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1 Inleiding

1.1 Achtergronden van het onderzoek
Op verzoek van de Minister van Justitie is door het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een on-
derzoek uitgevoerd naar de opvattingen die onder de bevol-
king leven omtrent alimentatie na echtscheiding. Doel van
het onderzoek is een bijdrage te leveren aan de discussie
over de wenselijkheid van wetswijziging op het gebied van de
alimentatie.
Op 1 oktober 1971 is in ons land het thans geldende echt-
scheidingsrecht in werking getreden. Duurzame ontwrichting
van het huwelijk is sindsdien de enige grond voor echtschei-
ding. De vroegere op schuld gebaseerde echtscheidingsgronden
zijn toen komen te vervallen.
liet recht op een uitkering tot levensonderhoud van de ex-
partner werd eveneens losgekoppeld van de door de rechter
vast te stellen schuld aan het mislukken van het huwelijk.
De wet bepaalt thans dat de rechter in geval van echtschei-
ding aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn
of haar levensonderhoud heeft en deze niet in redelijkheid
kan verwerven een uitkering tot levensonderhoud ten laste
van de ander kan toekennen. Dat is alleen mogelijk indien
die echtgenoot daartoe een vordering of een verzoek indient.
De rechter kan de alimentatie voor bepaalde tijd of onder
bepaalde voorwaarden toekennen. Echtgenoten kunnen evenwel
ook de alimentatie onderling bij overeenkomst regelen (art.
157, boek 1 BW).
Reeds tijdens de voorbereiding van de behandeling van het
wetsontwerp waarin deze zaken werden geregeld is in het par-
lement en daar buiten een diepgaande discussie ontstaan over
de vraag naar de rechtsgrond van de alimentatie bij echt-
scheiding. Verschil van mening bestaat tot op heden zowel
over de vraag of en in welke gevallen de ene echtgenoot je-
gens de ander verplicht dient te worden na de scheiding een
uitkering tot levensonderhoud te doen, als over de hoogte
van de alimentatie en over de vraag of het recht op alimen-
tatie voor onbeperkte tijd moet gelden. De voorstanders van
een tijdelijke alimentatie zijn het over dé duur van de pe-
riode gedurende welke alimentatie dient te worden toegekend
niet eens.
De huidige regeling waarbij j de rechter over al deze vragen
moet beslissen wordt o.a. vanwege de veronderstelde hiermee
samenhangende rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid door
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velen als onbevredigend beschouwd.
De "Interdepartementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen"
heeft in april 1972 een rapport uitgebracht waarin vier mo-
gelijke stelsels voor een meer bevredigende regeling van de
alimentatie ter overweging werden voorgelegd (1).
Bezwaren tegen de huidige regel ing worden door de werkgroep
als volgt verwoord:
a. Gebrek aan financiële zekerheid en rechtsgelijkheid;
b. Psychische druk als gevolg-van de noodzaak van contact

tussen de gewezen huwelijkspartners;
c. Veel werk en kosten in verband met het alimentatiesy-

steem;
d. Alimentatie veelal onvoldoende; veel werk en kosten in

verband met bijstandverlening;
e. De in principe onbeperkte duur van de alimentatieplicht,

zonder dat rekening wordt gehouden met de arbeidsmoge-
lijkheden van de gescheiden vrouw, wordt in toenemende
mate als onrechtvaardig gevoeld.

'Een en ander heeft ertoe geleid dat de Minister van Justi-
tie in 1975 de "Commissie Alimentatienormen" heeft inge-
steld, die tot taak kreeg hem te adviseren over de volgende
vragen:
a. Is het mogelijk een systeem op te stellen, waarin het be-

drag van de uitkering tot levensonderhoud in beginsel op
grond van een formule wordt vastgesteld?

b. Verdient het aanbeveling om de thans door de rechtspraak
gevormde "vuistregels" op het gebied van de uitkeringen
tot levensonderhoud in de wet neer te leggen?

c. Verdient het aanbeveling om in de wet een (niet limita-
tieve) opsomming te geven van een aantal factoren en om-
standigheden, waarvan de rechter zich rekenschap dient te
geven bij het nemen van een beslissing in een procedure
betreffende een uitkering tot levensonderhoud?

De commissie heeft inmiddels haar standpunt in een rapport
neergelegd. Voor de door haar voorgestelde stelsels en re-
gels wordt hier verwezen naar het rapport van de commissie
(2). Van belang is hier te vermelden dat de commissie zich
conform de opdracht uitdrukkelijk niet heeft uitgesproken
over de wenselijkheid de verplichting tot het vaststellen
van een uitkering tot levensonderhoud na scheiding naar
tijdsduur te beperken, los van de behoefte van de gewezen
echtgenoten, en over de wijze waarop een dergelijke limite-
ring -indien wenselijk- vorm zou moeten krijgen.

Ter bestudering van dit specifieke probleem van de eventue-
le wettelijke beperking van de alimentatieduur, dat belang-
rijke, budgettaire consequenties kan hebben voor de gemeen-
schap, is door de betrokken bewindslieden een interdeparte-
mentale werkgroep ingesteld (de zgn. Interdepartementale
Werkgroep Limitering Alimentatie) die tot taak heeft een
aantal limiteringsmodellen op te stellen en de budgettaire
gevolgen daarvan voor de bijstand te berekenen.
Binnen deze werkgroep bleek de behoefte te bestaan aan een
onderzoek naar de opvattingen van gehuwde Nederlanders over
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de rolverdeling binnen het huwelijk en de daarmee samenhan-
gende plichten en rechten van echtgenoten jegens elkaar.
Verwachtingen die de huwelijkspartners in dit opzicht bij
elkaar hebben gewekt (bv. door de beslissing een gezin te
stichten) zouden mede bepalend kunnen zijn voor de rechts-
grond van de alimentatie, en meer in het bijzonder voor de
duur van de alimentatie, zo opperde de werkgroep.
Dit was aanleiding voor de Minister van Justitie het WODC te
verzoeken een onderzoek te doen'naar de opvattingen die on-
der de bevolking leven omtrent de alimentatieplicht na echt-
scheiding en de factoren die met verschillen in opvatting
verband houden.
Zoals te doen gebruikelijk bij onderzoek dat door het WODC
wordt verricht is door de Minister van Justitie een bege-
leidingscommissie ingesteld, waarin verschillende deskundi-
gen zitting hebben genomen. Deze commissie heeft bovendien
tot taak een onderzoek te begeleiden naar opvattingen over
het naamrecht. [let voorzitterschap van de commissie berust
bij prof. dr. G.A. Kooy, hoogleraar in de gezinssociologie
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Voor de volledige
samenstelling van de commissie zie bijlage 1 van dit ver-
slag.

1.2 Probleemstelling van het onderzoek
In feite gaat het hier in de eerste plaats om de fundaw en-
tele vraag of na een echtscheiding enige verplichting tot
het doen van uitkeringen tot levensonderhoud blijft bestaan
en zo ja, waarom en voor hoe lang. Het lijkt nuttig hier te
memoreren dat door middel van een wetenschappelijk onderzoek
niet kan worden aangetoond hoe de norm zou moeten zijn en
welke norm in de wet moet worden vastgelegd. Door middel van
een empirisch onderzoek kan slechts aan het licht worden ge-
bracht welke normen onder de bevolking leven en hoe de nor-
men zijn verdeeld. De wetgever zal de uitkomsten van derge-
lijk onderzoek echter wel in zijn oordeelsvorming moeten be-
trekken. Los van een eventuele wetswijziging en de inhoud
daarvan zouden de resultaten van dit onderzoek een toets-
steen kunnen vormen voor de rechters bij hun beslissing over
alimentatie voor gewezen echtgenoten.
Uit het rapport van de Commissie Alimentatienormen (pag. 15)
(2) blijkt dat binnen de commissie geen eenstemmigheid be-
stond over de vraag naar de rechtsgrond van de alimentatie-
plicht. Wel stond de commissie in haar geheel afwijzend te-
genover het idee dat de verplichting tot levensonderhoud van
elkaar die echtgenoten bij de huwelijkssluiting op zich heb-
ben genomen (art. 81, Boek 1 BW) onbeperkt blijft gelden,
ook na de huwelijksontbinding. Met betrekking tot de rechts-
grond merkt de commissie verder het volgende op:
- "De voorstanders van een alimentatieplicht legden er de

nadruk op, dat in de meeste huwelijken de echtgenoten het-
zij bewust, hetzij vanuit het gangbare rolpatroon opteren
voor een onderlinge arbeidsverdeling in die zin, dat de
man de kostwinner is en de vrouw huishoudelijk werk ver-
richt en de kinderen verzorgt.
In die gedachtengang zijn beide echtgenoten verantwoorde-
lijk voor de -na de scheiding aan het licht tredende- ge-
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volgen van deze arbeidsverdeling, nl. dat de vrouw tenge-
volge daarvan haar opleiding heeft afgebroken c.q. onder-
broken en/of haar vakbekwaamheid heeft verloren en aldus
nog maar geringe kansen heeft op passend niveau in haar
eigen levensonderhoud te voorzien.

- In aanvulling hierop legden anderen er de nadruk op, dat'
beide echtgenoten verantwoordelijk zijn voor de gevolgen
van de mislukking van hun huwelijk. Deze gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid brengt in het licht van de hiervoor om-
schreven rolverdeling met zich mee, dat de vrouw zich na
de huwelijksontbinding in moet spannen om zo spoedig moge-
lijk financieel weer op eigen benen te staan, maar dat de
man verplicht is de vrouw te onderhouden zolang zij daar-
toe niet in staat is.

- Ook was in de commissie het besef levend, dat het huwelijk
en de (financiële gevolgen van de) mislukking ervan zo
zeer tevens een maatschappelijk bepaalde aangelegenheid
zijn, dat hier ook van de gemeenschap financiële bijdragen
mogen worden gevergd, zoals reeds nu op grote schaal ge-
beurt in de vorm van bijstandsuitkeringen aan de geschei-
den vrouw.

- Voor sommigen lag hierin zelfs een grond om tegen iedere
alimentatieverplichting van een gewezen echtgenoot te
zijn.

- Tenslotte is in de commissie verdedigd dat het in het te-
genwoordige wettelijke stelsel, volgens hetwelk iedere
echtgenoot de mogelijkheid heeft ontbinding van het huwe-
lijk te verkrijgen -zij het soms langs de omweg van de
scheiding van tafel en bed-, ook tegen de wil van de ande-
re echtgenoot, in ieder geval ongerijmd is de laatste voor
het levensonderhoud van de ander aansprakelijk te houden.

- Over één zaak was er echter in de commissie eenstemmig-
heid, nl. dat gedwongen alimentatieoplegging na (echt)-
scheiding een inbreuk is op de regel dat in principe elke
meerderjarige voor zichzelf dient te zorgen; het huwelijk
brengt daarin een fundamentele verandering, doordat de
echtgenoten op zich nemen elkaar het nodige te verschaf-
fen; na ontbinding van het huwelijk herneemt voornoemde
regel zijn werking, behoudens de in art. 157, Boek 1 BW
omschreven situatie. Alimentatierecht is derhalve uitzon-
deringsrecht en moet als zodanig strikt worden toegepast".

Tot zover het rapport van de Commissie Alimentatienormen.

In verband met de discussie over een eventuele wijziging van
het alimentatierecht is het niet alleen van belang dat in-
zicht wordt verkregen in de opvattingen over de alimentatie-
plicht die op dit moment in ons land leven. Minsten zo be-
langrijk is het te weten of er veranderingen in deze opvat-
tingen zijn opgetreden gedurende de laatste twintig jaar en
of een ontwikkeling mogelijk nog in gang is en welke rich-
ting zij uitgaat.
Eventuele veranderingen in opvattingen over de alimentatie-
plicht kunnen niet direct worden onderzocht, omdat hiernaar
in het verleden in ons land geen onderzoek is gedaan onder
een representatieve steekproef van de bevolking. (3). Het
vragen naar opvattingen die men jaren geleden huldigde zal
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weinig betrouwbare informatie opleveren. De enige mogelijk-
heid om inzicht te verkrijgen in de opvattingen over de ali-
mentatieplicht zoals die 10 tot 20 jaar geleden waren is dit
langs indirecte weg te' doen, namelijk door na te gaan of
verandering is opgetreden in opvattingen die verondersteld
worden nauw verband te houden met de opvatting over de ali-
mentatieplicht en die reeds wel eerder onderwerp van onder-
zoek zijn geweest. Uit resultaten van diverse onderzoeken
die zijn samengebracht in de rapporten van het Sociaal en
Cultureel Planbureau blijkt bv. dat de opvattingen over de
rolverdeling tussen man en vrouw sinds 1966 geleidelijk ver-
anderd zijn (4). Hetzelfde geldt voor opvattingen over de
toelaatbaarheid van echtscheiding (5).

Doel van dit onderzoek is na te gaan hoe de rechtsgenoten
over deze, zeer ingewikkelde zaken denken.
De vragen waarop wordt getracht een antwoord te vinden in
dit onderzoek zijn:

1. Welke opvattingen leven in 1980 onder de bevolking an-
trent de verplichting om na een echtscheiding aan de ex-
echtgenoot(genote) een uitkering tot het levensonderhoud
te doen?

2. Met welke factoren hangen eventuele verschillen in opvat-
ting over de alimentatieplicht samen? Houden deze verband
met verschillen in opvattingen over het huwelijk, met de
opvattingen omtrent rolverdeling van man en vrouw en
-voorzover men gehuwd is of met een vaste partner samen-
woont- met de feitelijke rolverdeling binnen het huwe-
lijk resp. de relatie en de waardering van de eigen (hu-
welijks)relatie? Zo ja, hoe sterk is het verband?

3. Verschillen de opvattingen over de alimentatieplicht van
vrouwen met die van mannen en verschillen zij naar andere
sociaal-demografische persoonskenmerken?

4. Verschillen de opvattingen over de alimentatieplicht van
(huwelijks)partners onderling?

5. Verschillen de opvattingen over de alimentatieplicht van
gescheiden mensen van die van de rest van de bevolking?

6. Verschillen de opvattingen over de alimentatieplicht van
gescheiden vrouwen van die van gescheiden mannen?

7. Kan op grond van de veranderingen die gedurende de laat-
ste 10 tot 20 jaar zijn opgetreden in de opvattingen over
het huwelijk, in de opvattingen over de rol van man en
vrouw in de samenleving in het algemeen en in het huwe-
lijk in het bijzonder, in de feitelijke rolverdeling tus-
sen man en vrouw, evenals in de opvattingen over toelaat-
baarheid van echtscheiding worden geconcludeerd dat daar-
mee ook de opvattingen over de alimentatieplicht ten aan-
zien van de ex-huwelijkspartner zijn veranderd?

1.3 Echtscheiding en alimentatie: een kwantitatief overzicht
Om enig inzicht te geven in de omvang van de alimentatiepro-
blematiek, worden in deze paragraaf enkele gegevens gepre-
senteerd over de ontwikkeling van het aantal echtscheidingen
in ons land en vervolgens over het aantal echtscheidingen
waarbij sprake is van alimentatie voor de ex-echtgenote (6).
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tiet aantal echtscheidingen vertoont in ons land, zoals in
vrijwel alle landen van onze cultuurkring, sinds het begin
van de zestiger jaren een constante stijging. In de vijfti-
ger jaren bewoog het aantal echtscheidingen zich in ons land
steeds op een relatief constant niveau van ongeveer vijfen
eenhalfduizend echtscheidingen per jaar. De herziening van!
het echtscheidingsrecht in 1971 luidde een zeer snelle stij-
ging in van ongeveer tienduizend in 1970 tot ongeveer twin-
tigduizend echtscheidingen in 1975. Sinds 1975 is er nog wel
sprake van een toename, doch deze is veel minder sterk ge-
worden. In tabel 1.1 is het aantal echtscheidingen per jaar
vanaf 1960 weergegeven. Daaruit blijkt dat het aantal echt-
scheidingen in 1979 vier maal zo groot was als in 1960. Uit-
gedrukt op het aantal gehuwde vrouwen is een verdrievoudi-
ging opgetreden.

Tabel 1.1: Ontwikkeling van het aantal echtscheidingen, 1960-1979

jaar aantal echtscheidingen
aantal echtscheidingen
per 100.000 gehuwde
vrouwen op 1 januari

1960 1960absoluut
=100 absoluut =100

1960 5.672 100 221,91 10n

1961 5.704 101 219,89 99

1962 5.711 101 216,49 98

1963 5.851 103 218,16 98

1964 6.203 109 227,80 103

1965 6.206 109 223,80 101

1966 6.797 120 240,52 108

1967 7.464 132 258,99 117

1968 8.146 144 277,26 125

1969 9.080 160 303,16 137

1970 10.317 182 338,26 152

1971 11.572 204 371,97 168

1972 14.938 263 470,93 212

1973 17.913 316 555,79 250

1974 19.167 338 587,58 265

1975 20.093 354 608,33 274

1976 20.889 368 625,23 282

1977 21.483 379 638,42 288

1978 22.257 392 657,32 296

1979 23.748 419 698,26 315

(Bron: CBS)

In figuur 1 op pag. 7 is de ontwikkeling van het aantal
echtscheidingen in Nederland sinds 1900 grafisch weerge-
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geven.
Opvallend is de piek na de tweede wereldoorlog. De reeds ge-
signaleerde, snelle stijging van het aantal echtscheidingen
die in 1971 is ingetreden springt voorts duidelijk in het
oog.

