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Scheidingen en gesubsidieerde
rechtsbijstand
Veranderingen en continuïteit tussen 2000 en 2010
M. ter Voert en T. Geurts*

De afgelopen jaren waren er in Nederland jaarlijks ongeveer 34.000
echtscheidingen. Op deze echtscheidingen volgden vaak gerech‑
telijke procedures over zaken als alimentatie, omgangsregelingen
en ouderlijk gezag. Een groot deel van de uitgaven voor de gesub‑
sidieerde rechtsbijstand ligt op het terrein van (echt)scheidingen.
Ongeveer 19% van de totale subsidie voor rechtsbijstand voor min‑
der draagkrachtigen wordt hieraan uitgegeven (Ter Voert en Geurts,
2011). Om op deze overheidsuitgaven te besparen zijn er in het kader
van de taakstelling op de gesubsidieerde rechtsbijstand maatregelen
aangekondigd om het aantal vervolgprocedures te verminderen.
Minder scheidingen op tegenspraak zouden moeten leiden tot
minder vervolgprocedures (Croes e.a., 2010). Tevens bestaat het
voornemen om minvermogenden een hogere eigen bijdrage te laten
betalen voor echtscheidingstoevoegingen.1
Een wetswijziging die juist meer scheidingsprocedures tot gevolg
kan hebben, is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en
zorgvuldige scheiding, die 1 maart 2009 is ingevoerd. Deze wet
heeft tot gevolg dat de flitsscheiding 2 is afgeschaft, waardoor
echtscheidingen zonder tussenkomst van de rechter niet meer
mogelijk zijn. Tevens moeten alle scheidende ouders die gezamen‑
lijk het gezag hebben over minderjarige kinderen vanaf die datum
een ouderschapsplan voorleggen aan de rechter, of ze nu gehuwd
waren of niet. Dit betekent dat scheidende geregistreerd partners
met minderjarige kinderen via de rechter moeten scheiden, terwijl
dat voorheen niet hoefde. De invoering van het ouderschapsplan
* Dr. Marijke ter Voert en drs. Teun Geurts zijn respectievelijk als senior-onderzoeker en
junior-onderzoeker verbonden aan het WODC.
1 Kamerstukken II 2010/11, 31 753, nr. 27.
2 Het omzetten van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap, waardoor men
zonder tussenkomst van de rechter kon scheiden. Dit was mogelijk tussen 1 april 2001
en 1 april 2009 (Van Huis en Loozen, 2009).
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zou daarentegen tot gevolg kunnen hebben dat het aantal vervolg‑
procedures in de toekomst afneemt, omdat het plan onder andere
het aantal zogenoemde vechtscheidingen zou moeten verminderen
(Vlaardingerbroek, 2009).
In deze bijdrage beschrijven we de ontwikkeling van het aantal
gerechtelijke procedures dat rond scheidingen plaatsvindt en
de overheidsuitgaven voor gesubsidieerde rechtsbijstand die
scheidingszaken met zich meebrengen. Hoe hebben de aantallen
rechtszaken en uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand voor
scheidingszaken3 zich het afgelopen decennium ontwikkeld? Dat is
de vraag die centraal staat in deze bijdrage. Voordat we deze vraag
beantwoorden, bespreken we kort de echtscheidingsprocedure en
het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand.

De echtscheidingsprocedure in het kort
Een verzoek tot echtscheiding moet door een advocaat bij de
rechtbank worden ingediend. Een echtscheiding kan worden aan‑
gevraagd door beide echtgenoten samen (een gemeenschappelijk
verzoek), maar ook door een van hen (een eenzijdig verzoek). Een
gemeenschappelijk verzoek houdt in dat beide partners samen
om de scheiding vragen en ze het eens zijn over bepaalde gevolgen
van de scheiding. Als beide partners niet in onderling overleg tot
een oplossing kunnen komen, kan de partner die de echtscheiding
wenst via een advocaat een eenzijdig verzoek tot echtscheiding
indienen bij de rechtbank. De andere partner wordt dan opgeroepen
om bij de rechtbank een verweerschrift in te dienen. Daarvoor is een
eigen advocaat nodig. Deze partner kan in het verweerschrift zelf
ook een aantal verzoeken doen, waarop de andere partner mag rea‑
geren. Vervolgens wordt er een zitting gepland. Als de partner geen
verweer voert, vindt er geen zitting plaats. In deze bijdrage spreken
we in dat geval van een eenzijdig verzoek zonder tegenspraak.
Een echtscheiding heeft onder andere gevolgen voor de verdeling
van eigendom en voor de omgang met minderjarige kinderen. Naast

3 We gebruiken de term ‘scheidingen’ als dit betrekking heeft op procedures die gevoerd
kunnen worden door gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden. Voor
scheiding van mensen die in de echt verbonden zijn, gebruiken we de term ‘echtscheiding’.

