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Weet wat mensen drijft.

Achtergrond
In opdracht van Els de Wild, van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), heeft
Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar begeleiding in het scheidingsproces en de financiële problematiek, zoals
een inkomensachteruitgang of schulden, ontstaan door of bij de scheiding.

De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen-, familie- en erfrecht. Uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vFAS was dit de aanleiding om een
speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij
scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen, zodat (ex-)
partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Op vrijdag 13 september 2019 is de ‘Dag van Scheiding’, die dit jaar in het teken staat
van ‘Financiën en scheiden’. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor een PR-campagne rondom deze dag.

Het doel van het onderzoek was om te achterhalen wat de oorzaken zijn van financiële problematiek bij scheiden en hoe deze kan worden
beperkt. Een belangrijk uitgangspunt was dat het onderzoek moet bijdragen aan het zoeken van de publiciteit.
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Doel- en probleemstelling van het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek luidt:
Inzicht geven in de oorzaken van financiële problematiek die ontstaan door of bij een scheiding en de rol van deskundige
begeleiding bij het maken van financiële afspraken ten einde input te leveren voor een PR-campagne rond de ‘Dag van de
Scheiding’

Met als daarbij behorende hoofdvraag:
In hoeverre speelt deskundige begeleiding een rol in het afwikkelen van een scheiding, zowel emotioneel als financieel?

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
• Wat maakt dat ex-partners na scheiding te maken krijgen met financiële problematiek?
• In hoeverre zijn ex-partners zich ervan bewust dat zij bij een afwikkeling met tussenkomst van de rechter doorgaans financieel minder
goed af zijn?
• Wat was de reden om geen deskundige begeleiding in te schakelen?
• Wat is de rol van het wel / niet hebben van kinderen bij de afwikkeling van een scheiding?
• In hoeverre speelt de ‘emotionele staat’ van ex-partners een rol in het afwikkelen van een scheiding?
• Wat is er voor nodig om ex-partners financieel een goede nieuwe start te laten maken?
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Conclusies
Ex-partners die in goed overleg financiële afspraken maken, met elkaar of met behulp van deskundige begeleiding van een mediator of advocaat kijken over
het algemeen met een beter gevoel terug op de afwikkeling van de scheiding. Het ‘betere gevoel’ manifesteert zich in een aantal aspecten: ex-partners die in
goed overleg uit elkaar gaan, zijn tevredener over de gemaakte financiële afspraken, hun huidige financiële situatie, hun huidige emotionele situatie en
hebben het gevoel dat ze beter uit de scheiding zijn gekomen dan ex-partners die de scheiding via de rechter laten regelen.
Een goede afwikkeling van een scheiding
staat of valt met het vermogen van expartners om goede afspraken met elkaar te
maken.
• Als ex-partners in staat zijn om onderling
tot goede afspraken te komen, heeft dit
het meest positieve effect op de beleving
van de scheiding. Bij sommige
huwelijkspartners lukt dit zonder
deskundige begeleiding.
• Het is verstandig om deskundige
begeleiding in te schakelen om samen tot
goede afspraken te komen, aangezien aan
iedere echtscheiding (onvoorziene) risico’s
kleven.
• De belangrijkste redenen om niet voor
deskundige hulp te kiezen zijn voor de
meeste ex-partners financiële overwegingen of ze zien de noodzaak niet in.
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Begeleiding door een deskundige draagt bij aan een goede
afwikkeling van een scheiding, waarbij de belangrijkste
afspraken aan bod komen.
• Bijna 1 op de 3 scheidingen wordt zonder deskundige
begeleiding afgewikkeld.
• Bij ongeveer 1 op de 3 scheidingen komt het onderwerp
pensioen niet aan bod. Het wordt aanzienlijk vaker
aangekaart wanneer het maken van financiële afspraken
door een deskundige (bijv. mediator, financieel deskundige
of advocaat) wordt begeleid dan wanneer de ex-partners
zonder begeleiding afspraken maken of wanneer een
rechter beslist. Zelfs als het onderwerp wel is aangekaart
tijdens de scheiding, weet bijna de helft van de ex-partners
niet wat de consequenties daarvan zijn op hun
portemonnee.
• Ex-partners met kinderen kiezen vaker voor begeleiding van
een mediator tijdens de scheiding.
• 81% van de ex-partners maakt tijdens de scheiding geen
afspraken over de fiscale aangifte inkomstenbelasting.

