
Kinderloze paren lopen meer risico op echtscheiding dan paren
met kinderen. Dit verschil is bij autochtone paren echter niet op-
vallend groot. Veel groter is het bij paren waarin ten minste één
van de partners van niet-westerse herkomst is. De hogere kans
op ontbinding van deze gemengde of homogene niet-westerse re-
laties wordt voornamelijk veroorzaakt door paren zonder kinderen:
zij lopen beduidend meer kans op echtscheiding.

1. Inleiding

In 2002 waren bijna 35 duizend minderjarige kinderen betrokken
bij een echtscheiding. Dit jaarlijkse aantal is sinds 1997 met on-
geveer 5 duizend toegenomen. Ook het aandeel echtscheidingen
met minderjarige kinderen in het totaal van de echtscheidingen is
in de afgelopen vijf jaar fors toegenomen, van 46 naar 56 procent.
Uit onderzoek blijkt dat een echtscheiding vaak nadelige gevolgen
heeft voor het kind. Kinderen van gescheiden ouders presteren
gemiddeld slechter op school (Dronkers, 1992; De Graaf, 1996a),
beginnen eerder met roken en drinken, vertonen meer gedrags-
problemen en lopen een grotere kans om later zelf te scheiden
(De Graaf, 1996b; Spruijt et al., 2000). Bekend is verder dat binnen
niet-westers allochtone huwelijken bovengemiddeld veel kinderen
worden geboren. Uit eerder onderzoek (Van Huis en Steenhof,
2003b en 2003c) is ook gebleken dat niet-westerse allochtonen
veel hogere scheidingskansen hebben dan autochtonen.
Als allochtone paren met kinderen eveneens een verhoogde kans
op echtscheiding lopen, zou dit ertoe leiden dat in de komende
decennia steeds meer kinderen betrokken raken bij een echt-
scheiding. In dit artikel wordt daarom ingegaan op echtscheidings-
kansen van paren met en zonder kinderen, waarbij onderscheid
wordt gemaakt naar homogene en gemengde huwelijken van au-
tochtonen en (eerste generatie) niet-westerse allochtonen. De
echtscheidingskansen zijn berekend volgens de transversale me-
thode en gebaseerd op de echtscheidingen die zijn waargenomen
in 2001 (Van Huis en Steenhof, 2003a).

2. Echtscheidingskansen naar huwelijksduur

In het algemeen geldt dat paren met kinderen een lagere echt-
scheidingskans hebben. In grafiek 1 zijn, voor alle huwelijken in
Nederland, de echtscheidingskansen naar duur van het huwelijk

weergegeven. Voor paren zonder minderjarige kinderen is de
kans om te scheiden na een huwelijksduur van één jaar 1,5 pro-
cent, oplopend tot bijna 5 procent voor een huwelijksduur van vier
tot en met zeven jaar. Daarna neemt de kans weer iets af. Voor
paren met kinderen ligt de echtscheidingskans voor alle huwelijks-
duren lager, op gemiddeld 1,6 procent.

De echtscheidingskansen van autochtonen is weergegeven in
grafiek 2. Deze kansen zijn vrij constant voor de verschillende hu-
welijksduren: zo’n 3 procent per jaar voor paren zonder kinderen
en 1,5 procent voor paren met kinderen.
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1. Echtscheidingskans naar huwelijksduur, alle echtparen, 2001
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2. Echtscheidingskans naar huwelijksduur en samenstelling van
het echtpaar, 20012.
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Onder niet-westerse allochtonen bestaan veel grotere verschillen
tussen paren met en zonder kinderen. In geval van een huwelijk
tussen twee niet-westerse allochtonen zonder kinderen is er een
stijgende tendens waarneembaar in de echtscheidingskans naar
huwelijksduur: hoe langer het huwelijk kinderloos blijft, hoe groter
de kans is dat het huwelijk wordt ontbonden (grafiek 2). Deze
kans loopt op van ongeveer 5 procent in het eerste jaar naar on-
geveer 15 procent na tien jaar. Het gaat hierbij om een relatief
kleine groep huwelijken, omdat kinderloze huwelijken onder niet-
westerse allochtonen veel zeldzamer zijn dan onder autochtonen
(zie paragraaf 4). Als er kinderen geboren worden, daalt de echt-
scheidingskans aanzienlijk, naar gemiddeld nog geen 2 procent
per huwelijksjaar.
In het geval van huwelijken tussen een autochtone vrouw en een
niet-westerse man is een ander patroon in de echtscheidingskan-
sen zichtbaar. Deze kansen liggen ver boven de echtscheidings-
kansen van de andere huwelijken (grafiek 2). Duidelijk is de piek
van 35 procent na vier huwelijksjaren voor de huwelijken zonder
kinderen. In eerdere artikelen is al aandacht besteed aan deze
piek in de echtscheidingskansen (o.a. Van Huis en Steenhof,
2003b). Daarbij is gewezen op een mogelijk verband met schijn-
huwelijken. Als het uitsluitend om schijnhuwelijken zou gaan, zou
er naar verwachting geen piek zichtbaar zijn bij huwelijken met
kinderen. Ook bij deze huwelijken is de piek echter duidelijk waar-
neembaar, zij het met nog geen 9 procent veel lager. Het is dus
aannemelijk dat de piek in de echtscheidingskans na vier jaar niet
alleen door schijnhuwelijken wordt veroorzaakt.