51

Dit artikel uit Justitiële verkenningen is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Radboud University Nijmegen

52

Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 6, 2011 Scheiding en ouderschap

een verzoek om scheiding kan de rechter ook worden gevraagd om
een aantal scheidingsgerelateerde zaken vast te leggen. De rechter
kan voorzieningen treffen voor onder meer:
– het gezag en de omgang met de minderjarige kinderen;
– de alimentatie voor de ex-echtgenoot en/of voor de kinderen;
– de verdeling van de huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van
het bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen stelsel;
– het gebruik van de echtelijke woning;
– de pensioenverevening.
De scheidingsgerelateerde zaken kunnen gelijktijdig met de
echtscheidingsprocedure of via een afzonderlijke procedure aan
de rechter worden voorgelegd. In veel gevallen kunnen de partners
proberen om over de scheidingsgerelateerde zaken zelf overeen‑
stemming te bereiken zonder tussenkomst van de rechter. Tot de
inwerkingtreding van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en
zorgvuldige scheiding was de gang naar de rechter voor het regelen
van geen enkele scheidingsgerelateerde zaak verplicht. Vanaf de
invoering van deze wet is het verplicht voor ouders 4 die gezamenlijk
het gezag over minderjarige kinderen hebben, om een ouder‑
schapsplan op te stellen (art. 815 Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering). Daarmee is het ook verplicht geworden om afspraken
over kinderalimentatie en een omgangsregeling vast te laten leggen
door de rechter, omdat deze onderdeel vormen van het ouder‑
schapsplan. Na de scheiding blijven normaliter beide ouders het
gezag houden en blijven beiden daarmee ook verantwoordelijk voor
de verzorging en opvoeding. Het ouderschapsplan bevat afspraken
tussen beide ouders over de verdeling van zorg- en opvoedingsta‑
ken, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling over belangrijke
aangelegenheden. De doelstelling van het verplichte ouderschaps‑
plan is dat ruzies over opvoedings- en verzorgingstaken van de
kinderen beperkt blijven doordat hier van tevoren al afspraken over
worden gemaakt. Daarmee zouden de nadelige gevolgen van de
echtscheiding voor kinderen minder worden.
Naast de hiervoor genoemde scheidingsgerelateerde zaken kan
het bij scheidingsgerelateerde procedures gaan om voorlopige

4 Het verplichte ouderschapsplan geldt voor alle scheidende ouders die gezamenlijk het
gezag hebben over hun kinderen, ongeacht hun relatievorm: gehuwden, geregistreerd
partners en ouders met een informele relatie.
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voorzieningen, voor bijvoorbeeld alimentatie of het gebruik van de
echtelijke woning. Bovendien kunnen procedures worden gevoerd
om gemaakte afspraken over alimentatie, omgang of gezag te
wijzigen of om de zaak opnieuw te laten beoordelen door in hoger
beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechter. Tevens kan men
een kortgedingprocedure starten om de nakoming van bijvoorbeeld
een omgangsregeling af te dwingen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Burgers met een inkomen en vermogenspositie onder een bepaalde
grenswaarde kunnen voor het bekostigen van een advocaat of
mediator subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) krijgen
in de vorm van een toevoeging. Ongeveer 40% van de bevolking
komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (CombrinkKuiters e.a., 2009, p. 6). Wanneer een toevoeging wordt verleend,
betalen rechtzoekenden een inkomensafhankelijke eigen bijdrage
aan de rechtsbijstandverlener. De overige kosten kan de rechtsbij‑
standverlener op basis van een puntensysteem declareren bij de
RvR. De RvR vergoedt deze kosten – met aftrek van de eigen bijdrage
van de rechtzoekende – rechtstreeks aan de advocaat of mediator.
Per punt krijgt een rechtsbijstandverlener een vast bedrag. Dit
bedrag lag de tweede helft van 2010 op € 111,81 per punt.5 Er zijn ver‑
schillende soorten toevoegingen die elk met een verschillend aantal
punten worden ‘beloond’ (zie tabel 1).
De RvR geeft voor een scheiding in eerste instantie één procedure‑
toevoeging af per rechtzoekende. In het bereik van deze toevoeging
moet de volledige scheiding worden afgehandeld, inclusief schei‑
dingsgerelateerde zaken en voorlopige voorzieningen. Als beide
partners minvermogend zijn en beiden een advocaat nodig hebben,
kan er sprake zijn van twee toevoegingen voor één procedure. Daar‑
naast zijn er afzonderlijke toevoegingen voor scheidingsgerelateerde
zaken (zie tabel 1).