Ex-partners die er niet samen uitkomen en
de scheiding uiteindelijk overlaten aan de
rechter, komen over het algemeen minder
goed uit een scheiding.
• Hun financiële situatie is er (al dan niet
gevoelsmatig) op achteruit gegaan.
• Hun emotionele situatie is slechter.
• Ze zijn ontevredener over de door de
rechter vastgestelde financiële afspraken.
• Ze ervaren de door de rechter vastgestelde
afspraken vaker als oneerlijk.
• Achteraf gezien zouden ze afspraken
anders regelen.
• Ze misten deskundige begeleiding in het
hele proces.
• Bovenstaande resulteert in het geloof dat
het niet mogelijk is om in goed overleg te
scheiden.
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Samenvattende conclusies
“Goede financiële afspraken tussen ex-huwelijkspartners essentieel
voor post-huwelijks geluk’’
Ex-partners die tijdens de scheiding goede financiële afspraken hebben
gemaakt, kijken met een beter gevoel terug op de scheiding dan ex-partners
die naar de rechter zijn gestapt. Ze zijn tevredener over de gemaakte
financiële afspraken en zijn positiever over hun huidige financiële en
emotionele situatie. Bij het maken van de financiële afspraken is het van
belang om ook de lange termijn gevolgen te overwegen. Ruim een kwart
van de ex-partners heeft zich hier onvoldoende in verdiept. Deskundige
begeleiding door bijvoorbeeld een mediator, advocaat of financieel expert,
kan helpen om deze afspraken in goede banen te leiden. En te voorkomen
dat men achteraf ontevreden is over de afspraken.
•

“Ex-echtgenoten met kinderen hebben achteraf vaker behoefte aan
betere begeleiding van het scheidingsproces”
Zowel emotioneel als financieel. Wanneer kinderen in het spel zijn tijdens
een scheiding, worden goede onderlinge afspraken en goede begeleiding
dus alleen maar belangrijker. Over het algemeen komen huwelijkspartners
die tijdens de scheiding jonge kinderen hadden slechter uit een huwelijk dan
partners zonder kinderen. De ex-partners met kinderen hadden achteraf
vaker betere financiële afspraken willen maken en zich beter willen
verdiepen in de lange termijn gevolgen daarvan. Daarnaast hebben ze
achteraf ook vaker behoefte aan een betere begeleiding van het proces
(indien ze die niet hadden). De huidige financiële en emotionele situatie is
echter niet beter of slechter dan die van ex-partners zonder kinderen.
•
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• “Vrouwen komen emotioneel beter uit de scheiding dan mannen”
Vrouwen komen over het algemeen beter uit het huwelijk dan mannen.
En ook de huidige emotionele toestand van vrouwen is beter dan die van
mannen - wie had dat gedacht. Ten tijde van het huwelijk is de financiële
situatie van vrouwen vaak slechter dan die van mannen. Dat komt
enerzijds omdat mannen (tijdens het huwelijk) vaak meer verdienen dan
vrouwen. Anderzijds komt het vaker voor dat vrouwen niet werken
tijdens het huwelijk. Deze mindere financiële situatie ten tijde van het
huwelijk werkt niet door in de huidige financiële situatie van vrouwen.
Sterker nog, ze staan er zelfs iets beter voor dan mannen.
• “Pensioenafspraken worden bij 1 op de 3 scheidingen vergeten”
Bij een groot aantal scheidingen denken de ex-partners er niet aan om
het onderwerp pensioen aan te kaarten. En als dit al gebeurt, weet bijna
de helft van de ex-partners niet wat dit betekent voor hun financiële
situatie. Een mediator kan helpen om afspraken over het pensioen in
goede banen te leiden. Bij het gros van de scheidingen die door een
mediator worden begeleid, wordt het onderwerp namelijk wel
aangekaart. Ook is het aandeel ex-partners dat niet weet wat de
consequenties voor de eigen portemonnee zijn beduidend lager.
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Methode en opzet
Kwantitatief onderzoek

Doelgroep en steekproef

• Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een kwantitatief
online onderzoek. Bij deze methode vullen respondenten de
vragenlijst in alle rust en in eigen tempo in achter de eigen
computer. Daarnaast kunnen respondenten zelf het moment
kiezen waarop ze de vragenlijst invullen en geven ze via internet
minder snel sociaal wenselijke antwoorden.

•

Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlanders tussen 25 en 65
jaar die de afgelopen 5 jaar gescheiden zijn.

•

Tijdens de veldwerkperiode is aan 36.900 respondenten een
uitnodigingsmail gestuurd. 525 respondenten voldeden aan de
selectiecriteria en hebben de vragenlijst in zijn geheel ingevuld.

•

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 13 augustus 2019 tot
en met 22 augustus 2019.

Vragenlijst
• De vragenlijst bestaat uit 25 vragen, waarvan 2 open vragen.
• De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg circa 6 minuten.

• In de vragenlijst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
Situatie na de scheiding, begeleiding en advies, financiële
afspraken, pensioen en alimentatie, de effecten van financiële
afspraken en de huidige situatie.
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Resultaten

Leeswijzer
In de resultatensectie onderbouwen we de belangrijkste bevindingen
van het onderzoek met behulp van grafieken en cijfers. Elke
bevinding wordt tekstueel toegelicht en de grafieken die de bevinden
ondersteunen worden bij de teksten getoond. Grafieken die een
bevinding niet direct onderbouwen, maar wel een verdiepend inzicht
bieden, kunt u inzien in het hoofdstuk verdieping. Hier wordt in de
resultatensectie naar verwezen.
Koppelingen
De blauwe teksten zijn koppelingen binnen dit document. Houd ‘Ctrl’
ingedrukt en klik op het icoon/de tekst en u springt naar de
bijbehorende pagina.
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In deze rapportage laten we in de grafieken de resultaten zien op
totaalniveau. We onderscheiden 2 groepen:
1.

