
Onderzoek onder gescheiden vrouwen door Motivaction 
 

Kwantitatief online onderzoek bij gescheiden vrouwen van 25 tot 70 jaar via vragenlijsten.  
Van 24 jan 2017 tot 8 febr 2017, 447 vragenlijsten, representatief  
De respondenten waren gemiddeld 14,6 jaar getrouwd voordat ze gingen scheiden.  
 

Opleidingsniveau:  
Laag – ibo/basisschool/geen opleiding     29 % 
Middel – havo/vwo/mbo/mavo                 51 % 
Hoog – wo/hbo                                             20 % 
 

Inkomen:   
Beneden modaal   56%       
Modaal         9% 
Boven modaal    14% 
Onbekend       21% 
 

 
 

Verschil tussen laag- en hoog opgeleide vrouwen in kennis over hun pensioen tijdens en na een 
scheiding. Dit pleit ervoor om bij een scheiding het pensioen als een verplicht onderdeel op te 
nemen bij de echtscheidingspapieren.  
 

Vraag  Laag 
opgeleid 

Hoog 
opgeleid 

   

1.. Weet niet of zij zelf pensioen opbouwde tijdens het huwelijk 41 % 14 % 
                                                        Gemiddeld 25 procent   

      Weet niet of haar ex-partner pensioen opbouwde tijdens het huwelijk 27 % 10 % 
                                                       Gemiddeld 12,5 procent   

   

2.. Weet niet hoe haar inkomen geregeld is als ze met pensioen gaat 26 % 5 % 

       Bouwt zelfstandige pensioen op 3 % 8 % 

       Bouwt spaargeld/eigen vermogen op 4 % 21 % 

   

3. Denkt dat scheiden invloed heeft op het pensioen  ja  Gem 30 procent 19 % 43 % 

   

4. Is bezig met pensioen rondom een scheiding     ja      Gem 31 procent 24 % 48 % 

     Krijgt hulp bij het regelen van het pensioen       ja       Gem 22 procent 17 % 34 % 

   

5. Een uitgesproken voorkeur voor info omtrent scheiden en pensioen  
                                                                                                      mediator 

 
23 % 

 
47 % 

                                                                                     financieel adviseur   9 % 19 % 

                                                                            echtscheidingsadvocaat 73 % 58 % 

                                                                   weet niet bij wie ze moet zijn 27 %   8 % 

   

 
 
Hele rapport:  
http://communicatie.pensioenregister.nl/wp-content/uploads/2017/05/Rapportage-Gescheiden-

vrouwen-Motivaction-def.pdf   

http://communicatie.pensioenregister.nl/wp-content/uploads/2017/05/Rapportage-Gescheiden-vrouwen-Motivaction-def.pdf
http://communicatie.pensioenregister.nl/wp-content/uploads/2017/05/Rapportage-Gescheiden-vrouwen-Motivaction-def.pdf


Nog meer cijfers: 
 
 

 
 

Inkomen tijdens het huwelijk of samenwonen:  
25%  vrouw werkt niet 
45%  ex verdiende meer 
17%  beiden verdienen evenveel 
7%  vrouw verdiende meer 
9%  ex werkte niet 
 



 

30% van de vrouwen heeft verevening geregeld 
Vrouwen in de leeftijd van 35 t/m 44 jaar geven vaker dan vrouwen in andere 
leeftijdscategorieën aan dat zij samen met de ex-partner afstand hebben gedaan van aanspraak 
op elkaars pensioen (40%), zij maken minder vaak gebruik van verevening (20%). Vrouwen 
tussen de 55 en 70 jaar maken geven minder vaak aan dat zij wederzijds afstand hebben gedaan 
van aanspraak op elkaars pensioen (21%). 
 

 
 
 

2 op de 5 gescheiden vrouwen is attent gemaakt op verevening 
Vrouwen die de echtscheidingsadvocaat als voornaamste informatiebron aanduiden (n=59), zijn 
in 82% van de gevallen attent gemaakt op de mogelijkheid tot verevening. 
 

71% van de gescheiden vrouwen vindt dat er meer aandacht moet 
komen voor de invloed van scheiden op pensioen 
Opvallend is ook dat (slechts?) 32% van de gescheiden vrouwen aangeeft dat ze zelf actie 
hadden moeten ondernemen om hun pensioen goed te regelen na de scheiding. We zien wel dat  
Vrouwen in de leeftijd van 55 t/m 70 vinden vaker dan vrouwen uit andere leeftijdscategorieën 
dat er meer aandacht moet komen voor de invloed van scheiden op pensioen (75%) 
 
Van de vrouwen die de echtscheidingsadvocaat als voornaamste informatiebron noemen, 
geeft 20% aan dat ze meer uitleg hadden gewild van de echtscheidingsadvocaat over de 
gevolgen van de scheiding op het pensioen 
27% van de vrouwen die de echtscheidingsadvocaat als voornaamste informatiebron noemen 
(n=16), geeft aan dat andere partijen meer hadden moeten wijzen op de gevolgen van scheiding 
op het pensioen.  
 
 



Opstellen echtscheidingsconvenant goed moment om naar pensioen te kijken 

 
 
 

Echtscheidingsadvocaat unaniem gekozen partij om vrouwen te informeren 
over gevolgen scheiding op pensioen 
Onafhankelijk van de informatiebron die men als belangrijkst aanmerkt tijdens het 
scheidingsproces, zien we dat vrouwen van mening zijn dat een echtscheidingsadvocaat 
vrouwen zou moeten wijzen op de gevolgen van scheiding op het pensioen. 

 