5 Zie www.rvr.org/nl/subhome_rbv/veelgestelde_vragen,FAQ-RBV-bedragen.html.
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Tabel 1

Soorten toevoegingen en bijbehorende
puntenvergoeding*

Type toevoeging
Lichte adviestoevoeging
Adviestoevoeging
Mediationtoevoeging
Reguliere toevoeging
(code toevoeging):
Scheiding
Echtscheiding gemeenschappelijk
verzoek (P020)
Echtscheiding eenzijdig verzoek
(P010)
Beëindiging samenwonen (P012)

Scheidingsgerelateerd
Alimentatie/levensonderhoud (P030)
Ouderlijk gezag/voogdij (P040)
Omgangsregeling (P041)
Boedelscheiding (P050)

Puntenvergoeding
rechtsbijstandverlener
2
(t/m 3 uur)
4
(t/m 6 uur)
8
(meer dan 6 uur)
4
(t/m 4 uur)
8
(meer dan 4 uur)

7
(een partner minvermogend)
10,5 (beide partners minvermogend
en dezelfde advocaat)
7
(procedure zonder tegenspraak)
10 (procedure op tegenspraak)
10 (een partner minvermogend)
15 (beide partners minvermogend
en dezelfde advocaat)
7
7
7
12

* Per punt € 111,81 (bedrag 1 juli 2010) en eenmalige administratiekosten. In uitzonderingsgevallen kunnen extra gemaakte uren worden gedeclareerd.

Onderzoeksgegevens
Cijfers over ontwikkelingen in het aantal gerechtelijke procedu‑
res zijn afkomstig van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) en het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Rvdr heeft gegevens
over het aantal afgedane verzoekschriften voor echtscheiding
(inclusief eventuele scheidingsgerelateerde zaken), losse procedu‑
res voor scheidingsgerelateerde zaken, hogerberoepprocedures en
kortgedingprocedures over de nakoming van afspraken. Het CBS
verzamelt eens in de twee jaar bij alle rechtbanken dossiergegevens
van alle echtscheidingsbeschikkingen in de maand oktober. Hierbij
wordt geregistreerd welke scheidingsgerelateerde zaken in de
beschikking zijn vastgelegd. De meest recente gegevens komen uit
2009. Gegevens over de toevoegingen zijn afkomstig van de RvR. In
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het zogenoemde vaststellingenbestand van de RvR staat voor elke
toevoeging het bedrag geregistreerd dat aan een rechtsbijstand‑
verlener is uitgekeerd. Declaraties voor extra uren zijn daarin niet
verwerkt en zijn niet meegeteld in de bedragen die we weergeven.6