Ex-partners die onderling financiële afspraken maken

2.

Ex-partners waarbij een rechter financiële regelingen heeft
getroffen

Wanneer er significante verschillen zichtbaar zijn op deze twee
groepen, dan rapporteren we die. In de tekst geven we een
significante oververtegenwoordiging weer in het groen (in grafieken
met een ) en een significante ondervertegenwoordiging in het
oranje (in grafieken met een ).
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Het maken van financiële
afspraken

Het merendeel van de ex-partners is bij de
afwikkeling van de scheiding deskundig begeleid
Ben je bij de afwikkeling van de scheiding deskundig
begeleid?
(Basis - allen, n=525)

Ex-partners die tijdens hun scheiding deskundig zijn begeleid, zijn achteraf
tevredener over de financiële afspraken.
Opvallend: Bijna 1 op de 3 (30%) ex-partners had géén deskundige
begeleiding tijdens de scheiding.

54% is
(eerder)
tevreden
met de
gemaakte
financiële
afspraken,
en 46%
(eerder)
ontevreden.

30%

Ja
Nee
70%

64% is (eerder) tevreden met de
gemaakte financiële afspraken.
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Het in onderling overleg regelen van de scheiding
draagt bij aan een goede afwikkeling (1/2)
De meeste ex-partners zijn in staat om gezamenlijk
financiële afspraken met elkaar te maken (86%), al dan
niet met behulp van deskundige begeleiding. Een kleinere
groep (11%) komt er samen niet uit en heeft een rechter
laten bepalen.

Op basis van de grafiek hiernaast, onderscheiden we
2 groepen :
1.

Groep 1: Ex-partners die onderling financiële
afspraken hebben gemaakt

2.

Groep 2: Ex-partners waarbij de rechter een financiële
regeling heeft getroffen

Wie heeft uiteindelijk bepaald welke financiële afspraken er werden gemaakt?
(Basis - allen, n=525)

Dat hebben mijn ex-partner en ik gezamenlijk bepaald

Groep 1

Dat hebben mijn ex-partner en ik in overleg met
behulp van een mediator bepaald

33%

Dat hebben mijn ex-partner en ik in overleg bepaald,
waarbij ieder is bijgestaan door een eigen advocaat /
deskundige

18%

Wij kwamen er niet uit en de rechter heeft bepaald

11%

Groep 2
Anders, namelijk:
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35%

3%
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Het in onderling overleg regelen van de scheiding
draagt bij aan een goede afwikkeling (2/2)
Ex-partners die tijdens hun scheiding goede financiële afspraken
hebben gemaakt (al dan niet met deskundige hulp) kijken positiever
terug op hun scheiding dan ex-partners die er samen niet uit kwamen en
naar de rechter zijn gestapt.

Groepen

Algemeen gevoel
over scheiding
% (heel) slecht

Ex-partners die onderling goede financiële afspraken hebben gemaakt:
-

Kijken positiever terug op hun scheiding

-

Zijn tevredener over de gemaakte financiële afspraken

-

Zijn positiever over hun huidige financiële situatie

-

Zijn positiever over hun huidige emotionele situatie

Tevredenheid over
financiële afspraken
% (eerder) tevreden

Financiële situatie

Emotionele situatie

% (zeer) goed

% (zeer) goed

1. Onderlinge financiële afspraken

24%

66%

40%

53%

2. Financiële regeling via rechter

47%

32%

19%

42%

Zie ook verdieping 1a, 1b
en verdieping 2
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Wanneer de situatie erom vraagt, is het verstandig
om deskundige hulp in te schakelen
Voor beide groepen geldt dat ze zich, achteraf gezien, beter hadden willen
verdiepen in de lange termijn gevolgen van een scheiding (31%) en betere
financiële afspraken hadden willen maken. Onder de ex-partners die naar
de rechter zijn gestapt, zouden duidelijk meer (21%) mensen achteraf
deskundige hulp in het scheidingsproces willen.

44% van de ex-partners geeft aan het achteraf op precies dezelfde manier
te regelen. Dat betekent dat meer dan de helft (56%) de scheiding
achteraf anders zou willen regelen.

In hoeverre zou je achteraf bepaalde afspraken
anders geregeld willen hebben?
(Basis - allen, n=525)
Beter verdiepen in de lange termijn (financiële)
gevolgen

31%

Betere financiële afspraken maken

26%

Betere begeleiding van het proces, bijv. door een
mediator

21%

13%

12%

Anders, namelijk:

4%

Geen van bovenstaande: ik zou het precies weer zo
regelen
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De belangrijkste redenen om niet voor deskundige begeleiding
te kiezen, zijn het gebrek aan noodzaak en financiële overwegingen
52% van de ex-partners die onderling financiële afspraken
hebben gemaakt, en tijdens de scheiding geen deskundige
begeleiding hebben gehad, geeft aan geen deskundige
begeleiding nodig te hebben gehad. Onder ex-partners die de
scheiding via een rechter hebben afgewikkeld, is dat slechts 7%.

