in de postmaritale periode bepalen, biedt dit hoofdstuk 
een beschrijving van de partnerstatus van gescheiden mannen en vrouwen anno 2010. 
Daarna worden voor zij die herpartnerd zijn, de kenmerken van de nieuwe partner 
in kaart gebracht. Tot slot worden relatietrajecten voor de hele postmaritale periode 
vergeleken. Hoofdstuk 3 (Vanassche & Matthijs) beantwoordt de vraag hoe het samen 
opvoeden door ex-partners enerzijds en de rol van de stiefouder anderzijds gewij-
zigd zijn door de juridische veranderingen inzake gezagsco-ouderschap en verblijfsco-
ouderschap. De opvoedingsgerelateerde communicatie van gescheiden vaders en moe-
ders en de kwaliteit van de relatie met zowel de ex-partner als de nieuwe partner in 
hun onderlinge relaties worden hiervoor onder de loep genomen binnen verschillende 
verblijfsregelingen.

In een tweede deel wordt de focus verbreed en komt het sociale leven van ex-part-
ners, kinderen en grootouders in beeld. In hoofdstuk 4 (Botterman, Sodermans & 
Matthijs) wordt het sociale leven van gescheiden ouders in verband gebracht met de 
verblijfsregeling van hun kinderen. Nagegaan wordt of ouders die opvoedingstaken 
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delen na scheiding meer tijd hebben om een sociaal leven uit te bouwen in vergelij-
king met alleenstaande ouders. Hoofdstuk 5 (Heylen, Pasteels & Mortelmans) brengt 
eenzaamheid bij kinderen na scheiding ter sprake. Doorgaans wordt eenzaamheid in 
kaart gebracht binnen het volwassen leven of op oudere leeftijd (Heylen, 2011), maar 
ook kinderen kunnen als gevolg van een echtscheiding eenzaam zijn. Meer bepaald 
wordt nagegaan hoe eenzaamheid bij gescheiden ouders al dan niet doorsijpelt naar de 
kinderen. In hoofdstuk 6 (Jappens & Van Bavel) passeren grootouders als betrokken 
actoren bij scheiding de revue. Ontmoetingen tussen grootouders en kleinkinderen zijn 
betekenisvol in het kader van steunuitwisseling. De auteurs gaan na of een scheiding 
de contactfrequentie tussen grootouders en kleinkinderen beïnvloedt, of grootouders 
van moederszijde zich hierin onderscheiden van die van vaderszijde en wat de rol van 
de verblijfsregeling van de kleinkinderen hierin is. Data bekomen bij grootouders én 
kleinkinderen worden vergeleken.

In een derde deel worden gevolgen van echtscheiding voor ex-partners beschreven. 
Hoofdstuk 7 (Symoens, Bastaits, Bracke & Mortelmans) schetst hoe de kenmerken 
van het scheidingsproces het welzijn van ex-partners na scheiding beïnvloeden. De 
mate van conflict, de duur van het scheidingsproces, al dan niet initiatiefnemer zijn, 
al dan niet verhuisd zijn, en de ervaren billijkheid met betrekking tot de verdeling van 
de goederen worden als mogelijke determinanten van depressieve gevoelens en van 
de mate van levenstevredenheid na scheiding onderzocht. Hoofstuk 8 (Colman, Buf-
fel & Bracke) zoomt in op het al dan niet contacteren van professionele hulpverlening 
omwille van sociale of emotionele problemen. Nagegaan wordt hoe iemands partner 
en de kenmerken van de partnerrelatie het gebruik van professionele hulpverlening 
omwille van sociale of emotionele problemen beïnvloeden. De duur van het samen-
wonen, de steun van de partner met betrekking tot gezondheid en diens zorggebruik, 
de mate van conflict in de relatie en het al dan niet gescheiden zijn worden getest op 
hun verklaringskracht met betrekking tot het eigen gebruik van professionele hulpver-
lening. In hoofdstuk 9 (Vanderheyden & Mortelmans) worden partnereffecten op de 
arbeidsmarktparticipatie van gescheiden vrouwen bestudeerd. Concreet wordt nage-
gaan in hoeverre arbeidsgerelateerde troeven van een mannelijke partner de positie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt mede bepalen. Hierbij wordt nagegaan of deze partneref-
fecten verschillend zijn naargelang vrouwen al dan niet een scheiding meemaakten.

Een vierde en laatste deel brengt opnieuw de kinderen na scheiding onder de aan-
dacht. Hoofdstuk 10 (Bastaits, Mortelmans & Van Peer) behandelt de opvoeding door 
gescheiden ouders en het welbevinden van het kind. Meer concreet gaat deze bijdrage 
na of de opvoeding van beide gescheiden ouders evenveel invloed heeft op de zelf-
waardering en levenstevredenheid van het kind en wat de rol van de verblijfsregeling 
hierbij is. Hoofstuk 11 (Sodermans, Vanassche & Matthijs) brengt de verblijfsregelin-
gen van kinderen in verband met hun welbevinden. Om bij te dragen aan kennis over 
de omstandigheden waarin verblijfsco-ouderschap het welzijn van kinderen al dan niet 
gunstig beïnvloedt, focust deze studie op het ouderlijk conflict, de ouder-kindrelatie en 
de aanwezigheid van stiefouders als drie belangrijke gezinskenmerken. In hoofdstuk 
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12 (Havermans, Vanassche & Matthijs) komen onderwijsuitkomsten van kinderen na 
scheiding aan bod. De studiekeuze in het eerste jaar van het secundair onderwijs, de 
studierichting in het zesde jaar van het secundair onderwijs en het finaal behaalde 
opleidingsniveau zijn de scharniermomenten in de schoolloopbaan die nader bestu-
deerd worden. Bijkomend wordt nagegaan of het opleidingsniveau van de ouders het 
effect van de scheiding op de studieresultaten van de kinderen mede bepaalt.

In hoofdstuk 13 (Pasteels & Mortelmans) lijsten we ter afronding de belangrijkste 
bevindingen uit dit onderzoek met multi-actorperspectief op en formuleren we de uit-
dagingen voor de toekomst inzake beleid, wetgeving en verder onderzoek omtrent 
echtscheiding.

Het verzamelen van multi-actordata stelde zowel de onderzoekers als de respondenten 
voor een grote uitdaging. Dit boek maakt specifiek gebruik van dit multi-actorkarakter 
van de data. De resultaten tonen aan dat complexe sociale processen niet buiten hun 
context bestudeerd kunnen worden en dat kinderen, grootouders, nieuwe partners 
cruciale actoren zijn in de context van een echtscheiding. Voor het eerst krijgen we 
inzage in hoe kinderen deze transitie doormaken en hoe zij zich voelen wanneer hun 
ouders een nieuwe levensfase starten en hen hier in meenemen. Voor het eerst zijn 
grootouders aan het woord en vernemen we hoe zij de relatie met hun kleinkinderen 
soms compleet zien veranderen door de scheiding. En de studie maakt het tot slot ook 
mogelijk om de nieuwe partner in beeld te brengen, de partner die er in het huwelijk 
niet was en die als nieuweling in het netwerk een plaats moet krijgen of verwerven. 
Indachtig de talrijke gevolgen voor vele actoren moeten we besluiten dat scheiden een 
proces is in meervoud, een transitie die de levensloop van vele betrokkenen raakt, 
vormt en hervormt. We wensen de lezer dan ook veel verrassende momenten bij het 
kennis maken met het netwerk van de Vlaamse echtscheiding, in meervoud.
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