Echtscheiding en kinderen krijgen
Belinda Wijckmans, Maaike Jappens, Jan Van Bavel
De respondenten in de SiV-steekproef kregen gemiddeld iets minder dan twee kinderen. Dit geldt
zowel voor gehuwde als gescheiden mannen en vrouwen. Een grote meerderheid van die kinderen
werd geboren binnen een huwelijk: ofwel het eerste of enige huwelijk van respondenten, ofwel een
tweede huwelijk na echtscheiding. De kans dat er na een echtscheiding (nog) kinderen komen in een
ongehuwde samenwoonrelatie met een nieuwe partner is kleiner, dat brengt onderstaande figuur
ook duidelijk naar voor.
Gescheiden respondenten van 30-59 jaar die minstens één kind kregen in hun eerste huwelijk, en na
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De meerderheid van de gescheiden respondenten die kinderloos bleven in hun eerste huwelijk kreeg
na de echtscheiding minstens één kind. Maar ook opvallend veel gescheiden mannen die al twee of
meer kinderen hadden met hun eerste vrouw, kregen nog één of meerdere kinderen met een
nieuwe partner. Een mogelijke verklaring luidt dat de nieuwe partner van gescheiden mannen vaak
jonger is en zelf nog geen kinderen heeft. Daarnaast wonen veel kinderen na een echtscheiding (het
grootste deel van de tijd) bij hun moeder waardoor deze vrouwen minder makkelijk, en mannen juist
makkelijker, de stap zetten om kinderen te krijgen met hun nieuwe partner.

Gewenst aantal kinderen en conflicten hierover
Partners hebben niet altijd hetzelfde idee over het aantal kinderen dat ze wensen. Die wens kan
verschillen binnen een eerste huwelijk, maar ook tussen een gescheiden man of vrouw en een
nieuwe partner. Deze tabel geeft voor alle respondenten met een partner weer hoeveel mannen en
vrouwen denken dat hun partner meer kinderen wil dan zijzelf, en het percentage dat denkt dat die
partner minder kinderen wil. De meerderheid van de respondenten antwoordde hetzelfde aantal
kinderen te wensen als hun partner. Deze mensen zijn niet opgenomen in de figuur. Toch verschillen
20 tot 30 percent van de respondenten met hun partner van mening over het gewenste kindertal. De

vrouwen die van mening verschillen met hun partner denken allemaal dat zijzelf meer kinderen
willen. Mannen denken vaker dat hun partner meer kinderen wil dan zijzelf. Eén uitzondering: meer
gescheiden mannen in een LAT-relatie willen zelf meer kinderen dan hun vriendin.
Respondenten die menen dat hun huidige partner meer of minder kinderen wil dan zijzelf, naar
geslacht en partnerstatuut (%)
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Meningsverschillen over het krijgen van kinderen hoeven echter niet altijd tot heuse conflicten te
leiden. Ruim 90 percent van de respondenten met een partner antwoordde immers dat er het
voorbije jaar nooit een conflict was over het krijgen van kinderen. Een kleine tien percent van de
respondenten, zowel eerst gehuwden als gescheidenen met een nieuwe partner, had dus wel
conflicten over het krijgen van kinderen. Die conflicten kunnen ook een aanleiding vormen voor een
echtscheiding, zo blijkt ook uit het SiV-onderzoek. Drie tot vier percent van de gescheiden mannen
en vrouwen gaf aan dat meningsverschillen over of moeilijkheden om kinderen te krijgen een
belangrijke reden waren voor de beëindiging van hun huwelijk.

