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Voor het project “Scheiding in Vlaanderen” werden data verzameld bij (ex-)partners van
huwelijken afgesloten tussen 1971 en 2008. We spreken over partners en ex-partners omdat
deze huwelijken op moment van steekproeftrekking al dan niet ontbonden zijn. De adressen
van deze partners werden geselecteerd uit het Rijksregister via een steekproeftrekking
waarvoor de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer toestemming gaf.
Gegeven het projectthema werd een oververtegenwoordiging van ex-partners uit ontbonden
huwelijken aangevraagd.

Beide (ex-)partners werden uitgenodigd deel te nemen aan een gestructureerd face-to-face
interview. In het eerste interview werd nagegaan of er een gezamenlijk kind was, of de ouders
van de (ex))partners nog in leven waren en of er op moment van interview een nieuwe partner
in het huishouden van de ex-partners woonde. Deze kinderen, ouders en nieuwe partners
werden na toestemming van de (ex-)partners eveneens uitgenodigd deel te nemen aan het
onderzoek. Zij kregen via de post of via internet een vragenlijst aangeboden. Aangezien er
meerdere actoren bevraagd worden rond een referentiehuwelijk en aangezien er verschillende
methoden gebruikt worden om mensen te bevragen, is het onderzoek “Scheiding in
Vlaanderen” gekenmerkt door een multi-actor/multi_methoddesign.

Figuur 1 Intact referentiehuwelijk

Figuur 2 Niet-intact referentiehuwelijk

Het multi-actordesign waarbij meerdere actoren rond eenzelfde huwelijk bevraagd worden is
uniek. De datasets zijn aanzienlijk qua omvang.

We konden informatie verzamelen van 4550
verschillende huwelijken. Van 1920 van deze 4550
huwelijken

konden

we

beide

(ex-)partners

bevragen. Zij die niet meewerkten gaven als
voornaamste redenen het onderwerp van de studie
en de duur van het interview op.

Voor meer dan een derde van deze 4550
huwelijken

participeerde

een

kind

aan

het

onderzoek, nl. 1257 inwonende en 320 nietinwonende kinderen werken mee aan een interview
of vulden een vragenlijst in. Voor 852 huwelijken
werkten beide partners én een kind mee.

Ook 2157 ouders van (ex-)partners konden
bevraagd worden. Voor 743 huwelijken hebben we
informatie van drie generaties (ouder, (ex-)partner
en kind).

Tot slot werkten 1855 nieuwe partners mee aan het
onderzoek en konden 514 nieuw samengestelde
gezinnen (ex-partner, nieuwe partner en kind)
bevraagd worden.

Deze gegevens zijn verzameld in de periode van september 2009 tot december 2010. 12110
van alle 26376 gecontacteerde personen konden bevraagd worden wat een totale respons van
46% oplevert voor deze multi-actorstudie over huwelijk en echtscheiding. Gedetailleerde
informatie

over

dit

onderzoek

en

deze

dataverzameling

vindt

u

op

www.scheidinginvlaanderen.be en in het boek “Mortelmans Dimitri, Pasteels Inge, Bracke
Piet, Matthijs Koen, Van Bavel Jan, Van Peer Christine (2011) Scheiding in Vlaanderen.
ISBN 978-90-334-8586-2 - Leuven: Acco, 355 p.”