Figuur 1 : Echtscheidingen per 10.000 gehuwde vrouwen, 1900-1979

7 7.5

75,0
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1900 05 '10 15 20 25 '30 35 40 45 '50 55 60 65 70 75

Bron : Vakgroep Sociologie van de Landbouwhogeschool Wageningen

tiet beste inzicht in de ontwikkeling van het aantal echt-
scheidingen krijgt men met cohort-analyses. Dat wil zeggen,
door te vergelijken hoeveel van de in bepaalde jaren geslo-
ten huwelijken na een x-aantal jaren door echtscheiding zijn
ontbonden.
Uit CBS-cijfers over huwelijkscohorten, of huwelijksjaargan-
gen, blijkt bv. dat van de in 1968 gesloten huwelijken na 10
jaar 7,8% door echtscheiding was ontbonden, terwijl van de
in 1958 gesloten huwelijken na 10 jaar 3,7% in echtscheiding
was geëindigd. Van de in 1968 gesloten huwelijken waren na
10 jaar dus twee maal zoveel huwelijken door echtscheiding
ontbonden als van de in 1958 gesloten huwelijken.
Een nadeel van deze benadering is dat men over de recentere
huwelijken logischerwijs geen inzicht krijgt in het verloop
op langere termijn, terwijl die huwelijksjaargangen in ver-
band met vermoede nieuwe ontwikkelingen juist het meest in-
teressant zijn. Zo kan men voor de huwelijken van 1973 niet
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veel verder kijken dan 5 jaar; in die periode bleek 5,4% van
deze huwelijken door echtscheiding ontbonden te zijn. Dat is
sinds 1941 het hoogste percentage na 5 jaar van alle huwe-
lijksjaargangen. Van de in 1963 gesloten huwelijken bleek
bv. na 5 jaar 2,3% door echtscheiding ontbonden (6a).
Deze gegevens ondersteunen de verwachting dat van de recent
gesloten huwelijken een groter percentage door echtscheiding
zal worden ontbonden dan van de oudere huwelijksjaargangen.
Uitspraken dat 25 tot 30% van de huwelijken (= 1 op de 3 of
4) in echtscheiding eindigt zijn evenwel vooralsnog specula-
tief. Het hoogste percentage dat sinds 1941 is geregistreerd
betreft de huwelijksjaargang van 1944: na 30 jaar 9,4% (= 1
op de 11) door echtscheiding ontbonden; de huwelijksjaargang
1963 bereikte ongeveer ditzelfde percentage na 15 jaar.

Tabel 1.2: Ontwikkeling van het aantal gescheiden vrouwen, 1960-1978

escheiden vrouwen gescheiden vrouwen
jaar g

per 100 000 gehuwde(op 31-12) .
vrouwen op 31-12

1960 1960absoluut =100 absoluut
=100

1960 51.994 100 2.004,39 lor)

1961 53.367 103 2.023,01 101

1962 54.393 105 2.028,08 101

1963 55.509 107 2.038,52 102

1964 55.875 199 2.051,03 102

1965 58.611 113 2.073,99 103

1966 61.060 117 2.118,57 106

1967 63.905 123 2.175,12 109

1968 67.406 130 2.250,62 112

1969 71.489 137 2.343,90 117

1970 74.793 144 2.404,15 120

1971 79.893 154 2.518,69 126

1972 88.108 169 2.733,73 136

1973 98.584 190 3.022,19 151

1974 109.957 211 3.329,00 166

1975 126.087 243 3.773,93 188

1976 139.381 268 4.142,08 207

1977 152.422 293 4.501,54 225

1978 165.552 318 4.867,74 2,13

(Bron: CBS)

Als gevolg van de toename van het aantal echtscheidingen is
het aantal gescheiden vrouwen(7) sedert 1960 gestegen van
52.000 tot 165.500, dus iets meer dan verdrievoudigd. In ta-
bel 1.2 is dit af te lezen. Corrigeren we voor de toename
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van de gehele bevolking dan is het aantal gescheiden vrouwen
met een factor van ongeveer 2,5 toegenomen. Een en ander re-
sulteert daarin, dat er thans één gescheiden vrouw wordt
aangetroffen op 20 gehuwde vrouwen. In 1960 was dat nog één
gescheiden vrouw op 50 gehuwde vrouwen. Deze ontwikkeling
kwam tot stand door een toename van het aantal echtscheidin-
gen en een daling van het aantal huwelijken. Sinds de laat-
ste maanden van 1979 blijkt overigens het aantal huwelijken
dat maandelijks wordt gesloten weer een stijging te verto-
nen, zowel absoluut als per 1.000 inwoners (8).
De omvang van het alimentatieprobleem, uitgedrukt in het
aantal alimentatieontvangende personen, is echter veel klei-
ner dan men op grond van het aantal gescheiden vrouwen zou
vermoeden. In slechts een gering deel van de gevallen blijkt
de behoeftigheid van de alimentatiegerechtigde partij en de
draagkracht van de alimentatieplichtige namelijk tot het op-
leggen van een feitelijke alimentatie te leiden. Zo blijkt
uit de meest recente en volledige gegevens over dit onder-
werp,die over 1973, dat er in dat jaar ongeveer 16.500 ali-
mentatiebetalende mannen waren, terwijl er in dat jaar ruim
98.000 gescheiden vrouwen waren. Hieruit blijkt dus dat in
1973 slechts een zesde deel (=16,8%) van de gescheiden vrou-
wen alimentatie ontving (9). Uit later onderzoek hij enkele
deelgroepen blijkt in (eveneens) ongeveer een zesde deel van
het aantal echtscheidingsvonnissen een alimentatieveroorde-
l i ng te zijn opgenomen (11). Het lijkt er dus op dat we
hieruit mogen afleiden dat niet meer dan een zesde tot een
vijfde van de gescheiden vrouwen alimentatie ontvangt. Deze
alimentatie vormde overigens in 1973 gemiddeld nog niet de
helft van het inkomen van de alimentatieontvangende vrouwen.
Van de andere helft van het inkomen van de gescheiden vrou-
wen bestond nog bijna een kwart uit uitkeringen krachtens de
Algemene Bijstandswet.
Het komt er op neer dat in 1973 in totaal ongeveer 85 mil-
joen gulden aan alimentatie aan ex-echtgenotes is betaald.
Volgens een eveneens ruwe schatting werd in dat jaar 500
miljoen gulden krachtens de Algemene Bijstandswet uitgekeerd
aan gescheiden vrouwen.
In dit licht 'bezien is het limiteren of schrappen van de
alimentatieplicht voor de rijksschatkist een betrekkelijk
marginaal probleem.

1.4 Opzet van het onderzoek
Onze belangrijkste hypothese is dat de opvattingen over de
alimentatieplicht na echtscheiding samenhangen met de opvat-
tingen over het huwelijk. Bij het verzamelen van de gegevens
is deze hypothese als uitgangspunt genomen.
Om de opvattingen die onder de bevolking leven aan het licht
te brengen is een representatieve steekproef van de bevol-
king naar haar mening gevraagd. Daarbij is om de antwoorden
vergelijkbaar te houden gewerkt met een overwegend gestruc-
tureerde vragenlijst.
De gewenste omvang van de steekproef is onder andere afhan-
kelijk van de diversiteit aan antwoorden die men verwacht.-
Hoewel de mate van diversiteit moeilijk was te voorzien,
leek een steekproef van 1.500 Nederlanders boven de 18 jaar
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vooralsnog voldoende om een betrouwbaar beeld te krijgen.
Het aantal gescheidenen dat deze steekproef bevatte, bleek
zoals was te verwachten, evenwel te klein om een betrouwbaar
beeld op te leveren van de opinies van deze categorie.
Aangezien het van bijzonder belang werd geacht de opinies te
peilen van deze groep, waarvan immers de belangen in het
spel zijn, is een extra steekproef getrokken bestaande uit
personen die ooit gescheiden zijn. Met name interessant zijn
in dit verband de meningen van degenen die alimentatie beta-
len en van hen die alimentatie ontvangen.
Met het oog op de beantwoording van de vraag, welke opvat-
tingen gehuwden hebben over hun eigen rol en die van hun
partner en hoe deze opvattingen zich verhouden tot die van
hun partner dienden beide partners ondervraagd te worden. Zo
verkrijgt men de meest betrouwbare informatie. Daarom is van
degenen in de representatieve steekproef uit de bevolking
die gehuwd waren in ruim de helft van de gevallen de partner
eveneens ondervraagd. Dezelfde procedure is gevolgd bij per-
sonen die met een vaste partner samenwonen zonder gehuwd te
zijn. Om te voorkomen dat de partners elkaars antwoorden
zouden beïnvloeden kregen de enquêteurs de instructie de
partners gescheiden van elkaar en direct na elkaar te onder-
vragen, zodat zij niet met elkaar over de inhoud van de vra-
genlijst konden praten voordat beiden ondervraagd waren.
Bij de opzet van het onderzoek hebben wij j getracht zoveel
mogelijk aansluiting te zoeken bij onderzoeken die in het
verleden op dit gebied zijn gedaan en hij lopend onderzoek.
Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de informatie die in
het Steinmetz-archief is opgeslagen. Dit was niet alleen
nuttig omdat onderzoeken aan waarde winnen wanneer zij op
elkaar zijn afgestemd, snaar ook noodzakelijk in verband met
het laatste deel van de probleemstelling betreffende het
veranderingsproces.
Om de mening over de alimentatieplicht te peilen zijn onder
meer vier gevallen van echtscheiding geconstrueerd die aan
de respondenten zijn voorgelegd. Bij de groep met echtschei-
dingservaring is een extra geval toegevoegd. De gevallen
verschillen onderling op één of meer van de volgende kenmer-
ken: aanwezigheid van kinderen, leeftijd van de kinderen,
duur van het huwelijk, leeftijd van de vrouw, heroepsoplei-
ding van de vrouw, beroepsarbeid van de vrouw voor en tij-
dens het huwelijk. Deze factoren blijken in de praktijk vaak
een belangrijke rol te spelen bij de beslissing om al dan
niet alimentatie op te leggen.
De personen die werden ondervraagd werd verzocht per geval
aan te geven aan welke alimentatieregeling zij de meeste
voorkeur gaven en aan welke regeling de minste voorkeur. Zij
konden kiezen uit zeven antwoordmogelijkheden (zie bijlage
2).
De antwoorden op deze vraag vormen de kern van het onder-
zoek. Daarnaast is getracht door middel van meer indirecte
vragen inzicht te krijgen in de opvattingen over de alimen-
tatieplicht. Zo werd de respondenten gevraagd of zij bezwa-
ren tegen het huidige alimentatierecht hadden en zo ja,
waaruit die bezwaren bestonden. Tevoren werd gevraagd naar
de kennis van het alimentatierecht.
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De opvattingen over het huwelijk zijn onder andere gemeten
met behulp van een serie vragen die zijn ontworpen en uitge-
test in een onderzoek naar de motieven voor echtscheiding
dat momenteel wordt verricht binnen de afdeling Sociologie
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen (dr. C.J. Weeda). Om
een brug te kunnen slaan naar vroeger onderzoek zijn even-
eens enkele vragen over huwelijksopvatting uit eerdere,
reeds afgesloten onderzoeken overgenomen. Hieronder vallen
ook vragen over opvatting over de rol van man en vrouw.in
het algemeen, emancipatie van de vrouw en over echtschei-
ding.
Aan de groep van gescheidenen is verder de mening gevraagd
over enkele andere aspecten van de alimentatie zoals de in-
dexeringsregeling. Over de alimentatie voor de kinderen en
de omgangsregeling met de kinderen zijn hen eveneens enkele
vragen gesteld (11).

In dit rapport wordt gesproken over de vrouw die al dan niet
recht zou hebben op alimentatie en over de man die al dan
niet verplicht is deze alimentatie te betalen. Zoals reeds
is aangegeven zijn wij ons er van bewust dat van het omge-
keerde evenzeer sprake kan zijn, al komt dat in ons land
zelden voor. Bij de uitwerking van het probleem en in de
vragen die zijn opgesteld zijn wij uitgegaan van de taakver-
deling die in ons land in een huwelijk het meest gebruike-
lijk is: die waarbij alleen de man een volledige haan heeft
en deze in het levensonderhoud van zichzelf en -eventueel
slechts gedeeltelijk- in dat van zijn vrouw voorziet.
De vraag of men vindt dat alimentatie betaald zou moeten
worden is in feite alleen van belang in die gevallen dat de
financiële draagkracht van de eventuele alimentatie-plichti-
ge zodanig is dat dit mogelijk is. In de praktijk blijkt dit
slechts in een minderheid van de echtscheidingen het geval
te zijn. Vandaar dat in dit onderzoek alleen de mening over
de gewenste alimentatieregeling is gevraagd in gevallen waar
de man een goed inkomen had, dat wil zeggen, financieel
draagkrachtig genoeg is om alimentatie te betalen.
Voorts is, behalve naar gewenste duur van een eventuele ali-
mentatieplicht, in de vraagstelling niet nader gedifferenti-
eerd naar de gewenste hoogte van de alimentatie e.d. (volle-
dige, beperkte of aflopende alimentatie).

1.5 Structuur van het rapport
In dit interim-rapport zijn enkele resultaten gepresenteerd
die van direct belang zouden kunnen zijn voor de meningsvor-
ming binnen de Interdepartementale Werkgroep Limitering Ali-
mentatie en voor de meningsvorming over het door deze werk-
groep te publiceren rapport. Van de in dit onderzoekverslag
gepubliceerde uitkomsten zijn de leden van de werkgroep
reeds op een eerder tijdstip in kennis gesteld.
In het hierna volgende hoofdstuk is allereerst een verant-
woording gegeven van de wijze van materiaalverzameling en
van de manier waarop de steekproeven tot stand zijn gekomen.
In hoofdstuk 3 wordt weergegeven of een alimentatieplicht
moet worden opgelegd en zo ja, gedurende hoe lang de alimen-
tatieplicht dan zou moeten gelden. Vervolgens wordt in
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hoofdstuk 4 beschreven hoe deze meningen zijn verdeeld naar)
sociaal-deinoyrafische persoonskenmerken als geslacht, leef-
tijd, burgerlijke staat, urbanisatiegraad van de woongemeen-
te en regio. Daarbij zijn ook de opvattingen van ooit-ge-
scheiden mensen gepresenteerd.
In hoofdstuk 5 volgt een samenvatting van de resultaten en
conclusies.
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Materiaalverzameling en
steekproeven

In verband met de aard van de problematiek leek mondelinge
ondervraging ons de meest geschikte methode om de gegevens
te verzamelen. Anders dan bij de weliswaar goedkopere me-
thode van schriftelijke ondervraging kan bij mondelinge
ondervraging de enquêteur eventueel noodzakelijke toelich-
ting geven en daarmee de kwaliteit van de beantwoording be-
vorderen. De kans dat informanten vragen niet begrijpen of
anders begrijpen dan is bedoeld, wordt hierdoor kleiner.
De uiteindelijke steekproef uit de bevolking (hoofdonder-
zoek) waarbij een interview is afgenomen bestaat uit 1038
personen. Dit betekent een respons van 74%. De bevindingen
waartoe onderzoek onder deze steekproef leidt, mogen gezien
de omvang en de samenstelling naar geslacht, leeftijd, bur-
gerlijke staat, provincie en type woongemeente van de onder-
vraagden -na correcties door middel van weging- worden op-
gevat als een betrouwbare weergave van de uitkomsten van een
onderzoek onder de gehele Nederlandse bevolking van 18 tot
en niet 69 jaar.

Het in de steekproef gevonden percentage dat een bepaalde
mening is toegedaan geeft in veel gevallen niet exact het
percentage in de bevolking van 18 tot 70 jaar aan. De per-
centages in de bevolking kunnen iets hoger of iets lager
zijn. Hoeveel hoger of lager dan het gevonden percentage,
hangt onder andere af van het aantal personen van de bevol-
king of van een bepaalde categorie dat in de steekproef is
terechtgekomen. Hoe groter het absolute aantal gevallen in
de steekproef, hoe dichter het gevonden percentage dat van
de populatie (of de betreffende deelpopulatie) dat die me-
ning is toegedaan, benadert. Bij de gerealiseerde steek-
proefomvang van meer dan 1000 kunnen de reële percentages
slechts enkele punten afwijken van het steekproefpercentage.
Bij de presentatie van de uitkomsten hierna zal deze "on-
nauwkeurigheid" als bekend worden verondersteld. Een enkele
maal zijn de grenzen waarbinnen de percentages in de bevol-
king zullen liggen, vermeld (hoofdstuk 3). Bij de vergelij-
kingen van de meningen per geval en van de meningen tussen
bepaalde categorieën van ondervraagden (hoofdstuk 4), is de
onnauwkeurigheid verdisconteerd in de significantietoetst,
waarbij steeds het significantie-niveau van 5 procent is
aangehouden.
liet trekken van de steekproef uit de bevolking is uitgevoerd
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door het onderzoekbureau Research en Marketing BV te Heerlen:
volgens een door WODC bepaalde procedure. Research en Marke-
ting heeft eveneens de vraaggesprekken afgenomen en de ver-
zamelde gegevens op ponskaarten overgebracht. Instructie van
de enquêteurs geschiedde in samenwerking tussen Research en
Marketing en het WODC.
De vraaggesprekken voor het hoofdonderzoek zijn gehouden in
de maanden juni en juli 1980.
Zoals was te verwachten telde de hoofdsteekproef slechts een
gering aantal personen met echtscheidingservaring, nl. 34.
Daarom is uit de deelpopulatie van ooit-gescheidenen een
extra steekproef getrokken. Deze personen zijn in de maanden
september en oktober 1980 ondervraagd. Voor het trekken van
deze steekproef is een speciale procedure gevolgd, die er
toe heeft geleid dat hij 386 ooit-gescheidenen een vraagge-
sprek is gerealiseerd; 376 van hen waren in de leeftijd tus-
sen 18 en 70 jaar. Het is moeilijk te beoordelen in hoeverre
deze groep ooit-gescheidenen representatief is voor de tota-
le groep ooit-gescheidenen onder meer door het ontbreken van
diverse gegevens over de totale groep ooit-gescheidenen. Dit
betreft bv. het punt van de ervaring met alimentatiebetaling
aan de ex-partner. Van de ooit-gescheiden mannen in de
steekproef blijkt 39,7% ooit alimentatie aan'de ex-vrouw te
hebben betaald; van de ooit-gescheiden vrouwen heeft 31,3%
ooit alimentatie ontvangen. Aangezien hierover geen lande-
lijke gegevens bekend zijn, is niet te zeggen of we in dit
opzicht een doorsnee van de ooit-gescheidenen hebben. Wel is
bekend dat in 1973 16,8% van de op dat moment gescheiden en
niet hertrouwde vrouwen alimentatie ontving (zie paragraaf
1.3 van dit verslag). Het vergelijkbare percentage in onze
steekproef bedraagt 18,5%. Tevens blijkt 18,5% van de onder-
vraagde mannen alimentatie aan hun ex-echtgenote te betalen.
Aangenomen dat tussen 1973 en 1980 geen wezenlijke verande-
ringen hebben plaatsgevonden, lijkt de steekproef op dit
punt dus representatief te zijn. Op grond hiervan lijkt het
vertrouwen gerechtvaardigd dat de steekproef bij benadering
een doorsnee vormt van alle ooit-gescheidenen in ons land.
De ooit-gescheidenen zijn ondervraagd door dezelfde enquê-
teurs die de gesprekken voor het hoofdonderzoek hebben ge-
voerd.

