
De groep van 190 duizend personen die in 2000 hun relatie heb-

ben verbroken, bestond uit zo’n 70 duizend personen die

gehuwd samenwoonden en 120 duizend personen die niet-

gehuwd samenwoonden. Bijna de helft van de gehuwde samen-

woners was op 1 januari 2001 op papier nog steeds getrouwd,

maar woonde niet meer op één en hetzelfde adres met hun ex-

partner.  Dit zouden ook personen kunnen zijn die inmiddels al

weer met iemand anders getrouwd zijn. Het blijkt echter dat dit

slechts één procent van de gehuwde ex-samenwoners betreft.

Verbreekkansen
Niet-gehuwd samenwonenden van verschillend geslacht heb-

ben een veel grotere kans de relatie te verbreken dan gehuwd

samenwonenden. Gemiddeld ligt de kans voor niet-gehuwd

samenwonenden zo’n 5 procentpunt hoger dan voor gehuwd

samenwonenden. 

Op 20-jarige leeftijd is de kans voor mannen om hun relatie te

verbreken 20 procent, voor vrouwen van die leeftijd is die kans

iets kleiner. De kans om de relatie te beëindigen neemt af met

het toenemen van de leeftijd, al loopt in de hoogste leeftijdsca-

tegorieën (65-plus) de kans op relatieverbreking weer iets op.

Het gaat hier waarschijnlijk om stellen van wie een van de part-

ners naar een verpleegtehuis of een verzorgingshuis gaat. 

De leeftijd waarop de meeste paren uit elkaar gaan, ligt achter

in de twintig. De reden hiervoor is het grote aantal gehuwde en

niet-gehuwde samenwoners in die leeftijdsgroep. De kans om in

deze leeftijdsgroep de relatie te verbreken ligt tussen 5 en 10

procent. 

Alleenwoners en eenouders
Zo’n zeven procent van de relatieverbrekers keert terug naar het

ouderlijk huis. Bij de niet-gehuwd samenwonenden is dit per-

centage tien. Van de gehuwd samenwonenden gaat maar drie

procent terug naar het ouderlijk huis bij het verbreken van de

samenwoonrelatie. 

De meeste ex-en, te weten 55 procent, gaan na het verbreken

van de relatie alleen wonen,  bijna een op de vijf wordt een een-

ouderhuishouden. Doordat de meeste kinderen binnen het

huwelijk geboren worden, betreft het hier vooral gehuwd

samenwonenden. Van de gehuwd samenwonenden wordt een

Niet-gehuwde paren vaker uit elkaar

Echtbrekers

In 2000 hebben ten minste 190 duizend personen hun relatie beëindigd. Voor niet-gehuwde
samenwoners is de kans op relatieverbreking meer dan twee keer zo hoog als voor de gehuwde
samenwoners. 
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‘Ik wil nú een kind! Anders zoek ik een andere kerel!’



derde door relatieverbreking een eenouder. Van de niet-gehuwd

samenwonenden is dit nog geen tiende. 

Weer samen
Van de groep relatieverbrekers woont bijna 15 procent een jaar

later alweer met iemand samen. Bij de gehuwd samenwonenden

ligt dit percentage iets lager, bij de niet-gehuwd samenwonen-

den iets hoger. Deze groep is voornamelijk niet-gehuwd gaan

samenwonen. 

Voor een aantal relatieverbrekers was dit zeker niet de eerste

keer dat ze een ex achterlaten. Minstens 25 procent van de niet-

gehuwde relatieverbrekers is eerder getrouwd geweest. 

Nieuwe woonruimte
Als  een relatie wordt beëindigd dan moet minstens één van

beide partners nieuwe woonruimte gaan zoeken. Slechts bij een

op de vijf ex-paren verhuizen beide partners. Dit betekent dat 60

procent van alle  ex-en verhuist na de relatieverbreking. Als er

maar één ex-partner verhuist dan is dit bij de (heteroseksuele)

gehuwde samenwonenden ongeveer even vaak de man als de

vrouw, bij (heteroseksuele) niet-gehuwde samenwonenden is

dat iets vaker de vrouw. 

Zijn er in de relatie kinderen geboren, dan blijven die na de

scheiding vaak bij de moeder wonen. Om deze reden zal bij

gehuwd samenwonenden vaker alleen de man verhuizen na een

relatieverbreking. Bij niet-gehuwde paren die uit elkaar gaan

zijn veel minder vaak kinderen betrokken. In de meeste geval-

len zal de partner met het hoogste salaris dan in het (koop)huis

blijven wonen. Dit is ook tegenwoordig nog vaak de man en

hierdoor verhuist bij niet-gehuwde ex-partners vaker alleen de

vrouw. �

Liesbeth Steenhof en Carel Harmsen
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190 duizend relatieverbrekers 

Dit artikel beschrijft de relatieverbreking van paren die gehuwd

of niet-gehuwd op één adres samenwonen. Het aantal relatie-

verbrekers kan niet exact worden bepaald. Wel kan een onder-

en een bovengrens worden vastgesteld. De bovengrens van het

aantal relatieverbrekers ligt op bijna 240 duizend personen. De

ondergrens ligt ongeveer 50 duizend personen lager op zo’n

190 duizend. Het precieze aantal personen dat in 2000 hun

relatie heeft verbroken, ligt hier naar verwachting tussenin. In

dit artikel wordt vooral de groep relatieverbrekers aan de hand

van de ondergrensgroep beschreven, dat wil zeggen de groep

waarvan met een grote mate van zekerheid kan worden aange-

nomen dat ze werkelijk in 2000 hun relatie hebben beëindigd.

Relatieverbreking als gevolg van het overlijden van de partner is

niet in dit artikel opgenomen.

Kansen op relatieverbreking, 2000

naar leeftijd en geslacht
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