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Een op de zes kinderen maakt echtscheiding
mee

In 2000 zijn 33 duizend minderjarige kinderen geconfronteerd met
echtscheiding van hun ouders. Over een langere periode bekeken
maakt in ons land een op de zes kinderen een echtscheiding mee.
Veertig procent van de echtscheidingskinderen krijgt na verloop van tijd
een stiefouder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bij helft van scheidingen zijn kinderen betrokken

Vorig jaar hebben 35 duizend echtscheidingen plaatsgevonden. In de
helft van de gevallen waren daar minderjarige kinderen bij betrokken. In
totaal ging het om 33 duizend kinderen. Over de jaren heen heeft een
op de zes kinderen in zijn of haar jeugd te maken met een
echtscheiding van de ouders.

Kwart kinderen geen contact meer met vader

Tachtig procent van de kinderen blijft na echtscheiding bij de moeder.
Een kwart van alle echtscheidingskinderen heeft in de jaren na de
scheiding geen contact meer met de vader. Van degenen die nog wel
contact hebben, beoordeelt een derde de relatie met de vader slecht.
Twee derde vindt de relatie met de vader redelijk of goed.

Ruim zestig procent van de kinderen in een eenoudergezin beschouwt
de relatie met hun moeder als goed. Dit is lager dan kinderen die in een
tweeoudergezin opgroeien. Van hen beoordeelt tachtig procent de
relatie met hun moeder als goed.

Merendeel gescheidenen vindt nieuwe partner

Sinds 1994 scheiden jaarlijks tussen de 60 en 70 duizend personen. De
meesten van hen vinden binnen enkele jaren een nieuwe partner. Ze
kiezen er dan vaker voor om niet-gehuwd te gaan samenwonen dan om
te hertrouwen. Van de mannen die in 1994 zijn gescheiden woont
driekwart binnen zes jaar samen met een nieuwe partner. Van de
vrouwen heeft ruim 60 procent binnen zes jaar een nieuwe partner
gevonden.
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Gescheiden vrouwen blijven dus vaker zonder een nieuwe partner. Dat
komt voor een belangrijk deel doordat na echtscheiding de kinderen
meestal bij de moeder blijven wonen. De aanwezigheid van kinderen
verkleint namelijk de kans op een nieuwe relatie. Dit geldt zowel voor
vrouwen als voor mannen.

Kind en stiefouder

Veertig procent van de kinderen van gescheiden ouders krijgt met een
stiefouder te maken. In verreweg de meeste gevallen is dat een
stiefvader. Gemiddeld zijn kinderen dertien jaar als ze een stiefouder
krijgen. Minder dan de helft van de kinderen ervaart de gezinssituatie
met een stiefouder als goed. Van de kinderen die opgroeien in
tweeoudergezinnen beoordeelt bijna 80 procent de gezinssituatie goed.

Technische toelichting
De cijfers voor 2000 zijn schattingen van het CBS die zijn gebaseerd op
voorlopige maandcijfers tot en met november 2000.

De gegevens over de relatie tussen kinderen en (stief)ouders zijn
gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming, dat in 1998 is gehouden
onder tienduizend personen van 18-52 jaar. In dit onderzoek zijn onder
meer zevenhonderd personen geïnterviewd die niet meer in het
ouderlijk huis wonen en die toen ze nog thuiswoonden echtscheiding
van hun ouders hebben meegemaakt.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dr. Jan Latten,
tel. (070) 337 52 32, e-mail jltn@cbs.nl. Overige informatie kunt u
verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Relatie tussen kind en biologische ouder in de jaren na de echtscheiding
Mannen Vrouwen Totaal
%

Met vader
     goed 32 24 27
     redelijk 21 21 21
     slecht 20 26 23
     geen contact 27 29 28

Met moeder
     goed 68 61 64
     redelijk 19 21 20
     slecht 10 16 14
     geen contact 3 2 2
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