Voor een nadere verantwoording van de wijze van steekproef-
trekking en de samenstelling van de uiteindelijke steekproe-
ven wordt verwezen naar bijlage 3.
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3

3.1

Meningen van de bevolking over
de alimentatieplicht .

Inleiding
De vraag die hier aan de orde is, is welke opvattingen onder
de Nederlandse bevolking leven over de onderhoudsplicht ten
opzichte van de ex-echtgenoot in geval van echtscheiding. Is
men van mening dat de ene echtgenoot na een echtscheiding
verplicht is een uitkering te doen om te voorzien in het le-
vensonderhoud van de andere echtgenoot? En zo ja, gedurende
hoe lang dient die verplichting te gelden?
In zijn algemeenheid blijkt een dergelijke vraag moeilijk of
onmogelijk te beantwoorden voor de meeste mensen. Veelal
vindt men dat dat van geval tot geval zal verschillen. In
een poging toch een goed beeld van de opvattingen te ver-
krijgen zijn daarom -zoals gezegd- vier verschillende ge-
vallen die zich in werkelijkheid kunnen voordoen aan de res-
pondenten voorgelegd. Bij elk geval is gevraagd welke ali-
mentatieregeling de meeste voorkeur geniet en welke regeling
de minste voorkeur (voor de antwoordmogelijkheden zie bijla-
ge 2). De gevallen luiden als volgt:

Geval A
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-
ren, één van vier jaar en één van zes jaar. De kinderen
blijven bij de moeder. Deze is 29 jaar, heeft geen beroeps-
opleiding gehad. De man heeft een behoorlijke baan met een
goed inkomen. De vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor
geld) gewerkt en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud
kan voorzien.

Geval B
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn geen kinde-
ren. De vrouw is 29 jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad.
De man heeft een behoorlijke baan met een goed inkomen. De
vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor geld) gewerkt en
stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien
(enig verschil net geval A: er zijn geen kinderen).

Geval C
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-
ren, één van vier en één van zes jaar. De kinderen blijven
bij de moeder. De man heeft een behoorlijke haan met een
goed inkomen. De vrouw heeft voor haar huwelijk vier jaar
gewerkt als medisch-analiste, en heeft, met korte onderbre-
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king, tijdens haar huwelijk part-time gewerkt en stelt dat
zij niet volledig in haar onderhoud kan voorzien.

Geval D
Een huwelijk wordt na 20 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-
ren, één van 16 jaar en één van 18 jaar. Beiden zitten op de i
middelbare school. De kinderen blijven bij de moeder. Deze
is 41 jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad. De man heeft
een behoorlijke baan met een goed inkomen. De vrouw heeft na
haar trouwen niet meer voor geld gewerkt en stelt dat zij
niet in haar eigen onderhoud kan voorzien.

Achtereenvolgens zal per geval worden weergegeven hoe de me-
ningen over de alimentatieplicht zijn verdeeld onder de be-
volking.
Geval A kan worden beschouwd als de basis-casus. De andere
gevallen verschillen elk op één bepaald punt wezenlijk van
geval A. Deze verschilpunten betreffen onderscheidenlijk: de
aan- of afwezigheid van kinderen, de mogelijkheden en erva-
ringen van de vrouw wat betreft het verrichten van beroeps-
arbeid en de duur van het huwelijk. Door vergelijking van de
meningen in de gevallen B, C en D met die in geval A kan in-
zicht worden verkregen in de betekenis van deze factoren
voor de mening over de alimentatieplicht.

3.2 Geval A
en huwelijk t)ordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-

ren, één van vier jaar en één van zes jaar. De kinderen
blijven b,j de moeder. Deze is 29 jaar, heeft geen beroeps-
opleiding gehad. De man heeft een behoorlijke baan met een
goed inkomen. De vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor
geld) gewerkt en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud
kan voorzien.

De verdeling van de antwoorden van alle respondenten tesamen
met betrekking tot geval A is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: De alimentatieregeling die de meeste, respectievelijk de minste
voorkeur geniet in geval A; representatieve steekproef uit de
Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-vrouw meeste voorkeur minste voorkeur

- blijvend 28,6%. 14,0%

- tijdelijk 62,2 22,4
w.v. tot kinderen uit huis zijn 40,2 1,6

max. gelijk duur huwelijk 2,8 4,0
max. 10 jaar 9,2 4,1
max. 5 jaar 4,8 1,6
max. 2 jaar 3,5 11,1
overige tijdelijk 1,7 -

- geen alimentatie 3,5 57,5

- andere regeling 1,0 -

- weet niet 4,2 6,0

- onbekend 0,5 -

Totaal 100,0% 100,0%
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Uit deze tabel blijkt dat 90,8% van de ondervraagden van me-
ning is dat de man in dit geval verplicht is alimentatie te
betalen aan zijn ex-vrouw (12). 4,2% van de ondervraagden
heeft hierover geen mening of wenste die mening niet kenbaar
te maken. Slechts 3,5% vindt dat geen alimentatie zou behoe-
ven te worden betaald. Van alle respondenten geeft ruim 60%
de meeste voorkeur aan een alimentatieplicht van beperkte
duur (13); 40,2% vindt dat de vrouw recht heeft op alimen-
tatie tot de kinderen uit huis zijn. Hieronder hebben wij
ook gerekend de antwoorden: "tot de kinderen zelfstandig
zijn, voor zichzelf kunnen zorgen, in eigen onderhoud kunnen
voorzien, verdienen of volwassen zijn".
Voorts vindt 28,6% van de respondenten dat de man in dit ge-
val verplicht zou moeten worden blijvend alimentatie aan
zijn ex-vrouw te betalen, tenzij de vrouw hertrouwt of met
een vaste partner gaat samenwonen.
Bekijken we vervolgens de regeling die de minste voorkeur
geniet in dit geval dan blijkt dat de meeste respondenten
(57,5%) "geen alimentatie" het minst aantrekkelijk vinden.
22% vindt een tijdelijke alimentatie het minst aantrekkelijk
(waarvan ongeveer de helft een alimentatie van hoogstens 2
jaar het minst aantrekkelijk vindt), terwijl 14,0% in dit
geval een "blijvende alimentatie" als het minst verkieselijk
beschouwt.

3.3 Geval B
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn geen kinde-
ren. De vrouw is 29 jaar, heeft geen beroepsopleiding ge-
had. De man heeft een behoorlijke baan met een goed inkomen.
De vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor geld) gewerkt
en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien.

Het enige verschil tussen geval A en geval B is dat er in
geval B geen kinderen zijn. Op de vraag of het met het oog
op de alimentatieregeling verschil maakt of er op het mo-
ment van de echtscheiding kinderen zijn of niet, antwoordde
70,8% van de respondenten dat dat voor hun oordeel wel ver-
schil maakte. Voor de overige 29% maakte dit geen verschil.
Ingeval de respondenten antwoordden dat het voor de alimen-
tatieregeling geen verschil maakte, werd automatisch als
antwoord voor de alimentatieregeling die de meeste voorkeur
had en die de minste voorkeur genoot dezelfde regeling ge-
noteerd die de respondent in geval A had aangegeven.
liet is evenwel voorgekomen dat respondenten in geval A als
antwoord gaven "tot de kinderen uit huis zijn" en vervolgens
bij geval B antwoordden dat het geen verschil maakt of er
kinderen zijn. In sommige gevallen is hierop niet doorge-
vraagd wat de respondenten daarmee in geval B precies be-
doelden. Al die gevallen -het gaat in totaal om 95 respon-
denten- zijn in het overzicht in tabel 3.2 buiten beschou-
wing gelaten.
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Tabel 3.2: De alimentatieregeling die de meeste, respectievelijk de minste
voorkeur geniet in geval A; representatieve steekproef uit de
Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N=943)

alimentatie voor ex-vrouw meeste voorkeur minste voorkeur

- blijvend 22,6% 27,0%

- tijdelijk 43,8 21,4
w.v. max. gelijk duur huwelijk 4,1 4,4

max. 10 jaar 9,0 7,4
Max. 5 jaar 11,9 1,0
max. 2 jaar 16,2 8,6
overige tijdelijk 2,5 -

- geen alimentatie 26,9 44,7

- andere regeling 1,1 -

- weet niet 5,4 6,8

Totaal 100,0% 100,0%

Evenals bij geval A blijken bij geval B de meeste responden-
ten (66%) er voor geporteerd te zijn dat de man in ieder ge-
val wordt verplicht alimentatie aan zijn ex-vrouw te beta-
len, zij het dat het percentage respondenten dat er voor-
stander van is "geen alimentatie" te laten betalen bij geval
B aanzienlijk hoger ligt (nl. 26,9%) dan in geval A, waar
het 3,5% bedraagt. Aan een "tijdelijke alimentatie" geeft
het hoogste percentage respondenten de voorkeur in geval B
en wel 43,8%. In geval A had "tijdelijke alimentatie" even-
eens het hoogste percentage voorkeursantwoorden (62,2%). In
dit geval geeft 16,2% van de ondervraagden de meeste voor-
keur aan een alimentatieplicht van maximaal 2 jaar en 11,9%
aan een alimentatieplicht van maximaal 5 jaar.
Op de vraag welke regeling de minste voorkeur had in dit ge-
val werd evenals bij geval A het frequentst "geen alimenta-
tie" genoemd (44,7%), gevolgd door een "blijvende alimenta-
tie" (27,0%).. Een tijdelijke alimentatieplicht werd door
21,4% als het minst aantrekkelijk beschouwd in geval B.
Concluderend kan worden gesteld dat het percentage voorstan-
ders van een blijvende alimentatie vrijwel even hoog is in
het geval er wel kinderen zijn die bij de moeder blijven,
als in het geval er geen kinderen zijn. Het percentage voor-
standers van een tijdelijke alimentatie is evenwel lager in-
dien er geen kinderen zijn. Desalniettemin heeft een tijde-
lijke alimentatie de meeste voorkeur zowel wanneer er wel
als wanneer er geen kinderen zijn.

3.4 Geval C
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-
ren, één van vier en één van zes jaar. De.kinderen blijven
bij de moeder. De man heeft een behoorlijke baan met een
goed inkomen. De vrouw heeft voor haar huwelijk vier jaar
gewerkt als medisch analiste, en heeft, met korte onderbre-
king, tijdens haar huwelijk part-time gewerkt en stelt dat
zij niet volledig in haar onderhoud kan voorzien.
Wij zu en de meningen van de respondenten over de alimen-
tatieregeling in geval C weer vergelijken met die in geval
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A. Het kardinale verschil tussen de gevallen A en C is dat
de vrouw in geval C een beroepsopleiding heeft gehad en tij-
dens haar huwelijk part-time heeft gewerkt wat in geval A
niet het geval is. Op de andere beschreven kenmerken zijn de
gevallen A en C gelijk (14).

Tabel 3.3: De alimentatieregeling die de meeste, respectievelijk de minste
voorkeur geniet in geval C; representatieve steekproef uit de
Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-vrouw meeste voorkeur minste voorkeur

- blijvend 14,4% 20,7%

- tijdelijk 67,9 21,1
w.v. tot kinderen uit huis zijn 38,6 2,8

max. gelijk duur huwelijk 4,1 2,6
max. 10 jaar 9,0 5,8
max. 5 jaar 5,9 1,1
max. 2 jaar 8,3 8,9
overige tijdelijk 1,8 -

- geen alimentatié 9,2 53,5

- wel alimentatié zonder opgave duur 3,1 -

- andere regeling 0,7 -

- weet niet 4,8 4,5

- onbekend - 0,1

Totaal 100,0% 100,0%

Uit de antwoorden -die zijn weergegeven in tabel 3.3-
blijkt dat zij sterk overeenkomen met die in geval A. Ook in
geval C zijn de meeste respondenten (82,3%) voorstander van
een alimentatieplicht. In geval A bleek ruim 90% hier voor-
stander van.
Het percentage respondenten dat de meeste voorkeur aan een
blijvende alimentatie geeft is in geval C lager dan in geval
A (resp. 14,4% en 28,6%). Het percentage dat het meest is
geporteerd voor een tijdelijke alimentatie ligt in dit geval
bijna 6% hoger dan bij geval A; dit verschil heeft statis-
tisch geen betekenis. Hoewel ook in dit geval degenen die
een tijdelijke alimentatie voorstaan deze verplichting in de
meeste gevallen willen laten voortduren "tot de kinderen uit
huis zijn" (38,6%), is het percentage respondenten dat een
maximum termijn van twee jaar voldoende vindt hier ruim twee
maal zo groot (=8,3%) als in geval A (=3,5%).
Een tijdelijke alimentatie is volgens 67,9% van de respon-
denten de beste regeling. Daarentegen vindt 21,1% een der-
gelijke regeling het minst aantrekkelijk. Een ongeveer even
groot aantal respondenten (20,7%) noemt een blijvende ali-
mentatieplicht als het minst aantrekkelijk. Ruim de helft
van de respondenten gaf als zijn oordeel te kennen er erg
veel moeite mee te hebben wanneer in dit geval geen alimen-
tatie betaald zou hoeven te worden aan de vrouw.
Concluderend kan worden gesteld dat wanneer een vrouw (die
de dagelijkse zorg voor de kinderen krijgt) in staat is ge-
deeltelijk zelf in haar onderhoud te voorzien dit slechts
voor een klein aantal respondenten voldoende reden is te me-
nen dat zij dan in het geheel geen aanspraak maakt op een
bijdrage in haar levensonderhoud van haar ex-man. liet aantal
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respondenten dat gegeven de arbeidsmogelijkheden van de
vrouw een blijvende alimentatie gerechtvaardigd acht is
evenwel lager dan wanneer deze mogelijkheden voor de vrouw
duidelijk geringer of afwezig zijn. Er bestaat een neiging
tot een sterke voorkeur voor een tijdelijke alimentatie van
relatief korte duur.

3.5 Geval D
Een huwelijk wordt na 20 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-
ren, één van 16 jaar en één van 18 jaar. Beiden zitten op de
middelbare school. De kinderen blijven bij de moeder. Deze
is 41 jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad. De man heeft
een behoorlijke baan met een goed inkomen. De vrouw heeft na
haar trouwen niet meer voor geld gewerkt en stelt dat zij
niet in haar eigen onderhoud kan voorzien.
Aan de hand van de meningen over de gewenste alimentatiere-
geling in geval D willen wij trachten een indruk te krijgen,
van de betekenis van de huwelijksduur -en dientengevolge
van de leeftijd van de vrouw- voor het oordeel over de ali-
mentatieplicht van de man. De uitgangssituatie van de huwe-
lijken A en D is gelijk, huwelijk D is alleen 20 jaar in
stand gebleven, terwijl huwelijk A na 8 jaar op een echt-
scheiding uitliep. De invloed hiervan op de oordelen over de
alimentatieregeling is af te lezen uit tabel 3.4.

