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Voorwoord
Het aantal echtscheidingen in Nederland bedroeg vorig jaar bijna
35.000. Dat is een kleine toename vergeleken met de jaren daarvoor, toen rond de 34.000 stellen tot echtscheiding overgingen. Tel
daarbij op de circa 65.000 samenwonenden die jaarlijks uit elkaar
gaan, en het wordt duidelijk dat scheiding een min of meer normaal
maatschappelijk verschijnsel is geworden. Van de echtparen die in
1970 trouwden, was één op de zes na twintig jaar uit elkaar. Voor de
stellen die in 1990 trouwden, geldt dat voor één op de vier.1
Meer dan vroeger is het zo dat scheidende stellen met opgroeiende
kinderen tot in lengte van dagen met hun ex te maken hebben.
Tot 1998 werd na een scheiding het ouderlijk gezag toegewezen aan
een van de ouders, doorgaans de moeder. Een wetswijziging in dat
jaar voorzag in het automatisch doorlopen van het gedeeld ouderlijk
gezag, met als uitgangspunt dat beide ouders verantwoordelijk blijven voor de verzorging en opvoeding van de kinderen en samen alle
belangrijke beslissingen nemen. Latere wetgeving heeft dat principe
alleen nog maar versterkt. Het gaat dan om de invoering van het
verplichte ouderschapsplan bij scheiding (ook voor samenwonenden met kinderen) en de invoering van het co-ouderschap in 2009.
Het co-ouderschap was voorheen voorbehouden aan ouders die
ondanks of juist dankzij de scheiding nog goed met elkaar door één
deur konden. In de huidige regeling kan een ouder eisen dat kinderen een substantieel deel van de week of maand bij hem of haar
verblijven, ook al is dat tegen de zin van de andere ouder. Hoewel het
voor kinderen ontegenzeggelijk voordelen kan hebben om intensief
contact te blijven houden met beide ouders, is er tegelijk het risico
dat conflicten van vóór de scheiding gewoon doorgaan. Onderzoeker Ed Spruijt vindt zelfs dat er na de scheiding nieuwe conflicten
bijkomen: over omgangsregelingen, geld en de vraag met wie de
kinderen op vakantie gaan. De bedoeling van het ouderschapsplan
is weliswaar om afspraken vast te leggen en conflicten te voorkomen, maar met het verstrijken van de tijd zijn die afspraken vaak
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aan herziening toe. 2 Dit zou kunnen verklaren waarom het aantal
scheidingsgerelateerde rechtszaken nog altijd stijgt. 3
In dit themanummer over scheiding en ouderschap is veel aandacht
voor de ontwikkelingen in de scheidingswetgeving, de jurisprudentie en de wijze waarop scheidingen worden afgewikkeld. Dat gebeurt
steeds vaker met behulp van mediation in allerlei vormen. Voorts
komen de financiële aspecten van scheiding aan de orde in een
artikel over koude uitsluiting. Dit is vooral relevant voor de groeiende groep samenwonenden die geen afspraken hebben gemaakt
over de verdeling van inkomsten en vermogen na scheiding. Ook het
fenomeen van de transnationale scheiding wordt besproken.
In het openingsartikel analyseert Antokolskaia de recente parlementaire geschiedenis van de invoering van het co-ouderschap in
Nederland. De status van het co-ouderschap was onderwerp van
een felle discussie. Deze spitste zich toe op de vraag of een wettelijk
verplicht gesteld co-ouderschap na echtscheiding een inbreuk
vormt op de vrijheid van de ouders om zelf te beslissen wat het beste
voor hun kinderen is. Bovendien zou een dergelijke verplichtstelling
het de rechter bijna onmogelijk maken om ‘maatwerk’ te leveren en
af te wijken van de standaardregeling. Na de periode van onzekerheid over de uitleg van de nieuwe wet, die in 2009 in werking trad,
heeft de uitspraak van de Hoge Raad van 21 mei 2010 uiteindelijk
hierover duidelijkheid geschapen.
In 2009 werd eveneens het verplichte ouderschapsplan ingevoerd.
Van der Lans bekijkt in haar bijdrage of de tot nu toe gepubliceerde
jurisprudentie inzicht geeft in de werking van het ouderschapsplan
in de rechtspraktijk. Aan de orde komt de vraag hoe de rechter
omgaat met het verplichte karakter van het ouderschapsplan en
hoe het recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM) wordt gewaarborgd. Nu als basisregel geldt dat een verzoek tot scheiding pas door
de rechter kan worden ingewilligd nadat de scheidende (echte-)
lieden eerst een ouderschapsplan hebben opgesteld, zou die eis de
toegang tot de rechter kunnen bemoeilijken. Tot nog toe lijkt het
verplichte ouderschapsplan niet tot veel problemen en vertragingen te leiden in scheidingsprocedures. Nader onderzoek is nodig
om te bepalen of het ouderschapsplan tot minder conflicten na de
scheiding leidt.