Niet-westerse allochtonen vormen een zeer gemengde groep. Om
deze reden worden binnen deze groep de homogene huwelijken
van Turken, Marokkanen en Surinamers onderscheiden. Uit eer-
der onderzoek (Van Huis en Steenhof, 2003b) is gebleken dat een
Turks huwelijk een relatief kleine kans heeft om te worden ontbon-
den. Deze kans ligt maar iets boven die voor een autochtoon hu-
welijk. Uit grafiek 3 blijkt dat vooral Turkse paren met kinderen
debet zijn aan deze lage kans. De jaarlijkse echtscheidingskans
voor paren met kinderen ligt rond 1 procent. Deze kans is onge-
veer even groot als die voor de autochtonen, en soms zelfs lager.
Voor de Turkse paren zonder kinderen neemt deze jaarlijkse kans
met het verstrijken van het aantal huwelijksjaren toe tot ongeveer
10 procent.
Voor Marokkanen is hetzelfde patroon te zien, al zijn hun echt-
scheidingskansen wel hoger dan die voor Turken (grafiek 3). De
kans voor Marokkaanse paren met kinderen is vrij constant en ligt
iets boven 1 procent. Voor Marokkaanse paren zonder kinderen
stijgt de kans met het toenemen van de huwelijksduur, van ruim 5
procent naar ongeveer 20 procent. Het lijkt erop dat het niet (kun-
nen) krijgen van kinderen de kans op een echtscheiding bij Marok-
kaanse huwelijken sterk doet toenemen. Bij Turkse huwelijken is
dit, in mindere mate, eveneens het geval.
Bij Surinaamse huwelijken is voor paren zonder kinderen geen
stijging waarneembaar in de echtscheidingskans naar huwelijks-
duur (grafiek 3). Deze kans schommelt tussen 7 en 12 procent. Bij
paren met kinderen schommelt de kans tussen 2 en 5 procent.

3. Cumulatief echtscheidingspercentage

Met behulp van de echtscheidingskansen en geboortekansen
naar huwelijksduur (verkregen uit de geboortestatistieken van
2001) is het mogelijk om cumulatieve echtscheidingspercentages
na een bepaald aantal huwelijksjaren te berekenen. Voor paren
die na vijf jaar wel of geen kinderen hebben, is berekend wat de
kans is om na vijftien jaar huwelijk gescheiden te zijn. In het alge-
meen is het zo dat paren zonder kinderen veel grotere echtschei-
dingskansen hebben dan paren met kinderen. In dit geval is ruim
een kwart van de paren zonder kinderen na vijftien jaar geschei-
den, tegen 16 procent van de paren met kinderen.
Bij huwelijken tussen twee autochtonen is het verschil in echt-
scheidingspercentages tussen paren met kinderen en zonder kin-
deren kleiner dan bij huwelijken waarbij minstens één van de
partners een niet-westerse allochtoon is (grafiek 4). Bij huwelijken

tussen twee eerste generatie niet-westerse allochtonen is het
echtscheidingspercentage voor paren met kinderen met circa 16
procent vrijwel gelijk aan dat van autochtone paren met kinderen.
Voor gemengde paren met kinderen is het echtscheidingspercenta-
ge ruim twee keer zo hoog. Voor homogene niet-westers allochto-
ne paren zonder kinderen geldt dat hun echtscheidingspercentage
twee keer zo hoog is als dat van autochtonen. Gemengde paren
zonder kinderen lopen een nog hogere echtscheidingskans, ruim
drie keer zo hoog als die van autochtonen.