Tabel 3.4: De alimentatieregeling die de meeste, respectievelijk de minste
voorkeur geniet in geval D; representatieve steekproef uit de
Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-vrouw meeste voorkeur minste voorkeur

- blijvend 39,5% 12,4%

- tijdelijk 48,9 20,6
w.v. tot kinderen uit huis zijn 26,1 2,5

max. gelijk duur huwelijk 3,5 3,5
max. 10 jaar 6,5 4,4
max. 5 jaar 7,7 0,6
Max. 2 jaar 3,4 9,7
overige tijdelijk. 1,8 -

- geen alimentatie 5,3 61,8

- andere regeling 1,1 -

- weet niet 4,9 5,1

- onbekend 0,3 0,1

Totaal 100,0% 100,0%

Zoals gezien de hiervoor besproken uitkomsten is te verwach-
ten, is ca. 90% van de respondenten in dit geval voorstander
van een alimentatieplicht. Over een blijvende alimentatie
wordt in dit geval positiever geoordeeld dan in geval A:
39,5% van de respondenten geeft de voorkeur aan een blijven-
de alimentatie in geval D, tegen 28,6% in geval A. Wat min-
der respondenten geven de voorkeur aan een tijdelijke ali-
mentatie dan in geval A, hoewel ook in geval D de tijdelijke
alimentatie het meeste van alle regelingen met voorkeur
wordt genoemd (48,9%). Van degenen die een tijdelijke ali-
mentatieplicht voorstaan wil ruim de helft deze bij voorkeur
laten eindigen zodra de kinderen "uit huis" zijn.
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"Geen alimentatie" wordt in dit geval door 61,8% het sterkst
afgewezen. Dat aantal is iets hoger dan in geval A, zij het
dat het statistisch niet significant is. Daarnaast is 20,6%
het sterkst gekant tegen een tijdelijke alimentatie en 12,4%
tegen een blijvende alimentatie. Deze percentages liggen bij
geval A vrijwel gelijk.
Concluderend kan worden gesteld dat men positiever oordeelt
over een blijvende alimentatieplicht wanneer een huwelijk
langer heeft geduurd, en minder positief over een tijdelijke
alimentatie, hoewel de helft van de bevolking de meeste
voorkeur geeft aan een tijdelijke alimentatie wanneer een
huwelijk 20 jaar heeft geduurd.

3.6 De uniformiteit van het oordeel
Hiervoor hebben wij gezien dat het oordeel over de meest
wenselijke alimentatieregeling in het algemeen afhankelijk
is van de aard van het geval. De aanwezigheid van kinderen
bleek voor velen van belang voor de vraag of alimentatie be-
taald dient te worden aan de ex-partner. Daarnaast bleek het
oordeel of een tijdelijke dan wel een blijvende alimentatie
wenselijk is voor velen afhankelijk van de duur van het hu-
welijk.
Hieruit mag men uiteraard niet zonder meer afleiden dat alle
respondenten hun oordeel afhankelijk stellen van de aard van
het geval. Het is heel goed mogelijk dat de mening van een
individu in alle gevallen gelijk is. Wij hebben nagegaan bij
hoeveel respondenten dit het geval is. Daartoe zijn de voor-
keursregelingen tot drie categorieën samengevoegd, nl.:
blijvend, tijdelijk en geen alimentatie. Degenen die in ge-
val B (geen kinderen),antwoordden: "tot de kinderen uit huis
zijn" zijn beschouwd als voorstanders van een tijdelijke
alimentatieplicht.
Uit deze analyse bleek dat 70 respondenten in alle vier de
gevallen voorstander zijn van een "blijvende" alimentatie-
plicht, 265 van een "tijdelijke" alimentatieplicht en 22 van
"geen" alimentatieplicht. Over het geheel "is dus bij een
derde van de respondenten de voorkeur voor een blijvende,
tijdelijke of geen alimentatieplicht niet afhankelijk van de
aanwezigheid van kinderen, de duur van het huwelijk en de
arbeidsmogelijkheden van de vrouw.
Rekent men de antwoorden: "tot de kinderen uit huis zijn"
bij geval B niet mee, dan bedraagt het aantal respondenten
dat onveranderlijk antwoordde (dat wil zeggen steeds blij-
vend, tijdelijk of geen) een vijfde.
Nader analyse van het beschikbare materiaal zal moeten uit-
wijzen of deze respondenten in alle mogelijke gevallen een
zelfde alimentatieregeling voorstaan of dat hun oordeel af-
hankelijk is van andere factoren dan de hier onderzochte.
Duidelijk is evenwel dat volgens twee derde van de respon-
denten genoemde factoren een rol dienen te spelen bij de be-
slissing over de vraag of en voor hoe lang een alimentatie-
plicht dient te worden opgelegd.
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Verdeling van de meningen over de
alimentatieplicht naar sociaal-
demografische persoonskenmerken

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de mening over de wense
lijkheid van een alimentatieplicht en de aard van de rege-
ling verband houdt met sociaal-demografische persoonskenmer-
ken. De alimentatie-regelingen zijn weer samengevoegd tot
drie categorieën: blijvend, tijdelijk en geen alimentatie.
Eventuele verschillen tussen gevonden percentages zijn -waar
nodig- op hun statistische significantie getoetst met be-
hulp van de chi-kwadraattoets. Daarbij is het significantie-
niveau van vijf procent aangehouden.

4.2 Geslacht
In deze paragraaf is de vraag aan de orde of en zo ja, in
hoeverre het oordeel van mannen verschilt van dat van vrou-
wen. Dit is een interessant gegeven omdat vanwege hun maat-
schappelijke positie mannen in het algemeen sterker geneigd
zullen zijn zich te identificeren met degene die de eventu-
ele alimentatie zal moeten betalen en vrouwen met degene aan
wie alimentatie zal moeten worden betaald. Wat dit verschil
in sociale positie voor consequenties heeft voor het oordeel
over de alimentatieplicht kan men zien in het overzicht op
bijlage 4.1 waar de antwoorden met betrekking tot alle vier
de gevallen zijn samengevat. Daaruit blijkt dat de meningen
van mannen en vrouwen in het algemeen sterk overeenkomen. In
alle vier gevallen geven zowel de mannen als de vrouwen in
meerderheid de voorkeur aan een tijdelijke alimentatie-
plicht. In de gevallen B (geen kinderen) en D (huwelijk na
20 jaar ontbonden) oordelen mannen en vrouwen in het alge-
meen in alle opzichten gelijk. Het percentage vrouwen dat de
meeste voorkeur geeft aan een blijvende alimentatie is -af-
hankelijk van het geval- 2 à 4% hoger dan het pecentage
mannen. Deze verschillen blijken statistisch gezien evenwel
geen betekenis te hebben, evenmin als de overige verschillen
tussen het oordeel van mannen en vrouwen.
Of mannen en vrouwen die zijn gehuwd en zij die zijn ge-
scheiden dezelfde opvattingen huldigen als mannen en vrouwen
in het algemeen komt hierna aan de orde (zie paragraaf 4.4).

4.3 Leeftijd
Om het verband tussen leeftijd en alimentatie-opvatting in-
zichtelijk te maken zijn de respondenten op grond van hun
leeftijd ingedeeld in vier categorieën, bestaande uit perso-
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nen: 1. van 18 tot 25 jaar, 2. van 25 tot 35 jaar, 3. van 35
tot 50 jaar, en 4. van 50 tot 70 jaar. De verdeling van de
antwoorden per geval zijn te vinden op bijlage 4.2. Daaruit
blijkt het volgende.
In drie van de vier gevallen bestaat verband tussen de leef-
tijd van de ondervraagden en de mening over de alimentatie-
plicht. De uitzondering betreft geval C.
Het is evenwel niet zo dat de voorkeur voor een bepaalde
alimentatieregeling groter of kleiner is naarmate de respon-
denten ouder zijn. Wanneer men een tweedeling maakt tussen
jongeren en ouderen door de vier categorieën op diverse ma-
nieren samen te voegen dan blijkt alleen de groep 18 tot 25
jarigen in haar oordeel signficant af te wijken van de oude-
ren. Deze groep jongeren is meer voor een blijvende alimen-
tatieplicht in de gevallen A, B en D. Verder geven zij sig-
nificant minder vaak de voorkeur aan een tijdelijke alimen-
tatie in geval A en aan geen alimentatie in geval B (geen
kinderen).
De groep 25 tot 35 jarigen neemt onder de vier leeftijds-
groepen eveneens een aparte positie in in bepaalde opzich-
ten. Deze groep geeft vaker dan de rest (inclusief de jonge-
ren) de voorkeur aan een tijdelijke alimentatieplicht in de
gevallen A en B, en minder vaak aan een blijvende alimenta-
tie. Een zelfde tendens is waarneembaar bij geval D.

Aan een verklaring van deze verschillen wagen wij ons in dit
bestek niet. Mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn dat
de normen over de onderhoudsplicht ten opzichte van de ex-
echtgenoot(note) sterk aan het wijzigen zijn in traditionele
richting, danwel dat relatief veel van deze jongeren niet
gehuwd zijn en geen vaste partner hebben en dus meer vanuit
de positie van buitenstaander oordelen (15).
Opvallend is in dit verband dat het percentage "overige"
antwoorden die grotendeels. bestaat uit "weet ik niet, kan ik
niet zeggen", bij de jongeren lager is dan bij de ouderen.
Om meer inzicht in de achtergronden van deze verschillen in
opvatting tussen jongeren en ouderen te krijgen zullen nade-
re analyses moeten worden uitgevoerd.

4.4 Burgerlijke staat
Ongehuwden versus gehuwden. Om te zien of er een verband is

.tussen de burgerlijke staat en het oordeel over de alimenta-
tieplicht hebben wij allereerst de meningen vergeleken van
ongehuwden en gehuwden. Het resultaat is weergeven op bijla-
ge 4.3.
Ongehuwden blijken in de gevallen A en D significant meer de
voorkeur te geven aan een blijvende alimentatie dan gehuw-
den; in geval B is sprake van een duidelijke tendens in deze
richting. In geval C is de verdeling van de.meningen statis-
tisch niet significant, dat wil zeggen dat er een grote kans
is dat zij op toeval berust. Daar blijkt dus niet dat onge-
huwden en gehuwden verschillend denken over de alimentatie-
plicht.
Voor het overige zijn de verschillen tussen ongehuwden en
gehuwden statistisch niet significant, zij het dat van de
gehuwden een wat hoger percentage in geval B (geen kinderen)
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de voorkeur blijkt te geven aan geen alimentatie dan van de
ongehuwden, nl. respectievelijk 28,5 en 21,5%. Wanneer we
het 10% significanteniveau zouden aanhouden was ook dit ver-
schil significant.
Opvallend is de sterke overeenkomst tussen de antwoorden van
de 18 tot 24-jarigen en die van de ongehuwden. Deze groepen
blijken elkaar sterk te overlappen. Omgekeerd vertoont het
antwoordpatroon van de groep van 25 jaar en ouder een sterke
gelijkenis met dat van de gehuwden. Ook deze groepen over-
lappen elkaar grotendeels. De verschillen in opvatting tus-
sen gehuwden en ongehuwden kunnen evenwel niet louter worden
toegeschreven aan het leeftijdsverschil.

Gehuwden versus ooit-gescheidenen. Het aantal gescheiden
personen en personen in de weduwstaat dat onze landelijke
steekproef telt, is te gering om een representatief beeld op
te leveren van de mening van deze categorieën. Aangezien het
oordeel van gescheidenen of ruimer: van personen met echt-
scheidingservaring (=ooit-gescheidenen) over deze kwestie
bijzonder relevant wordt geacht, is getracht door het trek-
ken van een extra steekproef de mening van een representa-
tieve groep ooit-gescheidenen te peilen. Dit is slechts tot
op zekere hoogte gelukt omdat relatief veel ooit-gescheide-
nen geen medewerking hebben verleend (zie hoofdstuk 2).
Hoewel de groep ooit-gescheidenen die wel is ondervraagd
niet zonder meer als representatief is te beschouwen voor de
totale groep van ooit-gescheidenen in ons land, hebben wij
de antwoorden van de ooit-gescheidenen in dit rapport ver-
werkt. Zij zijn vermeld op bijlage 4.4, uitgesplitst naar
geslacht. Voor de vergelijkbaarheid met de uitkomsten van de
hoofdsteekproef zijn de ooit-gescheidenen van 70 jaar en ou-
der buiten beschouwing gelaten. In dit verband is vermel-
denswaard dat circa één derde deel in de steekproef van
ooit-gescheidenen ooit alimentatie had betaald of ontvangen,
aan/van de ex-partner (zie hoofdstuk 2).
Bij vergelijking van de meningen van gehuwden en ooit-ge-
scheidenen blijkt dat gehuwden in het algemeen meer de voor-,^
keur geven aan "blijvende" alimentatie dan ooit-gescheidenen
en ooit-gescheidenen meer aan "geen alimentatie". In de ge-
vallen A, B en C geven relatief evenveel gehuwden als ooit
gescheidenen de meeste voorkeur aan een "tijdelijke alimen-
tatie". In geval D zijn ooit-gescheidenen iets meer voor een
tijdelijke alimentatie dan gehuwden.
De groep ooit-gescheidenen is in het vraaggesprek op dezelf-
de wijze als de gehuwden bij de vraag welke alimentatierege-
ling zij verkiezen een aantal antwoordmogelijkheden voorge-
legd. Velen van hen kwamen zo tot de keus van een bepaald
maximum aantal jaren (zie bijlage 4.4.a). Uit vergelijking
van de antwoorden blijkt dat de ooit-gescheidenen minder dan
de gehuwden een voorkeur hebben voor het richtsnoer "tot de
kinderen uit huis zijn". Ooit-gescheidenen prefereren vaker
een maximum termijn uitgedrukt in jaren.

Vervolgens is -alleen aan de groep ooit-gescheidenen- ge-
vraagd hoeveel jaren precies naar hun opvatting alimentatie
zou moetén worden betaald. Uit de resultaten blijkt dat -af-
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hankelijk van het geval- circa 40 tot 70 procent van dege-
nen die alimentatie wenselijk achten denkt aan een periode
van 5 jaar of korter, en daarnaast circa 15 tot 30% aan een
periode van 6 tot en met 10 jaar (zie bijlage 4.4.b). Op de
vraag -ook alleen gesteld aan ooit- gescheidenen- hoe zij
staan tegenover de idee alimentatie in het algemeen te be-
perken tot maximaal 20 jaar antwoordde 65,4% van de ooit-ge-
scheidenen dat zij deze periode te lang vonden, 14,6% gaf te
kennen hier voorstander van te zijn en 3,5% vond 20 jaar te
kort. Daarnaast gaf 14,4% een ander antwoord en 2,1% zei de-
ze vraag niet te kunnen beantwoorden.

Tot slot is met betrekking tot de alimentatieduur aan de
ooit-gescheidenen gevraagd of het in de aan hen voorgelegde
gevallen iets zou uitmaken als de man na bv. 3 jaar her-
trouwd is en daardoor twee gezinnen moet onderhouden. Voor
33,5% maakte dat voor de duur van de alimentatie van de ex-
vrouw geen verschil, en voor ruim 40% zou dit reden zijn om
de alimentatie korter te laten duren. Ruim 50% zag hierin
een reden om het bedrag van de alimentatie te verlagen, voor
de helft van deze respondenten zou dit tevens reden zijn om
de duur te beperken. Deze laatsten zijn begrepen in de 40%
die alimentatie korter zou willen laten duren.
Wanneer men voor mannen en vrouwen aparte vergelijkingen
maakt, blijken bij beide sexen dezelfde verschillen in op-
vatting over de alimentatieplicht tussen gehuwden en ooit-
gescheidenen naar voren te komen. Dat wil zeggen, dat zowel
de vrouwen als de mannen die ooit-gescheiden zijn, minder
vaak een voorkeur hebben voor blijvende alimentatie dan hun
gehuwde sexe-genoten, en vaker geen alimentatie verkiezen.
Verder valt op te merken dat een tijdelijke alimentatie in
drie van de vier gevallen (A, C en D) in alle subgroepen de
meeste "voorkeurstemmen" krijgt, dus zowel van de gehuwde en
de ooit-gescheiden mannen als van de gehuwde en ooit-ge-
scheiden vrouwen. Geval B (geen kinderen, 8 jaar huwelijk)
vormt in dit opzicht een uitzondering omdat van de ooit-ge-
scheiden mannen de meesten (52,9%) hier geen alimentatie als
de beste regeling zien.

Gehuwde mannen en gehuwde vrouwen blijken onderling niet of
nauwelijks van mening te verschillen over de wijze waarop de
alimentatie geregeld zou moeten worden. Alleen. in geval A
oordelen gehuwde vrouwen duidelijk iets positiever over een
blijvende alimentatieplicht dan gehuwde mannen, terwijl ge-
huwde mannen iets vaker een tijdelijke alimentatieplicht
verkiezen. In de overige gevallen zijn de verschillen in op-
vatting tussen gehuwde mannen en vrouwen te verwaarlozen.
Hiervoor hebben wij laten zien dat de totale groep mannen en
de totale groep vrouwen in onze steekproef in geen van de
gevallen duidelijk van mening verschilden over de manier
waarop de alimentatie geregeld zou moeten worden.
Tussen ooit-gescheiden mannen en ooit-gescheiden vrouwen
blijken de opvattingen over de alimentatieplicht duidelijk
uit een te lopen. Dat wil niet zeggen dat zij diametraal te-
genover elkaar staan. In drie van de vier gevallen (A, B en
D) geven de ooit-gescheiden vrouwen vaker de voorkeur aan
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een blijvende alimentatie dan de ooit-gescheiden mannen; de
laatsten geven in die gevallen vaker de voorkeur aan een
tijdelijke alimentatie (geval A) of aan geen alimentatie
(gevallen B en D). Voor het overige zijn de verschillen in
opvatting tussen ooit-gescheiden mannen en ooit-gescheiden
vrouwen statistisch niet significant.