Voor de ex-partners die de scheiding via een rechter hebben
afgewikkeld en die daarnaast geen deskundige begeleiding
tijdens de scheiding hebben gehad, zijn de drie belangrijkste
redenen voor het ontbreken van deskundige hulp:
1.

33% kon de deskundige begeleiding niet betalen

2.

27% wist niet dat het kon

3.

27% wist niet wie hij/zij moest inschakelen

Waarom heb je geen deskundige begeleiding gehad
bij het afwikkelen van de scheiding?
(Basis - Is bij de afwikkeling van de scheiding niet deskundig begeleid, n=155)
Ik had geen deskundige begeleiding nodig
Ik kon deskundige begeleiding niet betalen

16%

Ik wist niet dat dat kon

13%

Ik wist niet waar ik moest beginnen

13%

Ik vond dat niet prettig tegenover mijn ex-partner

52%
7%

21%

Ik wist niet wie ik moest inschakelen

Anders, namelijk:
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45%

3%
8%
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Begeleiding door een deskundige
draagt bij aan een betere
afwikkeling van de scheiding

Ex-partners worden vooral door een advocaat of
mediator begeleid bij de afwikkeling van de scheiding
De meeste ex-partners die professionele hulp tijdens de
afwikkeling van hun scheiding inschakelen, kiezen voor een
advocaat of een (advocaat-)mediator.

Wie heeft je bij de afwikkeling van de scheiding deskundig begeleid?
(Basis - Is bij de afwikkeling van de scheiding deskundig begeleid, n=370)
Een advocaat

44%

Een mediator met een andere achtergrond (geen
advocaat)

33%

Een advocaat-mediator

21%

Een financieel deskundige
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36%
10%
37%

11%

Een notaris
Iemand anders, namelijk:

88%

9%
1%
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Het onderwerp pensioen komt minder vaak aan bod als
de financiële afspraken via een rechter worden gemaakt
Bij de afwikkeling van de scheiding via een rechter, komt het onderwerp
pensioen minder vaak aan bod dan wanneer ex-partners onderling
afspraken maken (47% vs 27%). Wanneer de financiële afspraken met
behulp van een mediator worden gemaakt, komt pensioen het vaakst aan
bod (86%).

Is het onderwerp pensioen in de afwikkeling
van de scheiding aangekaart?
(Basis - allen, n=525)

47%

30%

27%

Opvallend: 30% van de ex-partners maakt géén afspraken over het
pensioen. Van degenen die dit onderwerp tijdens de scheiding wel hebben
aangekaart, weet bijna de helft (46%) niet wat de pensioenafwikkeling
voor de eigen financiële situatie betekent. Ex-partners die de financiële
afspraken via een mediator hebben geregeld, zijn het best op de hoogte
van de consequenties van de pensioenafwikkeling (61%).

Ja
Nee
70%

73%
53%
Weet je wat de pensioenafwikkeling betekent
voor je portemonnee?
(Basis - Pensioen is aangekaart tijdens de
afwikkeling van de scheiding, n=367)
Nee, ik heb geen idee

46%

Ja, dit heb ik laten doorrekenen en ik kom
daar goed mee uit

Zie ook verdieping 3
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Ja, dit heb ik laten doorrekenen en er zal
sprake zijn van een pensioengat

37%

18%
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Ex-partners met kinderen kiezen vaker voor
begeleiding van een mediator tijdens de scheiding
Scheidingen van stellen met kinderen lijken ingewikkelder dan scheidingen
van stellen zonder jonge kinderen. Ex-partners zonder kinderen komen
iets beter uit de scheiding dan ex-partners met jonge kinderen
(respectievelijk 35% vs 23% (heel) goed). Echter, op de huidige financiële
en emotionele situatie heeft het hebben van kinderen geen effect.

Hadden jij en je ex-partner op het moment van de scheiding één
of meerdere kinderen jonger dan 21 jaar?
(Basis - allen, n=525)

36%

Wel zijn er een aantal effecten op de meer praktische invulling van de
scheiding. Ex-partners die tijdens de scheiding kinderen (jonger dan 21
jaar) hadden:
-

Worden vaker deskundig begeleid door een mediator: 38% vs 24% die
geen kinderen hadden

-

En maken financiële afspraken dan ook vaker met behulp van een
mediator: 37% vs 26% die geen kinderen hadden

-

Zijn vaker ontevreden over de gemaakte afspraken: 44% vs 29% die
geen kinderen hadden

-

Waren vaker financieel niet voorbereid op de scheiding: 39% vs 23%
die geen kinderen hadden

-

Denken vaker dat je voor een goede afhandeling van de scheiding
professionele hulp moet inschakelen: 67% vs 58% die geen kinderen
hadden
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Ja
Nee
64%

In hoeverre zou je achteraf bepaalde afspraken anders
geregeld willen hebben?
22%

Beter verdiepen in de lange termijn
(financiële) gevolgen

36%*

13%

Betere financiële afspraken maken

33%*

8%

Betere begeleiding van het proces,
bijv. door een mediator

15%*

6%*

Anders

3%

58%*

Geen van bovenstaande:
ik zou het precies weer zo regelen

37%
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Ex-partners met kinderen kiezen vaker voor
begeleiding van een mediator tijdens de scheiding
Slechts 17% van de echtgenoten die tijdens de scheiding jonge
kinderen hadden, denkt dat een scheiding zonder kinderen (nog)
moeizamer was geweest.
In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?