Scheidingsprocedures bij de rechtspraak
In figuur 1 is te zien dat tussen 2001 en 2003 het aantal procedures
voor echtscheiding is gedaald. Deze daling is toe te schrij‑
ven aan de flitsscheiding die tussen 2001 en 2009 mogelijk was
(Wobma en De Graaf, 2009). Dit betekent dus niet dat het aantal
beëindigde huwelijken is verminderd: de daling van het aantal echt
scheidingsprocedures werd vrijwel volledig gecompenseerd door
een toename van het aantal omzettingen van huwelijken in geregi‑
streerd partnerschappen. Van 2003 tot en met 2008 ligt het aantal
echtscheidingsprocedures jaarlijks rond de 34.000. In 2009 is er een
lichte daling ten opzichte van 2008. Ondanks de afschaffing van
de flitsscheiding in maart 2009 is er in dat jaar dus geen toename
te zien van het aantal echtscheidingsprocedures. Waarschijnlijk
loopt de trend in het aantal scheidingsprocedures iets achter op het
gevoerde beleid, want in 2010 neemt het aantal scheidingen voor
het eerst sinds lange tijd weer toe, van een ruime 32.000 echtschei‑
dingen naar een krappe 35.000 echtscheidingen. Hiermee ligt het
aantal echtscheidingen op dezelfde hoogte als in 2002.
Ook zien we in 2009 en 2010 een knik in de trend van de scheidin‑
gen op tegenspraak versus de scheidingen zonder tegenspraak.
Het aantal scheidingen op tegenspraak is gedaald naar ongeveer
5.000 procedures, terwijl het aantal scheidingen zonder tegenspraak
is gestegen naar ongeveer 30.000 procedures (21.000 voor gemeen‑
schappelijk verzoek en ongeveer 9.200 voor eenzijdig verzoek zonder
tegenspraak). Dit kan het gevolg zijn van de invoering van het
verplichte ouderschapsplan. De scheidende ouders met minder‑
jarige kinderen moeten nu immers voorafgaand aan de scheiding
onderling overeenstemming bereiken over een aantal zaken. Dit
maakt het minder waarschijnlijk dat de echtscheiding op tegen‑
spraak wordt gevoerd als de zaak bij de rechter ligt.
6 In 2010 werden voor 1.287 toevoegingen extra uren gedeclareerd. Dit betreft 2% van de
vastgestelde toevoegingen voor familierecht.

55

Dit artikel uit Justitiële verkenningen is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Radboud University Nijmegen

56

Justitiële verkenningen, jrg. 37, nr. 6, 2011 Scheiding en ouderschap

Figuur 1	Aantal afgedane scheidingsprocedures bij de rechtbank naar
aard van het verzoek, 2001-2010
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Bron: onderzoeksdatabase Rvdr, bewerking WODC.

In de echtscheidingsbeschikking kunnen tevens scheidingsgerela‑
teerde zaken worden vastgelegd. Cijfers van het CBS uit 2009 geven
hier een beeld van. In 44% van de echtscheidingsbeschikkingen
is een voorziening vastgelegd voor de toewijzing van de echtelijke
woning. In 33% van de echtscheidingsprocedures is de hoogte
van de kinderalimentatie vastgesteld en in 18% de hoogte van de
partneralimentatie. Bij echtscheidingen waar één of meer minder‑
jarige kinderen bij betrokken waren (58%), blijft het ouderlijke gezag
vrijwel altijd ongewijzigd (94%). Bij 33% van deze echtscheidingen
werd een omgangsregeling vastgesteld.7
Na de scheiding kunnen ook allerlei procedures volgen. Er kunnen
procedures worden gevoerd om afspraken over alimentatie, omgang
of gezag vast te leggen of te wijzigen, over de boedelverdeling kan
worden geprocedeerd en men kan in hoger beroep gaan tegen een
7 http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM = SLNL&PA=37192&VW=T.
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uitspraak van de rechter. Tevens kan men een kortgedingprocedure
starten om de nakoming van bijvoorbeeld een omgangsregeling af te
dwingen. In figuur 2 staat de ontwikkeling in het aantal scheidings‑
gerelateerde zaken weergegeven die kunnen volgen op de schei‑
dingsprocedure. Gerechtelijke procedures over levensonderhoud
(vaststellen of wijzigen alimentatie) en ouderlijk gezag springen
wat betreft de toename in aantal het meest in het oog. Het aantal
levensonderhoudsprocedures is toegenomen van ruim 6.000 in 2000
naar ruim 10.000 in 2010. Het aantal vervolgprocedures over gezag is
ook bijna verdubbeld in tien jaar tijd, van ongeveer 2.200 procedures
in 2000 naar ongeveer 4.300 procedures in 2010. In totaal zijn er in
2010 ongeveer 25.000 procedures voor scheidingsgerelateerde zaken
geweest (niet weergegeven in figuur 2).
Figuur 2	Aantal losse procedures voor scheidingsgerelateerde zaken,
2000-2010
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Bron: onderzoeksdatabase Rvdr, bewerking WODC.