Aan de ooit-gescheidenen in nog geen vijfde geval voorgelegd
(geval E). Dit geval luidt als volgt:

Geval E
Een huwelijk wordt na 2 jaar ontbonden, er zijn geen kinde-
ren. De man heeft een behoorlijke baan en een goed inkomen.
De vrouw heeft voor haar huwelijk 4 jaar gewerkt als medisch
analyste. Na haar huwelijk heeft zij niet meer (voor geld)
gewerkt, en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan
voorzien. De vrouw is nu 29 jaar.
Van beide sexen zien de meesten "geen alimentatie" als de
beste regeling in dit geval. Ooit-gescheiden mannen geven
hier evenwel significant vaker de voorkeur aan.(63,6%) dan
ooit-gescheiden vrouwen (50,4%). Ooit-gescheiden vrouwen
vinden daarentegen significant vaker dan de mannen een tij-
delijke alimentatieplicht te verkiezen. Het percentage ooit-
gescheiden vrouwen dat in dit geval een blijvende alimenta-
tie wenselijk acht is nagenoeg gelijk aan het percentage
ooit-gescheiden mannen dat er zo over denkt (nl. 5,4 tegen
7,2%).

4.5 Welstandsniveau
Het probleem van de alimentatie-betaling doet zich het
sterkste voor in die groep van de bevolking die op een rela-
tief hoog welstandsniveau (16) leeft. Ook in de gevallen die
aan de ondervraagden zijn voorgelegd is steeds sprake van
een man met een goed inkomen. Het is interessant te zien of
er verband bestaat tussen alimentatieopvatting en welstands-
klasse. De verdeling van de antwoorden per welstandsklasse
is vermeld op bijlage 4.5.
Op deze plaats is het misschien goed er nogmaals op te wij-
zen dat alleen een oordeel is gevraagd over situaties die
zich vrijwel uitsluitend in de hogere welstandsklassen voor-
doen. Van met name de respondenten uit de laagste welstands-
klasse wordt dus een oordeel gevraagd over de financiële
plichten van mensen die in financieel andere omstandigheden
verkeren dan zijzelf. Het omgekeerde is in dit onderzoek
niet gebeurd omdat dat gezien het doel weinig zinvol leek.

Wanneer we de verdeling van de antwoorden overzien dan
blijkt dat in alle lagen de meesten de voorkeur geven aan
een tijdelijke alimentatie. In de hoogste sociaal economi-
economische laag is deze voorkeur voor een tijdelijke ali-
mentatie sterker dan in de sociaal-economisch lagere mil-
ieus. Alleen in geval D (huwelijk van 20 jaar) is het ver-
schil statistisch niet significant.

In geval B (geen kinderen) en geval C (vrouw werkt part-ti-
me) geeft men in de laagste welstandsklasse vaker de voor-

26



keur aan "geen alimentatie" dan in de hogere welstands-
klassen. In geval C geven evenwel ook relatief velen uit de
laagste sociale klasse de voorkeur aan een blijvende alimen-
tatie. Voor het overige zijn de verschillen statistisch niet
significant.

4.6 Urbanisatie-graad
Echtscheiding is een verschijnsel dat relatief het meest in
de steden voorkomt. Men zou daarom kunnen verwachten dat de
normen over de onderhoudsplicht in de plattelandsgebieden
tot op dit moment wat traditioneler zijn dan in de meer ver-
stedelijkte gebieden. Van een dergelijk verband blijkt uit
onze resultaten evenwel niets. Een tijdelijke alimentatie
heeft zowel op het platteland als in de kleinere en grotere
steden de meeste voorkeur in alle vier de gevallen. Op het
platteland en in de grote steden (meer dan 50.000 inwoners)
is die voorkeur groter dan in de kleinere steden, zij het
dat de verbanden niet in elk geval statistisch significant
zijn.
Daarnaast kan worden vermeld dat men in de grote steden in
geval B- (.geen kinderen) er relatief veel de voorkeur aan
geeft geen alimentatie te laten uitkeren. De resultaten zijn
te vinden op bijlage 4.6.

4.7 Regio
De verdeling in de antwoorden per regio zijn vermeld op bij-
lage 4.7. Het blijkt dat in elke regio -in het noorden,
oosten, zuiden en westen van het land- een tijdelijke ali-
mentatie in elk geval de meeste voorkeur geniet. In het wes-
ten van het land is deze voorkeur voor tijdelijke alimenta-
tie het sterkste, althans in de gevallen A, C en D, terwijl
men in het westen relatief minder de voorkeur geeft aan een
blijvende alimentatie dan in de andere delen van het land.
In het zuiden van het land ligt dit omgekeerd: relatief veel
voorkeur voor blijvende alimentatie in de gevallen A, B en
C, en daarentegen relatief minder voor tijdelijke alimenta-
tie dan in de rest van het land.
In het noorden en het oosten heeft men in twee van de vier
gevallen (B en C) relatief weinig voorkeur voor "geen ali-
mentatie", met andere woorden, men acht alimentatie in één
of andere vorm vaker wenselijk dan in de rest van het land.

4.8 Godsdienstige overtuiging
In het overzicht op bijlage 4.8 zijn de meningen over de
alimentatieplicht gerelateerd aan de godsdienstige of le-
vensbeschouwelijke overtuiging van de respondenten. Daarin
zijn onderscheiden gereformeerden (dat wil zeggen Gerefor-
meerde Kerken, Gereformeerde Gemeenten, enz.), Nederlands
Hervormden, Rooms-katholieken, degenen die tot een andere
groepering gerekend wensen te worden, en zij die zich be-
schouwen als niet behorend tot een godsdienstige of levens-
beschouwelijke groepering.
Het meest opvallend is het verschil tussen enerzijds degenen
die wel en degenen die niet tot één of andere godsdienstige
of levensbeschouwelijke groepering behoren. Van laatstge-
noemden is in het algemeen een lager percentage voorstander
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van een blijvende alimentatieplicht en een hoger percentage
van een tijdelijke alimentatie.
De tijdelijke alimentatie geniet bij alle onderscheiden
groeperingen in de gevallen A, B en C de meeste voorkeur; in'
geval D (huwelijk van 20 jaar) geven van de ondervraagde ge-
reformeerden en Nederlands-Hervormden de meesten de voorkeur
aan een blijvende alimentatie. Het aantal van hen dat in ge-
val D een tijdelijke alimentatie prefereert is overigens
niet veel kleiner.
Verder hebben de verschillen tussen de drie godsdienstige
groeperingen weinig of geen betekenis.

4.9 Politieke voorkeur
Interessant in verband met de discussie in de Tweede Kamer
over een eventuele wijziging van het alimentatierecht is het'
verband tussen politieke partijkeuze en de opvatting over de
alimentatieplicht na echtscheiding. De resultaten zijn ver-
meld op bijlage 4.9. Van vier partijen, PvdA, VVD, D'66 en
CDA, was het aantal aanhangers dat in de steekproef viel
groot genoeg om de verdeling van de antwoorden afzonderlijk
te vermelden.
In alle vier de voorgelegde gevallen blijken van elke ge-,
noemde partij de meeste aanhangers de voorkeur te geven aan
een tijdelijke alimentatie; "geen alimentatie" telt onder de
aanhangers van elk van de partijen slechts weinig voorstan-
ders. Opvallend is de relatief sterke voorkeur van D66-aan-
hangers voor een tijdelijke alimentatie in de gevallen A, B
en C, terwijl van hen relatief weinig voor een blijvende
alimentatie zijn. (Misschien is het juister te stellen dat
van de personen die de voorkeur geven aan een tijdelijke
alimentatie relatief veel zeiden te zullen stemmen op D'66
dat zich in het parlement hier voorstander van heeft betoond
door het indienen van een motie).
Van de aanhangers van het CDA tonen relatief velen zich
daarentegen voorstander van een blijvende alimentatie in de
gevallen A, C en D, en van hen voelen weinigen in geval A
voor een tijdelijke alimentatie.
Van de aanhangers van de VVD zijn in de gevallen A en C re-
latief weinigen voorstander van een blijvende alimentatie.
In de gevallen B en C zijn de meningen van de VVD-aanhangers
gelijk verdeeld als onder de aanhangers van de overige drie
genoemde partijen en als onder de overige Nederlanders. Voor
de aanhangers van de PvdA geldt dit laatste in alle vier de
gevallen: geen significant ander antwoordpatroon vergeleken
met dat van de andere drie partijen samen of met dat van de
overige ondervraagde Nederlanders.
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5 Samenvatting en conclusie

In dit verslag zijn de eerste resultaten gepresenteerd van
een onderzoek naar de meningen van de bevolking over de ali-
mentatieplicht ten opzichte van een ex-partner na echtschei-
ding. Medio 1980 is een representatieve steekproef uit de
bevolking hiertoe ondervraagd. Tijdens het vraaggesprek werd
de respondenten vier geconstrueerde gevallen van echtschei-
ding voorgelegd. Deze luiden als volgt:

Geval A
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-
ren, één van vier jaar en één van zes jaar. De kinderen
blijven bij de moeder. Deze is 29.jaar, heeft geen beroeps-
opleiding gehad. De man heeft een behoorlijke baan met een
goed inkomen. De vrouw heeft na haar trouwen niet meer (voor
geld) gewerkt en stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud
kan voorzien.

Geval B
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn geen kinde-
ren. De vrouw is 29 jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad.
De man heeft een behoorlijke baan met een goed inkomen. De
vrouw heeft nahaar trouwen niet meer (voor geld) gewerkt en
stelt dat zij niet in haar eigen onderhoud kan voorzien.
(enig verschil met geval A: er zijn geen kinderen)

Geval C
Een huwelijk wordt na 8 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-
ren, één van vier en één van zes jaar. De kinderen blijven
bij de moeder. De man heeft een behoorlijke baan met een
goed inkomen. De vrouw heeft voor haar huwelijk vier jaar
gewerkt als medisch-analiste, en heeft, met korte onderbre-
king, tijdens haar huwelijk part-time gewerkt en stelt dat
zij niet volledig in haar onderhoud kan voorzien.

Geval D
Een huwelijk wordt na 20 jaar ontbonden. Er zijn twee kinde-
ren, één van 16 jaar en één van 18 jaar. Beiden zitten op de
middelbare school. De kinderen blijven bij de moeder. Deze
is 41 jaar, heeft geen beroepsopleiding gehad. De man heeft
een behoorlijke baan met een goed inkomen. De vrouw heeft na
haar trouwen niet meer voor geld gewerkt en stelt dat zij
niet in haar eigen onderhoud kan voorzien. -
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In elk van deze gevallen is sprake van een man met een goed
inkomen. Het had gezien het doel van het onderzoek geen zin
de mening te vragen over de eventuele alimentatieplicht in
die gevallen dat de financiële draagkracht van de betrokke-
nen zo gering is dat alimentatiebetaling in feite niet moge-
lijk is. Deze "beperking" moet men zich bij de interpretatie
van de uitkomsten wel voor ogen houden. Aan de respondenten
werd per geval gevraagd aan welke van zeven mogelijke ali-
mentatieregelingen zij de meeste voorkeur gaven. Behalve
naar tijdsduur is in de vraagstelling niet nader gedifferen-
tieerd naar de gewenste hoogte van de alimentatie e.d. De
resultaten zijn samengevat in tabel 5.1 hieronder.

Tabel 5.1: De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval;
representatieve steekproef uit 1lderlandse bevolking van 18
t/m 69 jaar, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-vrouw
geval

A B C D

- blijvend 28,6 22,6 14,4 39,5

- tijdelijk 62,2 43,8 67,9 48,9
w.v. tot kinderen uit huis zijn 40,2 38,6 26,1

max. gelijk duur huwelijk 2,8 4,1 4,1 3,5
max. 10 jaar 9,2 9,0 9,0 6,5
max. 5 jaar 4,8 11,9 5,9 7,7
max. 2 jaar 3,5 16,2 8,3 3,4
overige tijdelijk 1,7 2,5 1,8 1,8

- geen alimentatie 3,5 26,9 9,2 5,3

- wel alimentatie, zonder opgave van duur - - 3,1 0,2

- andere regeling 1,0 1,1 0,7 0,9

- weet niet 4,2 5,4 4,8 4,9

- onbekend 0,5 - - 0,3

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

De belangrijkste conclusie die kan worden getrokken is dat
aan een tijdelijke alimentatieplicht in alle gevallen door
de meesten de voorkeur wordt gegeven. Op de tweede plaats
komt een blijvende alimentatieplicht, tenzij er geen kinde-
ren zijn. In dat geval komt "geen" alimentatie op de tweede
plaats (geval B).
De respondenten is eveneens gevraagd aan welke van de ali-
mentatieregelingen zijn de minste voorkeur gaven. Uit de re-
sultaten -die zijn samengevat in tabel 5.2- blijkt dat de
meeste Nederlanders in alle gevallen "geen alimentatie" het
minst aantrekkelijk vinden.

Vervolgens is nagegaan of de verschillen in opvatting ver-
band houden met de volgende sociaal-demografische persoons-
kenmerken: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, welstands-
niveau, urbanisatiegraad van de woonplaats, regio, godsdien-
stige overtuiging en politieke voorkeur. De belangrijkste
conclusies zijn de volgende:
- in alle onderscheiden deelgroepen geven de meesten in elk

van de vier voorgelegde gevallen de voorkeur aan een tij-
delijke alimentatie; indien er geen kinderen zijn is
daarnaast steeds een relatief groot percentage voorstander
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Tabel 5.2: De alimentatieregeling die de minste voorkeur geniet, per geval;
representatieve steekproef uit ederlandse bevolking van 18
t/m 69 jaar, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-vrouw

- blijvend

- tijdelijk
w.v. tot kinderen uit huis zijn

max. gelijk duur huwelijk
max. 10 jaar
max. 5 jaar
max. 2 jaar

geval

A B C D

14,0 27,0 20,7 12,4

22,4 21,4 21,1 20,6
2,6 2,8 2,5

4,0 4,4 2,6 3,5
4,1 7,4 5,8 4,4

1,6 1,0 1,1 0,6

11,1 8,6 8,9 9,7

overige tijdelijk - - -

- geen alimentatie 57,5 44,7 53,5 61,8

- weet niet 6,0 6,8 4,6 5,1

- onbekend - - 0,1 0,1

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

van "geen alimentatie";
- de meningen over de alimentatie-regeling zijn bij mannen

en vrouwen vrijwel gelijk verdeeld;
- de meningen van gehuwde mannen en gehuwde vrouwen lopen

eveneens onderling nauwelijks uiteen, zij het dat de voor-
keur van gehuwde vrouwen sterker tendeert naar blijvende
alimentatie dan die van gehuwde mannen;

- van de groep 18 tot 24 jarigen geven relatief velen de
meeste voorkeur aan een blijvende alimentatie;

- van de groep 25 tot 35 jarigen zijn relatief velen voor-
stander van een tijdelijke alimentatie;

- ongehuwden geven vaker de voorkeur aan blijvende alimenta-
tie dan gehuwden;

- gehuwden verkiezen vaker een blijvende alimentatieplicht
dan ooit-gescheidenen, die "geen alimentatieplicht" vaker
de meeste voorkeur geven. Het aantal ooit-gescheidenen dat
aan een tijdelijke alimentatie de meeste voorkeur geeft is
naar verhouding vrijwel even groot als het aantal gehuw-
den, behalve in geval D (huwelijk van 20 jaar) waar ooit-
gescheidenen relatief vaak een tijdelijke alimentatie het
meest op zijn plaats achten;

- ooit-gescheiden vrouwen verkiezen vaker een blijvende ali-
mentatieplicht dan ooit-gescheiden mannen die of vaker een
tijdelijke of aan "geen alimentatieplicht" de voorkeur ge-
ven;

- ooit-gescheidenen zien een tijdelijke alimentatie liever
aan een exacte termijn gebonden, terwijl gehuwden die
voorstander van een tijdelijke alimentatie zijn deze in
de meeste gevallen willen laten voortduren "tot de kinde-
ren uit huis zijn".

De ooit-gescheidenen zijn nader ondervraagd over de gewenste
duur van een alimentatieverplichting. Circa de helft gaf een
periode aan van 10 jaar of korter. Ruim 65% van alle ooit-
gescheidenen in ons onderzoek vond een periode van 20 jaar
in het algemeen te lang. Een vrijwel even groot percentage
gaf te kennen dat zij de duur en/of de hoogte van de ali-
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mentatie beperkt zou willen zien wanneer de man die alimen-
tatie moet betalen na bijvoorbeeld drie jaar hertrouwt.

Hoewel de sociaal-demografische variabelen geslacht, leef-
tijd, burgerlijke staat, welstandsniveau, urbanisatiegraad)
van de woonplaats, regio en godsdienstige gezindheid enig
zins blijken te discrimeren, verklaren zij slechts een ge-
ring gedeelte van de geconstateerde verschillen in alimen-
tatie-opvatting. Dit is op zich, niet verbazingwekkend. Ook
uit andere recente attitude-onderzoeken blijkt namelijk dat
de sociaal-demografische persoonskenmerken nog nauwelijks
discriminerende betekenis hebben in tegenstelling tot vroe-
ger. Binnen de diverse groeperingen blijken pluriforme op-
vattingen te zijn ontstaan (17). Een verklaring voor het
verschil in alimentatie-opvatting zal veeleer gezocht moe-
ten worden in andere attitude-variabelen. In het eindrapport
van dit onderzoek zal met name aandacht worden besteed
aan de vraag of de alimentatie-opvatting verband houdt met
de opvattingen over het huwelijk.
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Noten

1. Rapport betreffende de financiële positie van de ge-
scheiden vrouwen en haar gezinnen, Tweede kamer, zitting
1971-1972, 11860, nr. 2.

2. Rapport van de Commissie Alimentatienormen, Staatsuit-
geverij, 's-Gravenhage, maart 1978.

3. Een uitzondering vormt de NIPO-enquête die in 1976 in
opdracht van de Stichting Organisatie Gescheiden Mensen
(SOGM) is uitgevoerd. Gezien de opzet en uitwerking van
dat onderzoek, zagen wij geen reden hier aansluiting bij
te zoeken. Overigens blijkt dat de uitkomsten niet we-
zenlijk verschillen van die van het onderhavige onder-
zoek.