4. Levensloop

Naast het berekenen van cumulatieve echtscheidingspercentages
is het, met behulp van echtscheidingskansen en de kans om een
kind te krijgen naar huwelijksduur, ook mogelijk om een indruk te
geven van de levensloop van kinderloze paren die trouwen. Uit
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3. Echtscheidingskans naar huwelijksduur en herkomstgroepering
(3-jaars voortschrijdend gemiddelde), 20012.
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deze levensloop blijkt hoe snel en in hoeverre er kinderen voortko-
men uit het huwelijk. Ook wordt duidelijk welk percentage van de
huwelijken tot ontbinding komt.
In grafiek 5 is voor drie soorten huwelijken deze levensloop in de
jaren die volgen op het huwelijk weergegeven. Voor deze drie
soorten huwelijken geldt dat er vrij snel kinderen komen. Al na ge-
middeld 1,5 jaar overtreft het aandeel paren met kind het aandeel
paren zonder kind. Bij een homogeen niet-westers huwelijk is dit
nog iets eerder het geval. Bij autochtone huwelijken blijft na vijf
jaar huwelijk het aandeel getrouwden met kind min of meer con-
stant op driekwart. In het geval van homogene huwelijken tussen
twee niet-westerse allochtonen ligt dit aandeel iets hoger, op on-
geveer 80 procent. Bij een huwelijk tussen een autochtone vrouw
en een niet-westers allochtone man ligt het aandeel gehuwden
met kind na 3,5 jaar op 60 procent. Vervolgens daalt het snel, tot
circa 40 procent na vijftien jaar. Daarentegen stijgt het aandeel
van deze heterogene paren met kinderen dat is gescheiden sterk,
tot ruim 30 procent na vijftien jaar.
Opvallend is het feit dat minder dan één procent van de paren met
minstens één niet-westers allochtone partner na vijftien jaar nog
getrouwd én kinderloos is. Bij de homogene autochtone huwelij-
ken is dit aandeel nog 8 procent.

5. Conclusie

Zowel voor autochtonen als voor allochtonen geldt dat paren met
kinderen een veel lagere echtscheidingskans hebben dan paren
zonder kinderen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat niet-wes-
terse allochtonen veel hogere echtscheidingskansen hebben dan
autochtonen. Voor paren met kinderen is dit verschil aanzienlijk
kleiner. Vooral Turkse en Marokkaanse paren met kinderen heb-
ben bijna dezelfde echtscheidingskansen als autochtone paren
met kinderen. Gemengde huwelijken (tussen autochtonen en niet-
westerse allochtonen) met kinderen lopen wel een hogere kans op
ontbinding, maar dit verschil is wel kleiner dan tussen gemengde
en (homogeen) autochtone huwelijken zonder kinderen. Bij ge-
mengde huwelijken zonder kinderen zouden schijnhuwelijken ook
kunnen bijdragen aan de hoge echtscheidingspercentages.
Bij allochtone en gemengde paren komen langdurig kinderloze
huwelijken vrijwel niet voor. Na de huwelijkssluiting komen er, glo-
baal gesproken, òf snel kinderen, òf het huwelijk wordt ontbonden.
Van de kinderloze autochtone huwelijksparen is na vijftien jaar
nog 8 procent intact, bij de allochtone en gemengde huwelijken is
dit minder dan 1 procent.
Allochtone huwelijken lopen, in het algemeen, weliswaar een veel
grotere kans op ontbinding dan autochtone huwelijken, maar de
aanwezigheid van kinderen heeft onder allochtonen ook een bo-

vengemiddeld sterk neerwaarts effect op de scheidingskans. De op
grond van het groeiende aandeel allochtonen verwachte toename
van het aantal kinderen dat met een echtscheiding wordt gecon-
fronteerd, is dan ook aanzienlijk minder sterk dan de verschillen in
echtscheidingskans naar herkomst doen vermoeden.
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4. Aandeel gescheiden paren na 15 jaar, voor paren die na 5 jaar
huwelijk met of zonder kind zijn4.
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5. Levensloop van kinderloos getrouwden naar huwelijksduur en
samenstelling echtpaar2.
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