Aan de andere kant denken slechts 13% van de stellen die tijdens
de scheiding geen jonge kinderen hadden, dat de scheiding
gemoedelijker was geweest met kinderen in het spel.

Ik vermoed dat de financiële afwikkeling van de
scheiding moeizamer was verlopen als wij geen
kind(eren) hadden gehad
(Basis- Heeft kinderen, n=338)
Ik vermoed dat de financiële afwikkeling van de
scheiding gemoedelijker was verlopen als wij (jonge)
kinderen hadden gehad
(Basis - Heeft geen kinderen, n=187)

22%

28%

33%

28%

24%

19%

13% 4%
4%

10%

13%

Helemaal mee oneens
Mee oneens
Niet mee oneens, niet mee eens
Mee eens
Helemaal mee eens
Weet niet/geen mening
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Overige resultaten

Financiële situatie
De meeste ex-partners hadden tijdens hun huwelijk een gelijkwaardige
financiële positie (38%). Ongeveer evenveel ex-partners hadden een
slechtere (31%) dan wel betere (29%) financiële positie tijdens het
huwelijk.
Tijdens het huwelijk was de financiële situatie van vrouwen slechter dan
die van mannen (39% vs 21% (veel) slechter).

Hoe zag jouw financiële situatie er ten opzichte van die van jouw expartner uit tijdens jullie huwelijk (bijv. spaargeld, erfenis, studieschuld)?
(Basis - allen, n=525)
Veel slechter

21%

Gelijkwaardig

38%

Beter

Weet niet/geen mening
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32%

Mijn financiële situatie is er sterk op achteruit gegaan

23%

Mijn financiële situatie is gelijk gebleven

22%

Mijn financiële situatie is er sterk op vooruit gegaan

10%
2%

Welk effect heeft de scheiding gehad op jouw persoonlijke financiële situatie?
(Basis - allen, n=525)

Mijn financiële situatie is er op vooruit gegaan

19%

Veel beter

Ex-partners waarbij een rechter een financiële regeling heeft getroffen,
noemen vaker dat de gemaakte financiële afspraken niet eerlijk zijn
(36% vs 19%) en het gebrek aan deskundige begeleiding (22% vs 5%)
dan ex-partners die onderling afspraken hebben gemaakt.

Mijn financiële situatie is er op achteruit gegaan

10%

Slechter

Ruim de helft (55%) van de ex-partners is er door de scheiding financieel
op achteruit gegaan. Als belangrijkste redenen voor de financiële
achteruitgang noemen ex-partners dat ze financieel niet voorbereid
waren op de scheiding (33%) en het ontbreken van voldoende financiële
middelen (32%).

Zie ook verdieping 4

Weet niet/geen mening

14%
5%
3%

Zie ook verdieping 5
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Financiële zorgen
Twee derde (62%) van de ex-partners hebben tijdens hun huwelijk geen
(financiële) voorzorgmaatregelen getroffen voor het geval van
scheiding.

Wat was/waren jouw grootste financiële zorg(en)
met betrekking tot de scheiding?
(Basis - allen, n=525)

Was je er financieel op voorbereid om te scheiden?
(Basis - allen, n=525)

Nee

62%

Ja, maar ik had hiervoor geen
speciale maatregelen genomen

32%

Tijdens de scheiding was de maandelijkse vaste lasten veruit de
grootste financiële zorg (46%).

De maandelijkse vaste lasten

46%

De (over/onder)waarde van ons koophuis/of
ik nog wel in het huis kon blijven wonen

28%

De kinderalimentatie

27%

De partneralimentatie

Ja, ik had hiervoor
maatregelen genomen

6%

Het pensioen (van mijn ex-partner)
Anders, namelijk:
Ik maakte mij geen zorgen
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20%

8%
5%
18%
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Deskundige hulp meer gewild dan rechter (1/2)
•

•

•
•

64% van de ex-partners denkt dat deskundige
begeleiding nodig is voor een goede afwikkeling van een
scheiding. Huwelijkspartners die tijdens de scheiding
jonge kinderen hadden, zijn hier meer van overtuigd dan
stellen zonder jonge kinderen (67% vs 58% (helemaal)
eens).
Ex-partners bij wie een rechter een financiële regeling
heeft bepaald, zijn minder tevreden over de gemaakte
afspraken dan degenen die onderling afspraken hebben
gemaakt (19% vs 42% (helemaal) oneens).
37% van de ex-partners heeft zich onvoldoende verdiept
in de lange termijn financiële gevolgen van de scheiding.
Slechts een kwart (26%) van de ex-partners was zich er
van bewust dat ze door tussenkomst van een rechter
minder te besteden zouden hebben. Dit geldt nog sterker
voor de ex-partners bij wie een rechter een financiële
regeling heeft bepaald dan voor degenen die onderling
afspraken hebben gemaakt (37% vs 17% (helemaal)
oneens).
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In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?
(Basis - allen, n=525)
Ik geloof dat je voor de goede afwikkeling van een
scheiding deskundige hulp moet inschakelen
Ik ben tevreden over de financiële afspraken die ik
met mijn ex-partner heb gemaakt