4. Zie: Sociaal en Cultureel Rapport 1980, Staatsuitgeve-
rij, 's-Gravenhage 1980.

5. Zie: Sociaal en Cultureel Rapport 1976, Staatsuitgeve-
rij, 's-Gravenhage 1976.

6. In dit rapport is steeds sprake van vrouwen die alimen-
tatie ontvangen. Het is echter niet per definitie de
vrouw die alimentatie ontvangt en de man die deze be-
ta-alt. Het omgekeerde 'komt ook voor, zij het tot op he-
den sporadisch. Exacte gegevens over het aantal mannen
dat alimentatie van hun ex-vrouw ontvangt zijn niet
voorhanden.

6a. Zie: Statistical Yearbook of the Netherlands 1979, Cen-
traal Bureau voor de Statistiek, Staatsuitgeverij, 's-
Gravenhage 1980, en
Echtscheidingen in Nederland 1900-1974, Centraal Bureau
voor de Statistiek, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage,
1976.

7. Onder "gescheiden vrouwen" verstaan wij hier gescheiden
vrouwen die niet zijn hertrouwd.

8. De laatste maand waarover ons gegevens bekend zijn is
juli 1980.
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9. Cozijn, C., De financiële consequenties voor de overheid
van een wettelijke limitering van de duur van de onder-
houdsplicht van ex-echtgenoten jegens elkaar, rapport
Ministerie van Justitie, WODC, 's-Gravenhage, oktober
1978.

10. Gisolf, R.C. en K. Blankman, Scheidingen in cijfers, in:
Familie en Jeugdrecht, jrg. 2 pag. 38 (zij rapporteren
over vonnissen die van september 1976 tot maart 1977
door de rechtbank in Amsterdam werden gewezen) en: Van
Wamelen, C., Rechtspleging inzake scheidingen, Erasmus
Universiteit, Afdeling Kriminologie en Kinderrecht, Rot-
terdam, augustus 1980 (die rapporteert over in januari
1978 bij de rechtbank te Rotterdam ingeschreven zaken).

11. Aan het WODC.was in dezelfde tijd verzocht onderzoek te
doen naar de opvattingen over het huidige naamstelsel.
Die opvattingen werden eveneens verondersteld verband te
houden met opvattingen over het huwelijk. Gezien de
sterke verwantschap tussen beide problemen, werd beslo-
ten deze in één onderzoek onder te brengen. Dat impli-
ceert dat in hetzelfde vraaggesprek ook de kwestie van
de achternamen aan de orde is gesteld. Deze combinatie
had zowel financiële als praktische voordelen; bovendien
werd op deze manier de kans op onderzoekmoeheid zo klein
mogelijk gehouden. Een mogelijk nadeel is dat de uitkom-
sten hierdoor aan waarde inboeten aangezien niet diep
genoeg op alle onderwerpen zou kunnen worden ingegaan
omdat anders de vraaggesprekken te lang zouden gaan du-
ren. Dit gevaar bestond met name bij de extra steekproef
van gescheidenen, waar op diverse onderwerpen op het
terrein van alimentatie en naamrecht zou moeten worden
doorgevraagd. Bij de bespreking van de resultaten in het
eindverslag zullen wij aan dit punt aandacht besteden.

12. Dat wil zeggen dat het vergelijkbare percentage in de
populatie met 95% waarschijnlijkheid ligt tussen 89,0 en
92,6%.

13. Het vergelijkbare percentage in de populatie ligt tussen
59,3 en 65,1%.

14. Door een misverstand is verzuimd bij geval C de leeftijd
van de vrouw te vermelden. Gezien de duidelijke overeen-
komst op de overige punten met geval A nemen wij aan dat
de respondenten deze omissie niet is opgevallen (evenmin
als het de lezer misschien is opgevallen?), en dat zij
voorzover zij dit hebben gezien er van uitgegaan zijn
dat de vrouw even oud zal zijn geweest als in geval A.
Het ontbreken van de leeftijd van de vrouw in de be-
schrijving blijkt in ieder geval niet tot gevolg hebben
gehad dat veel respondenten niet in staat waren deze
vraag te beantwoorden. Het percentage antwoorden "weet
ik niet of kan ik niet zeggen" is niet hoger dan bij de
overige gevallen.
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15. Ter toetsing van deze laatste veronderstelling is het
materiaal inmiddels nader geanalyseerd. Daaruit blijkt
dat het leeftijdseffect voornamelijk binnen de groep ge-
huwden is terug te vinden.

16. Welstand is gemeten met behulp van een samengestelde in-
dex. Bij deze indeling wordt rekening gehouden met de
vraag of men al dan niet beroepsarbeid verricht, of die
al dan niet in loondienst plaats vindt en over hoeveel
personen men de leiding heeft. Daarnaast spelen oplei-
ding en leeftijd een rol.

17. Zie: Kooy, G.A., Zwangerschapsverhoeding door sterilisa-
tie, in: Bevoking en Gezin, 1980, 1, pp. 75-93.
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Bijlage 1: SAMENSTELLING VAN DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN
HET ONDERZOEK NAAMRECHT/ALIMENTATIE

Voorzitter:
prof. dr. G.A. Kooy - hoogleraar gezinssociologie

aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen

Leden:
mr. J.A.C. Bartels - namens de Nederlandse Gezins-

raad
Jkvr. mr. J.F.V. Bosch
van Rosenthal - lid van de Permanente Commis-

sie van Advies voor de Zaken
van de Burgerlijke Stand en
voor Nationaliteitsaangele-
genheden

mw. mr. L. Brunott - Directie Coordinatie Emanci-
patiebeleid van het Ministe-
rie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk

mr. H. Drion - vertegenwoordiger van de
Emancipatiekommissie

dr. J.J.M. van Dijk - raadadviseur bij het WODC van
het Ministerie van Justitie

prof. dr. G.P. Hoefnagels - hoogleraar criminologie en
kinderrecht aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam

mr. E. Lukács - raadadviseur Stafafdeling
Wetgeving Privaatrecht van
het Ministerie van Justitie

mw. mr. W.G. Schimmel-Bonder - voorzitter van de Contact-
groep Justitie Emancipatie-
stimulering (JES)

dr. mr. C.J. Straver - medewerker van het Nederlands
Instituut voor Sociaal Sexuo-
logisch Onderzoek (NISSO)

Het secretariaat wordt behartigd door de onderzoekers.
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Bijlage 2: Antwoordmogelijkheden betreffende:

ALIMENTATIEREGELING VOOR EX-PARTNERS, DUS NIET
VOOR DE KINDEREN

1. geen alimentatie voor ex-partner

2. man betaalt blijvend alimentatie aan de vrouw, tenzij'
vrouw hertrouwt of gaat samenwonen

3. man betaalt alimentatie aan de vrouw tot de kinderen uit
huis zijn, tenzij vrouw hertrouwt of gaat samenwonen

4. man betaalt slechts gedurende bepaalde periode alimenta-
tie aan de vrouw (tenzij de vrouw hertrouwt of gaat sa-
menwonen), nl. maximaal zoveel jaren als het huwelijk ge-
duurd heeft

5. man betaalt slechts gedurende bepaalde periode alimenta-
tie aan de vrouw (tenzij de vrouw hertrouwt of gaat sa-
menwonen), nl. maximaal 10 jaar

6. man betaalt slechts gedurende bepaalde periode alimenta-
tie aan de vrouw (tenzij de vrouw hertrouwt of gaat sa-
menwonen), nl. maximaal 5 jaar

7. man betaalt slechts gedurende bepaalde periode alimenta-
tie aan de vrouw (tenzij de vrouw hertrouwt of gaat sa-
menwonen), nl. maximaal 2 jaar

8. andere regeling, nl . ....................................
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Bijlage 3: VERANTWOORDING VAN DE STEEKPROEVEN

1 De steekproef uit de bevolking

1.1 Inleiding
Voor het trekken van steekproeven die landelijk goed ge-
spreid zijn staan verschillende wegen open. Een eerste weg
wordt gevormd door een van de vele varianten van de zgn.
"random-walk" steekproef. Hierbij wordt, uitgaande van a-se-
lect gekozen startadressen, op volgens een bepaald schema
vastgestelde adressen, aan de bewoners gevraagd een vraagge-
sprek te willen toestaan. Deze methode is betrekkelijk snel
en eenvoudig uitvoerbaar, maar heeft als nadeel dat de cor-
recte uitvoering van de steekproeftrekkingsprocedure niet
gecontroleerd kan worden. Daarnaast is er een sterke verte-
kening ten opzichte van de rest van de bevolking: in random-
walk steekproeven worden vooral die mensen geselecteerd die
thuis zijn, dat wil zeggen de minder uithuizigen. De jongere
leeftijdsgroepen worden dan ook slechts zeer beperkt, en
vermoedelijk niet representatief aangetroffen in dergelijke
steekproeven. Wanneer we ieder een gelijke kans willen geven
in de steekproef voor te komen, zou een random-walk methode
niet de voorkeur verdienen.
Deze problemen kunnen overwonnen worden door de steekproef
te trekken uit de bevolkingsboekhouding van de gemeenten.
Dit maakt het zelfs mogelijk om een evenredige stratificatie
toe te passen, die dank zij de vergevorderde mate van auto-
matisering, relatief eenvoudig uitvoerbaar is.
Een groot bezwaar is echter dat deze methode nogal tijdro-
vend is. Een ander bezwaar is dat steeds meer gemeenten uit
een oogpunt van de bescherming van de privacy van de burgers
geen medewerking verlenen, of slechts onder bepaalde voor-
waarden (1). Het gevolg hiervan is dat men afhankelijk is
van de gemeentelijke overheid. Inwoners van gemeenten die
geen medewerking verleenden hebben derhalve geen kans om in
de steekproef terecht te komen. Een oplossing voor het
steekproeftrekkingsprobleem vormt een procedure die de een-
voud van de random-walkmethode combineert met de mogelijk-
heid een gestratificeerde steekproef te trekken. Bij deze
methode wordt via een "random-walk"-achtige procedure een
aantal huishoudens geselecteerd. Van elk geselecteerd huis-
houden wordt de personele samenstelling opgenomen. Langs de-
ze weg komt een personenbestand tot stand, waaruit de uit-
eindelijke evenredig gestratificeerde steekproef getrokken
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kan worden.

1.2 Het resultaat van de eerste fase: de opbouv_^_van_het_pgrso------------------------------
nenbestand
Als eerste werden de gemeenten geselecteerd waar personen
ondervraagd zouden worden. Hierbij werd uitgegaan van de be-
volking van de Nederlandse gemeenten per provincie, per ur-
banisatiegraad (2). Voor elke categorie van provincie en ur-
banisatiegraad werd per procent van de gehele Nederlandse
bevolking een gemeente geselecteerd, waarbij wordt opge-
merkt dat alle gemeenten uit de C5-categorie (grote steden)
in ieder geval in het onderzoek zouden worden opgenomen. In
geval een bepaalde categorie de 1% grens niet overschreed
werden, binnen dezelfde provincie, urbanisatieklassen samen-
genomen totdat de 1% norm werd bereikt. Vervolgens werd dan
één gemeente uit deze samengevoegde klassen gekozen. Resul-
taat was dat 109 van de 817 gemeenten werden geselecteerd.
Per categorie van provincie en urbanisatiegraad, zoals ge-
bruikt ten behoeve van de selectie van de gemeenten, werd
aan de hand van het aandeel van de bevolking van deze cate-
gorie in de gehele bevolking het aandeel van het totaal aan-
tal te ondervragen adressen bepaald dat in deze categorie,
moest worden ondervraagd. Uitgangspunt hierbij was dat uit-
eindelijk ongeveer tweeduizend adressen zouden overblijven.
Rekening houdend met uitval werd besloten deze 2.000 op te
hogen tot 3.260.
Het selecteren van de adressen geschiedde met behulp van het
postcodeboek. Binnen de gekozen gemeenten werd per te onder-
vragen adres één postcode gekozen, en per postcode één
adres. Op deze adressen werd door de enquéteur/trice onder
andere de gezinssamenstelling genoteerd.
Aan het slot van dit korte vraaggesprek werd meegedeeld dat
er een kans was dat de ondervraagde persoon of een van de
huisgenoten later gevraagd zou worden mee te werken aan het
definitieve onderzoek.
Het resultaat van een en ander was 1.883 adressen als volgt
tot stand gekomen:

- aantal uitgezette adressen 3.260
waarvan niet benaderd 64

3.196 (100%)
waarvan: pand onbewoond/afgebroken e.d. 421

bewoond door buitenlanders 30
bewoners ziek, gedurende
lange tijd afwezig 97

548 (=17%)
2.648 (=83%)

2.648 (100%)
waarvan: drie maal niemand aange-

troffen 512
geweigerd 249
niet verwerkbaar 4 765 (=29%)

1.883 (=71%)
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1.3 De selectie van de_persn
Van 1.883 adressen werd dus de huishoudsamenstelling bekend.
Uit deze personen werd gestratificeerd naar provincie, urba-
nisatiegraad, geslacht en leeftijd (3) de uiteindelijke per-
sonensteekproef getrokken, en wel zodanig dat zo min moge-
lijk meer dan één persoon per adres ondervraagd zou moeten
worden. Om de opvattingen van paren met elkaar te kunnen
confronteren -dat wil zeggen om onderscheid te kunnen maken
tussen gelijkgezinde en niet-gelijkgezinde paren- werd in de
helft van de gevallen de (eventueel aanwezige) partner ook
geselecteerd. De bruto steekproef bestond uit 1.864 perso-
nen, waarvan er 8 niet benaderd konden worden en 12 op een
foutieve opgave berusten, zodat de bruto steekproef uitein-
delijk 1.844 personen omvatte. De netto steekproef bedroeg
1.281 personen, waarvan 243 bijgetrokken partners en 1.038
personen die de hoofdsteekproef vomen. Dit resultaat
volgt tot stand gekomen:

was als

- bruto steekproef 1.844 (100%)
waarvan: verhuisd, pand afgebroken e.d. 4

buitenlanders(4) 11
ziek, vakantie e.d. 83
onterecht getrokken 4

102
-

(= 6%)
T. 72 (=94%)

1.742 (100%)

waarvan: drie maal niet thuis 122
alsnog geweigerd 339

461 (=26%)
(=74%)

1.4 Vergelijking_populatie_en_steekproef
Bij bepaling der representativiteit van een steekproef doet
zich vrijwel in ieder onderzoek de moeilijkheid voor dat
criteria en gegevens waarop die representativiteit beoor-
deeld zou moeten worden, ontbreken. Ook in dit onderzoek
speelt dit probleem. Een benadering van de benodigde popula-
tiegegevens kan echter gevonden worden in de steekproef van
het Nationaal Onderzoek Persmedia. Dit onderzoek wordt twee-
jaarlijks gehouden bij een steekproef van ongeveer dertig-
duizend Nederlanders en vormt daardoor de meest gedetail-
leerde beschrijving van de samenstelling van de Nederlandse
bevolking. Op het moment van de steekproeftrekking waren de
meest recente gegevens die van 1977. De hieronder gepresen-
teerde cijfers betreffende het "nationaal totaal" zijn aan
dit onderzoek ontleend (3).
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Tabel 2.1: Aantal personen van 18 t/m 69 jaar naar provincie

Steekproefresultaat
nationaal

totaal

Groningen 4 4

Friesland 4 4

Drente 3 3

Overijssel 8 7

Gelderland 12 12

Utrecht 6 6

Noord-Holland 17 17

Zuid-Holland 19 23

Zeeland 3 2

Noord-Brabant 16 14

Limburg 7 8

100 100

(N=1038)

Tabel 2.2: Aantal personen Van 18 t/m 69 jaar naar urbanisatiegraad,

steekproefre-
sultaat

nationaal
totaal

Plattelandsgemeenten (Al-A4) 20 11

Verstedelijkte plattelandsgemeenten

- met minder dan 5000 inw. (B1) 8 8
- met 5000-29.999 inw. (B2) 13 13
- forensengemeenten (b3) 10 14

Plattelandsstadjes (Cl) 2 2

Kleine steden (10.000-29.999 inw.:
C2) 7 8

Middelgrote steden (30.000-49.999
inw.: C3) 4 8

Middelgrote steden (50.000-99.999
inw.: C4) 9 10

Grote steden (100.000 inw. en meer:
C5) 25 26

100 100

(N=1038)
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Op basis van de verdeling "nationaal totaal" zoals weergege-
ven in de voorgaande tabellen zijn de steekproefresultaten
gewogen, en wel op basis van de inmiddels beschikbaar geko-
mengegevens over 1979. Projectie vondt niet plaats. Een en
ander resulteerde in de volgende verdeling:

Tabel 2.3: Aantal personen 'van 18 t/m 69 jaar naar provincie

steekproefresultaat
na weging

nationaal
totaal

Groningen 4 4

Friesland 4 4

Drente 3 3

Overijssel 8 7

Gelderland 12 12

Utrecht 6 6

Noord-Holland 17 17

Zuid-Holland 22 23

Zeeland 2 2

Noord-Brabant 14 14

Limburg 8 8

100 100

(N=1038)

Tabel 2.4: Aantal personen van 18 t/m 69 jaar naar urbanisatiegraad

steekproefresultaat nationaal
ha weging totaal

Plattelandsgemeenten (A1-A4) 11 11

Verstedelijkte plattelandsgemeenten:

- met minder dan 5.000 inw. (B1,) 7 8
- met 5.000-29.999 inw. (B2j 15 13
- forensengemee.nten (B3) 14 14

Plattelandsstadjes (Cl) 2 2

Kleine steden (10.000-29.999 inw.:
C2) 8 8

Middelgrote steden (30.000-49.999
inw.: C3) 7 8

Middelgrote steden (50.000-99.999
inw.: C4) 9 10

Grote steden (100.000 inw. en
meer: C5) 27 26

100 100

(N=1038)
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Tabel 2.5: Aantal personen van 18 t/m 69 jaar naar geslacht

steekproefresultaat na nationaal
weging totaal

man

vrouw

48 50

52 50

100 100

(N=1038)

Tabel 2.6: Aantal personen van 18 t/m 69 jaar naar leeftijd

steekproefresultaat na nationaal
weging totaal

18 - 24 jaar 18 19

25 - 34 jaar 25 22

35 - 49 jaar 30 30

50 - 69 jaar 27 29

100 100

2
2.1

(N=1038)

Op basis van de verdeling van de variabelen geslacht en
leeftijd, bestaat o.i. geen aanleiding te veronderstellen
dat de steekproef welke de basis vormt van het onderzoek
niet representatief zou zijn voor het totaal van personen
van 18 t/m 69 jaar.

