
beantwoording 
technische vragen CU-SGP en CDA over echtscheidingen  

 
 

1. Cijfers periode 2012-2015 
 

1.1 Aantal huwelijken, geregistreerde partnerschappen en echtscheidingen  
 
In onderstaande tabel vindt u de cijfers van de aantallen huwelijkssluitingen, geregistreerde 
partnerschappen en echt scheidende mannen en vrouwen. De cijfers behoeven enig uitleg. Het aantal 
huwelijken dat in Woerden plaatsvindt, betreft niet alleen inwoners van Woerden. Ook inwoners van 
andere gemeenten trouwen in Woerden. In de tweede kolom is het aantal huwelijkssluitingen van 
Woerdenaren opgenomen, waarbij beide partners geregistreerd staan in de gemeente Woerden.  
  
De cijfers van de echt scheidende mannen en vrouwen gaan alleen over de inwoners van Woerden; 
mogelijk is de echtscheiding aangevraagd in een andere gemeente omdat daar het huwelijk is 
gesloten.  
 
De cijfers betreffen de periode 2012 tot en met 2015. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) biedt 
jaarlijks een update van deze gegevens. De meest recente update is van maart 2017.  

 
Jaar Aantal 

huwelijkssluitingen 
Huwelijkssluitingen 
van inwoners 
Woerden 

Aantal 
geregistreerde 
partnerschappen 

Aantal echt 
scheidende 
mannen 

Aantal echt 
scheidende 
vrouwen  

2012 180 112 4 68   75 

2013 168 105 3 93 100 

2014 161 103 2 79   86 

2015 160   98 3 98 106 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 30-03--2017 
 

 
1.2. Huwelijkssluitingen en echtscheidingen naar leeftijd 
 
In onderstaande tabellen zijn de aantallen huwende personen ingeschreven 
in Woerden, per leeftijdscategorie, met onderscheid man-vrouw 
weergegeven.  

 
Huwende mannen 

Jaar totaal < 20 
jaar 

20-30 
jaar 

30-40 
jaar 

40-50 
jaar 

50-60 
jaar 

>60 
jaar 

2012 193 0 58 63 36 15 11 

2013 165 0 54 70 24  8  9 

2014 182 0 47 74 20 25  6 

2015 162 0 50 53 32 20  7 
 

 
 
 

Huwende vrouwen 

Jaar totaal <20 
jaar 

20-30 
jaar 

30-40 
jaar 

40-50 
jaar 

50-60 
jaar 

>60 
jaar 

2012 188 4 77 65 20 14  8 

2013 172 1 90 53 13 10  5 

2014 184 1 80 60 22 15  6 

2015 161 2 69 49 23 14  4 
 

 

In de volgende tabellen vindt u de aantallen echt scheidende mannen en 
vrouwen, ingeschreven in Woerden, per leeftijdscategorie vermeld. Alle 
cijfers zijn verkregen van het CBS. 

 

    
       

Van echt scheidende 
personen Van echt scheidende personen 

Van echt scheidende 
personen Van echt scheidende personen 



       aantal per 1 000 gehuwde mannen aantal per 1 000 gehuwde vrouwen 
Echt scheidende mannen 
Jaar totaal <30 

jaar 
30-40 
jaar 

40-50 
jaar 

50-60 
jaar 

>60 
jaar 

2012 68 2 12 35 14  5 

2013 93 4 19 30 35  5 

2014 79 1 15 36 19  8 

2015 98 1 11 40 39  7 
 
 
Echt scheidende vrouwen 

Jaar totaal <30 
jaar 

30-40 
jaar 

40-50 
jaar 

50-60 
jaar 

>60 
jaar 

2012  75 4 24 30 12 5 

2013 100 6 31 34 34 5 

2014  86 6 28 35 13 4 

2015 106 3 20 46 28 9 

 
1.2 Aantal betrokken kinderen  

 
Het CBS geeft geen cijfers over het aantal kinderen dat betrokken is bij echtscheidingssituaties. Deze 
cijfers zijn in het gemeentelijk registratiesysteem te achterhalen volgens een zeer arbeidsintensief 
proces. Hier hebben we geen prioriteit aan gegeven.  
Wel kun je stellen dat de meeste echtscheidingen plaatsvinden in de leeftijdscategorieën van 30-40 en 
40-50 jaar. In die situaties is er vaak sprake van inwonende kinderen jonger dan 18 jaar. 

 
  

2. Relatie gerelateerde problematiek in aanvragen/ meldingen WoerdenWijzer 
 

Het is lastig om concrete cijfers te geven over dit onderwerp. De oorzaak van meldingen en 
aanvragen wordt namelijk niet geregistreerd. Wel blijkt uit de praktijk dat in 9 van de 10 zorgmeldingen 
die binnenkomen bij Woerdenwijzer, relatieproblematiek een oorzaak is. Dit is fors. 

 
3. Inzet jeugdzorg bij relatie gerelateerde problematiek 

 

Ook hier zijn geen absolute cijfers uit ons systeem te genereren vanwege het niet registreren op deze 
problematiek. Uit navraag bij de jeugdconsulenten blijkt dat er regelmatig sprake is van relatie 
gerelateerde problematiek. In 20 - 25 % van de onderhanden caseload is dit het geval. Bij de sociaal 
makelaars wordt in 1 op de 3 gezinnen waar sprake is van relatie gerelateerde problematiek, 
jeugdhulp ingezet. Ook geeft men aan dat de (v)echtscheidingssituaties steeds grimmiger verlopen, 
met meer strijd, en van een langere duur zijn. Hierdoor worden de betrokken kinderen langer 
blootgesteld aan een situatie van complexe gezinsproblematiek en hebben zij een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van problemen.  
 

4.  Relatie gerelateerde problematiek bij meldingen leerplicht 
 
In algemene zin is relatie gerelateerde problematiek één van de risicofactoren bij schoolverzuim 
(evenals bijvoorbeeld drugsgebruik, verkeerde schoolkeuze, foute vriendenkring of GGZ-
problematiek). Het is vaak een ‘oorzaak en gevolg’ verhaal: problematiek en spanningen in de 
thuissituatie kunnen van invloed zijn op het schoolverzuim. Deze relatie is niet in alle gevallen één op 
één te leggen. Een exact aantal waarbij relatieproblematiek een oorzaak zou kunnen zijn van 
schoolverzuim, is niet te geven. Wel blijkt dat in 2 van de 14 casussen van de sociaal makelaars 
leerplicht betrokken is.  

 
 

5. Relatie gerelateerde oorzaken bij urgentie en woningtoewijzing GroenWest 
 

Het Vierde huis, de instantie die de urgentie voor GroenWest beoordeelt , heeft in 2016 28 
urgentieverklaringen afgegeven. In 13 gevallen was er sprake van een relatieverbreking, dit is 46%. 
 

 