Ik heb me onvoldoende verdiept in de lange
termijn financiële gevolgen van de scheiding
Ik was mij er van bewust dat ik door de
tussenkomst van een rechter minder te besteden
zou hebben

11%

24%

23%

28%

20%

64%

28%

48%

32%

32%

37%

26%

21%

(Helemaal) mee oneens
Niet mee oneens, niet mee eens
(Helemaal) mee eens
Weet niet/geen mening
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Deskundige hulp meer gewild dan rechter (2/2)
•

•

Een kwart (26%) van de ex-partners gelooft niet dat het
mogelijk is om in goed overleg te scheiden. Ex-partners bij
wie een rechter een financiële regeling heeft bepaald,
denken dit vaker dan degenen die onderling afspraken
hebben gemaakt (46% vs 23% (helemaal) mee eens).
Een kwart (26%) van de ex-partners heeft door emoties
niet de juiste beslissingen genomen. Vrouwen hebben
zich minder dan mannen door hun emoties laten leiden
tijdens de scheiding (41% vs 47% (helemaal) oneens). Ze
geven tevens vaker dan mannen aan dat hun huidige
emotionele situatie goed is (57% vs 46% (zeer) goed).

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?
(Basis - allen, n=525)
Ik geloof niet dat het mogelijk is om in goed
overleg te scheiden

44%

29%

26%

Ik denk dat ik door mijn emoties niet de juiste
beslissingen heb kunnen nemen

44%

28%

26%

Ik denk dat het belangrijk is dat een rechter de
uiteindelijke financiële beslissing neemt

30%

39%

25%

6%

(Helemaal) mee oneens
Niet mee oneens, niet mee eens
(Helemaal) mee eens
Weet niet/geen mening
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Verdieping

Verdieping 1a | Algemene afwikkeling en financiële afspraken
Hoe ben je, over het algemeen, uit de scheiding gekomen?
(Basis - allen, n=525)
Heel slecht

8%

Slecht

In hoeverre ben je achteraf tevreden of ontevreden
over de gemaakte financiële afspraken?
(Basis - allen, n=525)
Zeer ontevreden

11%

20%
Eerder ontevreden dan tevreden

Niet slecht, niet goed

28%

42%
Eerder tevreden dan ontevreden

Goed

24%
Zeer tevreden

Heel goed

44%

17%

6%

Ruim een kwart van de ex-partners (28%) is slecht uit de
scheiding gekomen.
Vrouwen komen over het algemeen beter uit de
scheiding dan mannen (34% vs 26% (heel) goed).

Bijna 2 op de 5 ex-partners (39%) zijn ontevreden over de
gemaakte financiële afspraken.

Terug naar hoofdtekst
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Verdieping 1b | Financiële en emotionele situatie

Hoe omschrijf je jouw huidige persoonlijke situatie?
(Basis - allen, n=525)

Mijn emotionele situatie is:

6%

16%

Mijn financiële situatie is:

6%

18%

26%

38%

40%

13%

31%

5%

Zeer slecht
Slecht
Niet goed, niet slecht
Goed
Zeer goed

Terug naar hoofdtekst
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Verdieping 2 | Gemaakte financiële afspraken afspraken
Welke financiële afspraken zijn er gemaakt?
(Basis - allen, n=525)
De gemeenschap van goederen is met gesloten…

31%

Ik ontvang kinderalimentatie van mijn ex-partner

26%

M: 4%

De gemeenschap van goederen is met gesloten beurzen verdeeld

32%

25%

Ik ontvang kinderalimentatie van mijn ex-partner

25%

31%

Ik betaal kinderalimentatie aan mijn ex-partner

21%

20%

Wij betalen de kinderkosten (deels) van een kinderrekening

23%*

6%*

20%

21%

21%*

5%*

15%

14%

21%

V: 48%
M: 6%

Wij betalen de kinderkosten (deels) van een…

20%

V: 21%

De woning is verkocht en de…

19%

De woning is verkocht en de overwaarde/onderwaarde is gedeeld

Wij hebben afspraken gemaakt over het doen van de…

19%

Wij hebben afspraken gemaakt over het doen van de fiscale aangifte IB in het jaar van
scheiding
Mijn ex-partner heeft de woning overgenomen, waarbij de overwaarde/onderwaarde is
gedeeld

Ik betaal kinderalimentatie aan mijn ex-partner

Mijn ex-partner heeft de woning overgenomen,…

15%

Ik betaal partneralimentatie aan mijn ex-partner

14%

Ik betaal partneralimentatie aan mijn ex-partner

15%

12%

Ik ontvang partneralimentatie van mijn ex-partner

14%

Ik ontvang partneralimentatie van mijn ex-partner

14%

11%

Ik heb de woning overgenomen, waarbij de overwaarde/onderwaarde is gedeeld

15%

9%

11%

5%

6%

21%*

6%

11%

6%

2%

6%

0%

4%

4%

Mijn ex-partner heeft de partneralimentatie afgekocht

3%

0%

Anders, namelijk:

8%*

19%*

Ik heb de woning overgenomen, waarbij de…

14%

Het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is…

9%

Het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is…

8%

De gemeenschap van goederen is verdeeld, waarbij…
Ik heb de partneralimentatie afgekocht

6%
5%

De gemeenschap van goederen is verdeeld, waarbij…

5%

De woning is voorlopig onverdeeld gelaten, waarbij…

4%

Mijn ex-partner heeft de partneralimentatie afgekocht
Anders, namelijk:

Terug naar hoofdtekst
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2%
11%

Het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is afgewikkeld, waarbij mijn ex-partner
mij een bedrag heeft moeten betalen
Het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is afgewikkeld, waarbij ik een bedrag
aan mijn ex-partner heb moeten betalen
De gemeenschap van goederen is verdeeld, waarbij ik een bedrag wegens overbedeling
heb betaald aan mijn ex-partner
Ik heb de partneralimentatie afgekocht
De gemeenschap van goederen is verdeeld, waarbij mijn ex-partner mij een bedrag
wegens overbedeling heeft betaald
De woning is voorlopig onverdeeld gelaten, waarbij we afspraken hebben gemaakt over
de voldoening van de hieraan verbonden vaste lasten
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Verdieping 3 | Gemaakte pensioen afspraken
Welke afspraken met betrekking tot je ouderdomspensioen zijn er gemaakt?
(Basis - Pensioen is aangekaart tijdens de afwikkeling van de scheiding, n=367)
Wij hebben beiden afstand gedaan van pensioenverevening/ieder
houdt zijn eigen pensioen

35%

Mijn ex-partner en ik hebben ieder recht op de helft van de tijdens het
huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken

34%

Alleen mijn ouderdomspensioen wordt 50/50 verevend en niet dat
van mijn partner

7%

Alleen het ouderdomspensioen van mijn ex-partner wordt 50/50
verevend en niet het mijne

7%

Wij hebben over en weer afstand gedaan van
ouderdomspensioenverevening

7%

Wij hebben conversie afgesproken van de
ouderdomspensioenaanspraken (van een van ons)

2%

De tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken
worden verevend, maar niet 50/50

1%

De ouderdomspensioenaanspraken worden verevend over een
afwijkende periode

1%

Anders, namelijk:

Weet niet

2%

6%

Wij hebben beiden afstand gedaan van
pensioenverevening/ieder houdt zijn eigen pensioen
Mijn ex-partner en ik hebben ieder recht op de helft van
de tijdens het huwelijk opgebouwde
ouderdomspensioenaanspraken
Alleen mijn ouderdomspensioen wordt 50/50 verevend
en niet dat van mijn partner
Alleen het ouderdomspensioen van mijn ex-partner
wordt 50/50 verevend en niet het mijne
Wij hebben over en weer afstand gedaan van
ouderdomspensioenverevening
Wij hebben conversie afgesproken van de
ouderdomspensioenaanspraken (van een van ons)
De tijdens het huwelijk opgebouwde
ouderdomspensioenaanspraken worden verevend, maar
niet 50/50
De ouderdomspensioenaanspraken worden verevend
over een afwijkende periode

37%*

20%

32%

50%

6%

3%

7%

7%

7%

3%

2%

0%

2%

0%

1%

0%

Anders, namelijk:

1%

10%*

Weet niet

5%

7%

Terug naar hoofdtekst
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Verdieping 4 | Inkomenssituatie tijdens huwelijk
Hoe zag je inkomenssituatie er voornamelijk uit tijdens jullie huwelijk?
(Basis - allen, n=525)
Mijn partner en ik werkten allebei en ik verdiende
meer dan mijn partner

19%

Mijn partner en ik werkten allebei en mijn partner
verdiende meer dan ik

17%

Mijn partner en ik werkten allebei en ik verdiende veel
meer dan mijn partner

15%

Mijn partner werkte in die periode niet

13%

Mijn partner en ik werkten allebei en verdienden
ongeveer evenveel

13%

Mijn partner en ik werkten allebei en mijn partner
verdiende veel meer dan ik
Ik werkte in die periode niet
Mijn partner en ik werkten allebei niet in die periode

Mannen verdienen tijdens het
huwelijk duidelijk meer dan
vrouwen (53% vs 17%).
Vrouwen werken tijdens het
huwelijk vaker niet dan mannen
(13% vs 4%).