Al met al blijkt dat het totale aantal gerechtelijke procedures rondom
scheidingen (dus procedures voor scheidingen en scheidingsgerela‑
teerde zaken) in 2010 uitkomt op 60.000 zaken (35.000 scheidingen en
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25.000 scheidingsgerelateerde procedures). Hoewel het aantal schei‑
dingsprocedures over de jaren vrij stabiel is, is het aantal procedures
voor scheidingsgerelateerde zaken dus flink gestegen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand voor scheidings(gerelateerde) zaken
In dit gedeelte beschrijven we de ontwikkelingen in gesubsidieerde
rechtshulp voor scheidingen en scheidingsgerelateerde zaken.
Hierbij is het van belang op te merken dat de gegevens over gerech‑
telijke procedures en de gegevens over toevoegingen niet naadloos
op elkaar aansluiten. Het aantal toevoegingen voor gesubsidi‑
eerde rechtsbijstand is geen directe weerspiegeling van het aantal
afgedane gerechtelijke procedures. Dit komt ten eerste doordat
toevoegingen niet altijd worden verstrekt voor gerechtelijke pro‑
cedures, maar ook voor adviezen en mediations. De onderstaande
gegevens hebben betrekking op alle soorten toevoegingen. Ten
tweede kan er per rechtbankzaak sprake zijn van nul, één of twee
toevoegingen, afhankelijk van het feit of nul, één of twee partners
minvermogend zijn. Uit gegevens van het CBS blijkt dat in 2009
47% van de scheidende vrouwen een toevoeging heeft ontvangen
voor de echtscheidingsprocedure en 28% van de mannen. In 2007
lagen deze percentages lager, namelijk op 41% voor vrouwen en
22% voor mannen.8
In figuur 3 staan de ontwikkelingen in het aantal toevoegingen voor
scheidingen weergegeven. Het totale aantal vastgestelde toevoegin‑
gen voor scheidingen in het jaar 2010 ligt op ongeveer 32.000, ruim
2.000 toevoegingen meer dan het jaar ervoor. Het aantal toevoegin‑
gen voor rechtsbijstand voor zaken op tegenspraak is in 2010 vrijwel
gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande jaren. Evenals bij de
cijfers over gerechtelijke procedures zien we dat het aantal toevoe‑
gingen voor verzoeken zonder tegenspraak (gemeenschappelijk
verzoek en eenzijdig verzoek zonder tegenspraak) is toegenomen.
In 2010 zijn voor echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek
circa 8.700 toevoegingen vastgesteld en voor eenzijdige verzoeken
zonder tegenspraak bijna 11.000 toevoegingen. Het aantal toevoe‑
gingen voor eenzijdige verzoeken op tegenspraak bedroeg 8.700.
8 http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM = SLNL&PA=37192&VW=T (recht in
debet).
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Het aantal toevoegingen voor het beëindigen van samenwonen is de
afgelopen jaren gestaag gestegen en ligt in 2010 op ongeveer 4.100
toevoegingen.
Figuur 3	Aantal vastgestelde toevoegingen voor scheidingen naar aard
van verzoek, 2000-20109
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Bron: vaststellingsbestand RvR, bewerking WODC.

Figuur 4 laat zien dat het totale aantal vastgestelde toevoegingen
voor scheidingsgerelateerde zaken sinds 2002 een sterke toename
kent. In 2002 lag het totale aantal toevoegingen nog op een ruime
21.000. In 2010 is dit gestegen naar ongeveer 49.000 toevoegingen.
Vooral het aantal toevoegingen voor alimentatie, ouderlijk gezag en
omgangsregelingen is de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal
toevoegingen voor boedelscheidingen is in die periode ook geste‑
gen, maar een stuk minder. In 2010 zijn ruim 18.000 toevoegingen
vastgesteld voor alimentatieregelingen, een ruime 13.000 toevoe‑
gingen voor omgangsregelingen, 13.000 toevoegingen voor ouderlijk
9 Deze gegevens zijn gewijzigd ten opzichte van de gedrukte uitgave van JV-6/2011. De
oude gegevens waren gebaseerd op een foutief databestand.
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gezag en ongeveer 3.000 toevoegingen voor boedelscheidingen.
Daarbij plaatsen we de kanttekening dat de toevoegingen voor
ouderlijk gezag niet allemaal scheidingsgerelateerd zijn.
Figuur 4	Aantal vastgestelde toevoegingen voor scheidingsgerelateerde
zaken naar aard van verzoek, 2000-2010
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Bron: vaststellingsbestand RvR, bewerking WODC.

Uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand
Het grootste gedeelte van de uitgaven aan gesubsidieerde rechts‑
bijstand wordt bepaald door het aantal vastgestelde toevoegingen,
de jaarlijkse indexatie van het basisbedrag en het aantal punten dat
wordt toegekend per toevoeging.10 Als zodanig zijn de ontwikkelin‑
gen in de uitgaven een weerspiegeling van het aantal toevoegingen,
waarbij een verandering in het aantal toevoegingen met veel punten
een grotere uitwerking heeft op de uitgaven dan een eenzelfde ver‑
andering in het aantal toevoegingen met weinig punten. In figuur 5
zijn de overheidsuitgaven voor rechtsbijstand bij scheidingen
10 Voor familierecht is het aantal punten over de jaren heen grofweg gelijk gebleven.
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 eergegeven naar aard van het verzoek.11 De uitgaven voor eenzij‑
w
dige verzoeken op tegenspraak zijn, in vergelijking met voorgaande
jaren, in 2010 weer licht toegenomen. Waar de uitgaven in 2009
ongeveer 10 miljoen bedroegen, zijn de uitgaven in 2010 gegroeid
naar 11 miljoen euro. Een gelijke toename valt te constateren voor
de overheidsuitgaven aan toevoegingen voor scheidingsverzoeken
zonder tegenspraak. In 2009 waren de uitgaven voor eenzijdige ver‑
zoeken zonder tegenspraak circa 6,7 miljoen euro en in 2010 is dit
gestegen naar ongeveer 7,3 miljoen euro. De uitgaven voor gemeen‑
schappelijke verzoeken stegen ook met bijna een miljoen naar
5,3 miljoen euro.
Figuur 5	Uitgaven aan vastgestelde vergoedingen voor
scheidingsprocedures naar aard van verzoek, 2000-2010, in
miljoenen euro’s12
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Bron: vaststellingsbestand RvR, bewerking WODC.

11 In deze bedragen zijn de eigen bijdragen van rechtzoekenden en de proceskostenaftrek verrekend.
12 Deze gegevens zijn gewijzigd ten opzichte van de gedrukte uitgave van JV-6/2011. De
oude gegevens waren gebaseerd op een foutief databestand.
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Uit figuur 6 kan worden opgemaakt dat de grootste stijging van de
uitgaven voor scheidingsgerelateerde zaken is te vinden bij gesub‑
sidieerde rechtshulp voor alimentatie, ouderlijk gezag en omgangs‑
regelingen. Vergeleken met de omvang van deze stijgingen zijn de
uitgaven voor rechtshulp betreffende boedelscheidingen slechts
marginaal toegenomen.
Figuur 6	Uitgaven aan vastgestelde vergoedingen voor
scheidingsgerelateerde zaken naar aard van verzoek, 2000-2010,
in miljoenen euro’s
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Bron: vaststellingsbestand RvR, bewerking WODC.