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De regeling rond het ouderschapsplan laat zien dat partners de
gevolgen van een (echt)scheiding zoveel mogelijk in onderling
overleg moeten regelen. Chin-A-Fat noemt dit in haar bijdrage de
kern van de vele veranderingen in de praktijk van het scheiden in
de afgelopen jaren. In dezelfde periode was er eveneens sprake van
een enorme groei van mediation. Een nieuwe vorm van mediation is
de zogeheten overlegscheiding (‘collaborative divorce’), waarbij in
een scheidingsoverleg elk van de partijen zich laat bijstaan door een
advocaat en zo nodig een beroep kan worden gedaan op verschillende typen experts. De afspraak daarbij is dat de betrokken advocaten niet zullen optreden in een gerechtelijke scheidingsprocedure
op tegenspraak, mocht het daar toch nog van komen. Volgens de
auteur is het belangrijk dat mediators voldoende ervaring en kennis
hebben om zowel de psychologische als juridische aspecten van een
scheiding op bevredigende wijze af te handelen. Ook is een goed
‘nahuwelijk’ gediend met betaalbare mediation, aldus de auteur.
Met de circa 34.000 echtscheidingen die jaarlijks door de rechter
worden uitgesproken, zijn flinke kosten gemoeid. Die kosten betreffen enerzijds de scheidingsprocedures zelf, anderzijds gaat het om
zogeheten scheidingsgerelateerde procedures waarin ex-partners
conflicten over bijvoorbeeld kinderen of alimentatie uitvechten. Op
basis van eigen onderzoek becijferen Ter Voert en Geurts het aantal
gerechtelijke procedures dat rond scheidingen plaatsvindt. Ook
berekenen zij de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand die
voor dit doel is verstrekt. In 2010 was sprake van een duidelijke dip
in het aantal procedures op tegenspraak, terwijl dit aantal in de zes
jaar daarvoor min of meer constant was. Mogelijk is deze daling het
gevolg van de invoering van het ouderschapsplan. Een soortgelijk
effect op de ontwikkeling van het aantal scheidingsgerelateerde
procedures doet zich (nog) niet voor. De auteurs geven een aantal
mogelijke verklaringen voor de verdubbeling van het aantal scheidingsgerelateerde procedures in de afgelopen tien jaar.
In de bijdrage van Verstappen staat de financiële situatie van expartners centraal. De meeste mensen die trouwen in Nederland,
doen dat in gemeenschap van goederen. Door middel van huwelijkse voorwaarden kan van die standaardvorm worden afgeweken.
‘Koude uitsluiting’ is een type van huwelijkse voorwaarden waarbij
geen enkele compensatie wordt afgesproken voor het ontbreken
van de gemeenschap van goederen. Na een echtscheiding vindt dus
geen verrekening plaats van inkomen en vermogen. Verstappen laat
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zien dat het in die situatie vaak vrouwen met de zorg voor kinderen zijn, die met lege handen staan. Mannen daarentegen gaan
er na een scheiding – zowel na een huwelijk in gemeenschap van
goederen als in andere gevallen – vaak financieel op vooruit. Koude
uitsluiting in huwelijkse voorwaarden komt weliswaar veel minder
voor dan vroeger, maar daar staat tegenover dat er tegenwoordig
veel meer mensen samenwonen zonder een geregistreerde partnerschapsovereenkomst. In die gevallen is koude uitsluiting de regel.
Op basis van onderzoek is een schatting gemaakt van het aantal
gescheiden alleenstaande vrouwen met kinderen, die ofwel in koude
uitsluiting waren gehuwd, ofwel hebben samengewoond, en die
in ernstige financiële problemen verkeren. Het zou gaan om circa
35.000 vrouwen. De auteur betoogt dat de overheid maatregelen
zou moeten nemen om de onbillijke gevolgen van koude uitsluiting
tegen te gaan.
Ten slotte besteden we aandacht aan de steeds vaker voorkomende
transnationale huwelijken en echtscheidingen. De scheidende
echtelieden kunnen dan te maken krijgen met twee verschillende
familierechtsystemen. Sportel focust in haar artikel op transnationale Nederlands-Marokkaanse scheidingen. Zij bespreekt globaal
de belangrijkste verschillen tussen het Marokkaanse en Nederlandse familierecht en de wijze waarop Marokkaans familierecht in
voorkomende gevallen kan worden toegepast op de verdeling van
bezittingen in een Nederlandse echtscheiding. Aan de hand van een
aantal concrete voorbeelden laat de auteur zien dat betrokkenen
vaak een keuze hebben om het Nederlandse dan wel het Marokkaanse recht in te roepen en dat daar voor- en nadelen aan verbonden kunnen zijn. Welke keuze wordt gemaakt, is mede afhankelijk
van verschillende vormen van kapitaal die de echtelieden hebben in
Nederland en/of Marokko. In navolging van Bourdieu onderscheidt
de auteur cultureel, linguïstisch, sociaal en economisch kapitaal.
De auteur gaat tevens in op het vraagstuk van erkenning van
echtscheiding.
Marit Scheepmaker