De steekproef uit de groep ooit-gescheidenen
In]-
Een van de problemen die met het survey-onderzoek nauw ver-
bonden zijn betreft de kwestie of het mogelijk zal zijn om
met aanvaardbare betrouwbaarheidsmarges uitspraken te doen
over een in omvang beperkte deelpopulatie. De kwestie wordt
nijpender naarmate de deelpopulatie kleiner wordt.
Bij onderzoek naar de opvattingen omtrent huwelijk, echt-
scheiding en alimentatie is het probleem in volle omvang
aanwezig. Immers één van de meest relevante deelpopulaties
in dit verband wordt gevormd door hen die gescheiden zijn
van echt. In de bevolking van 15 tot 70 jaar (5) vormt deze
groep 2,7% van het totaal. In een steekproef van ongeveer
1000 personen uit deze bevolkingsgroep zullen we dan ook
slechts 27 personen mogen verwachten die gescheiden zijn.
Alleen op grond van de bij deze 27 personen verzamelde gege-
vens uitspraken te doen die voor alle gescheidenen geldig
zouden moeten zijn wordt dan wel een zeer hachelijke onder-
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nemi ng.
Om niettemin toch voldoende informatie omtrent de groep van
de gescheiden mensen, of beter nog, omtrent degenen met
echtscheidingservaring, te kunnen verzamelen moeten dus an-
dere wegen bewandeld worden. Daarbij staan in beginsel ver-
schillende alternatieven open, waarvan de belangrijkste
zijn: a. een steekproef uit de bevolkingsregisters, b. een
steekproef uit de administraties van de belangenorganisa-
ties voor gescheiden mensen, en c. het opbouwen van een "ei-
gen" bestand, en dat benaderen.

2.2 De alternatieven geëvalueerd
2.2.1 De steekproef uit de bevolkingsregisters

Dit alternatief biedt voor vrijwel alle steekproefproblemen,
waar het bevolkingsonderzoek betreft, de beste garanties.
Immers: de gehele bevolking is er in opgenomen, de burger-
lijke staat is bekend, en die registers zijn (vrijwel) over-
al geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat selectieprocedures
relatief eenvoudig, maar vooral nauwgezet uitvoerbaar zijn.
Het nadeel is echter dat niet alle registers die onder de
noemer "bevolkingsregisters" gebracht kunnen worden even
openbaar zijn (6). Ook om privacy-redenen kan een gemeente
wel eens geen medewerking willen verlenen (of meer expli-
ciet: geen toestemming) om de gevraagde gegevens te ver-
strekken. Dit maakt het alles bijeen genomen niet of nauwe-
lijks wenselijk om de bevolkingsregisters als basis te ne-
men.

2.2.2 Een steekproef uit de administraties van de belangenvereni-
gingen
Het benaderen van aangeslotenen bij de belangenorganisties
is om verschillende redenen niet aan te bevelen. Op de eer-
ste plaats omdat de organisatiegraad gering is (van de ruim
120 duizend gescheiden mannen zijn slechts enkele duizenden
lid/begunstiger van SOGM. Divortium schijnt een niet veel
groter bereik te hebben onder de ruim 160 duizend gescheiden
vrouwen). Met een zo lage organisatiegraad rijst het vraag-
stuk of de wel georganiseerden representatief zijn voor alle
gescheidenen. Een antwoord op deze vraag kan echter pas ver-
kregen worden uit onderzoek onder alle gescheidenen, dus ook
onder niet georganiseerden.
Een tweede reden om het onderzoek niet tot georganiseerden
te beperken is gelegen in de relatie die gevonden kan worden
tussen het actieprogramma van de organisatie en het beslui-
ten zich bij die organisatie aan te melden. Dat wil zeggen
dat met kennis van het actieprogramma van de organisatie ook
reeds het grootste deel van de informatie bekend is, die bij
de aangeslotenen voorhanden is. Dit maakt de ondervraging
van de leden/begunstigers van de organisaties overbodig.

2.2.3 Het opbouwen van een speciaal bestand van gescheidenen
Via een veldwerkorganisatie die frequent in het veld is kan
men adressen en namen verzamelen van personen die aan be-
paalde kenmerken voldoen. Het aan deze wijze van opbouwen
van een personenbestand verbonden privacy-probleem wordt op-
gelost door slechts herleidbare gegevens op te nemen van hen
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die daarvoor hun toestemming hebben verleend.
Dit heeft boven de twee hiervoor genoemde manieren voor het'
selecteren van personen nog een additioneel voordeel: in het
geval van dit onderzoek betekent het dat we niet alleen ge-
scheidenen kunnen opsporen, maar ook personen die ooit ge-
scheiden, maar nu gehuwd zijn. Tevens is het mogelijk vol-
doende personen te traceren die alimentatie betalen of ont-
vangen.
Juist om de additionele voordelen die aan deze wijze van se-
lectie zijn verbonden, en vanwege de nadelen van de overige,
hebben wij gekozen voor de hier beschreven methode.
Gedurende negen weken werd aan alle gezinnen, die in het ka-
der van de NIPO-weekpeilingen werden benaderd, de vraag
voorgelegd of één of meer leden van het gezin/huishouden
ooit van echt gescheiden was. Indien dit het geval was, wer
den van deze personen nog enkele gegevens opgenomen. Tot
slot werd gevraagd of men bereid was deel te nemen aan een
nader onderzoek omtrent opvattingen over huwelijk, echt-
scheiding en alimentatie.

2.3 Het creëren van het bestand van ooit_gescheidenen
Op de onder punt 2.2.3 beschreven wijze werden 979 personen
getraceerd, van wie er 468 bereid bleken deel te nemen aan
het verdere onderzoek. Het uiteindelijke gebruik dat van de
gegevens van deze 468 personen kan worden gemaakt is afhan-
kelijk van de mate waarin de 979 representatief zijn voor
alle ooit-gescheidenen, terwijl tevens van belang is of de
468 personen voor verder onderzoek overeenstemmen met de
979. De eerste toetsing is niet volledig uitvoerbaar, omdat
slechts gegevens beschikbaar zijn over thans gescheidenen.
We zullen de toetsing dan ook tot deze categorie beperken.
Daarnaast moet dan worden aangenomen dat ten aanzien van de
inmiddels hertrouwde gescheidenen een overeenkomstig resul-
taat zou zijn gebleken wanneer daar wel populatiegegevens
beschikbaar zouden zijn geweest.
Wanneer we nu dit toetsingsresultaat overzien (zie tabel
2.7), dan blijkt dat bij de 607 gescheiden personen die wer-
den aangetroffen teveel vrouwen zijn, te weinig 65 plussers
en teveel personen in de leeftijd van 35 tot en met 44 jaar,
te veel inwoners van de provincie Utrecht en te weinig uit
de provincie Zuid-Holland, en tot slot te veel personen uit
de gemeenten van de urbanisatieklassen Cl, C2 en C3.
Er is dus een nogal sterk afwijkende verdeling van het to-
taal van alle gescheidenen. Of anders uitgedrukt: de 607 ge-
scheiden personen die in de screeningsfase werden opgespoord
zijn niet representatief voor alle gescheidenen in Neder-
land. Dit zal vermoedelijk eveneens het geval zijn voor die
gescheidenen die inmiddels hertrouwd zijn.
Nu kan dit negatieve beeld gemitigeerd worden door de be-
reidheid tot deelname, die voor de diverse categorieën ver-
schillend kan zijn. De-bereidheid tot deelname aan het ver-
volgonderzoek bleek echter bij mannen en vrouwen even groot
(zie tabel 2.8), en bleek ook bij hertrouwden even groot te
zijn als bij de niet-hertrouwden (tabel 2.9).
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Tabel 2.7: Toetsing van het screeningsresultaat tegen de populatie van ge-
scheidenen. (bevolking per 1-1-1979, bron CBS)

Po ulatie Screeningsresu taatp
verwacht gerealiseerd

Geslacht: màn 121.515 257 188

vrouw 165.552 350 419

totaal 287.067 607 607

X2 = 32,13

Leeftijd: 4 24 7.894 17 20

25-34 70.663 149 143

35-44 70.517 149 178

45-54 54.865 116 112

55-64 43.450 92 100

65 39.678 84 54

totaal 287.067 607 607

X2 = 17,96

Provincie: Groningen 9.984 20 28

Friesland 7.777 15 24

Drente 4.869 10 9

Overijssel 12.259 24 15

Gelderland 24.547 48 50

Utrecht 18.331 36 52

Noord-Holland 74.136 145 141

Zuid-Holland 80.330 157 125

Zeeland 5.300 10 6

Noord-Brabant 29.514 58 62

Limburg 18.659 37 47

totaal 285.706 559 559

X2 = 30,48

Urb.graad: Al - A4 14.397 28 35

B1 - B2 29.787 58 54

B3 36.136 71 73

Cl - C3 39.650 77 111

C4 - C5 166.628 326 287

totaal 286.598 560 560

X2 = 21,76

Tabel. 2.8: Ooit-gescheidenen per geslacht naar bereidheid tot deelname

idh idB
Geslacht Totaalere e Ra n Vrouw

wel

niet

182

189

287

315

469

504

Totaal 371 602 973

X2 = 0,18 df=1 n.s.
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Tabel 2.9: Ooit-gescheidenen per burgerlijke staat naar bereidheid tot
deelname

idh idB Burgerlijke staat T t lere e
Gehuwd ongehuwd

o aa

wel 166 301 467

niet 193 304 497

Totaal 359 605 964

1,11 df=1 n.s.

Ook in de steden verschilt de bereidheid tot deelname niet
of nauwelijks van die op het platteland (tabel 2.10). Het-
zelfde geldt t.a.v. de provincie waar men woonachtig is.
(tabel 2.11).

Tabel 2.10: Ooit-gescheidenen per urbanisatiegraad naar bereidheid tot
deelname

Bereidheid Urbanisatiegraad Totaal

Al-A4 B1-B2 B3 C1-C3 C4-C5
platte-
land

versted.
plattel.

foren-
sen

kleine
steden

grote
steden

wel 29 45 73 98 224 469

niet 26 36 55 85 220 422

totaal 55 81 128 183 444 891

X 2,18 df=4 n.s.

Tabel 2.11: Ooit-gescheidenen per provincie naar bereidheid tot
deelname

Provincie Bereidheid
Totaal

wel niet

Groningen 17 22 39

Friesland 19 15 34

Drente 6 9 15

Overijssel 21 9 30

Gelderland 44 28 72

Utrecht 48 35 83

Noord Holland 124 104 228

Zuid Holland 111 110 221

Zeeland 5 7 12

Noord Brabant 45 49 94

Limburg 28 37 65

Totaal 468 425 893

X2 = 13,57 df=10 n.s.

Wel bestaan er verschillen in bereidheid tussen de verschil-
lende leeftijdscategorieën: naarmate men ouder wordt neemt
de bereidheid tot deelname aan verder onderzoek af (tabel
2.12). Dit verband komt echter geheel op het conto van de
65-plussers. Laten we deze categorie buiten beschouwing, dan
verdwijnt het verband geheel (x2=1,54 df=4 n.s.).
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Tabel 2.12: Ooit gescheidenen per leeftijdsgroep naar bereidheid tot deel-
name

Leeftijd, in jaren

Bereidheid t/m 24 25 t/m 35 t/m 45 t/m 55 t/m
34 44 54 64 65 Totaal

wel 13 126 134 96 76 24 469

niet 14 110 129 93 85 72 503

Totaal 27 236 236 189 161 96 972

XZ = 24,61 df=5

Ook met betrekking tot het opleidingsniveau blijkt er ver-
band te bestaan met de bereidheid tot deelname aan het ver-
volgonderzoek: personen met middelbare of hogere opleiding
zijn meer bereid tot deelname dan de personen met lagere op-
leiding (tabel 2.13).

Tabel 2.13: Ooit-gescheidenen per opleidingsniveau naar bereidheid tot
deelname

Bereidheid
022 din sniveau Totaal

beneden middelbaar mid e baar en hoger

wel 313 156 469

niet 387 118 505

Totaal 700 274 974

X = 11,78 df=1

In vergelijking met alle ooit-gescheidenen die we in de
screening aantroffen zijn het dus vooral de 65-plussers die
niet bereid zijn tot deelname aan het vervolgonderzoek en de
personen met een minder dan middelbare opleiding. Beperken
we ons tot de ooit-gescheidenen beneden 65 jaar, dan blijken
de wel en niet bereidwilligen nog slechts te verschillen in
hun opleidingsniveau (zie het overzicht in tabel 2.14).

Tabel 2.14: Samenvatting van de vergelijking tussen hen die wel en hen die
niet bereid waren tot deelname

Variabele Allen Exclusief 65-plussers

X- Z df resultaat X2 df resultaat

geslacht 0,18 1 n.s. 0,17 1 n.s.

leeftijd 24,61 5 s. 1,54 4 n.s.

burg.staat 1,11 1 n.s. 0,74 1 n.s.

opleiding 11,78 1 s. 6,88 1 s.

provincie 13,57 10 n.s. 14,35 10 n.s.

urbanisatiegr. 2,18 4 n.s. 1.44 4 n.s.

Dit alles bijeengenomen (dus zowel de toetsing op represen-
tativiteit van de gescreende gescheidenen voor alle geschei-
denen als de toetsing op overeenkomst tussen de wel en niet
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bereidwilligen) ontstaat het volgende beeld:
In het bestand van ooit-gescheidenen die bereid waren deel
te nemen aan het vervolgonderzoek zijn ondervertegenwoor-
digd de 65-plussers; de vrouwen zijn oververtegenwoordigd,
evenals personen uit de kleinere stedelijke gemeenten (het
laatste ten koste van inwoners van de grote stedelijke ge-
meenten). Verder is er een (althans in vergelijking met de
niet-bereiden) oververtegenwoordiging van personen met een
middelbare of hogere opleiding. 1

2.4 U_et uiteindelijke resultaat
Van de 469 personen met echtscheidingservaring die zich be-
reid toonden kon met 386 een vraaggesprek worden afgenomen.
In 27 gevallen bleek het adres onjuist, de persoon verhuisd
of langdurig ziek en dergelijke. Hierdoor kwam het totaal
aan benaderbare personen op 442. In 24 gevallen werd de te
ondervragen persoon niet thuis getroffen, en in 26 gevallen
werd alsnog geweigerd. Het totaal van 386 geslaagde gesprek-
ken en ingevulde vragenlijsten kwam tot stand doordat ook,
nog 6 ingevulde vragenlijsten door de enquêteurs wel terl
post bezorgd werden, maar niet aankwamen. De uitval van 83,
personen bleek geen verschillen te vertonen voor wat betreft
de burgerlijke staat, het geslacht en de leeftijd van de on-
dervraagden, en ook niet voor wat betreft de provincie en de
urbanisatiegraad van de woongemeente (zie tabel 2.15).

Tabel 2.15: Vergelijking van het uiteindelijke steekproefresultaat met de-
genen die in de screening bereid bleken aan het onderzoek deel
te nemen

Kenmerk Screenings- Verwacht Werkelijk ge- Bijdrage
resultaat realiseerd X2

Urbanisatiegraad Al-A4 29 24 23 0,04
B1-B2 45 37 37 0,00
B3 73 60 56 0,27
C1-C3 98 81 85 0,20
C4-C5 224 184 185 0,01- O,51

Provincie Grongingen 17 14 13 0,07
Friesland 19 16 14 0,25
Drente 6 5 6 0,20
Overijssel 21 17 18 0,06
Gelderland 44 36 42 1,00
Utrecht 48 40 42 0,10
Noord Holland 124 102 96 0,35
Zuid Holland 111 91 88 0,10
Zeeland 6 5 6 0,20
Noord Brabant 45 37 39 0,11
Limburg 28 23 22 0,04-2,48

Burgerlijke staat gehuwd 166 137 145 0,47
anders 301 249 241 0,26-0,72

Geslacht man 182 150 146 0,11
vrouw 287 236 240 0,07-0,18

Leeftijf 6 24 13 10 7 0,90
25-34 126 104 105 0,01
35-44 134 110 108 0,04
45-54 96 79 82 0,11
55-64 76 63 65 0,06

65 24 20 19 0,05-1,17

Totaal 469 386 386

5 06 df=21 n.s.
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We mogen derhalve concluderen dat de uiteindelijke steek-
proef een oververtegenwoordiging van vrouwen toont. Verder
is sprake van een oververtegenwoordiging van personen met
een wat hogere opleiding en personen afkomstig uit de klei-
nere stedelijke gemeenten. Ondervertegenwoordigd zijn 65-
plussers en personen uit de gemeente met meer dan 100.000
inwoners.
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NOTEN BIJ BIJLAGE 3

1. Zo zijn er gemeenten die een eigen toetsing willen uit-
voeren met betrekking tot de privacy-gevoeligheid en ge-,
meenten die aan niet meer dan een zeer klein aantal on-,
derzoeken of zelfs aan geen enkel onderzoek medewerking
verlenen.