In figuur 7 staan de totale uitgaven aan toevoegingen voor schei‑
dingen en scheidingsgerelateerde zaken weergegeven.13 De totale
uitgaven zijn gestegen van € 23 miljoen in 2000 naar € 65 miljoen
in 2010. Deze toename is vrijwel lineair: jaarlijks nemen de totale
13 In deze bedragen zijn de eigen bijdragen van rechtzoekenden en de proceskostenaftrek verrekend.
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uitgaven gemiddeld met 11% toe ten opzichte van het voorgaande
jaar. Een uitzondering hierop is het jaar 2002, waarin de toename
ten opzichte van het jaar ervoor 1% bedroeg. Vooral de uitgaven voor
scheidingsgerelateerde toevoegingen zijn gestegen. Deze zijn toe‑
genomen van ruim € 8 miljoen in 2000 naar ongeveer € 38 miljoen
in 2010. Maar ook de uitgaven voor scheidingstoevoegingen dragen
een steentje bij: deze zijn toegenomen van ruim € 14 miljoen in 2000
naar € 27 miljoen in 2010. De stijging van de uitgaven valt voor een
deel toe te schrijven aan de toename van het aantal toevoegingen en
voor een deel aan de stijging van de vergoeding per punt. Dit bedrag
is toegenomen van € 69,88 per punt in 2000 naar € 111,82 per punt in
2010.
Figuur 7	Uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand voor scheiding,
totaal en gespecificeerd naar scheidingsprocedures en
scheidingsgerelateerde procedures, 2000-2010
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Bron: vaststellingsbestand RvR, bewerking WODC.
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Conclusie
In totaal zijn er in 2010 ongeveer 60.000 gerechtelijke procedures
geweest voor echtscheidingen (bijna 35.000) en losse procedures
over scheidingsgerelateerde zaken (ruim 25.000). Na een periode
waarin het aantal scheidingen vrij stabiel was, is het aantal schei‑
dingsprocedures in 2010 toegenomen. De afgelopen jaren laten ook
een stijging van het aantal procedures voor scheidingsgerelateerde
zaken zien. Vooral het aantal alimentatieprocedures is toegenomen.
Het aantal toevoegingen is de afgelopen jaren gestegen. In 2010 zijn
32.000 toevoegingen voor scheidingen en bijna 49.000 toevoegin‑
gen14 voor scheidingsgerelateerde zaken vastgesteld. In totaal komt
dit neer op 81.000 toevoegingen. Deze toevoegingen zijn niet alleen
voor gerechtelijke procedures verstrekt, maar ook voor adviezen en
mediations. Vooral het aantal scheidingsgerelateerde toevoegingen
is vanaf 2002 toegenomen.
De uitgaven van de overheid voor toevoegingen met betrekking tot
scheidingen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen van ruim
€ 22 miljoen in 2000 naar € 65 miljoen in 2010. Dit komt voor een
deel door de verhoging van de basisvergoeding voor rechtshulpver‑
leners. Voor een ander deel komt dit door de toename van het aantal
toevoegingen voor scheidingsgerelateerde zaken. Vooral het aantal
toevoegingen voor alimentatie, omgangsregelingen en ouderlijk
gezag/voogdij is de afgelopen jaren toegenomen.
Uit de voorgaande analyse komt een aantal interessante recente
ontwikkelingen naar voren. Ten eerste blijkt dat het aantal
echtscheidingen in Nederland een jaar na de afschaffing van de
flitsscheiding (in 2010) van ongeveer dezelfde hoogte is als het jaar
na de invoering van de flitsscheiding (in 2002). Als deze lichte toe‑
name van het aantal echtscheidingen in 2010 het gevolg is van het
afschaffen van de flitsscheiding, dan kan worden verwacht dat het
komende jaar het aantal scheidingsprocedures zal gaan toenemen
richting de 38.000 procedures. Hoewel het er alle schijn van heeft
dat de afschaffing van de flitsscheiding ervoor zorgt dat het aantal
scheidingsprocedures toeneemt, kunnen hier natuurlijk ook andere
ontwikkelingen aan ten grondslag liggen. We kunnen dan ook geen