10%
9%
4%

Terug naar hoofdtekst
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Verdieping 5 | Redenen voor financiële achteruitgang
Wat is/zijn volgens jou de reden(en) dat jouw financiële situatie erop is
achteruit gegaan?
(Basis - De financiële situatie is verslechterd door scheiding, n=289)
Ik was financieel niet voorbereid op de scheiding

33%

Wij hebben eerlijke afspraken gemaakt, maar ik en
mijn ex-partner hebben niet voldoende financiële
middelen

32%

De gemaakte financiële afspraken zijn niet eerlijk

22%

Ik heb mij niet goed verdiept in de financiële
gevolgen van de scheiding
Er was geen deskundige begeleiding

Anders, namelijk:

16%

7%

17%

Terug naar hoofdtekst

vFAS | Dag van de scheiding 2019 | B4991

9-9-2019

31

Bijlagen

Bijlage

Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief
Veldwerkperiode
• Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 13/08/2019 tot 22/08/2019

Methode respondentenselectie
•

Uit het StemPunt-panel van Motivaction

•

Door een gespecialiseerd respondentenselectiebureau

Incentives
• De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een punten voor het StemPunt spaarprogramma ontvangen

Inschakelen externe leveranciers
• Voor de volgende werkzaamheden heeft Motivaction bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de diensten van gespecialiseerde bedrijven: respondentenselectie

Responsverantwoording online onderzoek
• In de veldwerkperiode is aan 36.900 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal
vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten
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Wij verminderen onze footprint

Motivaction
is ISO 14001gecertificeerd
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Motivaction
gebruikt
energiezuinige
auto’s

Motivaction
gebruikt groene
stroom

Motivaction
gebruikt uitsluitend
papier met een FSClabel
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Auteursrecht
Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze
rapportage - anders dan integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V.

Beeldmateriaal
Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te
achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid
Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is
gebonden aan een aantal voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.
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Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Algemeen

Artikel 3 – Offertes

Artikel 5 – Facturering

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen Motivaction International B.V. (hierna: de
‘Opdrachtnemer’) en een (potentiële) opdrachtgever (hierna: de
‘Opdrachtgever’) met betrekking tot door

Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 3 van de MOAvoorwaarden gelden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
verstrekte offertes voor een termijn van 30 dagen na dagtekening van
de offerte, terwijl Opdrachtnemer zich het recht voorbehoud om na
het verstrijken van deze termijn de planning en/of de kosten, in
overleg met Opdrachtgever, aan te passen.

Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 van de MOAvoorwaarden geschiedt de facturering in twee termijnen: tweederde
bij de opdrachtbevestiging en éénderde na afronding van de Opdracht.
Opdrachtnemer behoudt zich echter het recht voor van deze bepaling
af te wijken en in één termijn te factureren bij opdrachtbevestiging;
bedragen tot
€ 10.000,- zullen altijd in één keer gefactureerd worden.

Opdrachtnemer te verrichten marktonderzoek (hierna: de ‘Opdracht’).
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de
Opdracht waarop zij van toepassing zijn verklaard.
De wijze waarop Opdrachtnemer onderzoek uitvoert is gecertificeerd
conform de ISO-20252-norm voor markt-, opinie-, en
sociaalwetenschappelijk onderzoek en de ISO-26362-norm voor
accespanels. Het kwaliteitsmanagement systeem van Opdrachtnemer
is gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001 en NEN-ISO-20252.
Artikel 2 - MOA-voorwaarden
Voor zover in de onderhavige Algemene Voorwaarden daar niet
expliciet van wordt afgeweken, zijn op alle Opdrachten de Algemene
Voorwaarden van de MarktOnderzoekAssociatie Nederland (hierna te
noemen: de ‘MOA-voorwaarden’) van toepassing. De MOAvoorwaarden zijn te downloaden op www.moaweb.nl onder 'Over de
MOA’. Op verzoek worden de voorwaarden toegezonden.
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Artikel 4 - Intellectuele Eigendomsrechten
Indien bij de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer gebruik
wordt gemaakt van de door Opdrachtnemer ontwikkelde
segmentatiemodellen ‘Mentality' en/of 'BusinessLocus', dan wel van
daarop gebaseerde nieuw ontwikkelde segmentatiemodellen, geldt
dat alle (intellectuele eigendoms)rechten, zowel met betrekking tot
die modellen als met betrekking tot de daarmee verzamelde data, aan
Opdrachtnemer zullen (blijven) toebehoren.
Het voorgaande betekent, onder meer, dat ingeval Opdrachtgever de
met de genoemde segmentatiemodellen verzamelde data van
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gekregen, Opdrachtgever deze
niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer als basis
voor ander onderzoek of doel (dan dat waarop de Opdracht betrekking
had) mag gebruiken, of om welke reden dan ook aan derden ter
beschikking mag stellen of door derden mag doen gebruiken, bij
gebreke waarvan Opdrachtgever schadeplichtig jegens
Opdrachtnemer.

Deze Algemene Voorwaarden van Motivaction International B.V. zijn
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam onder nummer 58/2012, versie juni 2012
Indien in deze offerte sprake is van het aanbieden van door
Motivaction International B.V. ontwikkelde of te ontwikkelen software
producten, dan zijn naast de Algemene voorwaarden Motivaction
International B.V. de Algemene voorwaarden IT-Development
Motivaction International B.V. van toepassing. Deze voorwaarden zijn
te vinden op de website www.motivaction.nl onder de kop Over
Motivaction.
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Motivaction International B.V.
Marnixkade 109F
1015ZL Amsterdam
Postbus 15262
1001MG Amsterdam
020 589 83 83
info@motivaction.nl
www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.