2. Voor inwonertal, urbanisatiegraad en provincie van de
gemeenten baseerden we ons op de CBS-publikatie "Bevol-
king der Nederlandse gemeenten per 1-1-1979".

3. Bron: Nationaal Onderzoek Persmedia 1977.

4. In verband met taalperikelen en andere cultuurverschil-
len werd besloten het onderzoek te beperken tot Neder-
landers.

5. Per 1 januari 1979, Bron: CBS.

6. Bovendien is het een verschil of gevraagd wordt om een
inlichting over de persoon X, bv. diens burgerlijke
staat, of dat gevraagd wordt een lijst van gescheidenen
te verstrekken. Voor het eerste doel zijn de registers
wel bestemd, doch voor het tweede niet.
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Bijlage 4.1

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval; represen-

tatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, naar

geslacht, in procenten, 1980 (N=1030).

alimentatie voor ex-vrouw mannen vrouwen

ad A - blijvend 27,1 30,0

- tijdelijk 63,4 61,1
w.v. tot kinderen uit huis zijn 42,8 37,9

- geen 3,1 3,9

- overige 6,4 5,1

ad Bg blijvend 21,4 23,7

- tijdelijk 46,0 41,9

- geen 25,7 28,2

- overige 6,9 6,3

ad C - blijvend 12,3 16,3

- tijdelijk 67,6 68,0

w.v. tot kinderen uit huis zijn 39,2 38,0

- geen 10,1 8,4

- overige 10,0 7,3

ad D - blijvend 38,2 40,7

- tijdelijk 50,3 47,7

w.v. tot kinderen uit huis zijn 26,7 25,5

- geen 4,4 6,1

- overige 7,1 5,5

)exclusief respondenten die antwoordden: "tot:kinderen uit huis zijn".
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Bijlage 4.2

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval, represen-

tatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, naar

leeftijd van de respondent, in procenten, 1980 (N=1038).

alimentatie voor ex-vrouw

24 jaar
of
jonger

25 tot
35 jaar

35 tot
50 jaar

50 jaar
of
ouder

(N=181) (N=258) (N=314) (N=285)

ad A - blijvend 38,2 23,4 27,0 29,1

- tijdelijk 53,7 68,8 62,8 61,0

w.v. tot kinderen uit

huis zijn 35,1 42,5 38,7 43,2

- geen 4,9 2,3 4,0 3,0

- overige 3,1 5,5 6,2 6,9

ad BT- blijvend 34,1 13,3 22,5 23,5

5- tijdelijk 43 450 38 4 44 3, , , ,

- geen 20,0 29,0 32,2 23,9

- overige 2,4 7,4 6,9 8,3

ad C - blijvend 16,9 10,9 16,2 13,9

- tijdelijk 68,4 69,6 67,8 65,8

w.v. tot kinderen uit

huis zijn 36,4 39,9 36,7 40,9

- geen 9,7 9,0 9,8 8,5

- overige 5,0 10,5 6,2 11,8

ad D - blijvend 48,9 35,7 39,1 37,4

- tijdelijk 44,3 53,5 46,5 48,2

w.v. tot kinderen uit
huis zijn 24,0 30,4 22,5 27, 4

- geen 4,8 3,1 7,5 5,1

- overige 1,7 7,1 6,4 7,7

)exclusief respondenten die antwoordden: "tot de kinderen uit huis zijn".
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Bijlage 4.3

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval, represen-

tatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, naar

burgerlijke staat, in procenten, 1980 (N=1038).

alimentatie voor ex-vrouw ongehuwd (niet samen- gehuwd
wonend) (N=190) (N=772)

ad A - blijvend 38,6 26,5

- tijdelijk 56,3 63,1

w.v. tot kinderen uit huis zijn 37,2 40,5

- geen 2,9 3,7

- overige 2,3 6,7

ad blijvend 27,3 22,0

- tijdelijk 47,8 41,9

- geen 21,5 28,5

- overige 3,4 7,6

ad C - blijvend 15,0 14,7

- tijdelijk 72,2 67,0

w.v. tot kinderen uit huis zijn 39,8 38,4

- geen 6,4 8,9

- overige 6,4 9,3

ad D - blijvend 48,5 38,2

- tijdelijk 44,1 49,5

w.v. tot kinderen uit huis zijn 23,0 26,2

- geen 4,6 5,2

- overige 2,8 7,1

)exclusief respondenten die antwoordden: "tot de kinderen uit huis zijn".
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Bijlage 4.4

De aliementatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval; verge-

lijking van de meningen van gehuwden en ooit-gescheidenen in de leeftijd

van 18 t/m 69 jaar, naar geslacht, (steekproef), in procenten, 1980.

gehuwden ooit-gescheidenen

M V totaal m V totaal
alimentatie voor (N=375) (N=398) (N=772) (N=140) (N=236) (N=376)
ex-vrouw

ad A - blijvend 22,5 30,2 26,5 5,0 19,5 14,1

- tijdelijk 66,2 60,2 63,1 77,1 63,1 68,4

w.v. tot kinderen
uit huis zijn 43,2 37,9 40,5 23,6 28,0 26,3

- geen 3,5 3,9 3,7 14,3 13,1 13,6

- overige 7,9 5,7 6,7 3,6 4,2 4,0

ad B- blijvend 20,5 23,3 22,0 2,2 13,1 8,9

- tijdelijk 43,6 40,3 41,9 41,9 45,9 44,4
- geen 27,9 29,1 28,5 52,9 36,5 42,7

- overige 8,1 7,2 7,6 2,9 4,5 3,9

ad C - blijvend 12,4 16,9 14,7 3,6 8,1 6,4

- tijdelijk 66,0 68,0 67,0 65,0 64,4 64,6

w.v. tot kinderen
uit huis zijn 37.7 38,9 38,4 20,7 18,2 20,2

- geen 10,5 7,4 8,9 25,1 18,2 21,0

- overige 11,1 7,7 9,3 5,7 9,3 8,0

ad D - blijvend 35,2 41,1 38,2 7,9 28,8 21,0

- tijdelijk 52,5 46,6 49,5 62,9 56,8 59,0
w.v. tot kinderen
uit huis zijn 26, 7 25, 7 26,2 22,9 16,5 18,9

- geen 4,3 6,0 5,2 20,7 11,4 14,9

- overige 8,0 6,3 7,1 8,5 2,9 5,1

ad E - blijvend 5,7 7,2 6,6

- tijdelijk mening niet 28,6 40,7 36,2

- geen gevraagd 63,6 50,4 55,3

- overige 2,1 1,7 1,9

)exclusief respondenten die antwoordden: "tot de kinderen uit huis zijn".
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Bijlage 4.4.a

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval; steek-

proef uit ooit-gescheidenen in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar, in procen-

ten, 1980 (N=376)

alimentatie voor ex-vrouw geval

- blijvend

- tijdelijk

w.v. tot kinderen uit huis

zijn

max. gelijk duur huwe-

lijk

max. 10 jaar

max. 5 jaar

max. 2 jaar,

max. 1 jaar

overige tijdelijk

- geen alimentatie

- wel alimentatie, zonder

opgave van duur

- andere regeling

- weet niet

Totaal

A B C D E

14,1 8,9 6,4 21,0 6,6

68,4 44,4 64,6 59,0 36,2

26,3 - 20,2 18,9 -

5,6 4,2 3,5 4,3 4,0

11,2 2,5 12,0 8,0 0,8

10,9 9,5 10,9 12,0 3,5

9,8 24,0 15,7 13,3 13,6

- - - - 12,8

4,5 4,2 2,4 2,7 1,6

13,6 42,7 21,0 14,9 55,3

- - 3,7 0,8 0,3

2,1 2,5 2,4 2,1 1,1

1,9 1,4 1,9 2,1 0,3

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

exclusief respondenten die antwoorden: "tot de kinderen uit huis zijn".

antwoordcategorie "maximaal 1 jaar" was alleen als keuzemogelijkheid

toegevoegd bij geval E.
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Bijlage 4.4.b

Het aantal jaren gedurende welke naar de opvatting van ooit-gescheidenen

in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar alimentatie voor de ex-vrouw betaald zou

moeten worden, voorzover alimentatie wenselijk wordt geacht; per geval,

in procenten per categorie; 1980 (N=376)

periode geval

A B c

5 jaar of korter 36,9 73,4 52,0 51,1

6 t/m 10 jaar 31,1 14,0 25,5 18,0

11 t/m 15 jaar 15,9 1,4 12,1 2,6

16 t/m 20 jaar 5,5 3,2 3,7 8,4

21 t/m 25 jaar 0,6 0,4 0,3 10,3

26 jaar of langer 4,2 3,6 0,7 0,3

blijvend of voor

onbeperkte tijd 5,8 4,1 5,7 9,3

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Bijlage 4.5

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval; represen-

tatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, naar

welstandsniveau, in procenten, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-vrouw (A) (B boven- (B onder- (C+D)

hoog laag) hoog laag) laag laag

midden midden

(N=114) (N=131) (N=289) (N=488)

ad A - blijvend 25,7 24,2 26,8 30,8

- tijdelijk 69,0 65,1 64,4 59,6

w.v. tot kinderen

uit huis zijn 41,6 38,6 40,8 40,5

- geen 0,9 3,8 2,7 4,3

- overige 4,4 6,9 6,2 5,3

ad B blijvend 21,9 21,8 19,7 25,0

- tijdelijk 59,8 49,2 50,2 34,5

- geen 13,7 25,0 25,9 32,1

- overige 4,7 4,0 4,2 8,4

ad C - blijvend 9,5 15,8 10,0 17,9

- tijdelijk 76,3 70,2 74,4 61,7

t t ki dw.v. o n eren

uit huis zijn 37,0 35,0 43,3 38,0

- geen 4,6 5,6 9,4 11,2

- overige 9,7 8,4 6,2 9,2

ad D - blijvend 36,8 37,5 40,1 39,6

- tijdelijk 55,3 50,4 51,2 46,7

w.v. tot kinderen

uit huis zijn 25, 7 26, 7 23,2 28,6

- geen 2,9 6,0 3,8 6,6

- overige 4,4 6,1 4,9 7,1

*) exclusief respondenten die antwoordden: "tot de kinderen uit huis zijn".
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Bijlage 4.6

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval; represen-

tatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar, naar

urbanisatiegraad, in procenten, 1980 (N=1038)

alimentatie voor plattelands- verstedelijkte kleine(re) grote

ex-vrouw gemeenten plattelands- en middel- steden

gemeenten grote ste-

den 1)

(->50.000

inw.)

(N=119) (N=375) (N=170) (N=374)

ad A - blijvend 27,5 30,4 34,8 24,5

- tijdelijk

w.v. tot kin-

deren uit

64,3 57,6 55,5 69,1

huis zijn 43,7 36,5 33,2 46,1

- geen 0,5 5,3 1,6 3,4

- overige 7,7 6,7 8,1 2,9

ad B*T blijvend 23,5 25,6 22,8 19,2

- tijdelijk 49,5 38,5 47,1 45,3

- geen 17,7 28,5 17,5 33,0

- overige 9,0 7,1 12,7 2,4

ad C - blijvend 12,8 14,4 18,8 12,9

-'tijdelijk

W.V. tot

kinderen uit

73,2 64,8 64,2 70,7

huis zijn 37,8 36,0 42,3 40,0

- geen 2,9 10,9 8,2 10,1

- overige 11,0 10,1 8,8 6,4

ad D - blijvend 38,2 43,5 37,9 36,7

- tijdelijk

W.V. tot

kinderen uit

53,5 43,2 46,9 54,2

huis zijn 29,5 24,3 30,0 25,0

- geen 1,6 5,6 6,4 5,5

- overige 6,7 7,7 8,7 3,6

1) tot 50.000 inwoners

i) exclusief respondenten die antwoordden: "tot de kinderen uit huis zijn",
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Bijlage 4.7

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval, repre-

sentatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar,

naar regio, in procenten, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-vrouw noorden oosten zuiden westen

(N=112) (N=271) (N-253) (N=402)

ad A - blijvend 23,8 31,5 39,7 21,1

- tijdelijk 62,8 62,2 53,7 67,4

w.v. tot kinderen

uit huis zijn 37,2 45, 7 35,3 40,5

- geen 0,6 1,8 2,3 6,2

- overige 12,8 4,5 4,4 5,3

ad B*T blijvend 25,2 26,7 29,1 15,3

- tijdelijk 51,4 45,3 39,5 42,7

- geen 15,4 21,9 23,3 35,7

- overige 6,9 6,5 8,2 6,2

ad C - blijvend 16,8 12,3 22,4 10,1

- tijdelijk 73,9 71,7 55,1 71,4

w.v. tot kinderen

uit huis zijn 36,2 46,3 31,9 38,2

- geen 2,0 6,0 11,5 12,0

- overige 7,4 10,0 10,9 6,5

ad D - blijvend 37,9 45,3 41,5 34,8

- tijdelijk 51,3 45,9 45,9 52,3

w.v. tot kinderen

uit huis zijn 27,6 28,0 31,3 21,0

- geen 4,5 3,1 4,5 7,5

- overige 6,3 5,7 8,1 5,5

*) exclusief respondenten die antwoordden:"tot de kinderen uit huis zijn".
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Bijlage 4.8

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval; repre-

sentatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar,

naar godsdienstige overtuiging, in procenten, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-

vrouw

gerefor-

meerd

Nederlands

Hervormd

Rooms-

katho-

liek

anders geen

(N=100) (N=195) (N=361) (N=34) (N=348)

ad A - blijvend 29,4 35,9 30,9 33,2 21,6

- tijdelijk 52,9 56,1 60,6 59,4 70,1

W.V. tot kinderen

uit huis zijn 35,6 40,5 40,3 41,2 41,1

- geen 7,3 1,8 2,3 5,9 4,4

- overige 10,3 6,2 6,2 1,5 4,0

ad B blijvend 21,3 26,9 22,8 30,0 19,9

- tijdelijk 42,6 44,0 43,4 33,3 45,4

- geen 28,7 21,1 25,2 30,0 30,9

- overige 7,4 8,0 8,6 6,7 3,8

ad C - blijvend 13,3 14,5 17,5 19,1 11,0

- tijdelijk 68,2 68,2 62,2 73,8 72,6

w. v. tot kinderen

uit huis zijn 42,7 45,0 36,3 34,8 36,4

- geen 9,6 6,4 9,7 3,1 10,8

- overige 8,8 10,8 10,6 3,9 5,6

ad D - blijvend 46,8 45,6 39,0 49,5 33,3

- tijdelijk 39,9 44,9 49,2 44,1 54,2

w. v. tot kinderen

uit huis zijn 26, 9 22, 2 28,6 33, 6 24, 7

- geen 5,5 3,6 3,7 4,9 7,9

- overige 7,8 5,9 8,1 1,5 4,6

*) exclusief respondenten die antwoordden: "tot de kinderen uit huis zijn".
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Bijlage 4.9

De alimentatieregeling die de meeste voorkeur geniet, per geval; repre-

sentatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 t/m 69 jaar,

naar politieke voorkeur, in procenten, 1980 (N=1038)

alimentatie voor ex-vrouw PvdA VVD D'66 CDA overige weet

of geen niet

antwoord

(N=199) (N=103) (N=124) (N=254) (N=258) (N=100)

ad A - blijvend 24,9 19,8 20,6 39,5 28,0 29,2

- tijdelijk 68,8 69,8 74,0 53,8 57,1 61,0

w.v. tot kinderen

uit huis zijn 46,3 35,2 46,0 36,8 37,9 41,4

- geen 1,9 4,4 4,5 2,5 4,7 3,6

- overige 4,4 6,0 0,8 4,2 10,2 6,2

ad B blijvend 23,5 17,0 17,4 26,1 25,4 16,5

- tijdelijk 39,7 45,7 54,7 44,1 38,6 49,4

- geen 29,9 30,9 27,0 25,2 25,9 24,7

- overige 6,9 6,4 0,9 4,6 10,2 9,4

ad C - blijvend 16,8 12,3 5,6 20,6 13,4 9,3

- tijdelijk 63,2 69,1 80,7 64,9 65,6 72,6

w.v. tot kinderen

uit huis zijn 33,5 29,7 42,4 41,6 38,7 45,1

- geen 11,3 13,3 6,7 7,9 9,4 6,9

- overige 8,8 5,4 6,9 6,5 11,6 11,1

ad D - blijvend 37,7 30,5 40,1 45,0 38,1 41,5

- tijdelijk 52,5 55,6 51,3 46,7 45,8 45,9

w.v. tot kinderen

uit huis zijn 27,6 22,3 19, 7 28,3 28,4 23,1

- geen 4,6 5,8 6,3 4,4 6,6 3,5

- overige 5,2 8,1 2,3 3,9 9,5 9,1

ij exclusief respondenten die antwoordden:"tot de kinderen uit huis zijn".
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