14 Dit is een overschatting. Onder de toevoegingen over ouderlijk gezag/voogdij kunnen
veel toevoegingen zitten die niets met een scheidingsprocedure van doen hebben.
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definitieve conclusies trekken over de recente ontwikkelingen in het
totale aantal afgedane echtscheidingsprocedures.
Ten tweede komt uit de analyse naar voren dat scheidingsproce‑
dures op eenzijdig verzoek in 2010 minder vaak op tegenspraak
worden gevoerd dan in de jaren daarvoor. De vermindering in het
aantal procedures op tegenspraak komt echter niet tot uitdruk‑
king in het aantal toevoegingen dat hiervoor is vastgesteld en de
daarmee samengaande uitgaven. De afname in het aantal proce‑
dures op tegenspraak is mogelijk het gevolg van de invoering van
het verplichte ouderschapsplan. Het ouderschapsplan zou daarmee
een goede bijdrage kunnen leveren aan een afname van het aantal
vechtscheidingen. Als het aantal vechtscheidingen daadwerkelijk
afneemt door het ouderschapsplan, dan zou dit tevens kunnen bete‑
kenen dat in de toekomst minder vervolgprocedures nodig zijn voor
het vaststellen of het wijzigen van scheidingsgerelateerde zaken
zoals kinderalimentatie en omgangsregelingen. Dit zal de toekomst
moeten uitwijzen. Vooralsnog laten de cijfers een toename zien in
het aantal scheidingsgerelateerde procedures, en dan vooral voor
alimentatie, ouderlijk gezag en omgangsregelingen.
Ten derde zien we dat vooral het aantal toevoegingen voor alimen‑
tatie, omgangsregelingen en ouderlijk gezag de afgelopen jaren is
toegenomen. Deze stijging is ook te zien in het aantal gerechtelijke
procedures. Het is onduidelijk waardoor de stijging in het aantal
procedures wordt veroorzaakt. In elk geval kan de toename niet
worden verklaard doordat er meer echtscheidingen met minderja‑
rige kinderen zijn. Het absolute aantal scheidingen met minderja‑
rige kinderen blijft namelijk ongeveer gelijk, en als er al sprake zou
zijn van een trend, dan gaat het eerder om een lichte afname dan om
een toename (zie CBS-statline). Ook kan de toename van beschik‑
kingen niet worden verklaard doordat er minder vaak regelingen
voor bijvoorbeeld kinderalimentatie worden getroffen in de echt‑
scheidingsbeschikking. Dit absolute aantal is volgens CBS-gegevens
tussen 2003 en 2007 vrijwel gelijk gebleven.
Een mogelijke reden voor de toename van scheidingsgerelateerde
procedures is een stijging van het aantal samenwonenden met kin‑
deren dat uit elkaar gaat. Zij kunnen afspraken over kinderalimen‑
tatie, omgang en gezag alleen via losse verzoekschriften regelen.
Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat een toenemend aantal
gescheiden personen nevenvoorzieningen via de rechter wil laten
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vastleggen, of dat door wijziging van omstandigheden steeds vaker
om herziening van gemaakte afspraken wordt gevraagd.
Ten vierde valt vooral de stijging van het aantal alimentatiezaken
op. Een van de oorzaken van de stijging van het aantal alimenta‑
tieprocedures zou kunnen zijn dat meer scheidende samenwoners
met minderjarige kinderen afspraken over kinderalimentatie via
de rechtbank laten vastleggen. Hierover hebben we echter geen
gegevens. De stijging zou ook te maken kunnen hebben met de
Tremanormen, die al jaren een bron van discussie zijn. De Trema‑
normen zijn richtlijnen die de rechtspraak heeft opgesteld voor het
vaststellen van alimentatie. De normen bevatten veel inkomens- en
uitgavenposten waarmee rekening wordt gehouden. Dit maakt de
kans relatief groot dat substantiële veranderingen in een van die
posten leiden tot een wijzigingsverzoek. Er kunnen altijd situaties
voorkomen waardoor aanpassing van alimentatie gewenst is, bij‑
voorbeeld door daling of stijging van het inkomen of een structurele
wijziging in de woonlasten. Tevens is het rekenmodel op basis van
de Tremanormen voor burgers ingewikkeld, ontoegankelijk en wat
betreft de uitkomst onvoorspelbaar (Werkgroep alimentatiebeleid,
2002). Bovendien is niet altijd duidelijk hoe de rechter de berekening
heeft uitgevoerd, omdat deze niet bij de beschikking is bijgevoegd.
Het kabinet verwacht het totale aantal procedures rond een
scheiding te verminderen door te stimuleren dat scheidende paren
gezamenlijk afspraken maken. Dit moet leiden tot minder procedu‑
res op tegenspraak en minder hogerberoeps- en vervolgprocedures
over nevenvoorzieningen. In de komende jaren worden onderdelen
die onder deze maatregel vallen verder uitgewerkt en ontwikkeld. Zo
is onder meer de website Rechtwijzer.nl uitgebreid met een module
voor een echtscheidings- en ouderschapsplan. Hiermee probeert
men te stimuleren dat scheidende paren zich in een vroeg stadium
bewust worden van de gevolgen van de scheiding, dat ze over die
gevolgen gezamenlijke afspraken maken en dat de diverse facet‑
ten van de scheiding in één keer worden geregeld. De verwachting
is dat ze deze zelf vastgestelde afspraken beter nakomen dan een
beslissing die een rechter heeft opgelegd en beter in staat zullen zijn
nieuwe afspraken te maken, mocht daar reden toe zijn. Tevens zijn
er maatregelen aangekondigd met betrekking tot kinderalimentatie.
Welke vorm deze maatregelen zullen krijgen, is nog niet bekend. De
komende jaren zullen de ontwikkelingen van het aantal rechts‑
zaken en toevoegingen en de beleidsmaatregelen op het gebied

Dit artikel uit Justitiële verkenningen is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Radboud University Nijmegen
Scheidingen en gesubsidieerde rechtsbijstand

van s cheiding en alimentatie in ieder geval worden gevolgd in de
Monitor Rechtsbijstand en Geschiloplossing van het WODC.
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